
Apie IX Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimą 

 

IX PLB seime, vykusiame 1997 m. liepos 1–7 dienomis Vilniuje, dalyvavo 131 atstovai iš Argentinos, 

Australijos, Baltarusijos, Belgijos, Brazilijos, Didžiosios Britanijos Estijos, Gruzijos, JAV, Kanados, 

Karaliaučiaus srities, Latvijos, Moldovos, Rusijos, Sibiro, Švedijos, Šveicarijos, Ukrainos, Urugvajaus, 

Vokietijos. 

Seimą pradėjo ir su atvykusiais svečiais supažindino PLB valdybos pirmininkas Bronius Nainys. Maldą 

sukalbėjo Vilniaus metropolitas arkivyskupas Audrys Bačkis, sveikinimo kalbas pasakė Lietuvos 

Respublikos Prezidentas Algirdas Brazauskas, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas prof. Vytautas 

Landsbergis, Vyskupas lietuviams katalikams išeivijoje Paulius A.Baltakis O.F.M., Vilniaus miesto 

meras Rolandas Paksas. Toliau seimo darbams vadovavo PLB valdybos pasiūlyti ir seimo atstovų 

patvirtinti seimo prezidiumo pirmininkas Vytautas Kamantas (JAV), pavaduotojai Andrius Šmitas 

(Vokietija) ir Antanas Stepanas ( Australija). Sekretoriavo Kanados atstovai Marytė Balaišytė, Juozas 

Krištolaitis ir kun. Edis Putrimas. 

Seime dirbo keturios komisijos. Mandatų komisija: komisijos pirmininkas Algis Rugienius (JAV), 

Viktoras Baltutis (Australija), Tomas Bartusevičius (Vokietija), Vilius Bernatonis (Sibiras ) ir Joana 

Kuraitė - Lasienė (Kanada). 

Nominacijų komisija: komisijos pirmininkas Česlovas Mickūnas (JAV), Rasa Kurienė (Kanada), 

Arminas Lipšys (Vokietija), Ona Tatarūnienė (Brazilija) ir Gabrielius Žemkalnis (Australija) . 

Nutarimų komisija: komisijos pirmininkas Jaras Alkis (Didžioji Britanija), Ona Bartusevičienė 

(Vokietija), Petras Kisielius (JAV), Nijolė Martyniuk (Rusija), Sigitas Paransevičius (Lenkija) ir Janina 

Vabolienė (Australija). 

Konstitucijos keitimo komisija: komisijos pirmininkas Antanas Stepanas (Australija), Vilius Bernatonis 

(Sibiras), Eugenijus Čuplinskas (Kanada), Algimantas Gečys (JAV), Joana Kuraitė - Lasienė (Kanada), 

Algis Rugienius (JAV), Andrius Šmitas (Vokietija), Virginija Tarnauskaitė (Baltarusija ), Gabrielius 

Žemkalnis (Australija). 

Seimo darbų programą sudarė dvi dalys. Pirmoje dalyje PLB valdybos nariai pranešė apie savo per 

penkerius metus atliktus darbus. Kontrolės komisija jos veiklą vertino atskaitomybės požiūriu, Garbės 

teismo pirmininkas kalbėjo apie teismo veiklą, Kraštų Bendruomenių ir Jaunimo Sąjungų pirmininkai 

papasakojo apie savo darbus, veiklos sąlygas ir ateities planus. 

Antroje dalyje buvo svarstoma apie užsienio lietuvių jaunimo lietuvišką švietimą, kultūrą, šeimos, 

religijos, jaunimo, sporto, visuomeninio ir organizacinio darbo klausimus, kurie buvo nagrinėjami 

visiems atstovams susiskirsčius į dešimt atskirų grupių, tuo pačiu metu diskutuojant tą patį klausimą ir 

taip sudarant progą didesniam skaičiui atstovų aktyviau dalyvauti reikalų svarstyme. Grupių išvados 

buvo paskelbtos seimo plenumo posėdžiuose, jas vėliau derino Nutarimų komisija. 

Seime buvo išrinkta nauja PLB valdyba, PLB Kontrolės komisija ir Garbės teismas. Į PLB Kontrolės 

komisiją išrinkti trys nariai: Algimantas Gečys (JAV), Petras Adamonis (Kanada), Joana Kuraitė - 

Lasienė (Kanada). 

Į PLB Garbės teismą išrinkti penki nariai: Eugenijus Čuplinskas (Kanada), Antanas Stepanas 

(Australija), Viktoras Baltutis (Australija), Vacys Garbonkus (JAV), Vytautas Kutkus (JAV). 



1997 m. liepos 4–6 d. PLB seimo atstovai, Lietuvos Respublikos Prezidento Algirdo Brazausko pakviesti 

dalyvavo Mindaugo karūnavimo - Lietuvos Valstybės dienos renginiuose. Taip pat seimo atstovai 

dalyvavo Lietuvos moksleivių Dainų šventėje. 

Liepos 5 d. PLB seimo atstovai prasmingai prisiminė bei pagerbė žuvusius partizanus ir padėkojo 

gyviems Lietuvos partizanams ir jų vadams bei atstovams, susirinkusiems į PLB seimo Programos 

komisijos pirmininkės Irenos Lukoševičienės ir jos talkininkų specialiai suruoštą Partizanų minėjimą.  

1997 m. liepos 7 d. PLB seimo atstovai vyko pas Seinų ir Punsko lietuvius, išklausė jų veiklos 

pranešimus, aplankė Seinų baziliką, vyskupo Antano Baranausko kapą, karių kapus Seinuose, lietuvių 

ūkininkų sodybas, kartu džiaugėsi Punsko 400 metų gyvenimo ir lietuviškos veiklos sukaktimi ir Punsko 

saviveiklininkų atlikta lietuviškų dainų ir šokių programa. 

PLB sąranga ir PLB Konstitucija iš esmės liko nepakeista. Seimas priėmė tik keletą pataisų: sumažino 

PLB seimų ir renkamų vadovybių kadenciją iki trijų metų; paryškino, kad PLB sudaro visi lietuviai 

gyveną už Lietuvos Respublikos ribų, kad PLB Konstitucija remiasi Lietuvių Charta, kad PLB nesieja 

savęs nei su kokia politine partija, pasaulėžiūra ar religija, kad pagrindinis PLB tikslas yra 

Nepriklausoma Lietuvos valstybė ir už jos ribų gyvenančių tautiečių lietuvybė. 

 


