
Organizacinė  
VLB struktūra  
(organigrama)

Sudarytojas: Sergėj Šišulin | Maketavimas: Elinas Venckus

Vokietijos Lietuvių Bendruomenę (VLB) sudaro, jungia ir už jos veiklą yra atsakingos skirtingos instituci-
jos. Aukščiausias VLB organas – VLB Taryba. VLB Taryba renkama trejiems metams. Ją sudaro 15 išrinktų 
VLB narių. Tarybos prezidiumas sudarytas iš 3 narių.

VLB jungia 22 apylinkes, iš kurių – 13 aktyvių. | Prašome susipažinti su VLB valdymo struktūra.

* Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB)

Airijos lietuvių  
bendruomenė

Argentinos lietuvių  
bendruomenė

Danijos lietuvių  
bendruomenė

Japonijos lietuvių  
bendruomenė

Australijos lietuvių  
bendruomenė

*** (VLB) Vokietijos  
lietuvių bendruomenė 

JAV lietuvių  
bendruomenė

Urugvajaus lietuvių  
bendruomenė

VLB Taryba
Aukščiausias VLB organas – VLB Taryba. VLB Taryba renkama trejiems metams. Ją sudaro 15 išrinktų VLB narių.  

Tarybos prezidiumas sudarytas iš 3 narių.

Renka kas 3 metus

Susidaro iš 3 narių:
Pirmininkas ir du teisėjai

Renka kas 1 metus

Kontrolės komisija renkama 
kasmet, VLB Valdybos rinki-
mų metu. Komisiją sudaro  
3 nariai.

Renka kas 3 metus

Narių skaičius nenurodytas 
įstatuose.

Kontrolės komisija Rinkimų komisijaGarbės teismas

Renka kas 1 metus

VLB Taryba renka VLB Valdy-
bą. Rinkimai vyksta kasmet. 
Šiuo metu ją sudaro 5 nariai.

VLB Valdyba

Nagrinėja skundus Tikrina lėšų panaudojimą

Organizuoja rinkimusSprendžia kylančius konfliktusVLB Taryba renka narius 3 
metų kadencijai

*** Fondas Vasario  
       16-osios gimnazijai 
       remti

*** Vasario 16-osios 
        gimnazijos Kuratorija

Susidaro iš 12 narių:  
5 VLB tarybos atstovai, 
1 VLB valdybos atstovas 
V16 direktorius/ė 
1 atstovas iš kt. bažnyčios  
1 atstovas iš ev. bažnyčios  
1 atstovas PLB, 
2 LR ministerijos atstovai
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Deleguoja savo kandidatus

** VLB Apylinkės
Tik VLB yra įregistruota Darmstadto teisme. VLB apylinkės nėra savarankiškos benruomenės – jos yra VLB dalis. 30% 

nuo apylinkių metinių narių mokesčių yra skiriama VLB. Daugiau informacijos: http://apylinkes.vlbe.org

Berlyno LB  
apylinkė

Romuvos LB  
apylinkė

Bremeno LB  
apylinkė

Eseno-Miulheimo  
LB apylinkė

* šiuo metu LB veikia 45 kraštuose 
** šiuo metų veikia 22 apylinkių, iš jų apie 13 aktyvių 
*** nepriklausomos nuo VLB registruotos bendruomės, korios turi savo užduotis ir savo įstatymus

Susidaro iš 7 narių:   
Jie valdo lėšas, renka 
aukas ir siunčia lėšas 
Gimnazijai, jei jos yra 
prašomos.


