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Pasaulio Lietuvių Bendruomenės X Seimas 

atkreipia Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės dėmesį, kad integruojantis į Europos Sąjungą yra svarbu išsaugoti tautinį tapatumą, 

savitumą ugdančią kultūros veiklą ir kurti aplinką, kuri padėtų lietuviui išlikti savimi; 

siūlo skatinti ir rengti mokslo darbus, nagrinėjančius savitumo problemas atviroje 

demokratinėje visuomenėje; 

skelbia 2001 metus vyskupo Motiejaus Valančiaus metais; 

skatina visų kraštų Lietuvių Bendruomenes rengti Motiejaus Valančiaus 200 metų gimimo 

minėjimus, išryškinant Motiejaus Valančiaus įtaką lietuvių tautinio apsisprendimo, charakterio ir 

savigarbos formavimui, iškelti jo propaguotas krikščioniškąsias ir humanistines vertybes, 

sudariusias pagrindą Lietuvos valstybingumui atkurti ir įtvirtinti, sekti jo pavyzdžiu ir per 

Bažnyčią, mokyklas ir Blaivybės Sąjūdį stiprinti žmonių moralę, viltį ir patriotizmą; 

išreiškia susirūpinimą dėl užsienio kaštuose esančių lituanistikos archyvų išsaugojimo; 

prašo: 

Lietuvos Respublikos Vyriausybę numatyti valstybės biudžete reikiamas lėšas pasaulio lietuvių 

lituanistikos archyvų tvarkymo darbams, 

visų kraštų Lietuvių Bendruomenes platinti duomenų anketas apie užsienyje esančius 

lituanistinius dokumentus, 

Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją rengti ir transliuoti užsienio lietuvių spaudos apžvalgą; 

siūlo visų kraštų Lietuvių Bendruomenėms įsigyti Lietuvos radijo ir televizijos programų 

vaizdajuostes ir steigti savo apylinkėse vaizdajuosčių videotekas, kurios padėtų artimiau pažinti 

savo Tėvynę, o Tautinių mažumų ir išeivijos departamentą prašo nupirkti vaizdajuostes Rytų 

kraštų bendruomenėms; 

prašo Pasaulio Lietuvių Bendruomenes išleisti vaizdajuostes apie visų kraštų Lietuvių 

Bendruomenes ir taip padėti vieniems kitus pažinti; 

siūlo JAV ir Kanados Lietuvių Bendruomenėms rengti dainų ir tautinių šokių šventes kitu metu, 

ne tada, kai yra šaukiamas Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas; 

prašo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybą kreiptis į Lietuvos Respublikos paštą, kad 

profesoriui, visuomeniniam veikėjui, ELTOS įkūrėjui Juozui Eretui atminti būtų išleistas Lietuvos 

pašto ženklas; 



sveikina užsienio lietuvių dailininkų parodos „Sugrįžusi išeivija“ iniciatorius bei rengėjus ir 

Prancūzijos Lietuvių Bendruomenę, plačiai informuojančią Pasaulio Lietuvių Bendruomenes apie 

M.K.Čiurlionio parodą Paryžiuje 2000-aisiais metais; 

sveikina „Pasaulio lietuvio“ žurnalą, kuris yra visų kraštų Lietuvių Bendruomenių svarbi 

jungtis ir kurį būtina leisti toliau; 

prašo kraštų Lietuvių Bendruomenes žurnalą prenumeruoti ir finansiškai remti. 
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