
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininko Vytauto Kamanto pranešimo ištraukos Pasaulio 

Lietuvių Bendruomenės XI Seimui 

 

Šiame Valdybos pranešime bendrai pateikiu kai kurias žinias, atliktus darbus, paminiu einamuosius 

reikalus, planus ir ką PLB Valdyba su talkininkais darėme, matėme, atlikome ar sutikome per praėjusius 

trejus metus (2000-2003), vykdydami Lietuvių Chartą, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Konstituciją ir 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimų nutarimus. 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyboje dirbome PLB X Seime 2000 m. rugpjūčio 15-20 dienomis 

išrinkti Vytautas Kamantas (PLB Valdybos pirmininkas, JAV), Regina Kučienė (PLB Švietimo 

komisijos pirmininkė, JAV), vicepirmininkai Milda Lenkauskienė (JAV), dr. Bronius Makauskas 

(Lenkija), kun. Edis Putrimas (Kanada), Algis Rugienius (JAV), Marytė Šmitienė (Vokietija), Gabrielius 

Žemkalnis (PLB atstovas Lietuvoje, Australija) ir Laima Žliobienė (JAV). Iki 2001 sausio mėnesio 

Valdyboje buvo Rimas Baliulis (Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmininkas, Vokietija), vėliau jį 

pakeitė X Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongrese Australijoje išrinktas naujas PLJS pirmininkas Matas 

Stanevičius (Kanada). 

 

Pirmoje eilėje iš kairės: Laima Žliobienė, Milda Lenkauskienė, Regina Kučienė, Marytė Šmitienė; 

antroje eilėjė: dr. Bronius Makauskas, Gabrielius Žemkalnis,  kun.Edis Putrimas, Vytautas Kamantas 

(pirmininkas), Matas Stanevičius, Algis Rugienius 

Visi PLB Valdybos vicepirmininkai šalia bendrų darbų rūpinosi ir specialiomis sritimis: Regina Kučienė- 

lituanistinis švietimas, “Pasaulio lietuvio” redagavimas, pirmininkavo PLB Švietimo komisijai; Milda 

Lenkauskienė palaikė ryšius su Pietų Amerikos Bendruomenėmis, daug talkino ir dalinosi darbais su 

pirmininku; dr. Bronius Makauskas – ryšiai su aukštojo mokslo įstaigomis ir lietuviais mokslininkais bei 



Lietuvių Išeivijos institutu  prie Vytauto Didžiojo universiteto, parama Lenkijos lietuviams, 2001 metų 

pirmininkų suvažiavimo Seinuose ir Punske programa, specialūs projektai; kun. Edis Putrimas – ryšiai 

su vyskupu lietuviams katalikams išeivijoje  Pauliumi Baltakiu bei kitų religijų atstovais, religijos bei 

šeimų ir jaunimo reikalai, jaunimo stovyklos, parama X Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresui 

Australijoje, Pietų Amerikos jaunimo suvažiavimai; Algis Rugienius – ryšiai su JAV LB ir Lietuvos 

Respublikos Seimo atstovų komisija, dalyvavo jos posėdžiuose LR Seime, rūpinosi Lietuvos narystė 

NATO ir ES klausimais, sporto veiklos skatinimu kituose kraštuose, ryšiai su Šiaurės Amerikos 

Bendruomenėmis; Marytė Šmitienė – ryšiai su Vakarų Europos kraštų Bendruomenėmis ir Jaunimo 

sąjungomis, informacija apie PLB Valdybos veiklą lietuvių žiniasklaidai, ryšiais  su Vokietijos LB; 

Gabrielius Žemkalnis – ryšiai su Australijos Lietuvių Bendruomene, PLB atstovo reikalai Lietuvoje, 

dalyvavo įvairiose Lietuvos nuolatinėse komisijose. Vienas iš Valdovų rūmų paramos fondo steigėjų 

Lietuvoje. Teikė moralinę ir materialinę paramą kam jos reikėjo, atstovavo PLB Lietuvoje, dalyvavo 

įvairiuose renginiuose ir iškilmėse, atstovavo PLB Romoje kartu su kun. Edžiu Putrimu per J.E. 

Kardinolo Audriaus Juozo Bačkio konsistoriją, palaikė ryšius su visų kraštų Bendruomenėmis, 

organizavo LB ir LJS pirmininkų suvažiavimus 2001 m. Seinuose/Punske ir 2002 m. Druskininkuose, ir 

PLB X Seimą 2000 m. ir XI Seimą 2003 m. Vilniuje. Laima Žliobienė – PLB kultūrinės veiklos planai, 

darbai, ryšiai su kraštų Bendruomenėmis dėl jų kultūrinės veiklos skatinimo, kultūrininkų pasikeitimų 

tarp kraštų Bendruomenių, talka III Pasaulio Lietuvių Dainų šventės  ruošai. PLJS Valdybos pirmininkas 

Rimas Baliulis 201 m. rūpinosi pasaulio lietuvių jaunimo reikalais ir X PLJ Kongreso ruoša Australijoje. 

Nuo 2001 m. sausio mėn. tas pareigas perėmė naujasis PLJS pirmininkas Matas Stanevičius, rūpinosi XI 

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso ruoša Lietuvoje, Lenkijoje ir Vokietijoje. Pirmininkas Vytautas 

Kamantas rūpinosi valdybos narių darbo koordinavimu, informavimu, administraciniais reikalais, PLB 

įstaigų darbu, finansų telkimu, PLB Valdybos reprezentacija, visuomenine veikla, “Pasaulio lietuvio” 

leidimo ir kt. Rūpinosi PLB Lituanistikos katedros reikalais. Dalyvavo Kanados LB Tarybos ir JAV LB 

Tarybos sesijoje bei kituose JAV LB suvažiavimuose ir renginiuose, lankėsi Lenkijoje, Vokietijoje ir 

Lietuvoje, susitiko su Lietuvos Respublikos Prezidentu, LR Seimo Pirmininku, LR Ministru Pirmininku, 

palaikė ryšius su įvairiomis ambasadomis, Lietuvos Respublikos pareigūnais, LR Seimu, Prezidentūra ir 

Vyriausybe. Artimai bendradarbiavo su Lietuvių Fondu, lankė Lietuvos Kardinolą J.E. Audrį Juozą 

Bačkį ir arkivyskupą Sigitą Tamkevičių, sveikino žymius asmenis, daugelį organizacijų, dalyvavo jų 

šventėse, minėjimuose, renginiuose, lankė ir kalbėjo LB apylinkėse, lituanistinėse mokyklose, vedė 

didelį susirašinėjimą, informavo lietuvių spaudą, radiją, televiziją. 

PLB Valdyba skyrė ypatingą dėmesį lituanistiniam švietimui per PLB Švietimo komisiją, rėmė vaikams 

ir mokykloms skirtą spaudą („Eglutę“, „Švietimo gairių“ skyrių „Pasaulio lietuvyje“), platino iš Lietuvos 

gautas knygas vaikams, pravedė rašinių konkursus. Išleido ir platino Danutės Bindokienės „Lietuvių 

papročiai ir tradicijos išeivijoje“ knygos trečią laidą. 

Visi PLB Valdybos nariai ir savanoriai talkininkai bei įvairūs PLB pareigūnai negauna jokio atlyginimo, 

daugelis patys apsimoka ir visas su jų darbu padarytas išlaidas. 

Rūpinomės Punsko užkardos ir kitais Seinų krašto lietuvių reikalais. Valdybos vicepirmininkas Bronius 

Makauskas padėjo patarimais, pagalba, PLB atstovas Lietuvoje Gabrielius Žemkalnis parašė laišką 

Lenkijos premjerui. Tęsdami ir stiprindami tą pagalbos akciją šaukėme PLB Valdybos, kraštų LB ir LJS 

pirmininkų ir kviestų organizacijų pirmininkų suvažiavimą 2001 rugpjūčio 12-15 dienomis Seinuose ir 

Punske. 



Skatinome kraštų Bendruomenes naudoti visokias priemones lietuvybės išlaikymui, ypač jaunimo tarpe, 

per sportą, stovyklas,rajonines dainų ir šokių šventes, įvairius renginius. Kai kuriose Bendruomenėse tas 

buvo efektingai vykdoma, kaip pavyzdžiui JAV ir Kanadoje, kur per labai gerai pavykusias sporto 

žaidynes suvažiavo ir bendravo rekordiniai skaičiai jaunimo ir tėvų. Kitas pavyzdys, tai Australijos 

Lietuvių Dienos, kurių metu vyko įvairūs renginiai ir suvažiavimai. 

Skatinome kraštų Bendruomenių tarpusavio kultūrinių ryšių palaikymą ir meno bei kultūrinių kolektyvų 

gastroles savo kraštuose ir pagal išgales – išvykas į kitus kraštus, kaip, pavyzdžiui, Australijos lietuvių 

choro ir Melburno „Gintaro“ viešnagė Lietuvoje ir Lenkijoje 2002 m. vasarą. 

Rūpinomės, kad PLB šeima augtų, didėtų ir stiprėtų. Ypatingai naujų Bendruomenių reikalu Sibire ir 

kitur rūpinosi PLB atstovas Lietuvoje Gabrielius Žemkalnis, Vakarų Europoje – Marytė Šmitienė. 

Džiaugėmės, kad įsisteigė naujos Norvegijos, Ispanijos, Graikijos ir Čekijos Lietuvių Bendruomenės. 

Sustiprėjo ir pagyvėjo kito LB. 2003 m. pradžioje susijungė Rusijos ir Sibiro Lietuvių Bendruomenės. 

Padėjome Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo sąjungoms suruošti ir pravesti jaunimo suvažiavimus ir 

stovyklas 2001 m. pradžioje Brazilijoje, 2002 m. Argentinoje ir 2003  m. Urugvajuje.  Jų ruoša rūpinosi 

ir su jaunimu dirbo PLB Valdybos vicepirmininkas kun. Edis Putrimas, jam talkino Kanados ir Lietuvos 

jaunimo vadovai. Suvažiavimams ir  stovykloms buvo panaudotos iš Lietuvių Fondo, PLB Fondo ir kitų 

rėmėjų (daugiausia Kanados) gautos lėšos. 

Skatindami ryšius tarp kraštų  Lietuvių Bendruomenių ir Lietuvių Jaunimo Sąjungų su PLB Valdyba, 

sušaukėme  metinius visų pirmininkų suvažiavimus 2001 m. Seinuose ir Punske, 2002 m. 

Druskininkuose. Suvažiavimuose pasidalinome patirtimi, darbais, pateikėm pranešimus, susitarėm dėl 

ateities darbų, sustiprinom Pasaulio Lietuvių Bendruomenės šeimą. Juose dalyvavo apie 90 LB ir LJS 

vadovų bei pranešėjų. Dėkojame už gautą finansinę paramą tiems suvažiavimams iš Tautinių mažumų ir 

išeivijos departamento prie LR Vyriausybės bei Lietuvių Fondo.   

Visokiais būdais padėjome Vasario 16 gimnazijai Vokietijoje, prašėme kraštų LB, LJS ir Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės paramos. 2001 m. vasario mėnesį gimnaziją, švenčiančią savo 50-ties metų 

veiklos jubiliejų, aplankė PLB Valdybos pirmininkas Vytautas Kamantas su žmona Gražina ir 

vicepirmininkė Milda Lenkauskienė, gimnazijai nuvežę Lietuvių Fondo paramos čekius ir PLB Valdybos 

surinktas aukas bendrabučio virtuvės pataisymui. PLB Valdyba labai vertina Vasario 16 gimnazijos 

mokinių, jų tėvų bei globėjų, mokytojų, direktoriaus Andriaus Šmito ir Gimnazijos kuratorijos narių bei 

vadovų atliekamą didelį lietuvybės išlaikymo darbą per daugelį metų už Lietuvos ribų. 

Minėdami 40 metų sukaktį nuo pirmojo PLB Seimo, įvykusio 1958 m. rugpjūčio 28-31 dienomis 

Niujorke ir 50 metų sukaktį nuo Lietuvių Chartos paskelbimo (ji paskelbta 1949 m. birželio 14 

Vokietijoje), ir vykdydama VIII PLB Seimo nutarimą, PLB Valdyba pradėjo ruošti PLB istorijos (1949-

2003) knygą. Po kai kurių redakcinių ir administracinių pakeitimų, PLB istorijos knygos tolimesne ruoša, 

leidimu, lėšų telkimu ir administravimu rūpinasi PLB Fondas. Knygą redaguoja dr. Vitalija Ilgevičiūtė-

Stravinskienė, Lietuvos istorijos instituto bendradarbė. Knygos ruoša rūpinosi Valdybos vicepirmininkai 

dr. Bronius Makauskas bei Gabrielius Žemkalnis ir pirmininkas Vytautas Kamantas. 

Po PLB X Seimo paskelbto nutarimo, pasisakančio už Valdovų rūmų atstatymą, 2000 m. rugpjūčio 23 

d. Vilniuje susirinkę Lietuvos ir užsienio visuomenininkai įsteigė Valdovų Rūmų Paramos Fondą. 

Steigiamajame susirinkime pirmininkavo Vytautas Kamantas. Jame dalyvavo PLB atstovas Lietuvoje, 

PLB vicepirmininkas Gabrielius Žemkalnis, tuometinė JAV LB KV pirmininkė Regina Narušienė, ir 



buvęs PLB Seimo narys Edmundas Kulikauskas, kuris buvo išrinktas Valdovų Rūmų paramos fondo 

valdybos pirmininku.  

PLB X Seimas vienu savo nutarimu įpareigojo PLB Valdybą sudaryti komisiją, kuri moraliai ir 

materialiai remtų Valdovų Rūmų atkūrimo projektą. PLB Valdyba, per ilgesnį laiką pasitarusi su 

daugeliu bendruomenininkų ir PLB Fondo direktoriais, sudarė Valdovų Rūmų Paramos Komisiją, kuri 

patars ir padės PLB Valdybai bei Lietuvoje esančiam Valdovų Rūmų Paramos Fondui.  

Kaip pirmosios Pasaulio Lietuvių dainų Šventės 1994 m. bei II šventės 1998m. direktoriaus Juozo 

Mikutavičiaus kvietimu, taip ir šiai III šventei ruošiantis PLB valdyba tvarkė kai kuriuos administracinius 

reikalus. Tuos darbus koordinavo Darius Polikaitis, su juo artimai dirbo PLB Valdybos vicepirmininkė 

Laima Žliobienė, padėjo tautinių šokių ryšininkė Audra Lintakienė, ją pakeitė Vilija Sužiedėlienė.   

Artimai bendravome su PLB Lituanistikos katedros Ilinojaus universitete Čikagoje vedėja prof. dr. 

Violeta Kelertiene, prof. dr. Giedriu Subačium ir kitais profesoriais, doktorantais, magistrantais, 

stažuotojais ir studentais. Rūpinomės katedros studentams gauti reikalingas mokslui stipendijas ir 

finansinę paramą. Didelė padėka Lietuvių Fondui už kasmetines stipendijas, ir PLB Fondui, kuris iš 

Stasio Barzduko vardo stipendijų fondo remia studijuojančius PLB Lituanistikos katedroje. 

PLB globoje veikiantis Lietuvos vaikų globos komitetas „Saulutė“ Čikagoje, su savo skyriais kitose 

vietovėse, vadovaujamas energingos pirmininkės Indrės Tijūnėlienės, dirbo labai didelį, prasmingą bei 

naudingą humanitarinį labdaros darbą, stengėsi kuo daugiau  šalpos gauti iš kitataučių, teikės finansinę 

ir materialinę šalpą Lietuvos našlaičiams, invalidams vaikams ir daugiavaikėms šeimoms, išvystė 

patikimų bendradarbių tinklą Lietuvoje. Per šios Valdybos kadencijos laikotarpį „Saulutė“ šalpos 

reikalams surinko daugiau kaip 400000 dolerių ir juos pasiuntė arba nuvežė į Lietuvą. 

PLB Visuomeninių Reikalų komisijos pirmininkas Saulius Anužis plėtė koordinaciją ir informaciją tarp 

kraštų Bendruomenių NATO klausimais, palaikė ryšius su Lietuvos Respublikos ministerijomis bei 

įstaigomis Lietuvoje ir ambasadomis užsienyje.     

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LR Vyriausybės vykdo užsienio lietuvių veiklos rėmimo 

programos finansavimą, artimai bendradarbiaudamas su PLB Valdyba ir PLB atstovybe Vilniuje. PLB 

Valdyba esame labai dėkingi Departamento generaliniam direktoriui Antanui Petrauskui, visiems 

departamento darbuotojams ir Lietuvai už jų  dėmesį ir teikiamą nuolatinę paramą kraštų Lietuvių 

Bendruomenėms ir Jaunimo Sąjungoms. 

PLB Valdybos projektus daugiausiai parėmė ir visokiems darbams pinigų davė Lietuvių Fondas JAV. 

PLB Valdybos darbus, šalia Lietuvių Fondo JAV, rėmė PLB Fondas, Kanados Lietuvių Bendruomenė ir 

atskiri aukotojai, daugiausiai JAV ir Kanados lietuviai. Solidarumo įnašų gavom iš eilės kraštų. Visiems 

už atsiųstą finansinę paramą nuoširdžiai dėkojame 


