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2018 m. sausio 15 d.
JAV Lietuvių Bendruomenės apylinkių pirmininkams(-ėms)

Gerb. JAV Lietuvių Bendruomenės apylinkių pirmininkai ir pirmininkės,
Kaip žinia, 2018-ieji JAV Lietuvių Bendruomenei, o tuo pačiu - ir Jūsų apylinkėms, bus
ypatingi metai: gegužės 1-15 dienomis visi kartu rinksime XXII-ąją JAV LB Tarybą.

Pirmininkė:
Ingrida Misevičienė
Nariai:
Rimvydas Baltaduonis
Vilija Jozaitytė
Laima Liutikienė

JAV LB Taryba yra vyriausias JAV LB padalinys, kuris šalia administracinių pareigų,
nustato Lietuvių Bendruomenės veiklos kryptį ir veiklos būdus. Tarybą sudaro 70 LB
narių: 60 rinktų per rinkimus, kurie vyksta kas treji metai, ir 10 Apygardų pirmininkų,
rinktų per Apygardos suvažiavimą, kuris sutampa su Tarybos rinkimų metais.
Šiais rinkiminiais metais mes ypatingai tikimės aktyvaus Apylinkių dalyvavimo tiek keliant
kandidatus į Tarybą, tiek ir raginant bendruomenės narius balsuoti rinkimuose. Štai
artimiausios rinkimų procesui svarbios datos:
1. Apygardų rinkiminių komisijų sudarymas.
Iki vasario 1 d. kiekviena Apygarda sudarys savo rinkiminę komisiją ir
praneš apylinkėms. Apygardų rinkiminės komisijos tiesiogiai
bendradarbiaus su Apylinkėmis, vykdant 2018-ųjų metų rinkimus.
2. Apylinkių rinkiminių komisijų sudarymas.
Iki vasario 10 d. kiekviena Apylinkė turi sudaryti savo rinkiminę komisiją.
Komisija turi būti sudaryta iš ne mažiau nei 3 asmenų (siūlome
koncentruotis į valdybų narius). Apylinkės savo komisijų sąstatus ir
komisijos pirmininko/ės pašto adresą, elektroninį adresą, bei telefono
numerį turi siųsti savo apygardos rinkiminei komisijai.
3. Kandidatai į JAV LB XXII-ą Tarybą.
Prašome pradėti rinkti kandidatus į Tarybą. Kiekvienas LB narys, kuriam
svarbi lietuvybė ir kuris ar kuri turi visuomeninių bei organizacinių
gabumų, gali kandidatuoti į Tarybą, jeigu jo kandidatūrą siūlo 10 apylinkės
narių. Kandidatai turi būti iš tų apylinkų ar rinkiminių rajonų, kuriuose
gyvena. Nors kandidatų skaičius neribotas, kiekvienoje apylinkėje ar
rinkiminiame rajone prašome siūlyti bent vienu kandidatu daugiau negu
dabar yra Taryboje. Kandidatų sąrašus, kartu su kandidatų nuotraukomis ir
biografinėmis žiniomis prašome siųsti iki KOVO 15 D. savo apygardos
rinkiminei komisijai. Visi kandidatai bus skelbiami www.javlb.org tinklapyje
bei facebook paskyrose.
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4. Balsuojančiųjų registravimas.
Prašome pradėti reklamuoti Tarybos rinkimus ir skantinti, kad kuo
daugiau lietuvių registruotųsi balsavimui. Balsuoti gali JAV gyvenantys
lietuviai, ne jaunesni kaip 18 metų ir esantys dabartiniuose apylinkių
sąrašuose. Sutuoktiniai nelietuviai gali taip pat balsuoti. Balsavimas vyks
paštu, internetu arba asmeniškai. Artimiausiu metu bus paskelbta
platesnė informacija dėl balsuojančiųjų registracijos.
5. Rinkimams svarbios datos:
- Kandidatų siūlymo terminas: nuo vasario 1 d. iki kovo 15 d.
- Registracija internetu: nuo vasario 1 d. iki balandžio 7 d.
- Prašymas balsuoti paštu: nuo kovo 1 d. iki balandžio 15 d.
- Balsavimas paštu arba internetu: nuo gegužės 1 d. iki gegužės 15 d.
- Balsavimas asmeniškai: (jeigu yra galimybė) pirmus du gegužės savaitgalius.
6. Jūsų dėmesiui siunčiame šią papildomą informaciją:
- Tarybos kandidato(-ės) siūlymo ir sutikimo anketą su kandidato(-ės)
biografine informacija;
- Dažnai užduodamus klausimus – atsakymus.
.

Iš anksto dėkojame už Jūsų aktyvų dalyvavimą. Netrukus sulauksite tolimesnių
nurodymų iš savo Apygardos pirmininko(-ės) bei rinkiminės komisijos.

JAV Lietuvių Bendruomenės
Krašto Rinkimų komisija
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