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PLB VEIKLA, ATEITIES PERSPEKTYVOS IR IŠŠŪKIAI 

 

PLB XV Valdybos veiklos laikotarpis nuo 2015-07-17 iki 2018-07-11.  

 

„Lietuvninkai mes esam gimę, lietuvninkai mes turim būt, tą garbę gavome užgimę, tą ir neturim 

leist pražūt...“ (G. Sauerweinas).  

 

Šie žodžiai įkvepia PLB veiklai. Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (toliau – PLB) – jungianti ir 

vienijanti lietuvius užsienyje organizacija, kuri šiemet skaičiuoja jau 60-us metus nuo pirmojo PLB 

Seimo, įvykusio 1958 metų vasarą Niujorke. Per tą laiką pasikeitė pasaulis, keičiasi Lietuva, keičiasi 

ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenė.  

 

Per 2015–2018 metus iš Lietuvos emigravo apie 150 tūkst. nuolatinių šalies gyventojų. Tarptautinės 

migracijos organizacijos duomenimis, kasmet išvažiuoja apie 50 tūkst. Ar tokie skaičiai keičia 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės veiklos kryptis, jos reikšmę ir paskirtį? PLB svarba neginčijamai 

auga, vis didėjant už Lietuvos ribų gyvenančių lietuvių skaičiui ir kuriantis naujoms lietuvių 

bendruomenėms įvairiose šalyse. Kartu didėja PLB iššūkiai ir reikšmė. 

 

Nors ir gyvename plačiai pasklidę po pasaulį, mūsų veiklos skirtingose šalyse yra panašios: esame 

„Lietuvos ambasadoriai“, garsiname Lietuvos vardą ir formuojame Lietuvos įvaizdį užsienyje, 

steigiame ir išlaikome lituanistines mokyklas, švenčiame savo tradicines šventes, esame Lietuvos 

specialistai savo šalyse, netgi svetur uždirbtos lėšos dažnai siunčiamos į Lietuvą ar joje išleidžiamos. 

Tai darome siekdami vieno tikslo – išlikti lietuviai, kad ir kitur gyvename. Mums rūpi Lietuva ir 

norime būti jos dalimi! 

 

Apibendrinat galima teigti, kad 2015–2018 metai PLB buvo sėkmingi, be galo darbingi, įdomūs, 

intensyvūs ir pilni įvairovių metai, iš kiekvieno PLB valdybos nario pareikalavę daug laiko ir 

atsidavimo. Apie šios PLB valdybos darbą galima išsamiai pasiskaityti PLB valdybos 

naujienlaiškiuose, kurie leidžiami nuo 2016 m. sausio mėn. ir yra viešai skelbiami 

http://plbe.org/naujienlaiskis/ ir  www.pasauliolietuvis.lt 

 

PLB, jungiančios 45 šalių lietuvių bendruomenes (toliau – LB) ir lietuvius, kurie gyvena už Lietuvos 

ribų, veikla remiasi PLB Seimo nutarimais ir PLB Konstitucija. Per šiuos metus lietuviai susitelkė 

Turkijoje ir Izraelyje, Maltoje ir Armėnijoje. 

 

Ypatingas valdybos dėmesys skiriamas lituanistiniam švietimui ir kultūrai, lietuvių telkimui, lietuvių 

bendruomenių stiprinimui ir reprezentavimui Lietuvoje bei mums visiems svarbių klausimų 

sprendimui. Intensyvus bendravimas su atskiromis lietuvių bendruomenėmis auga. Valdybos 

nariamas teko lankytis įvairiuose lietuvių bendruomenių renginiuose, metiniuose suvažiavimuose, 

jubiliejuose, mokyklų šventėse JAV, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Švedijoje, Rusijoje, 

Norvegijoje, Islandijoje, Airijoje, Urugvajuje, Brazilijoje, Australijoje, Austrijoje, Belgijoje, 

Suomijoje, Danijoje, Graikijoje, Prancūzijoje, Ukrainoje, Liuksemburge, Argentinoje, Latvijoje, 

Nyderlanduose.  

 

Steigiamos savaitgalinės neformalaus lietuviško švietimo mokyklos, profesionalų klubai, ne tik 

švenčiamos mūsų tradicinės šventės, bet ir rengiami įvairūs sportiniai renginiai, diskusijos, filmų 

festivaliai, litaratūros vakarai, koncertai ir taip garsinamas Lietuvos vardas užsienyje. Vyko daug 

diskusijų ir „Brexit“ klausimu, svarstomi įvairūs galimi sprendimai. 

 PLB XV Seimas 2015 metais atskirai rinko PLB pirmininką ir septynis PLB Valdybos narius, 

atsakingus už PLB Seimo nustatytas veiklos sritis. Be Seimo išrinktų PLB narių, į PLB valdybą įeina 

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmininkas.  

http://www.pasauliolietuvis.lt/
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PLB XV valdybos nariai 2015–2018, PLB ir PLJS pirmininkų suvažiavime Panevėžio raj. 2017 m.  

 

PLB valdyba (2015–2018) sudaryta iš 11 asmenų. 

Pirma eilė iš kairės: Angele Kavak – Ekonomikos komisijos pirmininkė, Vida Bandis – PLB atstovė 

Lietuvoje, Dalia Henke – PLB pirmininkė, Eglė Garrick – Finansų ir lėšų telkimo komisijos 

pirmininkė, Jūratė Caspersen – Kultūros komisijos pirmininkė. 

Antra eilė iš kairės: Simonas Černiauskas – PLJS pirmininkas iki 2017 m. vasaros, Rolandas 

Žalnierius – PLB pirmininkės pavaduotojas ir Specialių projektų, teisinių ir organizacinių reikalų 

komisijos pirmininkas, Arūnas Teišerskis – Švietimo komisijos pirmininkas, Edmundas Putrimas – 

Sielovados ir Pietų Amerikos reikalų komisijos pirmininkas, Laurynas Gerikas – Viešųjų ryšių 

komisijos pirmininkas, Gediminas Karoblis – Plėtros komisijos pirmininkas. Nuotraukoje trūksta 

dabartinio PLJS pirmininko Vlado Oleinikovo (PLJS pirmininkas nuo 2017 m. vasaros). 

 

Valdyba savo narių skaičių papildė dar dviem: prelatu Edmundu Putrimu, kuris rūpinasi sielovados 

ir Pietų Amerikos reikalais, ir PLB atstove Lietuvoje Vida Bandis, kuri valdyboje turi vienodą 

balsavimo ir sprendimų priėmimo teisę. PLB valdyba pakvietė dr. Edvardą Bubnį tapti PLB 

iždininku, Vytenį Vilką – žurnalo ,,Pasaulio lietuvis“ iždininku, Rimą Domanskį –  PLB advokatu. 

Vida Bandis toliau ėjo PLB atstovės Lietuvoje pareigas, o Virginija Grybaitė – PLB atstovybės 

reikalų vedėjos pareigas. Visiems nuoširdžiai dėkoju už šiuos trejus darbingus metus! 

 

Darbas Valdyboje organizuojamas komisijose pagal Valdybos patvirtintus ilgalaikį ir trumpalaikį 

veiklos planus, atsižvelgiant į komisijų sudėtį. PLB komisijas sudaro kompetentingi nariai, siekiantys 

kuo geriau atstovauti kraštų lietuvių bendruomenėms ir PLJS. Vienuolika šios Valdybos narių gyvena 

skirtingose šalyse ir net trijuose žemynuose, esančiuose skirtingose laiko juostose, todėl darbas 

valdyboje daugiausia vyko elektroniniu būdu, buvo organizuojamos konferencijos naudojantis 

Skype'u. Valdyba surengė per dvidešimt posėdžių, devyni iš jų vyko jos nariams susirinkus Vilniuje, 

Ukmergėje ar Panevėžio rajone.  
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PLB XV Seimo rezoliucijos ir jų įgyvendinimas 

 

PLB XV Seimo rezoliucijų įgyvendinimas yra tiesiogiai susijęs su PLB 2015–2018 metų veikla. 

Trumpai apžvelgsiu, ko valdybai pavyko pasiekti įgyvendinant rezoliucijas.  

 

„DĖL PILIETYBĖS IŠLAIKYMO“  

Šioje rezoliucijoje išvardytos problemos išpręstos tik iš dalies.  

 2016 m. LR Seimas priėmė Pilietybės įstatymo pataisą, kuri liečia tik vaikus, ir nuo 

lapkričio pabaigos jau galioja Pilietybės įstatymo nuostatos, kad Lietuvos Respublikos 

pilietis gali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, jeigu jis Lietuvos pilietybę ir kitos 

valstybės pilietybę įgijo gimdamas. Taigi sulaukus 21 metų jaunuoliams nebereikės 

apsispręsti, kurios šalies pilietybę pasirinkti. 

 Lietuvoje registruotos politinės partijos beveik visos per 2016 m. rinkimus į savo 

programas įtraukė Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo klausimo sprendimą. 

 Pilietybės įstatymo pakeitimas, kuris leistų po 1990 m. kovo 11 d. išvykusiems 

piliečiams, priėmusiems kitos Europos Sąjungos ir NATO šalies pilietybę, išlaikyti 

Lietuvos pilietybę, buvo atmestas LR Konstitucinio teismo išaiškinimu 2017 m. spalio 

mėnesį.  

 Į tai atsižvelgdamos, partijos planuoja skelbti Referendumą 2019 ar 2020 metais ir šiuo 

metu ieško tinkamos formuluotės. Referendumo įstatymo pakeitimas padidintų tokio 

referendumo sėkmės tikimybę.  

 

„DĖL DVIGUBOS PILIETYBĖS“  

Šioje rezoliucijoje iškelta problema nebuvo išpręsta.  

Iki 2018 metų referendumo pavyko išvengti, bet problema liko ir pilietybės įstatymas nebuvo 

išplėstas taip, kaip siūloma rezoliucijoje. Politikai neturėjo pakankamai politinės valios ir 

vienybės šiam klausimui išspręsti.   

 Rederendumo įstatymas vis dar nepakeistas. 

 Negalima balsuoti internetu. 

 Politinės partijos eina susivienijimo keliu ir planuoja skelbti referendumą.   

Džiaugiamės 2015 m. pabaigoje sėkmingai atlikta užsienyje gyvenančių lietuvių apklausa, kuria 

siekta sužinoti nuomonę dėl Lietuvos pilietybės išlaikymo ir priežastis, kodėl norima išsaugoti 

Lietuvos pilietybę. Džiugu, kad apklausoje dalyvavo beveik 3 tūkstančiai lietuvių iš 63 pasaulio šalių. 

Svarbu pažymėti, kad pagrindinis motyvas, kurį minėjo apklausos dalyviai, yra noras išsaugoti 

Lietuvos Respublikos pilietybę kaip prigimtinę kiekvieno lietuvio teisę. 

PLB palaiko kuo paprastesnį – mažiausiai skaldantį ir mažiausiai išteklių reikalaujantį – 

pilietybės išsaugojimo kelią. Palaikysime visų LR vadovų ir partijų pasiektą sutarimą, kaip šį svarbų 

klausimą pagaliau išspręsti. Jau dešimtmetį pasisakome už pilietybės išlaikymą kaip prigimtinę 

kiekvieno lietuvio teisę, o ne platų dvigubos pilietybės institutą. Tai yra esminis skirtumas ruošiant 

LR Konstitucijos pakeitimus, susijusius su pilietybės išlaikymu. 

Kad būtų galima bent kiek priartinti planuojamo referendumo sėkmę, LR Seimo nariai privalo: 



 4 

Pakeisti referendumo įstatymą, kad sprendimas būtų priimamas ne dabartinėmis sąlygomis, o 

atėjusiųjų į referendumą rinkėjų balsų dauguma, bet ji turėtų sudaryti ne mažiau negu 1/3 visų rinkėjų. 

Dabar reikia, kad referendume dalyvautų apie 1 300 000 rinkėjų ir apie 1 300 000 balsų būtų surinkta 

„UŽ“ LR Konstitucijos pakeitimą, t. y. tam turėtų pritarti 50 % + 1 visų balsavimo teisę turinčių 

Lietuvos piliečių. (2016 m. Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis, šiuo metu Lietuvoje yra 2 

514 536 balsavimo teisę turinčių Lietuvos piliečių, iš jų tik 301 566 gyvena užsienyje.) Be šių 

pakeitimų bus labai sunku pasiekti teigiamų referendumo rezultatų. Balsavimas internetu taip pat 

padėtų priartėti prie reikiamo balsų skaičiaus.  

Ganėtinai svarbus matematinis faktorius: reiktų perskaičiuoti esamus balsavimo teisę turinčius 

Lietuvos piliečius. Iš jų, pagal VRK duomenis, 400 000 buvo visai nepasiekiami per visus paskutinius 

rinkimus. Taip pat svarbu surasti tinkamą LR Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo formuluotę ir 

suplanuoti žmogiškuosius ir finansinius išteklius referendumo pravedimui. Be to, trūksta 

komunikacijos plano, pavyzdžiui, kaip numatoma aiškinti ir viešinti šį klausimą, kaip bus atskleista 

viso klausimo problematika plačiajai visuomenei. Ar tai suvienys mūsų visuomenę, – Lietuvos 

žmones ir lietuvius, gyvenančius bet kuriame kitame krašte: Europoje, JAV, Lotynų Amerikoje, 

Australijoje ir kitur? 

 

„DĖL BALSAVIMO INTERNETU“  

PLB dėjo daug pastangų, kad būtų įtvirtinta galimybė lietuviams, gyvenantiems užsienyje, 

balsuoti internetu. Tai pagelbėtų ir ruošiantis referendumui. Deja, šiam klausimui išspręsti taip 

pat pritrūko politinės valios ir vienybės.  

 

„DĖL BALSAVIMO AKTYVUMO PER RINKIMUS“  

2016 metais buvo dedamos visos pastangos, kad kuo daugiau lietuvių dalyvautų LR Seimo 

rinkimuose.  

 Visose lietuvių bendruomenėse ir organizacijose buvo surengta akcija „Registruokis ir 

balsuok 2016“. Parengtas plakatas bei videoklipas, kurie buvo skelbiami per visus mums 

žinomus informacinius kanalus: socialiniuose tinkluose, interneto svetainėse, Lietuvos ir 

lietuvių bendruomenių spaudoje, laidoje Tapatybė LT. 

 PLB valdyba komunikacine kampanija ragino visus Lietuvos piliečius užsienyje balsuoti Seimo 

rinkimuose. Buvome aktyvūs rengdami akciją „Mūsų metas DABAR“. 

 Surengėme pagrindinių politinių partijų ir atskirų kandidatų apklausą vienmandatėje 

Naujamiesčio apygardoje, siekdami sužinoti jų poziciją. Prašėme atsakyti į klausimus: Koks 

jūsų partijos požiūris į Lietuvos pilietybės išlaikymo klausimą ir kaip siūlote šią problemą 

išspręsti? Koks jūsų partijos požiūris į galimybę balsuoti internetu? Pritariate ar nepritariate, 

kodėl? Kokį siūlote bendradarbiavimo su užsienyje gyvenančiais lietuviais modelį? Ar 

palaikytumėte pasiūlymą prie LR Vyriausybės įkurti atskirą instituciją, kuri rūpintųsi užsienyje 

gyvenančių lietuvių reikalais. Kaip žadate užtikrinti veikiančių komisijų – LR Seimo ir Pasaulio 

Lietuvių Bendruomenės komisijos bei Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisijos – darbo 

tęstinumą? Ar turi jūsų partija užsienio šalyse (kur gausiausia lietuvių) kontaktinius asmenis 

ar patikėtinius, su kuriais būtų galima tose šalyse bendrauti teisiogiai? Kokiose šalyse 

(kontaktai). Kokiais būdais ketinate legalizuoti šešėlinę ekonomiką? Kokiais būdais 

ketinate naikinti korupciją?Kokiais būdais žadate stabdyti emigraciją? Investuotojai Lietuvoje 

susiduria su kvalifikuotos darbo jėgos trūkumu. Kaip siūlote spręsti šią problemą, kokių 

priemonių ketinate imtis?Ar biudžeto lėšų panaudojimas yra pakankamai efektyvus? Jeigu 

tobulintinas, kaip siūlote spręsti problemas, kokių priemonių ketinate imtis? 
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 Atsakymus apibendrinome, įvertinome politikų programas ir šią informaciją pateikėme lietuvių 

bendruomenėms. 

 Pirmą kartą prieš rinkimus į LR Seimą vyko politiniai debatai su Naujamiesčio vienmandatės 

rinkimų apygardos visų partijų kandidatais Briuselyje, Vašingtone, Dubline, Londone, 

Stokholme ir Osle. 

 PLB valdybos nariai susitiko su tuometiniu Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininku 

Zenonu Vaigausku. Buvo diskutuojama dėl balsavimo užsienio šalyse organizavimo bei 

bendradarbiavimo skleidžiant informaciją.  

 

„DĖL VASARIO 16-osios GIMNAZIJOS“  

 2017 metų pabaigoje JAV pravesta lėšų rinkimų akcija ir surinkta parama, kuri perduota 

gimnazijai. 

 

„DĖL PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS FONDO“  

PLB valdyba siūlys PLB XVI Seimui kreiptis į Lietuvių Fondą (JAV) ir paprašyti įkurti Fonde 

atskirą fondelį ar sąskaitą PLB veiklai remti. Per šiuos metus lėšos PLB veiklai buvo renkamos 

atskirų akcijų metu, sėkmingai dalyvavome įvairių institucijų konkursuose teikdami paraiškas 

projektams įgyvendinti. 

 

„DĖL „PASAULIO LIETUVIO“ LEIDYBOS“  
Sutelktos PLB valdybos pastangos išlaikyti nuo 1963 metų leidžiamą spausdintiną žurnalą 

„Pasaulio lietuvis“, kuris platinamas beveik visuose žemynuose. Šiam uždaviniui įgyvendinti 

reikia nemažai lėšų, neužtenka surinktų už prenumeratą. PLB valdyba tęsė žurnalo leidybą, buvo 

ieškoma finansavimo, atnaujinta redakcija. Leidinys „Pasaulio lietuvis“ labai svarbus 

bendruomenei, jis gerina pasaulyje gyvenančių lietuvių tarpusavio ryšius, užtikrina informacijos 

sklaidą Lietuvoje, atlieka PLB metraščio ir archyvinę funkcijas, yra lyg PLB „vizitinė kortelė“. 

Siekiant išlaikyti PLB leidinį, 2016 metų pradžioje buvo sėkmingai organizuota akcija 

„Išsaugokime „Pasaulio lietuvį““. Dėkojame visiems privatiems rėmėjams, Lietuvių Fondui, 

Australijos Lietuvių Fondui, Spaudos, radijo, ir televizijos rėmimo fondui už finansinę paramą.  

Kviečiame ir raginame kraštų Lietuvių bendruomenes populiarinti šį leidinį, skaityti, 

prenumeruoti ir rašyti į jį bei į svetainę www.pasauliolietuvis.lt, kuri pateikia platesnę ir kitokio 

pobūdžio informaciją.  

 

„DĖL KOMUNIKACIJOS“  

Komunikacijos su lietuvių bendruomenėmis gerinimas:  

PLB Seimo narius ir kraštų valdybas kas mėnesį nuo 2016 metų sausio mėn. pasiekia PLB 

valdybos naujienlaiškis, informuojantis apie PLB valdybos veiklos aktualijas, renginius, 

nuveiktus ir planuojamus darbus bei pranešantis įvairias naujienas. Naujienlaiškis tapo populiarus 

ir tarp daugelio Lietuvos institucijų, organizacijų, kurios domisi PLB veikla.  

Kiekvienų metų gale taip pat visiems buvo siunčiamos PLB valdybos metų veiklos santraukos, 

kuriose aptariami ne tik praeinančių metų darbai, bet ir būsimieji planai ir projektai.  

Reguliariai buvo publikuojamos PLB valdybos komisijų darbų apžvalgos ir aktualios temos 

žurnale „Pasaulio lietuvis“, svetainėse www.pasauliolietuvis.lt ir www.plbe.org.  

Tobulinant komunikaciją nuolat siekiama: 

 Palaikyti tiesioginį ryšį ir bendrauti su LB pirmininkais ir LB valdybomis, LB 

Tarybomis, PLB XV Seimo nariais: įvairią informaciją siųsti kiekvienam asmeniškai 

elektroniniu paštu. 

 Pagal galimybes ir LB poreikius lankyti LB renginius. 

http://www.pasauliolietuvis.lt/
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 Informuoti visus PLB XV Seimo narius apie PLB valdyboje sprendžiamus klausimus 

ir apie PLB rezoliucijų vykdymą. 

 Siunčiami straipsniai į visą Lietuvos spaudą ir į užsienio lietuvių spausdinamus 

leidinius ir kitas žiniasklaidos priemones. 

 Rašyti tikslingus ir pagal poreikius raštus iškeliant užsienio lietuviams svarbius 

klausimus ir ieškant sprendimo būdų LR Vyriausybei, LR Seimo nariams, LR 

Prezidento kanceliarijai ir visoms institucijoms, su kuriomis PLB tenka 

bendradarbiauti. 

 

„DĖL SOLIDARUMO IR PARAMOS UKRAINAI“  

2018 metų gegužės pabaigoje PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis susitiko su Ukrainos pasaulio 

organizacijos lyderiais ir Ukrainos ambasadoriumi Lietuvoje ir aptarė bendradarbiavimo su 

užsienio lietuviais galimybes.  

 

„DĖL VARDŲ IR PAVARDŽIŲ“  

 2018 metų pradžioje pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Valstybine lietuvių kalbos komisija 

siekiant bendrų tikslų – didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi 

motyvaciją, prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos pasaulyje, telkti lietuvių bendruomenes 

Lietuvoje ir užsienyje. Sutarta bendradarbiauti organizuojant Lietuvių kalbos dienas, diskusijas, 

seminarus ir kitus renginius, dalintis informacija ir ją skleisti, tarpininkauti sprendžiant 

organizacinius klausimus bei ieškoti priimtinų sprendimų dėl vardų ir pavardžių rašymo.  

„DĖL DEMOKRATINIŲ VERTYBIŲ IŠSAUGOJIMO“   

PLB valdyba laikosi šioje rezoliucijoje išvardintų nekvestionuojamų nuostatų. 

 

„DĖL PROFESINĖS VEIKLOS LIETUVOJE“  

Iš dalies įgyvendinama, ir tai priklauso nuo Lietuvos Respublikos institucijų.  

 

Ryšiai su Lietuvos institucijomis 

 

Džiaugiamės, kad LR Vyriausybė, LR Seimas, Užsienio reikalų, Socialinių reikalų ir darbo, Vidaus 

reikalų bei Švietimo ir mokslo ministerijos yra atviros PLB pasiūlymams ir siekia konstruktyvaus 

bendradarbiavimo. Aktyviai veikia LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija, Užsienio 

lietuvių reikalų koordinacinė komisija (ši komisija aktyviai veikė iki 2016 m. pabaigos, iki  Seimo 

rinkimų), kuriai vadovauja LR Ministras Pirmininkas.  

 

Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija tęsia savo darbą. 

Reguliariai vyksta rudens ir pavasario sesijos. PLB valdyba turėjo galimybę, pasitardami su komisijos 

nariais, ruoštis net šešioms sesijoms. Komisijos paskirtis – skatinti Lietuvoje ir užsienio valstybėse 

gyvenančių lietuvių bendradarbiavimą, tartis aktualiais klausimais, supažindinti su užsienio šalių 

patirtimi, rūpintis abipuse pagalba ir parama, keistis mokslo, kultūros ir kita informacija. Seimui ir 

kitoms valstybės institucijoms teikti pasiūlymus, kurie padėtų stiprinti valstybingumą ir demokratinių 

tradicijų puoselėjimą. Komisiją sudaro Lietuvos Respublikos Seimo nariai, po vieną nuo kiekvienos 

Seimo frakcijos, ir dešimt kraštų LB pasiūlytų ir PLB valdybos išrinktų PLB atstovų: trys JAV LB 

atstovai, vienas Kanados LB  atstovas, du Vakarų Europos LB atstovai, vienas Rytų Europos, Rusijos 

ir Vidurio Azijos kraštų LB atstovas, vienas Lietuvos etninių žemių LB atstovas, vienas Pietų 

Amerikos kraštų LB atstovas, vienas Okeanijos (Australijos, Naujosios Zelandijos) bei Rytų Azijos 

kraštų LB atstovas.  
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Komisijos sudėtis 

Seimo nariai 

Antanas Vinkus – Komisijos pirmininkas 

Stasys Tumėnas – Komisijos pirmininko pavaduotojas 

Virgilijus Alekna 

Linas Balsys 

Guoda Burokienė 

Juozas Imbrasas 

Vytautas Juozapaitis 

Algimantas Kirkutis 

Žygimantas Pavilionis 

Rita Tamašunienė 

 

PLB atstovai: 

Rimvydas Baltaduonis – Komisijos pirmininkas  

Henrikas Antanaitis – Komisijos pirmininko pavaduotojas 

Kęstutis Eidukonis 

Gediminas Karoblis 

Jolanta Naglė 

Edmundas Putrimas 

Aidis Staskiewicz 

Antanas Šileika 

Laura Vidžiūnaitė 

Rytis Virbalis 

 

 

 
 

LR Seimo ir PLB komisijos posėdžių atidarymas. 2018 m. balandžio 24 d. Seimo kanceliarijos 

nuotr. 
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Per praėjusias kelerių metų sesijas buvo svarstomos įvairios PLB aktualios temos, kartais, jei likdavo 

neišspręstų klausimų, ir pakartotinai, ir priimtos svarbios rezoliucijos: dėl LR pilietybės išsaugojimo; 

patriotinio ugdymo Lietuvos mokyklose; informacinio karo; Kultūros ir Švietimo tarybų gairių 

pakeitimo; Lietuvos nepriklausomybės valstybės atkūrimo 100-mečio ir PLB renginio „Šimtas 

Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“; dėl migracijos procesų valdymo ir sugrįžimo į Lietuvą sąlygų 

sudarymo; dėl sveikos gyvensenos idėjų sklaidos; dėl valstybės pagalbos nukentėjusiems nuo 

prekybos žmonėmis priemonių tobulinimo; dėl Lietuvos informacinio saugumo; dėl „Globalios 

Lietuvos“ kūrimo programos įgyvendinimo; dėl  pasaulio lietuvių įnašo plėtojant aukštąjį mokslą ir 

daugelis kitų. Intensyviai dirbant šioms komisijoms, ilgą laiką pavyko išvengti planuojamo 

Referendumo dėl dvigubos pilietybės.  

 

Užsienio lietuvių reikalų koordinacinė komisija (ULRKK) buvo išlaikyta ir iki 2016 metų 

pabaigos intensyviai dirbo. Pirmas ULRKK posėdis su šia LR Vyriausybe suplanuotas šių metų liepos 

3 ar 4 dienomis. Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis 2017 m. spalio 30 d. Valdovų rūmuose 

kartu su PLB išrinko geriausias projekto „Kryptis Lietuva“ iniciatyvas ir pagerbė asmenis ir 

organizacijas, skatinančias išvykusiuosius grįžti į Lietuvą ir padedančias jiems integruotis savo 

šalyje.  

 

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė 2016 metų vasarą susitiko su PLB 

valdybos nariais. Aptarėme kampanijos „Už saugią Lietuvą“, telkiančios į kovą prieš smurtą, 

patyčias, savižudybes ir priklausomybes įgyvendinimo galimybes ir svarbą. Diskutavome lietuvybės 

stiprinimo ir išsaugojimo klausimais, aptarėme aktyvų pasaulio lietuvių vaidmenį pritraukiant 

investicijas, pristatant Lietuvos poziciją svarbiausiais politiniais klausimais, atremiant priešiškos 

propagandos bandymus diskredituoti ir paniekinti Lietuvos valstybę bei mūsų tautos istoriją. 

 

 
 

Susitikimas su LR Prezidente Dalia Grybauskaite. LR Prezidento kanceliarijos nuotr. 
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Valstybinis turizmo departamentas prie LR ūkio ministerijos ir PLB 2015 metų gale pasirašė 

memorandumą dėl bendradarbiavimo turizmo srityje. Lietuvos reprezentavimo užsienyje 

sustiprinimo klausimus dabar bus galima spręsti lengviau. 2018 metų pradžioje buvo paskelbta 

nominacija „Metų turizmo ambasadorius“, dėl kurios rungėsi krepšininkas Jonas Valančiūnas, 

Vilniaus miesto savanoriai ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenė. „Metų turizmo ambasadoriaus“ titulą 

pelnė Pasaulio Lietuvių Bendruomenė. 

 

2018 metų pradžioje pasirašyta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenės bendradarbiavimo sutartis, siekiant didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti lietuvių 

kalbos mokymosi motyvaciją, prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos pasaulyje, telkti lietuvių 

bendruomenes Lietuvoje ir užsienyje. 

 

 

 
 

Pasirašyta sutartis su Valstybine lietuvių kalbos komisija 

 

2018 metų pradžioje pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su laida Tapatybė. Lt. Numatoma 

bendradarbiauti organizuojant viešųjų ryšių akcijas, kuriant PLB naudingas viešųjų ryšių strategijas, 

telkiant lietuvių bendruomenes užsienyje ir Lietuvoje. 2017 m. spalio 27 d. Lietuvos nacionalinio 

radijo ir televizijos (LRT) studijoje vyko bendras PLB ir „Pasaulio lietuvių žinių“ renginys – padėkos 

vakaras. 

 

Projektai ir renginiai 

 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-metis: 

Per visus trejus metus buvo intensyviai rengiamasi Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečio 

paminėjimui, siekiant įtraukti kuo daugiau užsienyje gyvenančių tautiečių ir taip sutelkiant visame 

pasaulyje išsisklaidžiusius lietuvius. Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ta proga organizuoja 2018 m. 

liepos 1 d. Vilniuje, Rotušės aikštėje, renginį „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“. Visų 

šalių lietuvių bendruomenės buvo kviečiamos prisistatyti, pasirodyti Lietuvai „pavilijonų miestelyje“. 

Šventės programoje buvo ir koncertas, ir meno paroda Vilniaus rotušėje. Tai pirmas tokio pobūdžio 

ir apimties renginys. 
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PLB Valdybos narės Dalia Henke, Jūratė Caspersen, Vida Bandis ir Eglė Garrick iškilmingame 

posėdyje Seime minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį 

 

Intensyviai buvo ruošiamasi 2018 metų Dainų ir šokių šventei „Vardan tos“. Kvietėme LB narius 

atvykti į 2018 metų Vasario 16-osios minėjimą Lietuvoje ir prisijungti prie akcijos „Šimtas ačiū už 

šimtą metų“. Beveik visuose kraštuose vyko iškilmingi Vasario 16-osios minėjimai. Dar ir dabar 

skirtingose LB  vyksta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti skirti A. Mamontovo 

koncertai – „Misija pasaulio Lietuva – sujunkime Lietuvą“. Kai kuriuose LB sėkmingai vyko M. K. 

Čiurlionio kūrybos pristatymai.  

 

Aktyviai dalyvauta 2017 metų X pasaulio lietuvių sporto žaidynių ir 2018 metų Dainų šventės 

„Vardan tos“ organizaciniame darbe.  

 

Pažymint Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimų pradžią ir minint Pasaulio lietuvių 

vienybės dieną 2016 m. liepos 17-ąją atidengtas tautodailininko iš Kolumbijos Alekso Eugenijaus 

Kulviečio stogastulpis 1918 m. Nepriklausomybės Akto signataro, pirmojo Lietuvos Respublikos 

Prezidento Antano Smetonos gimtinėje (Ukmergės rajono Užugirio (A. Smetonos) dvaro teritorijoje). 

Stogastulpis ženklina PLB solidarumą su Tėvyne ir vienybę su tauta.  
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Stogastulpio atidengimas 

 

 

Surengti metiniai kraštų lietuvių bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkų suvažiavimai 

Lietuvoje: 2016 metais Ukmergėje ir 2017 metais Panevėžio rajone. Suvažiavimuose buvo 

diskutuojama aktualiais užsienio lietuviams klausimais. Tai unikali galimybė bendruomenių ir 

jaunimo sąjungų pirmininkams pasidalinti savo patirtimi, gerąja praktika, aptarti veiklos gaires, 

sužinoti naujos svarbios informacijos iš pakviestų dalyvauti suvažiavime Lietuvos valstybinių 

institucijų atstovų, išdėstyti savo problemas, kartu ieškoti sprendimų.  

 

 

PLB ir PLJS pirmininkų suvažiavime Panevėžio raj. 2017 m. Arūno Sartanavičiaus nuotr. 
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2019 paskelbti Pasaulio lietuvių metais. PLB pateikė LR Seimo nariams platų įvairių veiklų ir 

projektų sąrašą. Šiuo metu tariamasi dėl jų finansavimo ir įgyvendinimo būdų.  

Planuojami skirtingi projektai PLB įvaizdžiui formuoti: Konferencija Lietuvoje „Lietuvos 

įvaizdžio formavimas pasaulyje“. Lygiagrečiai vyktų ir konferencija „Užsienio lietuvių įvaizdis“. 

Lietuvai reikalinga stipri išeivija ir visokeriopa jos pagalba. Konferencijos dalyviai – Lietuvos 

televizijos ir radijo, spaudos, elektroninių žiniasklaidos priemonių atstovai, politikai, Vyriausybės 

atstovai, lietuvių bendruomenių lyderiai ir kt. – svarstys, kaip bendromis jėgomis gerinti PLB įvaizdį, 

kovojant su tautos supriešinimu.  

Planuojami projektai, skirti socialinės atskirties mažinimui Lietuvoje. 

Numatoma parengti knygą apie Pasaulio Lietuvių Bendruomenę per paskutinius nepriklausomos 

Lietuvos metus. 

Siūloma surengti Mokslo ir kūrybos simpoziumą, galintį įvykti apie 2020 metus. 

 

Esu įsitikinusi, kad PLB ir toliau klestės, vienys lietuvius, padės Lietuvai, jeigu sutelkę dėmesį į 

pagrindinius savo tikslus ir planus kolegialiai ir konstruktyviai dirbsime Valdyboje ir kartu su lietuvių 

bendruomenėmis sieksime glaudaus bendradarbiavimo vieni su kitais ir su Lietuvos žmonėmis, LR 

valstybinėmis institucijomis ir įvairiomis organizacijomis.  

 

Užtikrinti tolimesniam Pasaulio Lietuvių Bendruomenės veiklos tęstinumui ir projektų 

įgyvendinimui be galo reikalinga finansinė parama. Dėkojame tiems, kurie iki šiol rėmė PLB, ir 

tiems, kurie ir ateityje žada tai daryti, nes tiki Pasaulio Lietuvių Bendruomene, jos veikla ir 

numatytais projektais. PLB valdybos vardu dėkoju visiems privatiems rėmėjams, JAV Lietuvių 

Fondui, Australijos Lietuvių fondui, Užsienio reikalų ministerijai, Spaudos, radijo, ir televizijos 

rėmimo fondui už finansinę paramą. 

 

Dėkojame visiems už geranoriškumą puoselėjant lietuvybę, už įdedamą laiką ir energiją, lietuvių 

užsienyje telkimą, Lietuvos vardo garsinimą, už darbštumą, kūrybingumą ir patikimumą sprendžiant 

mums visiems svarbius klausimus. 

 

Ateityje linkiu visomis galiomis stiprinti Lietuvos idėją tarp užsienio lietuvių, išsaugant lietuviškos 

kultūros savitumą, puoselėjant lituanistinį švietimą, mūsų tradicijas ir kalbą, išlaikyti ryšius su 

Lietuva. Kviečiu 2019 metais įsimintinai atšvęsti LR Seimo paskelbtus Pasaulio lietuvių metus ir 

garbingai pažymėti Lietuvių Chartos 70 metų jubiliejų, juk PLB istorija yra svarbi Lietuvos istorijos 

dalis. 

 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke 

 

 

 

 

 


