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Nuotraukoje trispalvė Los Andžele. Organizatorių nuotr.

Vasario 16-oji pasaulyje
Švęsdami Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną pasaulio lietuviai ir
pandemijos sąlygomis nustebino savo išradingumu, aktyvumu ir
entuziazmu. Per pasaulį nubangavo trispalvių jūra, vėliavos spalvomis
nusidažė net Niagaros kriokliai. Apribojimai burtis gyvai sutelkė
tautiečius švęsti ne lokaliai, o globaliai ir parodyti, kad Lietuva yra
gerokai didesnė nei geograﬁnė teritorija.
„Vasario 16-oji – diena, kuri mums primena, kokia svarbi yra laisvė. Tai
žodis, be kurio šiandienos lietuvis nebeįsivaizduoja savo gyvenimo:
laisvė mylėti ką nori, nebijoti išsakyti savo nuomonės, laisvė būti
savimi. Lygiai prieš 70 metų, kai Lietuva tik tyliai, niekam nežinant,
galėjo minėti šią svarbią datą – 1951 m. vasario 16-ą dieną, lietuvių
radijo imtuvuose nuskambėjo kvepianti laisve viltis. Tą dieną išėjo
pirmoji „Amerikos balso“ laida lietuvių kalba. Šis balsas lietuvius lydėjo
lyg laisvės šauklys daugybę dešimtmečių. Radijo bangomis lietuviai
skelbė tai, kas leido tikėti ir nepamiršti, kad Vasario 16-ąją – Lietuvos
Valstybės atkūrimo dieną – vėl galėsime švęsti kartu. Ir tai nutiko.
Dabar šią dieną minime pasirinkę gyventi ten, kur norime: Lietuvoje,
Australijoje, Urugvajuje, Pietų Afrikos Respublikoje ar Norvegijoje. Tai
vadiname LAISVE“, – Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos vardu

sveikindama su Vasario 16-ąja įkvepiantį kelią laisvės link priminė
bendruomenės pirmininkė Dalia Henke.

Plačiau skaitykite čia:
LRT televizijos vaizdo įrašas:

Kovo 1 d. nuo 19.00 val. Lietuvos laiku vyks diskusija „Internetinis
balsavimas: nuo įstatymo iki įgyvendinimo" .
Diskusijoje dalyvauja:
LR Seimo narė, ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė
Armonaitė
LR Seimo narė Dalia Asanavičiūtė
LR Seimo narys Andrius Bagdonas

GovTech Lab vadovė Arūnė Matelytė
Diskusiją moderuoja:
Iniciatyvos „Mūsų metas DABAR" vadovas ir Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės valdybos narys dr. Rimvydas Baltaduonis.

Daugiau informacijos čia:

Kovo 6 d. vyks PLB XVI Seimo
nepaprastoji sesija, kurios metu bus
svarstoma dėl pandeminės
situacijos nukelti PLB XVII Seimą į 2022
metus.
PLB valdybos susitikimas su užsienio reikalų
viceministru Egidijumi Meilūnu
Vasario 9 d. PLB valdybos nariai virtualiame susitikime su užsienio
reikalų

viceministru,

kuruojančiu

diasporos

klausimus,

Egidijumi

Meilūnu aptarė aktualius pilietybės išsaugojimo, lituanistinio ugdymo
užsienyje stiprinimo, aktyvesnio diasporos įsitraukimo į Lietuvos
gyvenimą klausimus.

PLB ir Lietuvių Fondo bendradarbiavimo
vystymas
Vasario 8 d. PLB pirmininkė Dalia Henke, Valdybos nariai Vida Bandis,
Eglė Garrick ir Laurynas R. Misevičius virtualiame susitikime su
Lietuvių Fondo vadovybės nariais Audra Karaliumi ir Tauru Bubliu
aptarė tolimesnį bendradarbiavimą. Susitikimo metu PLB valdybos
nariai pristatė svarbiausius PLB projektus. Buvo aptartas lėšų telkimas
PLB ateities fondui, kuris buvo įsteigtas 2020 m. sausio 11 d. kaip
Lietuvių Fondo sudėtinė dalis.

Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės komisijos narių pasitarimas
Vasario 24 d. vyko nuotolinis Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės komisijos narių pasitarimas, kuriame buvo
svarstomi klausimai:
dėl Seimo II (pavasario) sesijos komisijos darbo plano projekto
aptarimo;
komisijos iniciatyvos – paskelbti 2023 metus Tremtinių ir politinių
kalinių metais minint trėmimų į Rytus pabaigos 70-ąsias metines,
taip parodant pagarbą ir dėmesį tremtiniams dėl patirtų kančių ir
išgyvenimų.

Dalia Henke. Dėmesys žmonėms – svarbiausias
dėmuo diasporos politikoje
PLB pirmininkė Dalia Henke perskaitė pranešimą pirmajame Lietuvos
Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės posėdyje. Dalia
Henke: „Investuoti į diasporos politiką – reiškia ne plėsti biurokratinį

aparatą,

bet

skirti

bendruomenių

didesnį

projektams,

ir

solidų

ﬁnansinį

lituanistiniam

dėmesį

švietimui,

lietuvių

kalbos

ir

tapatybės išlaikymui per sportą, tautinius šokius, chorus ar tradicines
šventes. Užtikrinti istorinės atminties išsaugojimą, skleidžiant žinią
apie Lietuvą pasaulyje per Lietuvos įvaizdžio kūrimą, stiprinant lietuvių
bendruomenes.“
R. Danisevičiaus nuotr.

Plačiau skaitykite čia:

Pasirengimas Užsienio lietuvių koordinacinės
komisijos posėdžiui
Vasario 18 d. PLB pirmininkė Dalia Henke ir PLB atstovė Lietuvoje Vida
Bandis susitikimo su Lietuvos Respublikos Vyriausybės vicekancleriu
Rolandu Kriščiūnu ir Tarptautinių santykių ir Europos Sąjungos grupės
vadovu Mindaugu Žičkumi metu aptarė Užsienio lietuvių koordinacinės
komisijos

posėdžio

(ULRKK),

kurį

planuojama

surengti

balandžio/gegužės mėn., temas, pristatė PLB strateginį veiklos planą.

Seminaras „Kaip įtraukti
mobilius ES piliečius balsuoti“
PLB valdybos narys, pilietinės iniciatyvos
„Mūsų metas DABAR“ vadovas Rimvydas Baltaduonis dalyvavo
„Europeans Throughout the World“ internetiniame seminare tema
„Kaip įtraukti mobilius ES piliečius balsuoti“.
Seminaro vaizdo įrašas:

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.
Straipsnių iš kraštų lietuvių bendruomenių laukiame iki balandžio 1 d.
el.paštu: jurate@caspersen.ch
Knygos leidybą remia: Lietuvių Fondas (JAV), Australijos lietuvių
fondas, Kanados lietuvių fondas.

PLB projektas „Pasaulio lietuvių lituanistinių
mokyklų motyvacinis ﬁlmukas „Mes laukiam
tavęs“
PLB visuomeninių ir specialiųjų projektų reikalų komisija įvykdė
projektą, kurio tikslas sukurti motyvacinį ﬁlmuką, raginantį vaikus ir
jaunimą lankyti lituanistines mokyklas. Projekto vadovas – Komisijos
pirmininkas Rolandas Žalnierius
Projektą ﬁnansavo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministerija.

Projektas „Pasaulio lietuviai ir Lietuva“
Skaitykite naujus PLB atstovybės vykdomo projekto
„Pasaulio lietuviai ir Lietuva“ straipsnius svetainėje
www.pasauliolietuvis.lt
Almyra Weigel: „Aš esu lietuvių menininkė, gyvenanti Vokietijoje“
Projektą iš dalies ﬁnansuoja:

Daugiau skaitykite čia:

Išleista spalvinimo knygelė užsienio lietuviams

Nuotraukoje iš kairės: PLB visuomeninių ir specialiųjų projektų reikalų komisijos pirmininkas
Rolandas Žalnierius, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) Užsienio lietuvių skyriaus
vedėja

Virginija

Stankevičienė,

Rinkevičienė,
knygų

Mokslo

autorius

ir

Gintaras

enciklopedijų
Karosas,

leidybos

ŠMSM

centro

Teisės

ir

vedėja

Irena

administravimo

departamento direktorius Tomas Daukantas, ministerijos užsienio lietuvių skyriaus vyr.
specialistė Rūta Stanaitienė

PLB Visuomeninių ir specialių projektų reikalų komisija, vadovaujama
Rolando Žalnieriaus, iniciavo Gintaro Karoso sudarytos knygelės
vaikams „Spalvinu Lietuvą“ išleidimą ir bendradarbiavo su Švietimo,
mokslo ir sporto ministerija. Knygelė skirta lituanistinių mokyklų
vaikams.

PLB kultūros komisija kviečia dalyvauti Lietuvių
kalbos dienų renginiuose
Lietuvių kalbos draugija, „Lituanistų sambūris“ ir Lietuvių kalbos ir
literatūros institutas kviečia diasporos suaugusiuosius ir 5–12 kl.
mokinius

dalyvauti

kūrybiniame

„Lietuviškos

konkurse

istorijos:

pasakojimai apie kalbą“.
Kviečiama teikti laisvos formos rašytinius pasakojimus (noveles, esė,
laiškus ir kitokius įvairaus žanro ir stiliaus tekstus) apie įvairią
asmeninę patirtį, susijusią su lietuvių kalba, parodant jos vietą ir vertę
dabartiniame
organizatoriams

ir

ateities
iki

pasaulyje.

2021

m.

Tekstus

gegužės

7

siųsti
d.

konkurso
el.

paštu

kalba.konkursas@gmail.com. Įdomiausių darbų autoriai bus pakviesti
dalyvauti baigiamajame renginyje ir apdovanoti prizais.
Kvietimas ir nuostatai.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija (VLKK) kovo mėnesį numato
surengti

nuotolinę

viktoriną

vaikams

ir

suaugusiesiems.

Šįkart

viktorinoje galės dalyvauti ne komandos, o pavieniai asmenys.
Nugalėtojai bus apdovanoti VLKK prizais.
Informacija apie viktoriną bus išsiųsta LB pirmininkams ir skelbiama
PLB svetainėje bei socialiniuose tinkluose kovo pradžioje.

Diasporos knygų klubai
kviečiami į susitikimus

Į PLB Kultūros komisijos kvietimą diasporos knygų klubams dalyvauti
bendrame projekte su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu (toliau
– LLTI), kuris skatina skaitymą lietuvių kalba, diskusijas apie šiuolaikinę
lietuvių literatūrą ir pažintį su lietuvių rašytojais, atsiliepė 10 knygų
klubų iš 8 šalių. Knygų klubų virtualūs susitikimai su LLTI literatūros
kritikais ir kūrybiškiausių 2020 m. knygų 12-tuko autoriais vyks kovo 5
d., kovo 19 d. ir balandžio 9 d.. Akivaizdinis susitikimas su
kūrybiškiausios

metų

knygos

konkurso

laureate

(-u)

vyks

LLTI

gegužės 5 d. (karantino pratęsimo atveju – per vaizdo konferencijų
programą „Zoom“).
Diasporos knygų klubai dar gali registruotis dalyvauti projekte iki kovo
4 d. el. paštu: jurate@caspersen.ch
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informaciją

skelbsime

socialinio

Facebook

PLB

Koncertas

bus

tinklo

paskyroje).
transliuojamas

kovo 11 d. per LRT portalą.

kartu

užsienio

su
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reikalų
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ministerija,

Lietuvos Respublikos Seimo nare
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ambasada

ir

Airijoje
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pirmąjį

nuotolinį

Lituanistinio

ugdymo forumą, kuris vyks kovo
12 d.
Forumo programa

Aidas Ardzijauskas tęsia
bėgimą aplink pasaulį
PLB

Sporto

komisijos

narys

ultramaratonininkas Aidas Ardzijauskas tęsia
virtualų bėgimą aplink pasaulį. Jau bėga 151
dieną.

A. Ardzijauskas primena, jog visi lietuviai gali
tarpusavyje palenktyniauti ir save pamatyti
virtualiame

bėgimo

aplink

pasaulį

žemėlapyje. Iki šiol planuoti gyvi susitikimai
su pasaulio lietuvių bendruomenių nariais
taip pat perkeliami į virtualią erdvę. Tuo
metu, kai Aidas virtualiai bėgs per tam tikrą
pasaulio

miestą,

kuriame

yra

įsikūrę

bendruomenių nariai, visi kartu, nubėgę tam
tikrą

atstumą,

turėtų

galimybę,

pasinaudodami šiuolaikinėmis technologijomis, susitikti kompiuterio
ekrane.
Aidas Ardzijauskas: „Svajojau

apibėgti aplink

pasaulį, bet teko

apsiriboti Lietuva. Per dieną įveikiu apie 70–80 km. <...> Iš tiesų,
bėgioju Vingio parke, Neries krantine, Nemenčinės dviračių takais...“
Bėgimą Aidas pradėjo 2020 m. spalio 1 d, planuoja baigti 2021 m.
lapkričio 3–4 d.

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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