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Pasaulio Lietuvių Bendruomenė dėkoja už
susitelkimą kovoje su Covid-19 virusu ir
teikia siūlymus LR Vyriausybei
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke,
dalyvavusi Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime š.
m.

balandžio

bendruomenėms,

22

dieną,

dėkoja

veikiančioms

47

pasaulio

lietuvių

šalyse,

Lietuvos

Respublikos Vyriausybei, ypač Užsienio reikalų ministerijai,
ambasadoriams,

konsulatų

vadovams,

LR

garbės

konsulams už nepaprastą susitelkimą kovoje su Covid-19
virusu ir savalaikę pagalbą viso pasaulio lietuviams.
„Dėkojame visiems, kad telkiatės teikdami savalaikę,
kokybišką tarpusavio pagalbą. Ačiū JAV, Norvegijos, Airijos,
Islandijos, Australijos, Ispanijos, Jungtinės Karalystės ir
kitoms

lietuvių

bendruomenėms

už

tai,

kad

savo

iniciatyvomis bei darbais kuriate bendrystės stebuklus.
Taip pat dėkojame LR Vyriausybei ir ypač Užsienio reikalų
ministerijai už operatyvią pagalbą ir profesionalų rūpestį
vaduojant tautiečius iš pandemijos sukaustytų tolimų ir
artimų pasaulio vietų. Kartu mes stiprūs, vienybė ir

solidarumas yra mūsų jėga“, – sako D. Henke.
Nuotraukoje akimirka iš Vyriausybės posėdžio.

Plačiau skaitykite čia:
Kreipimąsis į šalies Prezidentą, Vyriausiąją
rinkimų komisiją, Vyriausybės ir Seimo
narius bei Lietuvos politines partijas
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke,
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmininkas Vladimiras
Oleinikovas ir kitų visuomeninių organizacijų vadovai
kreipėsi į šalies Prezidentą, Vyriausiąją rinkimų komisiją,
Vyriausybės ir Seimo narius bei Lietuvos politines partijas
reikšdami susirūpinimą dėl spalio 11 d. įvyksiančių Seimo
rinkimų pasirengimo. Organizacijos atkreipė dėmesį, kad
įprastos balsavimo procedūros nėra pritaikytos saugiam
dalyvavimui

pandemijos

rizikos

metu.

Specialiai

nepasiruošus tokiam scenarijui gali kilti pavojus Lietuvos
piliečių

sveikatai,

atgrasinti

piliečių

dalyvavimą

ir

sumenkinti pasitikėjimą šalies demokratijos procesais,
teigiama pranešime.

Plačiau skaitykite čia:
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė sukvietė
vaikus dainuoti kartu
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB) kvietė po visą pasaulį
išsibarsčiusius lietuvių vaikus siųsti nufilmuotus vaizdo
įrašus, kuriuose būtų užfiksuota, kaip jie atlieka dainą „O
mes vaikai“. Sujungusi pasirodymus į vieną bendrą kūrinį,
PLB jį skiria mamoms.
Tiesa, kol kas paruošta trumpa dainos versija, artimiausiu
metu PLB žada užbaigti galutinę versiją ir ja pasidalinti.
„Mamos

diena

pasirinkta

kaip

sveikinimas

visoms

mamoms, bet kartu ir simbolinis priminimas, kad mes visi
esame Lietuvos – vienos mamos – vaikai ir sunkiu
laikotarpiu tiesiam vieni kitiems ranką“, – portalui LRT.lt
sako PLB Švietimo reikalų komisijos pirmininkė Alvija
Černiauskaitė.

Plačiau skaitykite čia:

Posėdžiavo PLB valdyba
Balandžio 11 d. PLB valdyba posėdžiavo nuotoliniu būdu.
Posėdyje vienbalsiai buvo pritarta pozicijai dėl internetinio
balsavimo:

„PLB valdyba palaiko pastangas paruošti ir

ištestuoti internetinio balsavimo galimybę artėjančiuose
Seimo rinkimuose, kad galima būtų užtikrinti visų rinkėjų
demokratines teises rinkti savo atstovus į Seimą saugiai ir
patikimai.“
Posėdyje buvo kalbama apie koronaviruso pandemijos
sukeltos ekonominės krizės pasekmes, aptarti PLB veiklos
finansavimo ir kiti klausimai.
Valdyba

patvirtino

almanacho

„Pasaulio

lietuvis“

koncepciją; almanachą planuojama išleisti š. m. rudenį.
Kviečiame prenumeruoti almanachą „Pasaulio lietuvis“.
Informacija apie prenumeratą yra čia:

PLB Valdybos nariai apie kovą su
koronavirusu ir pandemijos pasekmes

PLB

pirmininkė

Dalia

Henke

dalyvavo

nuotolinėje

diskusijoje „Epochos lūžis: iššūkiai ir galimybės Lietuvai“,
kurioje buvo aptartos ne tik ankstesnių krizių klaidos, bet ir
galimi ekonominiai sprendimai Lietuvai, turėsiančiai kovoti
su pandemijos pasekmėmis.
D. Henke teigia, kad yra būtina sudaryti palankias ir
lanksčias sąlygas kurtis smulkiems verslams, neapkrauti jų
iš anksto mokesčiais, leisti užsidirbti, kad šie bent galėtų
pradėti sau mokėti atlyginimus.
„Grįžtantieji ir jų šeimos turi socialiai integruotis. Neretai,
kai jie grįžta, jiems tai yra antroji emigracija ir reversinis,
kultūrinis

šokas.

Turi

būti

skatinamas

verslas

ir

grįžtantiems pritaikyta švietimo sistema. Tam reikalingos
ne tik investicijos, bet ir politiniai sprendimai Lietuvoje,
skirtinguose lygmenyse“, – įsitikinusi D. Henke.
Arūno Sartanavičiaus nuotr.

Plačiau skaitykite čia:

PLB

Valdybos

Bendruomenės

narys,
komisijos

Seimo

ir

Pasaulio

kopirmininkas

dr.

Lietuvių
Rimvydas

Baltaduonis sako, kad, įsikūrusios po Antrojo Pasaulinio
karo kaip savitarpio pagalbos organizacijos, siekiančios
vieni kitiems padėti išgyventi, įsikurti, užsienio lietuvių
bendruomenės daug kur turės grįžti prie pradinių funkcijų:
padėti vieni kitiems.

Plačiau skaitykite čia:

Seimo ir PLB komisijos pasirengimas
posėdžiams nuotoliniu būdu
Atsižvelgiant į tai, kad karantinas Lietuvoje dėl COVID-19
pandemijos tebesitęsia, o tarptautinių kelionių atnaujinimo
pradžia bei karantinavimosi sąlygos vis dar lieka neaiškios,
akivaizdu, kad planuota Seimo ir PLB komisijos pavasario
sesija birželio mėnesio pirmąją savaitę negalės įvykti.
Siekdama, kad svarbus Komisijos darbas nenutrūktų,
Komisija suplanavo likusioje Seimo pavasario sesijoje
surengti

tris

nuotolinius

posėdžius

aktualiausiomis

diasporai temomis kas antrą trečiadienį, t. y. laiku, skirtu
Seimo komitetų ir komisijų posėdžiams: š. m. gegužės 13
d., gegužės 27 d. ir birželio 10 d. 16.00 val. Lietuvos laiku.
2020 m. gegužės 2 d.

Komisijos kopirmininkas dr.

Rimvydas Baltaduonis surengė PLB komisijos atstovų
nuotolinį pasitarimą, kurio metu buvo ištestuota Seimo
naudojama nuotolinio posėdžiavimo platforma ir aptartas

pasiruošimas pirmajam istorijoje Komisijos nuotoliniam
posėdžiui, kuris vyks gegužės 13 d. Posėdžio tema –
„Pandemijos krizės pasekmės ir migracijos iššūkiai pasaulio
lietuvių bendruomenėms ir Lietuvai“. Komisija aptars
išmoktas krizės pamokas, susidariusią dabartinę situaciją
įvairiuose kraštuose ir apsvarstys tolesnius žingsnius
siekiant švelninti pandemijos sukeltas pasekmes, įskaitant
migracijos, dezinformacijos, ekonomines ir kt. Posėdis bus
tiesiogiai transliuojamas internetu per Seimo YouTube
kanalą

Projektas „Pasaulio lietuviai ir Lietuva“
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovybė vykdo projektą
„Pasaulio lietuviai ir Lietuva“, kurio tikslas – pristatyti
Pasaulio

Lietuvių

Bendruomenės

veiklą,

jos

ištakas,

susikūrimą, atskleisti, kaip lietuviai pasaulyje puoselėja
lietuvybę, stengiasi išsaugoti lietuvių kalbą, saugo kultūrinį
ir tautinį tapatumą, išlaiko ryšį su Lietuva, garsina Lietuvos
vardą užsienyje ir veikia Lietuvos labui.
Naujausi straipsniai:
Eglė Juodvalkė: „Aš gimiau pasaulio Lietuvoje, savo tėvų
sukurtoje Lietuvoje, bet atvažiuoju čia, į savo Lietuvą“
Kun. Valdui Aušrai kunigo-poeto plotmė – ypač svarbi
Čilės lietuviai vakar ir šiandien
Legendinė Morkūno spaustuvė Čikagoje: istorija ir atmintis
(3)

Plačiau skaitykite čia:
Projektą remia:

Dėl renginių perkėlimo
Prasidėjus COVID-19 viruso pandemijai pasaulyje į 2021 m.
buvo perkelti daugelis tarptautinių (įskaitant ir sporto)
renginių, ir ne tik tų, kurie buvo suplanuoti Lietuvoje: SELL
žaidynės, Tokijo olimpinės žaidynės (2021 m. liepos 23 –
rugpjūčio 8 d.), Tarptautinė fizikos olimpiada (tiksli data
dar derinama), Olimpinis krepšinio atrankinis turnyras
(2021 m. bus surengtas tarp birželio 22- osios ir liepos 4osios), Europos universiada ir kt. Kadangi 2021 m. vasarą
viso pasaulio dėmesys susikoncentruos į Tokijo olimpinių ir
paralimpinių žaidynių arenas, siūloma svarstyti XI pasaulio
lietuvių sporto žaidynių perkėlimą į 2022 metų vasarą.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė svarsto siūlyti perkelti
sporto žaidynes į 2022 m. birželio 26–29 d.
PLB Sporto komisijos pirmininkas Laurynas R.Misevičius
kviečia turinčius pasiūlymų dėl datos iki gegužės 15 d.
rašyti el.paštu: larrykaunas@yahoo.com
Šiaurės

Amerikos

XVI

lietuvių

tautinių

šokių

šventė

perkeliama į 2021 metų vasarą. Plačiau skaitykite čia:

PRENUMERUOTI

PLB valdyba

SHARE

FORWARD

PLB pirmininkė Dalia Henke
El. paštas: pirmininke@plbe.org
PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino
pr.53,
Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius
El. paštas: plbav@lrs.lt
www.plb.lt
www.pasauliolietuvis.lt

Atsisakyti

