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Posėdžiavo Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
komisija

2017 m. balandžio 24–28 d. Seimo rūmuose vyko pirmoji naujos sudėties Seimo ir

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos posėdžių sesija, kurios metu buvo svarstyti

aktualiausi užsienyje ir Lietuvoje gyvenantiems lietuviams klausimai. Į kitą posėdžių

sesiją Komisija planuoja susirinkti š.m. spalio mėnesį.

Komisija priėmė rezoliucijas:

1. „Dėl pilietybės išsaugojimo“

2. „Dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos tobulinimo“

3. „Dėl renginio „Pasaulio lietuvių vienybės diena – sujunkime Lietuvą“

4. „Dėl migracijos procesų valdymo ir grįžti gyventi į Lietuvą sąlygų sudarymo“

5. „Dėl sveikos gyvensenos idėjų sklaidos“

6.  „Dėl Lietuvos švietimo tarybos sudėties“

7. „Dėl Kultūros tarybos gairių“.

Seimo kanceliarijos nuotraukoje Komisijos nariai.

Plačiau skaitykite čia:

Diskusija: „Brexit“ poveikis Lietuvos Respublikos
piliečiams

Balandžio 1 d. Briuselyje vyko diskusija „„Brexit“ poveikis Lietuvos Respublikos

piliečiams“. Diskusijoje dalyvavo PLB pirmininkė Dalia Henke, LCLC prezidentas

Marius Raugalas, Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia

Asanavičiūtė, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas

Pranckevičius, Lietuvos diplomatinio korpuso darbuotojai, Jungtinėje Karalystėje

dirbantys teisininkai bei verslininkai.

Nuotraukoje (iš kairės), PLB valdybos Viešųjų ryšių komisijos pirmininkas Laurynas Gerikas, PLB pirmininkė

Dalia Henke, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius.

PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis dalyvavo Kūno kultūros ir sporto departamente

balandžio 6 dieną vykusiame darbo grupės posėdyje.

Birželio 30 d. – liepos 2 d. Kaune ir Druskininkuose vyksiančios žaidynės skiriamos

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui ir šiemet vykstantiems Sporto metams

paminėti. Tai Vyriausybės patvirtintos programos „Globali Lietuva“ dalis, kurios

sėkmingu įgyvendinimu rūpinasi Kūno kultūros ir sporto departamentas.

Dalyvauti X pasaulio lietuvių sporto žaidynėse užsiregistravo 29-ių šalių – Airijos,

Australijos, Baltarusijos, Danijos, Ekvadoro, Estijos, Gruzijos, Ispanijos, Italijos,

Izraelio, Jungtinės Karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Kipro, Latvijos,

Lenkijos, Norvegijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Rusijos, Suomijos, Turkijos, Ukrainos,

Urugvajaus, Vokietijos, Čekijos, Švedijos, Šveicarijos ir Lietuvos sportininkai – iš viso

3989 dalyviai, iš jų 1431 iš užsienio šalių.

Sporto organizacijų prašymu į žaidynių programą įtraukta II mokslinė konferencija

„Pasaulio lietuvių sporto istorija ir ateities vizija“, tai pat žaidynių metu Sporto halės

prieigose vyks žaidimai, veiks Sveikatos palapinė.

 

Daugiau informacijos: http://lietuviuzaidynes.lt/

 

Konkursas „Tautinis drabužis mano šeimos ir
bendruomenės istorijoje“

Etninės kultūros globos taryba kartu su Pasaulio Lietuvių Bendruomene  2017 metais

skelbia  konkursą „Tautinis drabužis mano šeimos ir bendruomenės istorijoje“.

Plačiau skaitykite čia:
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Diskusija „Pilietybės išsaugojimas, nauji šansai?!“

Balandžio 13 dieną LRT televizijoje vyko diskusija aktualia tema: „Pilietybės

išsaugojimas, nauji šansai?!“, kurią vedė laidų vedėjas žurnalistas Edmundas Jakilaitis.

Diskusijoje dalyvavo LR Seimo narys Žygimantas Pavilionis, prof. Vytautas

Sinkevičius, PLB pirmininkė Dalia Henke, Jungtinės Karalystės LB pirmininkė Dalia

Asanavičiūtė. 

Diskusijos vaizdo įrašas:

Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
komisijos spaudos konferencijos vaizdo įrašas:

Susitikimas su Ministru Pirmininku Sauliumi Skverneliu

Balandžio 24 d. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) valdybos nariai ir LR Seimo ir

PLB komisijos nariai dalyvavo susitikime Vyriausybėje su Ministru Pirmininku Sauliumi

Skverneliu ir kitais Ministrų kabineto nariais.

Susitikimo metu buvo kalbama pilietybės išsaugojimo, grįžusių į Lietuvą vaikų

integracijos, tapatybės išlaikymo klausimais. Buvo svarstoma apie galimybę surengti

Pasaulio lietuvių vienybės dieną 2018 m. liepos 1 dieną ir įtraukti renginį į Lietuvos

valstybės atkūrimo šimtmečio renginių planą.

Taip pat buvo aptariamos tolimesnio bendradarbiavimo galimybės bei Užsienio lietuvių

reikalų koordinavimo komisijos veiklos tęstinumo klausimas.

Kraštų lietuvių bendruomenių ir
jaunimo sąjungų pirmininkų
suvažiavimas vyks liepos 2–5
dienomis Panevėžio rajone,
Bistrampolio dvare

Suvažiavime dalyvaus kraštų lietuvių bendruomenių ir

lietuvių jaunimo sąjungų pirmininkai,  PLB valdybos

nariai,  bendruomenių aktyvas.  Suvažiavime bus aptarti svarbiausi bendros veiklos,

bendruomenių stiprinimo, veiklos finansavimo klausimai, Lietuvos valstybės atkūrimo

šimtmečio projektai, kuriuos įgyvendinant dalyvaus lietuvių bendruomenės.

Suvažiavime laukiama įvairių  valstybės institucijų atstovų (Užsienio reikalų

ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Kultūros ministerijos, Teisingumo ministerijos ir

kt.), kurie pristatys naujienas, aktualius užsienyje gyvenantiems lietuviams klausimus.

Suvažiavimo metu vyks interaktyvūs mokymai, diskusijos, dalyviai aplankys Pavevėžio

rajoną, susitiks su vietine bendruomene.

Suvažiavime bus priimtos rekomendacijos – gairės tolimesnei lietuvių bendruomenių

veiklai. 

Balandžio 28 dieną PLB pirmininkė Dalia Henke dalyvavo LRT televizijos aktualijų

laidoje „Laba diena, Lietuva!“ Pokalbio tema:  Kas išveja lietuvius iš gimtinės svetur?

Kokie pokyčiai valstybėje paskatintų sugrįžti? 

Laidos vaizdo įrašas:

Dvigubos pilietybės įteisinimo
paieškos

„Lietuvos ryto“ žurnalisto Valdo Bartasevičiaus pokalbis

su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) atstove

Lietuvoje Vida Bandis pilietybės klausimu. 

Vida Bandis teigia: Visi suprantame, kad referendumas

– beviltiškas reikalas. PLB nesako jam „ne“, bet

valdybos nariai įsitikinę, kad dabartinėmis sąlygomis

vien tuščiai išleistume pinigus, jei jis būtų rengiamas.

Konkursas mokslo premijoms lietuvių kilmės
mokslininkams gauti

Švietimo ir mokslo ministerija skelbia konkursą mokslo premijoms, skiriamoms lietuvių

kilmės mokslininkams ir Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams,

gyvenantiems užsienyje, (toliau vadinama – konkursas) gauti.

Lietuvių bendruomenės kviečiamos teikti siūlymus dėl kandidatų mokslo premijoms

gauti. Šalyse, kuriose lietuvių bendruomenių nėra, paraiškas premijai gauti gali teikti

pavieniai mokslininkai savo iniciatyva.

Dokumentai konkursui priimami iki 2017 m. birželio 15 d.

el. paštu ausra.gribauskiene@smm.lt
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