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JAV Lietuvių Bendruomenė

JAV Lietuvių Bendruomenė nuoširdžiai dėkoja 
Lietuvių Fondui, 

kuris remia mūsų organizacijos veiklą.



Nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m.  tūks-
tančiai lietuvių emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas.
Naujai atvykusiems suradus patikimesnius pragyvenimo
šaltinius ir įsikūrus ilgesiam laikui, sustiprėja poreikis grįžti
prie savo šaknų ir ieškoti būdų, kaip neprarasti savo tau-

tinės kilmės šiame įvairioms kultū-
roms svetingame krašte. JAV Lietu-
vių Bendruomenė kviečia tokius
žmones aktyviai jungtis į jos gretas,
nes jie per LB veiklą savo lūkesčių
įgyvendinimui gaus tvirtą paramą.
Noras glaustai pristatyti JAV Lietu-
vių Bendruomenę naujiems na-
riams paskatino parašyti šį vadovėlį.
Nors informacija apie JAV LB yra

pristatyta organizacijos įstatuose, tikimės, kad šis keliolikos
puslapių vadovėlis padės geriau suprasti Lietuvių Bend-
ruomenės misiją, jos organizacinę struktūrą ir veiklos bū-
dus. Naujų žmonių aktyvus įsijungimas į   lietuvišką veiklą
yra neįkainojamas turtas JAV Lietuvių Bendruomenės gy-
vastingumui.

JAV Lietuvių Bendruomenei taip
pat rūpi čia gimusių jaunų žmonių,
kurių tėvai 1944 m. bėgo iš Lietuvos
ir augino savo atžalas šiame kraše,
įsijungimas į lietuvišką veiklą. Vieni
jų aktyviai įsijungė į JAV Lietuvių
Bendruomenę ir jų įnašas ženklus,
tačiau daug yra atitolusių nuo lietu-
viškos veiklos, nes jie yra giliau įlei-
dę šaknis į gyvenimą tos valstybės,

kuri yra jų gimtinė. Jiems ir jų vaikams gal ir lengviau
kalbėti bei skaityti angliškai, tačiau šiems žmonėms taip pat
turi būti skiriamas dėmesys, nes jie – lietuviai ir jiems lie-
tuvybė taip pat svarbi. Tam bus reikalingas atskiras vado-
vėlis, kuris bus pritaikytas jų poreikiams.

Visuomet lengviau tobulinti atliktą darbą, kai pradžia
jau padaryta. Viliamės, kad šis vadovėlis apie Lietuvių
Bendruomenę bus naudingas tiems žmonėms, kuriems jis
ir yra skirtas, o jo turinys ateityje bus tobulinamas.  

Dėkojame buvusiam Krašto valdybos vicepirmininkui
organizaciniams reikalams Laurynui Vismanui už jo įžval-
gas, Krašto valdybos pirmininkei Sigitai Šimkuvienei už jos
taiklius patarimus ir Loretai Timukienei už vadovėlio
paruošimą spaudai.

Arvydas Urbonavičius
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Kas sudaro JAV Lietuvių Bendruomenę ir kokia veikla joje vyksta?

Lietuvių Bendruomenė jau daugiau kaip 60 metų jungia lietuvius ir jų šeimas, gyvenančias Jungtinėse Amerikos Valstijose. Ši Bend-
ruomenė turi gerai organizuotą struktūrą ir su jos kūrybingais vadovais yra pajėgi steigti bei remti lituanistines mokyklas, organizuoti
teatro festivalius, dainų ir šokių šventes, sporto varžybas, mokslo simpoziumus ir puoselėti lietuvišką veiklą JAV.  Lietuvių Bendruomenės
tvirtos šaknys ir gilios tradicijos vienija lietuvius ir skatina juos saugoti bei puoselėti paveldėtas tautines vertybes. Visi, įsijungę į orga-
nizacijos veiklą ir apsiėmę eiti kokias nors pareigas, dirba savanoriškais pagrindais.

Kokia yra Lietuvių Bendruomenės misija?

LB misija yra jungti visus lietuvius, gyvenančius JAV, ir per savo veiklą padėti jiems išlaikyti bei ugdyti lietuvių kalbą, kultūrą ir
tradicijas. 

Kokiais principais savo veikloje vadovaujasi JAV Lietuvių Bendruomenė?

Lietuvių Bendruomenė vadovaujasi Lietuvių Charta, kurios pagrindiniai principai yra šie:

1. Tauta yra prigimtoji žmonių bendruomenė.
2. Žmogus turi prigimtąją teisę laisvai išpažinti ir ugdyti savo tautybę.
3. Kalba yra stipriausias tautinės bendruomenės ryšys. 
4. Šeima yra tautos gyvybė.
5. Tautinė kultūra yra kelias į tarptautinį pripažinimą ir bendravimą.
6. Valstybė yra aukščiausioji tautinės bendruomenės organizacija.
7. Mokykla yra tautinės dvasios židinys.
8. Draugija yra tautinės kultūros veiksminga talkininkė.
9. Mūsų tėvų kovos ir aukos dėl lietuviškos knygos yra testamentinis įpareigojimas visoms lietuvių tautos kartoms.

10. Tautos istorija yra geriausia tautos mokytoja.
11. Tautinis solidarumas yra aukščiausioji tautinė dorybė.
12. Lietuvio tautinės spalvos: geltona-žalia-raudona.  

Lietuvio tautinė šventė – Vasario 16-oji diena.
Lietuvio šūkis: ,,Lietuviais esame mes gimę, lietuviais turime ir būt!”

13. Lietuvis yra lojalus savo gyvenamajam kraštui.

Šokių šventė Baltimorėje 2016 m.                                                                                                                                                                                                                                      Sandros Ščedrinos nuotr.
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Kaip JAV LB yra suskirstyta?

JAV gyvenantys lietuviai pagal gyvenamą vietą suskirstyti į dešimt  apygardų – tai rajonai, apimantys vieną ar kelias JAV valstijas,
kurių teritorijose veikia lietuvių apylinkės. Pavyzdžiui, Ohio apygardai priklauso dvi apylinkės, Cincinnati apylinkė ir Clevelando apy-
linkė. Šiuo metu visose apygardose veikia 50 apylinkių, kuriose puoselėjama lietuviška veikla.

Kas vadovauja JAV Lietuvių Bendruomenei? 

LB Taryba yra vyriausias Lietuvių Bendruomenės organas. Įprastai Tarybą sudaro 70 narių: 60 rinktų apygardų atstovų ir 10 apygardų
pirminikų. Daugiau apie Tarybą – 9 psl.

Kaip steigti apylinkę?  

Kiekvienoje vietovėje, kur yra lietuvių, norinčių puoselėti lietuvišką veiklą, gali būti steigiama apylinkė. Sušaukus susirinkimą ir
gavus toje vietovėje gyvenančių pritarimą steigti apylinkę, reikia parašyti susirinkimo protokolą ir  jį pristatyti Krašto valdybos
pirmininkui/kei. Kita galimybė steigti apylinkę – į susirinkimą pakviesti Krašto valdybos pirmininką/ę arba jo/jos įgaliotinį/ę, kuris/i
oficialiai (žodžių ar raštu) priimtų naują apylinkę į Lietuvių Bendruomenės šeimą. Krašto valdyba įrašo naują apylinkę į savo duomenų
bazę ir pataria apylinkės nariams, kaip vystyti veiklą. 

Vienas apylinkės pagrindinių uždavinių yra sutelkti ir vienyti visus apylinkėje gyvenančius lietuvius ir lietuvių kilmės asmenis.
Tokia  ,,lietuviška šeima” yra stipresnė ir jos veikla įdomesnė, kai joje buriasi daugiau lietuviškoje veikloje norinčių dalyvauti žmonių.
Apylinkės labai svarbios JAV Lietuvių Bendruomenei, nes jos yra organizacijos branduolys, vystantis įvairiapusę veiklą. 

Apylinkei norint atidaryti banko sąskaitą, reikia iš LB Krašto valdybos administratoriaus Algimanto Gustaičio (klaipeda@verizon.net)
gauti Articles of Incorporation, State Filing Receipt ir Tax ID numerį. Reikia taip pat turėti steigiamojo susirinkimo protokolą anglų
kalba. Šiuos dokumentus reikia pristatyti bankui, čekių rašymui turėti du asmenis – apylinkės iždininką ir pirmininką.

JAV LB XXI Tarybos antros sesijos dalyviai.                                                                                                                                                                                                                       Sandros Ščedrinos nuotr.

Kiekvienoje vietovėje,
kur yra lietuvių, norin-
čių puoselėti lietuvišką
veiklą, gali būti stei-
giama apylinkė.

Nuotraukoje – atsinau-
jinusi St. Petersburg
(FL) apylinkė 2017 m.
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Kaip rinkti apylinkės valdybą? Kokioms pareigoms valdybos nariai skirti?
Apylinkės valdyba renkama visuotiniame susirinkime balsavimo būdu. Apylinkės valdybos narių skaičius priklauso nuo apylinkėje

gyvenančių lietuvių skaičiaus. Išrinkta valdyba pasiskirsto pareigomis. Valdybos kadencija pagal susitarimą gali būti vieneri arba dveji
metai. 

Mažoms apylinkėms rekomenduojama rinkti bent 3-4 valdybos narius: pirmininką, vicepirmininką, sekretorių ir iždininką. Didesnėse
apylinkėse, kuriose vyksta platesnė veikla,  reikia daugiau valdybos narių, kurie būtų atsakingi už švietimo, sporto, kultūros reikalus ir
t. t.  Visuotiniame susirinkime taip pat renkama trijų narių Kontrolės komisija, kuri kasmet peržiūri apylinkės raštų (protokolų bei kitų
svarbių raštų) knygą ir iždininko paruoštą finansinę ataskaitą. Revizijos komisija surašo revizijos aktą, kurį pristato visuotiniame
susirinkime ir persiunčia LB Krašto valdybai.  

Kokias pareigas atlieka apylinkės pirmininkas ir valdyba?
Pirmininko asmeninės savybės turėtų būti šios: atsakomybė, pareigingumas, jis turi aktyviai dalyvauti lietuviškoje veikloje. Pagei-

dautina, kad pirmininkas turėtų vadovavimo ir organizavimo įgūdžių. Jis turi dalintis su apylinkės valdyba visa gaunama informacija iš
savo apygardos pirmininko ir Krašto valdybos. Esant galimybėms, patartina bendrauti ir dalintis patirtimi su artimiausių apylinkių
pirmininkais. 

Dėl įvairių projektų įgyvendinimo pirmininkas šaukia valdybos posėdį, kurio metu aptaria būsimo projekto įgyvendinimo būdus ir
pasiskirsto pareigomis. Jeigu reikia, kviečia į talką kitus apylinkės narius. 

Kadangi apylinkės susirinkimas yra vyriausias organas, valdyba turi vykdyti susirinkimo metu priimtus nutarimus.  Kitos valdy-
bos narių pareigos pagal apylinkės išgales:

• Rūpintis apylinkės lietuvių tautiniais, kultūros ir švietimo reikalais.
• Organizuoti ir remti vietovės lietuvių švietimo įstaigas, kultūros, jaunimo, sporto ir kitus sambūrius.
• Rūpintis Lietuvos reikalų kėlimu savo vietovėje ir atstovauti JAV LB apylinkei vietovės amerikiečių įstaigose bei etninėse 

organizacijose.
• Remti lietuvius ištikus nelaimei.
• Rinkti tautinio solidarumo įnašus ($20 asmeniui metams).
• Registruoti apylinkės lietuvius ir vesti tikslų narių sąrašą.

Kokia gali būti metinio susirinkimo darbotvarkė?
Pagrindiniai darbotvarkės punktai:
1. Atidarymas.
2. Darbotvarkės priėmimas.

Lietuvos himno giedojimas Lemonte, IL 2017 m.
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3. Madatų komisijos sudarymas (jeigu susirinkime vyks rinkimai).
4. Praeito susirinkimo protokolo skaitymas ir priėmimas (protokolą galima nariams persiųsti e-būdu).
5. Pranešimas apie valdybos veiklą.
6. Iždininko pranešimas apie finansinę ataskaitą.
7. Kontrolės (revizijos) komisijos pranešimas.
8. Su pranešimais susiję klausimai.
9. Rinkimai.

10. Klausimai, siūlymai, įvairūs nutarimai dėl ateinančių veiklos metų.  
11. Susirinkimo uždarymas.

Metinio susirinkimo darbotvarkė priklauso nuo apylinkės narių skaičiaus ir veiklos apimties. Aktyviose apylinkėse susirinkime gali
dalyvauti iškilių svečių, tokiu atveju yra galimybė prašyti jų pristatyti trumpą pranešimą aktualia tema.

Susirinkimo formalumas priklauso nuo apylinkės veiklos įvairumo ir tradicijų.  Kai kuriose apylinkėse dėl dalyvaujančių skaičiaus
gausumo susirinkimą būtina vesti pagal ,,Roberts Rules of Order”.  Kai kur užtenka pabendrauti neformaliai mažame būrelyje. Kiek for-
malumo bebūtų apylinkės susirinkime, patartina dalyvaujančius pavaišinti, kad būtų proga po oficialaus susirinkomo tęsti diskusijas ir
artimiau susipažinti.

Kokią veiklą skatinti apylinkėje?
Apylinkėje ypač svarbu skirti dėmesį tautiniams, kultūriniams ir švietimo reikalams.

Tautiniai reikalai. Yra svarbu rengti  Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios šventes su giedamu himnu, rezoliucijos, gautos iš Krašto
valdybos, skaitymu, įdomiu kalbėtoju ir menine programa. Po programos galima susirinkti pabūti kartu, kad būtų gera proga artimiau
susipažinti su kitais bendruomenės nariais. Kai kur atsisakyta formalumų ir šių švenčių proga organizuojami linksmo pobūdžio renginiai.
Pvz., New Yorkiečiai šventė Lietuvos nepriklausomybės dieną su geru džiazo koncertu ir profesionaliai paruoštomis vaišėmis. Šis renginys
pritraukė visų kartų atstovus ir sulaukė gerų atsiliepimų.

Pagal galimybes apylinkės gali švęsti ir kitas tautines šventes (Valstybės dieną, Jonines) bei įvairias istorines sukaktis.

Kultūriniai reikalai. Gerai rengti meninius pasirodymus  – muzikinių grupių, pavienių atlikėjų, šokių ansamblių; spektaklius, poezi-
jos vakarus, dailės parodas, netgi įdomių knygų pristatymus ir diskusijų vakarus. Jei gyvenamame mieste rengiamas etninis festivalis,
rekomenduojama jame dalyvauti, pristatyti lietuvišką meną, suruošti meninę programą. 

Švietimo reikalai. Būtina remti vietinę lituanistinę mokyklą. Skatinti mokyklą dalyvauti LB Švietimo tarybos skelbiamuose konkur-
suose. Jeigu yra galimybė, surengti pobūvį, kurio pelnas būtų skiriamas finansiškai paremti mokyklą. Jeigu apylinkėje nėra lituanistinės
mokyklos, o vaikučių yra, pradėti rūpintis mokyklos steigimu. Šiam darbui gali talkininkauti LB Krašto valdybos Švietimo taryba. 

Kokius raštus rinkti apylinkės  bylose?
Apylinkės bylose reikia rinkti apylinkės valdybos posėdžių ir metinių susirinkimų protokolus, svarbius laiškus/pranešimus (pvz.,

Kontrolės komisijos aktą), įždininko metinę apyskaitą, pirmininko metinį pranešimą. Šį darbą dažniausiai atlieka valdybos sekretorius/ė.
Kadangi LB apylinkė naudoja Lithuanian American Community, Inc., pelno nesiekiančios organizacijos, mokesčių atleidimo numerį,
labai svarbu, kad iždininko byloje visos pajamos ir išlaidos turėtų pateisinimo dokumentus – įvairius kvitus, sąskaitas, pasirašytus prašy-
mus ir t. t. Pristatant savo bylą apylinkės revizijos komisijos tikrinimui, šalia banko pareiškimo (statement), reikia turėti raštiškus pateisi-
nimus. Internal Revenue Service, IRS, audito atveju, viskas būtų rasta tvarkingai vedama. Iždo byla gali būti vedama anglų kalba.  

Kaip rašomi protokolai?
Dėmesys protokole turi būti skirtas sprendimams, o ne diskusijoms.  Protokole svarbu surašyti nutarimus – kas bus atliekama, kas

už tai bus atsakingas ir iki kada nutarimas turi būti įgyvendintas.
• Protokole pažymėti susirinkimo laiką, vietą ir išvardinti dalyvius.
• Protokolo rašymas turi būti ojektyvus. Vartoti vienodą asmenavimo laiką ir vengti rašyti pavardes, išskyrus tuo atveju, kai būna siū-

lymas. Tada reikia užprotokoluoti, kas siūlymą pristatė ir kas paantrino. Protokolas yra veiklos dokumentas, o ne santrauka, kas ką
sakė.

• Vengti užgaunančių ar asmeninių išvadų. Kuo mažiau vartoti būdvardžių ir prieveiksmių, rašyti paprastai ir aiškiai.
• Protokole svarbūs pranešimai bei įteikti dokumentai turi būti apibendrinti, o dokumentai prisegti kaip priedai.

Parašius protokolą, tuoj pat jį persiųsti pirmininkui, kad patikrintų dėl tikslumo. Tada patikslintą protokolą persiųsti visiems posėdžio
dalyviams, nuorašą pasilikti sau. Tą patį protokolo formatą naudoti rašant kitus protokolus. Protokolas turėtų būti surašytas ne vėliau
kaip savaitė po posėdžio.

Surašytas protokolas užtikrina, kad sprendimai ir veiksmai, kurie buvo padaryti, yra užrašyti ir nėra pamiršti.  Geras protokolas pri-
mena, kad posėdyje praleistas laikas nebuvo tik laiko gaišimas.

(Protokolų rašymo gairės panaudotos iš tinklalapio www.effectivemeetings.com)
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Kokia apygardos veikla ir koks jos tikslas?

Bent vieną kartą per metus apygarda šaukia suvažiavimą, kuriame dalyvauja apygardos valdyba, apylinkių valdybos, Tarybos nariai,
rinkti toje apygardoje, ir rinkti apylinkių atstovai (vienas nuo 50 balsavusių toje apylinkėje per Tarybos rinkimus).  Kas trejetą metų su-
važiavime renkama apygardos valdyba — pirmininkas/ė, sekretorius/ė, iždininkas/ė ir nariai — kurios kadencija sutampa su Tarybos
narių kadencija. Išrinkta valdyba vadovauja apygardos veiklai.  

Apygardos tikslas ir veikla:  
• Padėti apylinkėms vystyti jų veiklą, susijusią su minėjimais, kultūriniais renginiais, lituanistiniu švietimu ir t. t. Reikalui

esant, teikti reikalingą informaciją.
• Tarybos rinkimų metu padėti apylinkėms siūlyti kandidatus į Tarybą ir koordinuoti rinkimų darbą pagal Vyriausios rinkimų

komisijos nuorodas. Ši apygardų veikla yra viena iš svarbiausių.
•  Šaukti metinį suvažiavimą, kuriame apygarda ir jai priklausančios apylinkės pristato veiklos ir finansines ataskaitas.
•  Surašyti suvažiavimo protokolą ir su finansinėmis apyskaitomis pristatyti LB Krašto valdybai.

Kadangi kai kuriose apygardose apylinkes skiria šimtai mylių, (pvz., Vakarų apygardoje didelis atstumas skiria Seattle apylinkę nuo
Los Angeles apylinkės ), metiniai suvažiavimai neįmanomi, todėl Krašto valdyba siūlo apygardų valdyboms vesti telekonferencijas su
apylinkių pirmininkais, jų metu galima pasidalinti džiaugsmais ir rūpesčiais, o ataskaitas pateikti e-paštu. Apygardų bylos tvarkomos ir
protokolai rašymi taip pat, kaip ir apylinkių (psl. 5).

Atsižvelgiant į didėjančias techninių ryšio priemonių galimybes,  LB Taryba svarsto galimus apygardų struktūros pakeitimus.

Kokios datos yra svarbios apylinkės bei apygardos veiklos ataskaitai?

Sausio-kovo mėn. Sušaukiami apylinkių susirinkimai, kurių metu yra proga rinkti solidarumo mokestį. 
Iki kovo 31 d. Apygardos ir apylinkės išsiunčia savo praėjusių metų finansines ataskaitas KV vicepirmininkui finansiniams

reikalams.
Vasario 16 d. Minėjimo metu renkama metinė auka Lietuvių Bendruomenės veiklai paremti. 
Iki balandžio 30 d. Apygardos ir apylinkės atsiskaito KV vicepirmininkui finansiniams reikalams už Vasario 16-osios

proga surinktas aukas. 
Birželio-rugpjūčio mėn. Sušaukiami apygardų suvažiavimai.
Iki birželio 30 d. Apygardos ir apylinkės atsiskaito KV vicepirmininkui finansiniams reikalams už tautinio solidarumo

įnašus 
Rugsėjo mėn. Vajus lituanistiniam švietimui paremti.
Iki gruodžio 15 d. Apygardos ir apylinkės atsiskaito KV vicepirmininkui finansiniams reikalams už lituanistinio švietimo

vajaus aukas.

Michigan 
apygardos 

2015 m. 
suvažiavimo 

dalyviai.
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Kaip suprasti JAV Lietuvių Bendruomenės struktūrą?

Šioje schemoje aiškiai išdėstyta funkcinė LB struktūra: kaip sudaromaTaryba; kas ir kaip joje veikia; parodytas atsiskaitymo ir in-
formacijos pasidalinimo procesas.

7
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Kokios apylinkės sudaro apygardas?

1. Kryžkelių apygarda apima lietuvius, gyvenančius šiose valstijose: Arkansas, Colorado, Kansas, Louisiana, Mississippi, Missouri,
Nebraska, Oklahoma ir Texas.
Keturiose valstijose veikia šios apylinkės:
Colorado: Colorado apylinkė;
Texas: Houston apylinkė, San Antonio apylinkė ir Dallas apylinkė;
Kansas: Kansas City apylinkė;
Nebraska: Omaha apylinkė.

2. Connecticut apygarda apima lietuvius, gyvenančius Connecticut valstijoje.
Veikia šios apylinkės:
Connecticut: Hartford apylinkė, New Haven apylinkė, Waterbury apylinkė. 

3. Florida apygarda apima lietuvius, gyvenančius šiose valstijose: Alabama, Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina  
(Virgin Islands ir Puerto Rico).
Trijose valstijose veikia šios apylinkės:
Georgia: Atlanta apylinkė;
Florida: Floridos pietvakarių apylinkė, West Palm Beach apylinkė, St. Petersburg apylinkė; 
North Carolina: Charlotte apylinkė.

4. Michigan apygarda apima lietuvius, gyvenančius Michigan valstijoje.
Veikia šios apylinkės:
Michigan: Detroit apylinkė ir Grand Rapids apylinkė 

5. Naujos Anglijos (Boston) apygarda apima lietuvius, gyvenančius šiose valstijose: Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode
Island ir Vermont.
Dviejose valstijose veikia šios apylinkės:
Massachusettes: Boston apylinke, Cape Cod apylinke, Nantucket apylinkė, Worchester apylinkė;
Maine: Atlantas apylinkė.

6. New York apygarda apima lietuvius, gyvenančius New York valstijoje.
New York: New York apylinkė, Long Island apylinkė, Rytinė Long Island apylinkė, Rochester apylinkė.

7. Ohio apygarda apima lietuvius, gyvenančius Kentucky, Ohio, Tennessee valsitjose ir Pennsylvania valstijos vakarinėje srityje.
Veikia šios apylinkės:
Ohio: Cincinnati apylinkė, Cleveland apylinkė.

8. Pietryčių apygarda apima lietuvius, gyvenančius Delaware, Maryland, New Jersey, Pennsylvania, Virginia, West Virginia, ir
Washington, D.C.
Veikia šios apylinkės:
Maryland: Baltimore apylinkė;
New Jersey: Centrinė New Jersey apylinkė, Šiaurės NJ apylinkė;
Pennsylvania: Philadelphia apylinkė;
Virginia: Roanoke apylinkė;
Washington D.C.: Washington D.C. apylinkė.

9. Vakarų apygarda apima lietuvius, gyvenančius šiose valstijose: Alaska, Arizona, California, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada,
New Mexico, Oregon, Utah, Washington, Wyoming.
Keturiose valstijose veikia šios apylinkės:
Arizona: Arizona apylinkė;
California: Los Angeles apylinkė, San Diego apylinkė, San Francisco apylinkė;
Nevada: Reno apylinkė;
Oregon: Portland apylinkė;
Washington: Seattle apylinkė.

10. Vidurio Vakarų apygarda apima lietuvius, gyvenančius šiose valstijose: Illinois, Indiana, Iowa, Minnesota, North Dakota,
South Dakota ir Wisconsin.
Illinois: Brighton Park apylinkė, Cicero apylinkė,  Lemont apylinkė, Marquette Park apylinkė, Čikagos lietuvių apylinkė, Waukegan
apylinkė; 
Indiana: East Chicago apylinkė, Indianapolis apylinkė;
Missouri: Greater St. Louis apylinkė (prie Illinois);
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Kokia yra Tarybos paskirtis?
LB Taryba yra vyriausias JAV LB padalinys, kuris, šalia administracinių pareigų, nustato LB veiklos kryptį ir veiklos būdus. Tarybai

vadovauja rinktas prezidiumas, kurį sudaro pirmininkas/ė, sekretorius/ė ir nariai.
Taryba 
• Renka Krašto valdybos pirmininką/ę, kuris nebūtinai yra Tary-

bos narys. 
• Tvirtina KV pirmininko pakviestą valdybą. 
• Renka Konfliktų sprendimo komisiją ir Kontrolės komisiją –

abu vienetai gali turėti asmenis, kurie nėra Tarybos nariai. 
• Renka tris JAV atstovus į LR Seimo/PLB (Pasaulio Lietuvių

Bendruomenės) komisiją, kuri puoselėja Lietuvoje ir užsienio valsty-
bėse gyvenančių lietuvių bendradarbiavimą, rūpinasi abipuse pagalba
ir parama, dalinasi mokslo, kultūros ir kita informacija, teikia pasiū-
lymus LR Seimui ir kitoms valstybinėms institucijoms siekiant padėti
stiprinti valstybingumą ir demokratinių tradicijų bei institucijų plėtrą. 

Taryboje veikia 11 nuolatinių komisijų šiems reikalams: finansų,
įstatų, jaunimo, kultūros, organizaciniams, religiniams, socialiniams,
sporto, švietimo, visuomeniniams, ekonomikos (šiuo metu, 2015 m., ekonomikos komisija nėra suformuota). Komisijos seka Krašto
valdybos veiklą ir kasmet siūlo naujus nutarimus. Tarybai patvirtinus nutarimus, jie yra pristatomi Krašto valdybos vykdymui. 

Svarstyti svarbius Lietuvių Bendruomenės klausimusTarybos nariai renkasi kiekvieną rudenį į metinę sesiją parinktame mieste.
Vietinės Bendruomenės nariai sudaro ruošos komandą, kuri rūpinasi, kad sesija sklandžiai vyktų. Tarybos nariai yra patys atsakingi už
susidariusias išlaidas, dalyvaujant sesijoje. 

Kaip vyksta Tarybos rinkimai?
Kas trejetą metų Krašto valdyba kviečia Vyriausią rinkimų komisiją organizuoti Tarybos rinkimus. Komisija tampriai bendradarbiauja

su apygardų pirmininkais, o jie – su apylinkių pirmininkais ir tokiu būdu užtikrina sėkmingus rinkimus.
JAV LB suskirstyta į 10 apygardų, trys iš jų dar suskirstytos į rinkiminius rajo-

nus. Apygardose veikia 52 apylinkės. Dešimt vienos apylinkės narių gali siūlyti toje
apygardoje ar rinkiminiame rajone gyvenančius kandidatus. Kandidatai turi raštiškai
sutikti kandidatuoti. Visi pasiūlyti kandidatai yra įtraukti į bendrą tos apygardos ar
rinkimų rajono kandidatų sąrašą. Kandidatų skaičius neribojamas, bet kiek jų bus
išrinkta į Tarybą, priklausys nuo toje apygardoje ar rinkimų rajone balsavusių skaičiaus.

Rinkiminiais metais, iš visų apygardų surinkus bent 70 kandidatų, gegužės
viduryje apylinkėse organizuojami rinkimai. Juos organizuoja apylinkės valdyba
pagal jiems pateiktus nurodymus. Kiekvienoje apylinkėje už savus apygardos kan-
didatus galima balsuoti paštu, internetu arba, jeigu yra lietuviškas centras,  asmeniš-
kai. Tarybos rinkimuose gali balsuoti LB nariai, sulaukę 18 metų. Lietuvių Bend-
ruomenės nariais gali būti JAV gyvenantys lietuviai, mišrių šeimų ne lietuvių kilmės
sutuoktiniai ir tokių šeimų palikuonys. Jeigu asmuo balsuoja asmeniškai ar paštu ir
yra aktyvus Bendruomenės narys (apylinkės sąraše), registruotis prieš rinkimus

nereikia. Tačiau jeigu asmuo nėra apylinkės sąraše, jis turi paprašyti vietinės apylinkės valdybos būti įtrauktas į sąrašą ir, jeigu įmanoma,
sumokėti solidarumo mokestį. Šį reikalavimą galima įvykdyti atvykus balsuoti. Balsuojant internetu, registracija sutvarkoma tuo pačiu
metu. Balsavimą internetu tvarko LB Vyriausia rinkimų komisija. Jeigu gyvenamoje vietoje nėra LB apylinkės, LB narys gali prašyti
apygardos pirmininko atsiųsti jam balsavimo biuletenį.

Surinkus iš visų apygardų balsavimo duomenis, Vyriausia rinkimų komisija, pagal įstatuose išdėstytą tvarką, apskaičiuoja, kas buvo
išrinkti į Tarybą. 2015 m. kandidatavo 81 asmuo, buvo išrinkta 60. Balsavo 3,001 asmuo.

Rinkimų organizavimo tvarka yra išsamiai paaiškinta LB įstatuose, kurie randasi www.javlb.org  tinklalapyje.

Šios vietovės neturi veiklių apylinkių, bet jose yra LB atstovai: Bridgeport, CT vietovė; Rytinio Connecticut vietovė;  Madison,
WI vietovė; Sunny Hills, FL vietovė. 
________________________________________________________________________________________________________________________

Minnesota: Minnesota apylinkė.

2014 m. LB Tarybos sesijos Los Angeles Bendruomenės ruošos komitetas: Žygis ir Monika Kizniai,
Sigita Barysienė, Danguolė Varnienė, Danguolė Navickienė, Violeta Gedgaudienė,  Jurgis Joga,
Algis Mikuckis.   Violetos Gedgaudienės nuotr.

XX tarybos Vyriausios rinkimų komisijos nariai (iš kairės):Valdas Piestys,
Rasa Karvelienė, Laima Maziliauskienė, Janina Udrienė ir Kastytis Giedraitis.

Narimanto Udrio nuotr.
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Kokia yra Krašto valdybos 
veiklos paskirtis?

Nustatytą veiklą vysto Taryboje išrinktas Krašto valdybos
pirmininkas/ė ir jo/jos pakviesta valdyba, patvirtinta Tarybos narių.
Krašto valdyba, vyriausias vykdomasis padalinys, atstovauja JAV
Lietuvių Bendruomenei, vykdo LB įstatuose numatytus uždavinius
ir LB Tarybos nutarimus.  Krašto valdybos pakviesti asmenys dar-
buojasi šiose srityse: archyvų, finansų, informacijos, jaunimo, or-
ganizacinų reikalų, sporto, ekonomikos, kultūros, švietimo, moks-
lo, religinių, socialinių ir visuomeninių reikalų. Svarbu pabrėžti,
kad Krašto valdybos Švietimo taryba globoja visas JAV lituanis-
tines mokyklas, parūpina dėstymo medžiagą ir visokeriopai remia
jas. Kultūros taryba siūlo meninių ansamblių pasirodymus apy-
linkėms, rūpinasi archyvais, skelbia konkursus. Krašto valdyba or-
ganizuoja tautinių šokių bei dainų šventes, kviesdama daugiau
talkininkų. Krašto valdybos pastangomis sėkmingai vystoma Lie-
tuvių išeivijos studentų stažuočių (LISS) programa.

Krašto valdyba rūpinasi LB apylinkių steigimu visose JAV lie-
tuvių gyvenamose vietovėse, skatina ir derina apygardų ir apy-
linkių veiklą, šaukia jų pirmininkų ar įgaliotinių suvažiavimus. KV
palaiko ryšius su kitų tautybių organizacijomis ir JAV įstaigomis
bei pareigūnais; bendradarbiauja ir palaiko nuolatinius ryšius su
JAV LB Tarybos prezidiumu; Tarybai paruošia veiklos ir finansinę
ataskaitą; bendradarbiauja su Pasaulio Lietuvių Bendruomene. 

JAV LB Krašto valdybos veiklos apimtis yra plati, todėl labai
svarbu turėti savanorius, kurie yra energingi ir pareigingi valdybos
nariai, gebantys kūrybingai bei atsakingai atlikti savo pareigas.

Krašto valdybos nariai Lietuvos Respublikos ambasadoje Vašingtone. Iš kairės: V. Buožys,
V. Pakalniškis, L. Liutikienė, T. Mitrulevičius, L. Garnytė, generalinis konsulas Niujorke J. Pra-
nevičius, dr. E. Vaišnienė, KV pirmininkė S. Šimkuvienė, Lietuvos Repsublikos ambasadorius
R. Kriščiūnas, A. Sruoga, A. Gustaitis, I. Smidt, J. Howes ir A. Galvanauskas 2016 m.

JAV LB KRASTO VALDYBA
2015-2018 M.

TEL. 203-415-7776                                   JAVLBKV@gmail.com 

V

PAGRINDINĖ VALDYBA

Šimkuvienė Sigita, pirmininkė president@javlb.org

Kazlauskas Juozas, vykd. vicepirmininkas                                        vykd.pirmininkas@javlb.org

Rasa Mitrulevičienė, KV sekretorė sekretore@javlb.org

Dooling Rasa, KV iždininkė izdas@javlb.org

VICEPIRMININKAI

Buožys Valdas, VP archyvams archyvai@javlb.org

Gustaitis Algimantas, VP finansams finansai@javlb.org

Howes Jonas , VP spec.projektams spec.projektai@javlb.org

Liutikiene Laima, VP informacijai informacija@javlb.org

Mitrulevičius Tomas, VP sporto reikalams, 
ŠALFASS atstovas                                     sportas@javlb.org

Pakalniškis Vytautas, VP technologijos reikalams/
tinklalapio komandos vadovas it@javlb.org

Plačiakienė Diana, VP verslo plėtros reikalams                       verslas@javlb.org

Udrienė Janina , VP organizaciniams reikalams udrys@sbcglobal.net

Smitd Ieva , VP jaunimo reikalams/
JAV lietuvių jaunimo sąjungos atstovė    ieva.r.smidt@gmail.com

TARYBŲ PIRMININKAI

Kun. Aušra Valdas, Religinių reikalų tarybos pirmininkas religija@javlb.org

Galvanauskas Almantas, Mokslo tarybos pirmininkas mokslas@javlb.org

Gražvydas Supronas, Socialinių reikalų tarybos pirmininkė
socialiniai@javlb.org

Motto Auksė, Švietimo tarybos pirmininkė                                svietimas@javlb.org

Sruoga Austėja, Kultūros tarybos pirmininkė kultura@javlb.org

Vidutienė Danelė, Visuom.reikalų tarybos pirmininkė visuomeniniai@javlb.org

PATARĖJAI (be balsavimo teisės)

Domanskis Rimas, KV paterėjas teisiniais klausimais          teisiniai@javlb.org

Januta Donatas, KV atstovas spaudai anglų kalba pr.english@javlb.org

Piečytė Meda , KV atstovė spaudai Lietuvoje                           medapiecyte@gmail.com

Vaišnienė Elona, KV pirmininkės patarėja patarejas@javlb.org 

JAV Lietuvių Bendruomenė
,,Facebook” puslapyjeApsilankykite 
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Kas kam pavaldus?

Lietuvių Bendruomenės vartojami terminai yra apylinkė, apygarda, taryba, krašto valdyba, kontrolės komisija, konfliktų sprendimo
komisija. Žemiau pateikta oficiali LB organizacinė schema padeda suprasti, kas kam yra pavaldus. Nors visi JAV LB vienetai dirba
vadovaudamiesi JAV LB įstatais, pagrįstais teisingumo ir draugiško bendradarbiavimo pricipais, tačiau sklandžiam darbui yra svarbu
žinoti, kas kam yra atsakingas. Pateikiama schema paaiškina JAV LB vienetų atsakingumą.
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Kur rasti informaciją apie LB veiklą?

Daug JAV LB apylinkių turi savo tinklalapius, kuriuose pristatyti įvairūs pranešimai ir žinios. Krašto valdyba leidžia žurnalą ,,JAV
Lietuvių Bendruomenės naujienos”. Leidinyje glaustai ir išsamiai skelbiama apie LB veiklą. Lietuviškai nekalbantiems leidžiamas labai
patrauklus žurnalas ,,Bridges”. Lietuviškoje spaudoje – laikraščiuose ,,Draugas” bei ,,Amerikos lietuvis” – nuolat rašoma apie LB veiklą.
Taip pat geras informacijos šaltinis yra JAV LB tinklalapis. Spauskite  www.javlb.org ir rasite daug svarbios informacijos apie Lietuvių
Bendruomenę, Krašto valdybą bei Tarybą, apylinkes bei apygardas, žinias apie LB renginius, leidinius, trumpai apie Lietuvą ir Lietuvos
istoriją.

Jeigu norite sužinoti, kaip gyvena JAV lietuviai, apsilankykite JAV LB ,,Facebook” puslapyje  – tai erdvė, skirta bendrauti JAV lie-
tuviams ir visiems, kuriems įdomu, kaip gyvena tautiečiai JAV ir visame pasaulyje. Ten rasite reikalingos informacijos apie vykstančius
renginius, diplomatinių atstovybių pranešimus, svarbius užsienio lietuviams klausimus, nagrinėjamus Lietuvos spaudoje, ir daug kitos
informacijos.  Spauskite www.facebook.com/pages/JAV-Lietuviu-Bendruomene-Lithuanian-American-Community-Inc arba Face-
book paieškos langelyje įveskite puslapio pavadinimą ,,JAV Lietuvių Bendruomenė”.  Krašto valdybos Kultūros taryba taip pat turi savo
,,Facebook” puslapį, jo adresas: www.facebook.com/LTArtsJamUSAUogiene?ref=hi 

Kiti svarbūs tinklalapiai:
www.svietimotaryba.org.  
www.laikaivaikams.org      

LISS (Lietuvių Išeivijos Studentų Stažuotės) programos dalyviai su LR prezidentu Valdu Adamkumi 2017 m.

Baigiamosios pastabos

Svarbu kiekvienam lietuviui aktyviai dalyvauti JAV Lietuvių Bendruomenėje, nes tik tokioje plačioje, tas pačias vertybes puoselė-
jančioje lietuviškoje šeimoje sudarytos palankios sąlygos išsaugoti savo tautinį lobį ir praturtinti savo bei savo apylinkės gyvenimą. Ypač
laukiamas jaunų žmonių įsijungimas, nes jų energija ir vyresniųjų išmėginta patirtis padės Lietuvių Bendruomenei išlikti ir toliau burti
lietuvį prie lietuvio, kad taptume stipria ir vieninga jėga. Kartu įgyvendinkime šūkį ,,Lietuviais esame mes gimę, lietuviais turime ir
būt!”



Švietimo tarybos organizuojami mokytojų tobulinimosi kursai Dainavos stovykloje (Manchester, MI) ,,Palikime pėdsaką” 2016 m.                                                      Kristinos Vyšniauskienės nuotr.

JAV LB Švietimo taryba
(www.svietimotaryba.org) 

remia lietuvišką švietimą Jungtinėse Amerikos Valstijose talkindama 
JAV lietuvių mokykloms, mokytojams ir jaunimui.

JAV LB Švietimo taryba:
- skirsto JAV lietuvių mokykloms Lietuvių fondo skiriamas lėšas
- organizuoja kursus lietuvių kalbos ir kultūros mokytojams

- padeda JAV lietuvių mokyklas aprūpinti vadovėliais, mokslo planais ir kitokiomis mokymo
priemonėmis

- skiria nusipelnusiems JAV lietuvių kalbos ir kultūros mokytojams premijas



Spausdino JAV LB spaustuvė
JAVLBspaustuve@gmail.com

,,Lietuviais esame mes gimę,
lietuviais turime ir būt!”

Prezidentė Dalia Grybauskaitė su  Washington, DC
su lituanistinės mokyklos mokiniais.


