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Pasaulio Lietuvių Bendruomenės X Seimas, 

pažymėdamas, kad Lietuva, siekdama tapti šiuolaikiška, ekonomiškai stipria ir klestinčia 

valstybe, visų pirma turi sustiprinti valstybės saugumą ir užtikrinti jos gynybą, 

akcentuodamas, kad tinkamiausia ir ekonomiškiausia, nes kolektyvinė, Lietuvos saugumo 

garantija yra jos narystė NATO, 

pabrėždamas, kad jau septintus metus Lietuva nuosekliai siekia tapti NATO nare, 

džiaugdamasis Lietuvos pastarųjų metų didele praktine pažanga stiprinant krašto gynybą ir 

kuriant modernią vakarietišką kariuomenę, galinčią dalyvauti taikos operacijose Europoje drauge 

su Vakarų šalių karinėmis pajėgomis, 

pastebėdamas, kad dėl padarytos pažangos šiuo metu Lietuva NATO šalių sostinėse yra 

vertinama kaip viena realiausių kandidačių kitame NATO plėtros etape, 

atkreipdamas dėmesį, kad, rengiantis 2002 metų NATO aukščiausio lygio susitikimui, 2001 

metais bus sprendžiama dėl šalių kandidačių kvietimo į NATO ir įvertinamas jų pasirengimas,  

akcentuodamas, kad Lietuva šiuo metu yra labai arti užsibrėžto tikslo, kuris ateityje garantuos 

jos saugumą, sukurs palankias sąlygas krašto ekonomikai klestėti bei atvers kelius naujoms 

investicijoms, 

sveikindamas Lietuvos iniciatyvą surengti konferenciją Vilnius 2000 ir pažymėdamas šios 

konferencijos gerus rezultatus, 

ragina: 

Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir Seimą toliau nuosekliai vykdyti praktinius ir finansinius 

įsipareigojimus, nemažinti Lietuvos gynybos biudžeto, stiprinti krašto gynybą bei įgyvendinti 

pasirengimo narystei NATO programas, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir Seimą daug aktyviau skleisti informaciją apie NATO 

Lietuvos žmonėms, 

Lietuvos visuomenę aktyviau pritarti svarbiausiam Lietuvos užsienio politikos siekiui, kadangi 

narystė NATO yra ekonomiškiausia ir tinkamiausia Lietuvos saugumo garantija, kuri atvers kelius 

Lietuvos ekonomikos plėtrai ir gerovei demokratinėje visuomenėje, 

Lietuvos politines partijas, dalyvausiančias artėjančiuose Seimo rinkimuose, išlaikyti gera 

tradicija tapusią visuotinę darnią paramą svarbiausiam Lietuvos užsienio politikos tikslui - NATO 

narystės siekiui ir praktiniais veiksmais bei konkrečiais sprendimais įprasminti savo indėlį į 

Lietuvos nepriklausomybės ir saugumo stiprinimo darbą, 



visas Lietuvos gerovės siekiančias politines partijas prieš rinkimus į Lietuvos Respublikos 

Seimą nedviprasmiškai pasisakyti, kad bus siekiama kvietimo į NATO 2002 metais ir integracijos 

į Europos Sąjungą 2004 metais ir dėl to bus efektyviai deramasi, 

visus užsienio lietuvius prisiminti kovą už Lietuvos nepriklausomybę ir dar kartą sutelkti visas 

jėgas, pagal savo galimybes raginant savo šalių vyriausybes ir Lietuvos visuomenę paremti 

Lietuvos kvietimą į NATO 2002 metais. 
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