PLB XIII SEIMO REZOLIUCIJOS

I.

PLB XIII Seimas tvirtina, kad pamatiniai Pasaulio Lietuvių Bendruomenės tikslai yra

- talkinti lietuviams, šiuo metu gyvenantiems už Lietuvos ribų, išlikti sąmoningais lietuviais bei padėti
jiems išsaugoti ir stiprinti ryšius su Lietuva; ir
-skatinti bei organizuoti uz Lietuvos ribu gyvenanciu lietuviu susitelkima, kad reikalui esant, kaip ir
praeityje, jis padetu issaugoti Lietuvos valstybes sauguma per visuomenine veikla savo gyvenamuose
krastuose.
II. PLB XIII Seimas, išklausęs pranešimus, įvertinęs esamą padėtį, siekdamas savų tikslų
įgyvendinimo, įpareigoja PLB valdybą:
i.) sudaryti specialistų darbo grupę, kuri bendradarbiaudama su Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerija
bei Tautinių mažumų ir išeivijos departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kraštų LB
valdybomis parengtų:
(a) mokyklinio amžiaus vaikų lietuvių kalbos žinių testavimo sistemą, pagal kurią būtų
nustatomas vaikų lietuvių kalbos žinių lygis ir suteikiamas ŠMM pripažįstamas dokumentas;
(b) atnaujintą programą ir vadovėlius užsienio mokiniams, kuriems lietuvių kalba yra antroji
kalba;
(c) užsienyje dirbančių lituanistinių mokyklų mokytojų kvalifikacijų kėlimo programą ir darbo
stažo pripažinimo sistemą.
ii.) skatinti, remti ir plėsti JAV LB Krašto valdybos sukurtą lietuvių išeivijos studentų stažuotės
Lietuvoje (LISS) programą, kuri lietuvių kilmės jaunimui padeda geriau pažinti Lietuvą, užmegzti ir
plėtoti ryšius su Lietuvos gyventojais, ugdo profesinę ir pasaulėžiūrinę brandą bei lavina lietuvių
kalbos gebėjimus.
iii.) skleisti informaciją per žiniasklaidą ir LB krašto valdybas apie galimybę užsienyje gyvenantiems
vaikams grįžti į Lietuvą gyventi ir mokytis Vilniaus vidurinėje mokykloje "Lietuvių namai".
iv.) sudaryti specialistų darbo grupę, kuri bendradarbiaudama su LB kraštų valdybomis paruoštų
užsienio lietuvių archyvų sutvarkymo programą ir, ją patvirtinus, rūpintųsi jos įgyvendinimu;
v.) raginti LB kraštų valdybas remti sielovados veiklą lietuvių tarpe, bendradarbiaujant su lietuviškų
parapijų/misijų klebonais/kapelionais ir parapijų pastoracinėmis tarybomis, lituanistinėmis mokyklomis
ir jaunimo stovyklų vadovais bei skirti vieną asmenį tuose lietuvių telkiniuose, kuriuose nėra nuolatinio
lietuviškai kalbančio kunigo ar veikiančios tarybos, kad tas asmuo palaikytų ryšį su prelatu Edmundu
Putrimu, Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatu Užsienio lietuvių katalikų sielovadai.
vi.) sudaryti organizacinių reikalų darbo grupę, kuri parengtų

(a) juridiškai pagrįstą procedūrą, suderintą su PLB Konstitucija, pagal kurią būtų pripažinta, kad
krašto LB yra PLB sudedamoji dalis;
(b) reglamentą PLB atstovavimui Vyriausybės sudarytoje užsienio lietuvių reikalų koordinavimo
komisijoje;
(c) LB kraštų valdybų patvirtintą bendradarbiavimo su Lietuva prioritetų sąrašą ir iki 2009 metų
spalio 15 d. pristatytų jį Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisijai;
(d) atstovavimo LR Seimo ir PLB Komisijoje nuostatus (reglamentą), kuriuose būtų numatyta
Australijos ir Pietų Amerikos lietuvių atstovavimo teisė toje Komisijoje bei pateiktų
minėtuosius nuostatus PLB XIII Seimo atstovams apsvarstyti ir tvirtinti;
vii.) PLB XIII Seimo atstovams reguliariai internetu skleisti informaciją apie PLB valdybos veiklą ir
darbus;
viii.) bendradarbiaujant su LB kraštų valdybomis sudaryti darbo grupę, kuri rūpintųsi, kad Lietuvos
gyventojai būtų geriau informuoti apie išeiviją, jos siekius, veiklą ir istoriją.
ix.) pabrėždama žurnalo „Pasaulio lietuvis“ svarbą siekiant PLB tikslų įgyvendinimo įpareigoja
valdybą surasti būdus išlaikyti šį leidinį.
x.) organizuojant XIV PLB Seimą numatyti keturias dienas darbo posėdžiams.

III.

PLB XIII Seimas teigia, kad Lietuvos Respublikos Pilietybės įstatymo projektas XIP-353 nėra

priimtinas, nes daug lietuvių, kurie emigravo iš Lietuvos okupacijos laikais ir po 1990 metų kovo 11 d.
ir dėl įvairių priežasčių priėmė kitos valstybės pilietybę, prarastų Lietuvos Respublikos pilietybę.
IV.

PLB XIII Seimas ragina Lietuvos Respublikos Seimą kuo skubiau priimti naujos redakcijos

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymą, kuris leistų lietuviams, įgijusiems Lietuvos pilietybę gimimu,
jų vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams bet kuriomis aplinkybėmis išsaugoti Lietuvos Respublikos
pilietybę.
V.

PLB XIII Seimas teigia, kad jau 58 metus gyvuojanti Vasario 16-osios gimnazija yra ypatingos

svarbos lietuvių švietimo ir kultūros židinys Vakarų Europoje, ne tik suteikiantis Vokietijoje
gyvenantiems lietuvių kilmės vaikams sąlygas išsaugoti lietuvišką identitetą, auklėti juos krikščioniška
ir europietiška dvasia, puoselėti lietuvių kalbą ir tradicijas, bet ir per dešimtmečius atliekantis
neįkainuojamą reprezentacinį darbą Lietuvai;
-dėkoja viso pasaulio lietuviams, Lietuvių fondui ir kitoms organizacijoms, kurie savo aukomis ir darbu
prisideda prie gimnazijos išlaikymo;
-ypatingą padėką reiškia Lietuvos Vyriausybei už teikiamą paramą;

-prašo Lietuvos Vyriausybės, ypač šio ekonominio sunkmečio metu, ir toliau teikti Vasario 16-osios
gimnazijai gyvybiškai reikalingą paramą;
-prašo Lietuvos Vyriausybes ir toliau remti Lietuvos etninėse žemėse veikiančias lietuviškas mokyklas
ir kultūrinius centrus.
PADĖKOS
PLB XIII Seimas dėkoja Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei už pagalbą rengiant PLB XIII
Seima ir uz nuolatinę paramą PLB atstovybei Lietuvoje.
PLB XIII Seimas dėkoja PLB XII Seimo išrinktajai PLB valdybai ir kooptuotiems nariams už
paaukotą laiką Pasaulio Lietuvių Bendruomenės darbams per praėjusius trejus metus.
PLB XIII Seimas dėkoja JAV Lietuvių fondui už nuolatos teikiamą paramą PLB atstovybės
išlaikymui.
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