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Vasario 16-osios proga padovanokime sau ir
mūsų valstybei unikalią trispalvių jūrą pasaulyje!
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, Lietuvos Respublikos generalinis
konsulatas

Los

Andžele

(JAV)

ir

Italijos

lietuvių

bendruomenė

Sardinijoje kviečia visus pasaulio lietuvius kartu parodyti, kad Lietuva
nėra tik taškelis žemėlapyje – ji yra visur, kur plaka lietuviška širdis.
Kuriame

pasaulio

krašte

begyventume,

Vasario

16-osios

proga

pražyskime trispalvės spalvomis:
čiupkime

trispalves

vėliavėles,

ant

medinio

pagaliuko

pririštas

trispalves juosteles ar kitaip pasitelkime trispalvę vaizduotę;
„pasodinkime“ jas visame pasaulyje, kur gyvena lietuviai: miestų
aikštėse, prie istorinių, valstybinių simbolių ar tiesiog pievoje, miške,
paplūdimyje;

nuﬁlmuokime „trispalvių jūrą“ (horizontaliai, apie 10–20 sekundžių) ir
vaizdo įrašus bei nuotraukas iki vasario 15

d. atsiųskime el.

p. trispalves@gmail.com
videoreportažų ir nuotraukų iš Vasario 16-osios minėjimo lauksime ir
vėliau, tačiau nedelskite.
Visi vaizdai bus perduoti Lietuvos žiniasklaidai, iš jų bus sukurtas ir
globalus pasaulio lietuvių Vasario 16-osios trispalvių bangavimo per
pasaulį vaizdo klipas.
Padovanokime sau ir mūsų valstybei unikalią trispalvių jūros pasaulyje
dovaną.
Su gimtadieniu, Lietuva!
Nuotraukų autoriai Stasys Tatoris (nuotrauka kairėje) ir Diana Paltarackaite-Moica

Pasaulio lietuvių pilietiškumo geną skatinančiai
kampanijai – prestižinis „PR Lapės“
apdovanojimas
Konkurso kategorijoje „Pilietiškos lapės“ susirungė 19 nevyriausybinių
bei verslo organizacijų projektų, kuriuos vertino devyni komisijos
nariai,

patyrę ryšių

su

visuomene,

komunikacijos

ir rinkodaros

ekspertai.
Tarp

ﬁnalistų

buvo

„Lietuvos

pašto”

su

dviem

komunikacijos

kompanijomis įgyvendintas projektas Lietuvos nepriklausomybės 30mečiui atminti „Nepriklausomi“, Laisvės TV surengtas „Laisvės kelias“
ir MūsųMetasDABAR projektas „Balsuoja pasaulio lietuviai“. Šiemet į
virtualią erdvę išsikėlusio konkurso Delﬁ TV transliacijoje „Pilietiškos
lapės“

nugalėtoju

buvo

paskelbtas

MūsųMetasDABAR

projektas

„Balsuoja pasaulio lietuviai“.
„2020 metai pilietinei iniciatyvai MūsųMetasDABAR buvo jau trečioji
reinkarnacija.

Kadangi

pilietiškumo

užkrato

veiksmingumas

irgi

nuolatos keičiasi, yra labai svarbu pačiai iniciatyvai atsinaujinti, ieškoti
naujų kelių ir būdų, kaip nuoširdžiai aktyvuoti pilietiškumo geną bei
pareigos jausmą Lietuvos valstybei. Praėjusiuose Seimo rinkimuose
didžiuliu pastiprinimu tapo žymiai platesnio pasaulio lietuvių rato,
ypač jaunimo, įtraukimas į viešą komunikaciją apie dalyvavimo
rinkimuose svarbą“, – pasakojo MūsųMetasDABAR iniciatorius ir PLB
valdybos narys dr. Rimvydas Baltaduonis, 2019 m. įvertintas Globalios
Lietuvos apdovanojimu už pasaulio lietuvių telkimą.
„Pilietiškumas, pilietybė ir pilietinės iniciatyvos yra galingas magnetas,
galintis suartinti Lietuvą ir diasporą. Tačiau vienkartinių kampanijų ar

projektų nepakanka. Tą magnetą reikia nuolatos laikyti įelektrintą,
kitaip išsikraus. Tačiau pilietiškumo banga kyla ir ypač džiugina, kad
ant banglenčių stoja jaunoji diasporos karta, Ugnės ir Mykolai, užaugę
jau ne Lietuvoje. Bendromis pastangomis ir nuosekliu darbu, tikiu,
pasieksime

tikrąjį

proveržį

ir

brandą“,

–

svarbų

apdovanojimą

komentavo MūsųMetasDABAR viešųjų ryšių komandai vadovavęs PLB
viešųjų ryšių komisijos pirmininkas Vaidas Matulaitis.
.„PR Lapės 2020“ – jau devintus metus iš eilės Vilniaus universiteto
Komunikacijos fakulteto organizuojamas konkursas, skirtas įvertinti ir
apdovanoti kūrybiškiausius, efektyviausius ir originaliausius 2020
metais įgyvendintus ar tebevykdomus komunikacijos projektus ryšių
su visuomene srityse.
DELFI TV laidos, kurios metu buvo paskelbtas „Pilietiškos Lapės“
nugalėtojas, įrašas:

PLB valdybos narei Alvijai Černiauskaitei –
garbingas apdovanojimas
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda Sausio 28 d.
paskelbė Globalios Lietuvos apdovanojimų nominacijos „Už bendrystę
su Lietuvos regionais“ laureatę. Ja tapo Jungtinės Karalystės Lietuvių
Bendruomenės laikinoji pirmininkė, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
švietimo komisijos

pirmininkė,

lituanistinės

mokyklos

ir darželio

„Obelėlė“ steigėja ir vadovė Alvija Černiauskaitė už aktyvų lietuvybės
puoselėjimą ir glaudų bendradarbiavimą su gimtuoju Alytaus kraštu.

„Džiaugiuosi ir didžiuojuosi tokiais žmonėmis kaip

Alvija, kurie

kiekvieną dieną galvoja apie Lietuvą. Tokie žmonės – su Lietuva širdyje
ir mintyse, kad ir kur jie patys būtų, – yra tikra dovana Tėvynei“, –
sakė Prezidentas tiesioginėje laidoje „LABAS RYTAS, LIETUVA“, kuri
pristato Globalios Lietuvos apdovanojimų laureatus.
Reportažo įrašas:

Laureatė dalyvavo steigiant ir įveiklinant Alytaus lietuvybės centrą,
kuriame lietuvių kalbos ir istorijos žinias gerina iš užsienio sugrįžusių
šeimų vaikai. Centre taikoma speciali programa buvo perimta ir
kituose miestuose steigiamuose lietuvybės centruose.
Vienas naujausių A. Černiauskaitės darbų – reaguojant į COVID-19
pandemiją kartu su JKLB buvo sutelktos lėšos ir suorganizuota
daugkartinio

naudojimo

apsauginių

skydų

gamyba

net

trylikai

Lietuvos regionų. Alvija pasirūpino, kad skydai pasiektų VšĮ „Alytaus
poliklinika“ ir Alytaus rajono savivaldybę.

Seimo kanceliarijos nuotrauka (aut. Olga Posaškova)

Į pirmą posėdį susirinko naujos kadencijos Seimo
ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija
Simboliška, kad Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija į
pirmąjį naujos Seimo kadencijos posėdį susirinko sausio 26 d., kai
komisijai suėjo lygiai 26-eri metai.
Minėdama

Laisvės

gynėjų

dienos

30-ąjį

jubiliejų,

gerbdama

ir

brangindama žuvusių Laisvės gynėjų auką, reikšdama dėkingumą
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarams ir visiems Lietuvos
Respublikos piliečiams, 1991 m. sausio 13 d. apgynusiems Lietuvos
laisvę ir parodžiusiems Lietuvos tautų ryžtą, pasiaukojimą ir drąsą bei
pripažindama svarų Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir visos lietuvių
diasporos indėlį skleidžiant žinias pasauliui apie sovietų agresiją
Vilniuje

prieš

Lietuvos

laisvę

ir

siekiant

pasaulio

galingųjų

paramos, komisija priėmė padėkos Lietuvos Respublikos seimams,
Lietuvių diasporai ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenei deklaraciją.
Posėdžio vaizdo įrašas:

Buvusių

keturių

Seimo

kadencijų

komisijų

pirmininkai

Laima

Mogenienė, Vytautas Maciūnas, dr. Paulius Saudargas, prof. Jonas
Prunskis, Antanas Vinkus ir dr. Rimvydas Baltaduonis šventiniame
komisijos posėdyje džiaugėsi, kad besikeičiant komisijos sudėčiai yra
užtikrinamas darbų tęstinumas, jaučiama vis didėjanti komisijos
reikšmė, bendrai nuveikti darbai duoda gerus rezultatus – didėja
užsienio lietuvių pilietiškumas, domėjimasis savo valstybe, noras
padėti savo šaliai, vis daugiau emigravusių lietuvių grįžta gyventi į
tėvynę.

Daugiau skaitykite čia:

PLB kultūros komisija ir Lietuvos nacionalinis
kultūros centras (LNKC) stiprina
bendradarbiavimą

Gruodžio 21 d. PLB pirmininkė Dalia Henke ir PLB Kultūros komisijos
narės Jūratė Caspersen, Asta Kulikauskaitė ir Jolanta MalinauskaitėVektorienė dalyvavo virtualiame susitikime su LNKC direktoriumi
Saulius

Liausa,

pavaduotoja

regionų

kultūros

veikloms

Inga

Kriščiūniene, specialiste Jurga Gailiūte. Susitikime aptarta esama
padėtis ir iššūkiai, ﬁnansavimo galimybės, užsienio lietuvių įtraukties į
kultūrines veiklas mastai ir poreikiai.
Gruodžio 28 d. į diskusiją su LNKC buvo pakviesti Europos lietuvių
bendruomenių

pirmininkai,

mėgėjų

meno

kolektyvų

vadovai.

Susitikime dalyvavo 28 dalyviai iš 16 šalių.
LNKC artimiausiu metu planuoja padaryti lietuvių bendruomenėse
apklausą, surinkti informaciją apie diasporos chorus, šokių kolektyvus,
folkloro

ansamblius,

teatrus

bei

atlikti

meno

kolektyvų

ir

bendruomenės kultūros lyderių kvaliﬁkacijos kėlimo poreikių analizę.
Ateityje centras planuoja rengti atskirų žanrų vasaros ir nuotolinius
kursus,

kvaliﬁkacijos

kėlimo

seminarus,

teikti

meno

kolektyvų

vadovams ir etnokultūrinių renginių organizatoriams metodinę ir
organizacinę pagalbą.
Pasiūlymas turėti vieną metinį renginį Europoje, kuris būtų kaip

Lietuvių kultūros dienos šalies tautiečiams ir plačiajai visuomenei, ir
kartu

metinis

Europos

lietuvių

kultūros

darbuotojų

susitikimas,

sulaukė plataus dalyvių pritarimo. PLB kultūros komisijos narė Jolanta
Malinauskaitė – Vektorienė pasiūlė pirmąjį tokį renginį surengti
Lenkijoje, Punsko ir Seinų krašte.

„Lietuvos ir diasporos santykis – pereiname į kitą
lygį“
Sausio 21 d. vyko virtuali „Global Lithuanian Leaders“ diskusija
„Lietuvos ir diasporos santykis – pereiname į kitą lygį“. Diskusijos
dalyviai: ekonomikos ir inovacijų ministrė, Pasaulio lietuvių apygardoje

išrinkta Seimo narė Aušrinė Armonaitė, užsienio reikalų ministras
Gabrielius

Landsbergis,

bendruomenės
Lithuanian

komisijos

Leaders

Seimo

narė,

pirmininkė

bendraįkūrėja

Seimo
Dalia

Dalia

ir

Pasaulio

lietuvių

Asanavičiūtė,

Petkevičienė,

Global

diasporos

mededtech srities verslininkė, Globalios Lietuvos apdovanojimų 2020
nominantė Aurika Savickaitė (JAV), CUJO AI vadovas, Globalios Lietuvos
apdovanojimų laureatas Einaras Von Gravrockas (JAV). Diskusiją
moderavo

Globalios

Lietuvos

apdovanojimų

laureatas,

Pasaulio

Lietuvių Bendruomenės valdybos narys. dr. Rimvydas Baltaduonis.
R. Baltaduonis neabejoja, kad atskira Pasaulio lietuvių apygarda
rinkimuose buvo postūmis jungtis ir vienytis. „Davus labai aiškų
instrumentą, kaip išreikšti savo balsą, žmonės jį išreiškė. Tačiau
diaspora prie Lietuvos valstybės gerovės gali prisidėti kur kas daugiau:
savo ekspertinėmis žiniomis, tarptautine patirtimi, lėšomis. Apie tai ir
norime pakalbėti, paieškoti būdų, kaip tą diasporos energiją, tą ryši
tarp Lietuvos ir diasporos išlaikyti“, – kalbėjo dr. R. Baltaduonis.

Daugiau skaitykite čia:

Pagarbos bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“
PLB sporto komisijos pirmininkas Laurynas L. Misevičius – apie sausio
13-ąją dieną rengiamą viso pasaulio lietuvių pagarbos
bėgimą „Gyvybės ir mirties keliu“.

„Pasaulio Lietuvių Bendruomenė per 30 Lietuvos

Nepriklausomybės metų 1990–2020“
PLB valdyba rengia knygą „Pasaulio Lietuvių Bendruomenė per 30
Lietuvos Nepriklausomybės metų 1990–2020“. Pagrindinis tikslas –
pristatyti Pasaulio Lietuvių Bendruomenę kaip pasaulinę organizaciją,
jungiančią ir telkiančią tautiečius savo tapatybės puoselėjimui ir gyvo
ryšio su Tėvyne išlaikymui bei stiprinimui. Ypatingas dėmesys bus
skiriamas kraštų Lietuvių bendruomenėms: ketinama pristatyti jų
ypatumus, veiklos formas ir priemones, reikšmingiausius darbus,
įvykius ir žymiausias asmenybes per tris nepriklausomos Lietuvos
dešimtmečius.
Knyga sieks atskleisti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės indėlį į Lietuvos
valstybės atkūrimą, jos klestėjimą, tautos ir valstybės partnerystę,
rūpinamąsi jos ateitimi.
Straipsnių iš kraštų Lietuvių bendruomenių laukiame iki balandžio 1
d. el.paštu: jurate@caspersen.ch
Knygos leidybinės grupės nariai nuolat rengia virtualius susitikimus su
lietuvių bendruomenėmis knygos turinio aptarimui. Sausio 23 d. vyko
susitikimas su Pietų Amerikos lietuvių bendruomenėmis (nuotraukoje
akimirka iš susitikimo).

Knygos leidybą remia:
Lietuvių Fondas (JAV), Australijos lietuvių fondas, Kanados lietuvių
fondas.

PLB kultūros komisija kviečia
diasporos knygų klubus į

virtualius susitikimus su lietuvių rašytojais
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas (LLTI) ir PLB 2021 m.
vasario–gegužės mėnesiais vykdys projektą, skatinantį skaitymą
gimtaja kalba, diskusijas apie šiuolaikinę lietuvių literatūrą ir pažintį su
lietuvių

rašytojais.

Šis

projektas

sujungs

kraštų

Lietuvių

bendruomenėse veikiančius literatūros ir knygų klubus, palaikys gyvą
kultūros ryšį tarp Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuviškos knygos
mylėtojų. Nuo 2003 m. kasmet LLTI mokslininkų grupė išrenka
ryškiausių praėjusių metų knygų 12-tuką, pristato jį visuomenei,
organizuoja susitikimus su autoriais, diskutuoja apie šiuolaikinės
literatūros raidą, renka laureatą. 2020-ųjų kūrybiškiausių knygų 12ukas bus paskelbtas vasario gale. Po to bus rengiami ir periodiškai
viešinami radijo ir video pokalbiai su knygų autoriais bei literatūros
kritikų diskusijos.
Vasario, kovo ir balandžio mėnesiais vyks trys virtualūs susitikimai su
skaitytojais iš viso pasaulio. Moderuojant literatūralogui, kaskart
susitiksime su 4 rašytojais. Skaitytojai bus skatinami prieš tai
peržiūrėti kritikų diskusijų video įrašus, kurie bus prieinami soc.
tinkluose arba persiunčiami registruotiems dalyviams.
2021 m. gegužės 5 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute
Vilniuje planuojamas diasporos knygų klubų atstovų susitikimas su
kūrybiškiausios knygos konkurso laureatu.
Karantino pratęsimo atveju šis susitikimas vyks vaizdo konferencijų
platformoje „Zoom“.
Norinčius šiame projekte dalyvauti diasporos knygų klubus prašome
iki vasario 15 d. registruotis el. paštu: jurate@caspersen.ch
Registruojantis prašome pateikti informaciją apie savo knygų klubą
(šalis, miestas, kiek dalyvių, vadovo kontaktai).

Pasaulio Lietuvių
Bendruomenė: ar turime
ateities viziją ir planą?
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB)
valdybos nariai: Dalia Henke (PLB
pirmininkė), Vaidas Matulaitis (PLB viešųjų
ryšių komisijos pirmininkas) – diskusijos
moderatorius, Sigita Šimkuvienė (PLB plėtros
ir tvarumo komisijos pirmininkė) ir Vladas Oleinikovas (PLJS
pirmininkas) diskutuoja apie organizacijos dabartį, išbandymus,
veiklos perspektyvas.

Skaitykite čia:
Straipsnis skelbtas metraštyje „Pasaulio lietuvis“ (2020 m. Nr. 583).

Įsigyti metraštį „Pasaulio lietuvis“

Valstybinis studijų

Lietuvių kalbos dienos

fondas kviečia teikti

Valstybinė lietuvių kalbos

paraiškas valstybės

komisija (VLKK) kviečia 2021

paramai gauti

dienas lietuvių bendruomenėse.

Valstybinis studijų fondas kviečia
pirmosios, vientisųjų arba
antrosios studijų pakopos
studentus nuo sausio 20 d. iki
vasario 20 d. teikti paraiškas
valstybės paramai užsienio
lietuvių studijoms Lietuvos
aukštosiose mokyklose gauti.
Užsienio lietuviams gali būti
skiriama dviejų rūšių parama:
stipendija ir/ar socialinė išmoka.

metais surengti Lietuvių kalbos
Lietuvių kalbos dienų tikslas didinti lietuvių kalbos prestižą,
stiprinti lietuvių kalbos mokymosi
motyvaciją, prisidėti prie lietuvių
kalbos sklaidos pasaulyje, telkti
lbendruomenes. VLKK prašo
lietuvių bendruomenių atsiųsti
informaciją apie planuojamus
renginius. Lietuvių kalbos dienų
renginių planas bus skelbiamas
svetainėje: http://www.vlkk.lt/vei
kla/lietuviu-kalbos-dienos

Daugiau
informacijos: www.vsf.lrv.lt.

PRENUMERUOTI

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