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Daugiau informacijos čia:

Nematote paveikslėlių?

Spauskite čia...

PLB XVII Seimas nukeltas į 2022 metus

Kovo 6 d. nuotoliniu būdu vyko PLB XVI Seimo nepaprastoji sesija.

Sesijoje dalyvavo 93 PLB XVI Seimo atstovai. Buvo svarstomas

klausimas:  Dėl pandeminės situacijos nukelti PLB XVII Seimą į 2022

metus. (PLB XVI Seimo narių ir visų vadovaujančių vienetų kadencija

prasitęstų metams). 66 balsais „už“ buvo priimtas nutarimas: Nukelti

PLB XVII Seimą į 2022 metus. (PLB XVI Seimo narių ir visų

vadovaujančių vienetų kadencija prasitęsia metams). „Prieš“ balsavo

27, susilaikiusių nebuvo.

Nuotraukoje: PLB XVI Seimo atstovai nuotoliniame posėdyje  

https://pasauliolietuvis.lt/plb-xvi-seimo-nepaprastajai-sesijai-pasibaigus/
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6d3575386433


Naujas narys PLB valdyboje

PLB valdybos nariui, PLB ekonominio

bendradarbiavimo komisijos pirmininkui

Rimvydui Baltaduoniui atsistatydinus, pagal

PLB Konstitucijos 25 straipsnį, vietoj jo į PLB

valdybą buvo įtrauktas daugiausia iš eilės į tą

darbo sritį balsų (PLB XVI Seime) gavęs

kandidatas Kęstutis Eidukonis. K. Eidukonis

yra JAV lietuvių bendruomenės atstovas,

buvęs LR Seimo ir PLB komisijos narys.

Daugiau informacijos apie K. Eidukonį čia. 

Lituanistinis švietimas užsienyje

Kovo 19 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko net du renginiai, kuriuose

buvo nagrinėjamos lituanistiniam švietimui svarbios temos:

lituanistinio neformalaus švietimo užsienyje analizės pristatymas ir

Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės

komisijos posėdis, kuriame buvo aptarta pristatyta analizė bei

diskutuota didesnės paramos lituanistiniam švietimui užsienyje

temomis. Lituanistinio švietimo analizę, kurią pagal PLB valdyboje

patvirtintą darbų planą atliko PLB švietimo komisija, pristatė komisijos

pirmininkė Alvija Černiauskaitė (Jungtinė Karalystė) bei komisijos narės

Jūratė Bujanauskas (JAV) ir Donata Simonaitienė (Airija). Tai plačios

imties darbas, kurio metu apklausti atstovai iš virš 40 užsienio

lituanistinių mokyklų iš skirtingų šalių ir kontinentų, nuo mažų,

https://www.linkedin.com/in/kasey/?originalSubdomain=lt


turinčių vos 4 mokinius, iki didelių, turinčių 400 mokinių. Analizėje

pateiktos mokyklų darbo aktualijos ir problemos, su kuriomis mokyklos

ir jose dirbantys lituanistinio švietimo entuziastai susiduria. Šios

analizės pagrindu bus siūloma Lietuvos Respublikos Seimui priimti

atitinkamus teisės aktų pakeitimus, kurie leistų labiau įtraukti

neformalųjį lituanistinį švietimą į Lietuvos švietimo sistemos sferą ir

padėtų išplėsti tokio švietimo apimtis tarp užsienyje gyvenančių

tautiečių.

Lituanistinio neformalaus švietimo užsienyje analizės pristatymas:

Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės

komisija: lietuvių kalba – pagrindinis ryšio su

Lietuva išlaikymo veiksnys

Kovo 19 d. posėdžiavusi  Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės

komisija bendru sutarimu priėmė rezoliuciją „Dėl lituanistinio švietimo

užsienio valstybėse“.

Rezoliucijoje komisija prašo Seimo, Vyriausybės ir Švietimo, mokslo ir

sporto ministerijos įtraukti lituanistinio švietimo užsienyje plėtros

klausimą į Nacionalinį susitarimą dėl švietimo ir  sustiprinti informacinę

kampaniją, skirtą tėvams diasporoje, dėl lietuvių kalbos išlaikymo ir

mokymo būtinybės, taip pat pozityvaus požiūrio į dvikalbystę ir

daugiakalbystę. Komisija  švietimo, mokslo ir sporto pateikė siūlymus,

kurių įgyvendinimas palengvintų lituanistinių mokyklų steigėjų,

vadovų, mokytojų ir lietuvybės puoselėtojų užsienyje darbą, nes

neretai lituanistinis ugdymas vyksta tik dėl savanorių entuziazmo ir

pasiaukojimo.

https://youtu.be/mmQuXHL8k2w
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38610&p_k=1
https://www.lrs.lt/sip/getFile3?p_fid=32110


Plačiau skaitykite čia:

Posėdžio vaizdo įrašas:

Lituanistinio ugdymo forumas

Siekdami atkreipti dėmesį į lietuviškosios tapatybės išsaugojimo ir

lituanistinio ugdymo situaciją išeivijoje, Vytauto Didžiojo universitetas

(VDU) kartu su LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija, LR užsienio

reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Seimo nare Dalia

Asanavičiūte, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) švietimo komisija

ir Lietuvos ambasada Airijoje suorganizavo pirmąjį nuotolinį

Lituanistinio ugdymo forumą, kuris įvyko kovo 12 d. Programoje

dalyvavo akademikai, diasporos tyrėjai, lituanistinio ugdymo

mokytojai, politikai ir jaunimo atstovai. Forumo tikslas – nesislepiant

išsakyti skaudulius ir ieškoti konkrečių sprendimų. Svarbiausios temos

– lietuviškosios tapatybės išsaugojimas, dvikalbystės iššūkiai ir

lituanistinio ugdymo problemos.

Forumo vaizdo įrašas:

https://pasauliolietuvis.lt/lietuviskosios-tapatybes-issaugojimas-iseivijoje/
https://www.youtube.com/watch?v=pSr8P4Nu7g8
https://youtu.be/5m4VhWyQWnU?t=5


Atidaryta virtuali lituanistinė mokykla

Kovo 28 d. vyko pirmosios Pietų Amerikos virtualios lituanistinės

mokyklos atidarymas. Mokyklos įsikūrimą iniciavo Čilės lietuvių

bendruomenės pirmininkė Adriana Giedrė Barkauskaitė,

bendradarbiaudama su Argentinos LB. Virtualiame renginyje dalyvavo

PLB pirmininkė Dalia Henke ir Valdybos nariai Alvija Černiauskaitė,

prelatas Edmundas Putrimas, Sigita Šimkuvienė.

Renginio vaizdo įrašas:

Diasporos indėlis: nuo Nepriklausomybės iki

dabar

https://youtu.be/5m4VhWyQWnU?t=5
https://www.youtube.com/watch?v=lE8oXZpT3N4


PLB pirmininkė Dalia Henke kovo 20 d. dalyvavo Italijos lietuvių

bendruomenės, Lietuvos Respublikos ambasados Italijoje ir portalo

ITLIETUVIAI.IT surengtoje virtualioje plačios minties diskusijoje apie

diasporos indėlį į Lietuvos gyvenimą nuo Nepriklausomybės atkūrimo

iki dabar. Buvo keliamas klausimas, kaip per 31-erius metus keitėsi

išeivijos vaidmuo ir ko reikia ateičiai. 

Diskusijoje taip pat dalyvavo signatarė, LR Seimo narė, socialinių

mokslų daktarė Laima Liucija Andrikienė, mokslininkas, istorikas

Norbertas Černiauskas, vienas Lietuvos Sąjūdžio iniciatorių Algirdas

Kaušpėdas, LR užsienio reikalų viceministras Egidijus Meilūnas, buvęs

Belgijos lietuvių bendruomenės pirmininkas, užsienio reikalų

viceministras Arnoldas Pranckevičius, prie Lietuvos Nepriklausomybės

siekio Italijoje prisidėjusi, ilgametė bendruomenės narė Birutė

Žindžiūtė-Michelini.

Diskusijos vaizdo įrašas:

Valstybės parama užsienio lietuviams

Kovo 5 d. vyko Valstybės paramos užsienio lietuviams skyrimo

komisijos nuotolinis posėdis, kuriame dalyvavo Komisijos narės PLB

atstovė Lietuvoje Vida Bandis ir PLB atstovybės reikalų vedėja Virginija

Grybaitė. Posėdyje vienbalsiai buvo nuspręsta 2021 m. pavasario

semestrą skirti užsienio lietuvio stipendiją 150 studentų iš 24 šalių.

Šioms stipendijoms išmokėti skirti 130 260 Eur. Studentai studijuoja

18 Lietuvos aukštųjų mokyklų.

https://www.facebook.com/ITLIETUVIAI.IT/videos/1085374135207925


Plačiau skaitykite čia:

Rengiama knyga „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.

Knygos leidybinė   grupė: Dalia Henke, Jūratė Caspersen, Rolandas

Žalnierius, Vida Bandis, Virginija Grybaitė ir Asta Borusevičiūtė.

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

fondas, Kanados lietuvių fondas. 

Norvegijos lietuvių bendruomenė paminėjo

veiklos dvidešimtmečio jubiliejų

2001 metų kovo 11 dieną įkurta Norvegijos lietuvių bendruomenė

šiemet mini veiklos dvidešimtmečio jubiliejų. Paminėti šiai sukakčiai

https://pasauliolietuvis.lt/naujausioje-knygoje-pasaulio-lietuviu-bendruomenes-veikla-per-30-lietuvos-nepriklausomybes-metu/


buvo surengtas nuotolinis renginys, kuriame dalyvavo ir Norvegijoje

gyvenančius lietuvius pasveikino PLB pirmininkė Dalia Henke. 

Pirmoji Norvegijos lietuvių organizacija – Oslo lietuvių bendruomenė

visuotiniame susirinkime įsteigta 2001 metų kovo 11 dieną. Po metų ji

pervadinta į Norvegijos lietuvių bendruomenę, kuri aktyviai veikė apie

dešimtmetį. Po to visoje Norvegijoje ėmė kurtis regioninės lietuvių

organizacijos. 2015 metais įsteigta regionines organizacijas vienijanti

struktūra – Norvegijos lietuvių bendruomenių taryba.

Renginio vaizdo įrašas:

JAV Lietuvių Bendruomenės 70-mečiui skirtas

sporto renginys

PLB sporto komisija, vadovaujama Lauryno R. Misevičiaus, aktyviai

dalyvavo rengiant JAV lietuvių bendruomenės 70-mečiui skirtą 3x3

krepšinio turnyrą    ,,70 metų - 70 taiklių metimų," kuris įvyko kovo 6

d.   Kolorado valstijoje. Turnyre dalyvavo aštuonios lietuvių komandos.

Organizatoriai turnyro dalyviams buvo paruošę nemažai siurprizų.

Vienas iš jų –   žaidėjai į turnyrą turėjo registruotis asmeniškai, o

komandų sudėtis paaiškėjo likus savaitei iki –   specialios burtų

traukimo ceremonijos metu. Turnyro metu netrūko geros nuotaikos,

šypsenų ir azartiškos kovos. Pasibaigus turnyrui niekas neskubėjo

skirstytis. 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=3728524583935709&%3Bref=watch_permalink


XVI Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo pranešimus nuo

šiol galima ne tik peržiūrėti, bet ir perklausyti. Sutrumpinti ir

maloniam klausymui atrinkti pranešimai prieinami VDU Pasaulio

lietuvių universiteto intenetinėje svetainėje, Spotify bei Anchor.fm

platformose.

Projektą vykdė VDU Pasaulio lietuvių universitetas ir Pasaulio Lietuvių

Bendruomenė. Projektą rėmė Lietuvių Fondas.

Daugiau skaitykite čia:

Projektas „Pasaulio lietuviai ir Lietuva“

Skaitykite naujus PLB atstovybės vykdomo projekto

„Pasaulio lietuviai ir Lietuva“ straipsnius svetainėje

www.pasauliolietuvis.lt

Naujausioje knygoje – Pasaulio Lietuvių Bendruomenės veikla per 30

Lietuvos Nepriklausomybės metų

Kazimieras Deksnys: „Esu lietuvis, užaugintas kitoje šalyje“

Marijos Gimbutienės asmenybės ir mokslo tyrimų šviesa

Projektą iš dalies finansuoja:

Kvietimas teikti duomenis apie užsienyje

https://pasauliolietuviai.lt/category/simpoziumo-pranesimai/
https://open.spotify.com/show/0SBYePGpTqd9K9sl1cthuV
https://anchor.fm/pasauliolietuviai
https://lithuanianfoundation.org/
https://pasauliolietuvis.lt/
https://pasauliolietuvis.lt/almyra-weigel-as-esu-lietuviu-menininke-gyvenanti-vokietijoje/
https://pasauliolietuvis.lt/kazimieras-deksnys-esu-lietuvis-uzaugintas-kitoje-salyje/
https://pasauliolietuvis.lt/marijos-gimbutienes-asmenybes-ir-mokslo-tyrimu-sviesa/


veikiančius meno kolektyvus, tradicinių amatų

meistrus

Bendradarbiaudamas su PLB Lietuvos nacionalinis kultūros centras

(LNKC), 2021 m. balandžio mėnesį vykdys bendruomenių apklausą

apie jų kraštuose veikiančius meno kolektyvus, tradicinių amatų

meistrus, apie bendruomenes ir jų kultūros lyderius. PLB kraštų LB

pirmininkams bus išsiųstas trumpas klausimynas su prašymu jį

užpildyti. Ši apklausa yra inicijuota PLB.

Šios apklausos pagrindu bus kuriamas diasporos meno kolektyvų,

tradicinių amatų meistrų ir kultūros lyderių kontaktinių duomenų

informacinis sąrašas. Jis bus naudojamas organizuojant kvalifikacijos

kėlimo seminarus, rengiant tradicinės kultūros publikacijų, leidinių

pristatymus, kuriant bendrus projektus, kuriuose dalyvauti būtų

kviečiami kraštų lietuvių bendruomenės ir jų meno kolektyvai, o taip

pat rengiant Dainų šventes.

Duomenys bus tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens

duomenų teisinės apsaugos įstatymo, BDAR nuostatomis bei kitais

teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. 

Kvietimas pagilinti žinias lituanistinėse studijose

užsienio lituanistinių mokyklų mokytojams ir

dėstytojams

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija skiria

finansavimą  valstybinių stipendijų lituanistinėms studijoms. Studijos

yra skirtos  užsienio lietuviams mokytojams, kurie dirba

su ikimokyklinio arba mokyklinio amžiaus vaikais ir (ar) suaugusiaisiais

lituanistinio švietimo įstaigose (lituanistinėse mokyklose) užsienyje.

Kvietimas pagilinti žinias Lituanistinėmse studijomse užsienio

lituanistinių mokyklų mokytojams ir dėstytojams: 

https://stipendijos.lt/galimybes/lituanistines-studijos-uzsienio-

lituanistiniu-mokyklu-mokytojams-ir-destytojams-2021-m/

Trukmė: 15 kalendorinių dienų.

Stipendijos dydis, kai kursai vyksta kontaktiniu būdu: 300 Eur.

Paraiškas teikti tiesiogiai studijas organizuojančioms aukštojo mokslo

institucijoms:

Vilniaus universitetui: https://www.flf.vu.lt/lsk/lituanistines-studijos-

mokytojams

https://stipendijos.lt/galimybes/lituanistines-studijos-uzsienio-lituanistiniu-mokyklu-mokytojams-ir-destytojams-2021-m/
https://www.flf.vu.lt/lsk/lituanistines-studijos-mokytojams


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

SHARE FORWARD

Atsisakyti

Vytauto Didžiojo universitetui: https://pasauliolietuviai.lt/lituanistines-

studijos-mokytojams/

Klaipėdos universitetui: https://www.ku.lt/shmf/lituanistines-studijos-

mokytojams-klaipedos-universitete-2021/

https://app.mailerlite.com/webforms/landing/j3c3k8
http://www.plbe.org/
http://www.pasauliolietuvis.lt/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://preview.mailerlite.com/m5u8d3
http://app.mailerlite.com/subscription/test_forward/36532084/409435
http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/36532084/409435
https://pasauliolietuviai.lt/lituanistines-studijos-mokytojams/
https://www.ku.lt/shmf/lituanistines-studijos-mokytojams-klaipedos-universitete-2021/
https://www.facebook.com/PLB-Pasaulio-Lietuvi%C5%B3-Bendruomen%C4%97-101415333254244/?fref=ts
https://www.mailerlite.com/

