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Pasaulio Lietuvių Bendruomenė reiškia

solidarumą ir paramą Ukrainai

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XVI Seimo 2018 m. priimtos

rezoliucijos pagrindu reiškiame solidarumą ir paramą Ukrainai šiomis

dienomis, jos nepriklausomybei, suverenumui ir teritoriniam

vientisumui, paremtą abipusiu supratimu, interesais, įsipareigojimais,

pagarba ir vertybėmis;

vertiname tvirtą ir nepalaužiamą ukrainiečių tautos ryžtą ginti Tėvynę

nuo išorinės agresijos ir telkti visas jėgas laisvės išsaugojimui ir šalies

atkūrimui bei palaikome Ukrainos ekonominio atsigavimo planą;

skatiname lietuvius visame pasaulyje prisidėti prie pasaulio ukrainiečių

bendruomenės Ukrainai skirtų projektų įgyvendinimo bei kviečiame

kitų šalių bendruomenes veikti kartu.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos vardu

Dalia Henke

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė

https://pasauliolietuvis.lt/plbknyga/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2021-05-01


Premjerė kviečia pasaulio lietuvius paraginti

savo artimuosius Lietuvoje pasiskiepyti

Balandžio 21 d. Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė nuotoliniu būdu

susitiko su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) pirmininke Dalia

Henke, PLB viešųjų ryšių komisijos pirmininku Vaidu Matulaičiu ir LR

Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos pirmininke Dalia

Asanavičiūte. Susitikimo tikslas – pakviesti svetur gyvenančius

tautiečius, kad šie paragintų Lietuvoje likusius savo artimuosius

senjorus skiepytis COVID-19 vakcina.  

„Nors esate toli nuo gimtinės Lietuvos, Jus jungia čia gyvenantys Jūsų

artimieji. Todėl šiandien prašau Jūsų pagalbos –   paraginkite savo

tėvus ar senelius, kaimynus ar kitus pažįstamus senjorus Lietuvoje

pasirūpinti savo sveikata ir gyvybe. Paraginkite juos pasiskiepyti nuo

COVID-19. Skiepas – vienintelis mokslo įrodytas būdas apsisaugoti nuo

šio viruso bei apsaugoti aplinkinius. Juk grįžę vasarą į Lietuvą būsite

pasiilgę apkabinti artimą“, – kreipimesi sakė premjerė. 

Informacija apie vakcinaciją savivaldybėse.

Dėl rinkimų sistemos peržiūros

PLB valdyba apklausė 51 šalies lietuvių

bendruomenes, PLB XVI Seimo, LR Seimo ir

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos

narius ir, susisteminusi gautus atsakymus,

pateikė  Rinkimų sistemos peržiūros darbo

grupei su rinkimų įstatymų pakeitimais

susijusius pasiūlymus:

https://koronastop.lrv.lt/lt/vakcinavimas/vakcinacijos-tvarka?fbclid=IwAR1tA1jmWtGPwfnNcgYtMneEDc8DXG6xnen7KK-CNofHAGoG5jE5wKKRi8E&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2021-05-01


Kuo skubiau įdiegti nuotolinę (internetinę) saugią ir anonimišką

balsavimo sistemą.

Sistemas, siekiant minimalizuoti galimus neigiamus poveikius bei

sudarant galimybę pasiekti kuo didesnį rinkėjų skaičių, realiu

laiku testuoti iš pradžių tik Pasaulio lietuvių rinkimų apygardoje.

Pasaulio lietuvių rinkimų apygarda per 2020 m. LR Seimo

rinkimus buvo aktyviausia ir didžiausia ir todėl turi išlikti ir per

būsimus visus rinkimus, net ir keičiantis balsuojančių apygardoje

skaičiui. O esant labai dideliam balsuojančių aktyvumui,

siūlytume peržiūrėti teisės aktus ir pagal tai steigti daugiau

pasaulio lietuviams atstovaujančių apygardų.

Lietuvos Respublikos Seimo nariu gali būti renkamas Lietuvos

Respublikos pilietis, turintis ir kitos šalies pilietybę.

Siekiant kuo plačiau skleisti informaciją apie vykstančius

rinkimus, skatinti pilietiškumą ir užsienyje gyvenančių Lietuvos

piliečių dalyvavimą rinkimuose, į rinkimų komisijas įtraukti vietos

bendruomenių atstovus vykdančius balsavimo organizavimą ir

stebėseną.

Paankstinti biuletenių išsiuntimą rinkėjams balsuojantiems

užsienyje paštu bent keliomis savaitėmis, o tam svarbu naujai

peržiūrėti, pritaikyti ir suderinti visą rinkimams skirtų dokumentų

pateikimo tvarką VRK.

Supaprastinti Lietuvos Respublikos piliečių, balsuojančių

užsienyje privalomą registravimosi balsavimui procedūrą, kai

paskutiniuose rinkimuose registruotiems ir balsavusiems

rinkėjams nereikėtų iš naujo registruotis, o pakaktų tik

elektroniniu būdu patvirtinti duomenų teisingumą.

Suteikti galimybę priimtina forma PLB atstovui dalyvauti Lietuvos

Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos darbe.

Remiantis Šveicariška rinkimų patirtimi, siūloma, kad kiekvienas

LRS narys būtų renkamas tiesiogiai ir asmeniškai. Kad nebūtų

galima patekti į LRS per partinius sąrašus. Esant 71 apygardai,

galima rinkti po du atstovus į apygardą, bet vardiniu balsavimu

už kiekvieną atskirai.



LR Seimo kanceliarijos nuotr.

Posėdžiavo LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių

Bendruomenės komisija

Balandžio 23 d., LR Seimo Konstitucijos salėje ir nuotoliniu būdu įvyko

Lietuvos Respublikos Seimo  ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės

komisijos eilinis posėdis. Jo metu buvo svarstomi Lietuvos piliečiams ir

visai pasaulio lietuvių bendruomenei aktualūs ir prioritetiniai klausimai

- dėl internetinio balsavimo ir dėl konsulinių paslaugų gerinimo.

Posėdžio pabaigoje, po komisijos narių pasisakymų, išklausytų

pranešimų ir vykusių diskusijų, Komisija priėmė dvi rezoliucijas:  Dėl

konsulinių paslaugų teikimo" ir    Dėl balsavimo internetu rinkimuose

įgyvendinimo":

Kitas nuotolinis Komisijos posėdis vyks 2021 m. gegužės 21 d. Jame

bus diskutuojama dėl Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo.

Posėdžio vaizdo įrašas:

https://www.facebook.com/LRSeimas/?__cft__[0]=AZXCHlzGfGOvAReWrdxHy_Qq1RylGHuWVmN1RpS-uiDGm-aCaq8dmG9v_fgndWAJdYe9Jm1XeQDOIST08tPg6zV9CUsrrETUs_jYOxzRLHPC2ZPUEpw0qdCSlA4BGGpE5d4kYNbCvkPIeEEb597yW316av8NBRDssiVcLzerW2JKiO-0HtA5nFmwH815kg3S_Nc&__tn__=kK-R&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2021-05-01
https://www.facebook.com/worldLTcomm/?__cft__[0]=AZXCHlzGfGOvAReWrdxHy_Qq1RylGHuWVmN1RpS-uiDGm-aCaq8dmG9v_fgndWAJdYe9Jm1XeQDOIST08tPg6zV9CUsrrETUs_jYOxzRLHPC2ZPUEpw0qdCSlA4BGGpE5d4kYNbCvkPIeEEb597yW316av8NBRDssiVcLzerW2JKiO-0HtA5nFmwH815kg3S_Nc&__tn__=kK-R&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2021-05-01
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=275969&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2021-05-01
https://www.lrs.lt/sip/getFile3?p_fid=32917&fbclid=IwAR20LbIRm0IaAdc6Sr1F9OtIWzaqGeo6YT2sY1IVDDgAGkLyn_TzdJtEc5Q&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2021-05-01
https://www.lrs.lt/sip/getFile3?p_fid=32918&fbclid=IwAR2CzS2DR4UYowJVaatO_c4JXABuisPO8STwh5kFR3NJ57qsRoLHT-zynxI&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2021-05-01
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38610&p_k=1&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2021-05-01
https://youtu.be/iCc2yo_4avI?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2021-05-01


Užsienio lietuvių organizacijų lyderiai susitiko su

užsienio reikalų ministru Gabrieliumi

Landsbergiu

Balandžio 12 dieną užsienio lietuvių bendruomenių, lituanistinių

mokyklų, fondų, žiniasklaidos, kitų diasporos organizacijų atstovai

nuotoliniu būdu susitiko su LR.užsienio reikalų ministru Gabrieliumi

Landsbergiu.  Susitikime dalyvavo 87 organizacijų atstovai iš 36 šalių.

Susitikimo metu PLB pirmininkė Dalia Henke  pristatė pagrindines

bendruomenių aktualijas,  PLB švietimo komisijos pirmininkė Alvija

Černiauskaitė - pagrindines lituanistinio ugdymo užsienyje aktualijas.

Ministras atsakė į dalyvių užduotus klausimus, kurių daugiausia

sulaukta lituanistinio švietimo, pilietybės išsaugojimo, grįžimo į Lietuvą

temomis. Sutarta susitikimus atskiromis diasporai aktualiomis

temomis organizuoti reguliariai, kelis kartus per metus.

https://youtu.be/iCc2yo_4avI?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2021-05-01


Kreipimasis dėl Lietuvos diplomatinės atstovybės

atidarymo Argentinoje

PLB valdyba kreipėsi į užsienio reikalų ministrą Gabrielių Landsbergį

prašydama atsižvelgti į skaitlingos lietuvių bendruomenės Argentinoje

prašymus ir atidaryti Lietuvos diplomatinę atstovybę Buenos Airių

mieste.

Lietuvos ambasada Argentinoje buvo uždaryta 2012

metais.  Argentinoje gyvena didelis būrys lietuvių, kurie stengiasi

išsaugoti savo tautinę tapatybę ir skleisti informaciją apie Lietuvos

valstybės raidą, lietuvių kultūrą, papročius ir tradicijas. Lietuvos

diplomatinės atstovybės buvimas šalyje jų veiklai ne tik suteiktų

daugiau prasmės, bet ir leistų neprarasti ryšių su Lietuva, sutelktų

tautiečius bendram darbui Lietuvos labui.

Kokio bendradarbiavimo su diplomatinėmis

atstovybėmis tikisi diasporos organizacijos

Balandžio 19 d. vykusiuose diplomatų mokymuose PLB pristatė

lietuvių bendruomenių įžvalgas (apklausti buvo 51 valstybėje esančių

lietuvių bendruomenių vadovai) ir pasiūlymus bei išreiškė lūkesčius

dėl tolimesnio bendradarbiavimo su Lietuvos diplomatinėmis

atstovybėmis. Konstruktyviam PLB ir diplomatinių atstovybių

bendradarbiavimui ypač svarbu yra greita komunikacija, pasitikėjimas,

dėmesys, lietuvių bendruomenių darbų pripažinimas. Sprendžiant

svarbiausius valstybės klausimus, pavyzdžiui, organizuojant rinkimus,

būtų tikslinga ir toliau, o kai kur ir daugiau įtraukti lietuvių

bendruomenių aktyvistų. Lietuvos diplomatams svarbu susipažinti su

lietuvių bendruomenių vadovybėmis, lituanistinių mokyklų, šokių



Įsteigta Vietnamo lietuvių bendruomenė

Prie visame pasaulyje veikiančių lietuvių bendruomenių prisidėjo nauja

narė – lietuvių bendruomenė Vietname. Šiuo metu bendruomenėje 11

narių, tačiau Vietname gyvena kur kas didesnis skaičius lietuvių ir

reikia viltis, kad su laiku šios bendruomenės gretos padidės. Vietnamo

lietuvių poreikis komunikuoti jau seniai buvo išaugęs, todėl ir

bendruomenė susibūrė natūraliai. Nuo idėjos įsteigti Vietnamo lietuvių

bendruomenę iki jos įgyvendinimo praėjo kelios savaitės, o oficialus

steigiamasis susirinkimas įvyko per šv. Velykas, balandžio 4 dieną.

Lietuvių bendruomenės pirmininke Vietname tapusi Aurelija

Jankauskienė siekia bendruomenės narius įtraukti į bendrą veiklą, kad

žinia apie naują bendruomenę pasklistų kuo plačiau ir pasiektų kuo

daugiau Vietname gyvenančių lietuvių, o   taip pat palaikyti ryšį su

kitomis užsienio lietuvių bendruomenėmis, Pasaulio Lietuvių

Bendruomene (PLB), Užsienio reikalų ministerija (URM).

Plačiau skaitykite čia:

kolektyvų, chorų ir kitų lietuviškų organizacijų vadovais, juos

motyvuoti ir teikti visokeriopą pagalbą vienijant užsienyje gyvenančius

lietuvius.

Alvija Černiauskaitė –

visuomeninė švietimo, mokslo

https://pasauliolietuvis.lt/vietnamo-lietuviu-bendruomenes-pirmininke-aurelija-jankauskiene-galimybe-gyventi-svecioje-salyje-labai-padeda-augti/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2021-05-01
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000147660/lituanistinis-svietimas-ar-inovaciju-taryba-pasaulio-lietuviai-tampa-valdzios-patarejais?fbclid=IwAR1vCUyD4HcDwpQW5Re5CDA6v9uUQx4eMYbLueoR3Z3MO89SzvD-t_lMthE&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2021-05-01


Plačiau skaitykite čia:

ir sporto ministrės patarėja

Švietimo, mokslo ir sporto ministrės Jurgitos

Šiugždinienės visuomenine konsultante

paskirta Pasaulio Lietuvių Bendruomenės

švietimo komisijos pirmininkė Alvija

Černiauskaitė.

Alvija Černiauskaitė sako: „Labai džiaugiuosi,

kad lituanistinis švietimas skamba vis garsiau, o institucijos atkreipia

vis didesnį dėmesį į iššūkius ir problemas. Tikiuosi, tai dar labiau

sustiprins lituanistinio švietimo poziciją.“

PLB interneto svetainėje išskirtinis dėmesys

lituanistiniam švietimui

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) interneto svetainę plb.lt papildė

nauja rubrika, skirta lituanistiniam švietimui. Joje sudėtas ištisas

metodinio turinio lobynas, suskirstytas pagal temas: pasakos,

žaidimai, metodinė medžiaga, vaizdo medžiaga, kompiuteriniai įrankiai

pamokai, sukurtos pamokos, knygos, ikimokyklinukų pasaulis, istorijos

pamokos ir kita medžiaga.

PLB švietimo komisijos pirmininkės ir Lietuvos Respublikos švietimo,

mokslo ir sporto ministrės visuomeninė konsultantė Alvija

Černiauskaitė sako, kad naujos rubrikos, skirtos lituanistiniam

švietimui, atsiradimas reiškia kur kas daugiau nei vien tik techninį

plb.lt svetainės papildymą. Pasak A. Černiauskaitės, tai simboliškas,

tačiau kartu ir funkcinis sprendimas, pažymintis ypatingą lituanistinio

švietimo vaidmenį.

„Skaitmenizuotos medžiagos prieinamumas buvo viena iš PLB

švietimo komisijos prioritetinių sričių, o pasaulį sukrėtusi pandemija šią

sritį tik dar labiau išgrynino – tai yra būtinybė. Tikimės, kad

skaitmeninis turinys po visą pasaulį pasklidusioms lituanistinėms

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000147660/lituanistinis-svietimas-ar-inovaciju-taryba-pasaulio-lietuviai-tampa-valdzios-patarejais?fbclid=IwAR1vCUyD4HcDwpQW5Re5CDA6v9uUQx4eMYbLueoR3Z3MO89SzvD-t_lMthE&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2021-05-01
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000147660/lituanistinis-svietimas-ar-inovaciju-taryba-pasaulio-lietuviai-tampa-valdzios-patarejais?fbclid=IwAR2oCfLuwN6ChXDNk6MdvXOGG0Of7YUMHLQaOQ6OkeAY-lHYZO57V9k1jXA&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2021-05-01
https://plb.lt/lituanistinis-svietimas/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2021-05-01
https://plb.lt/lituanistinis-svietimas/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2021-05-01
https://plb.lt/lituanistinis-svietimas/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2021-05-01
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000147660/lituanistinis-svietimas-ar-inovaciju-taryba-pasaulio-lietuviai-tampa-valdzios-patarejais?fbclid=IwAR1vCUyD4HcDwpQW5Re5CDA6v9uUQx4eMYbLueoR3Z3MO89SzvD-t_lMthE&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2021-05-01


Medžiaga čia:

Rengiama nuotolinio mokymo platforma

integruotai lituanistinio ugdymo programai

PLB švietimo komisijos bei lituanistinių mokyklų atstovai jau antrą

kartą susitiko su Švietimo mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus

vidurinė mokyklos „Lietuvių namai“ komanda, kuri ruošia nuotolinio

mokymo platformą rekomendacinei integruotai lituanistinio ugdymo

programai. Du mėnesius grupės dalyviai analizavo, išbandė programą

ir pateikė pasiūlymus kūrėjams.

mokykloms taps vis labiau pasiekiamas ir prieinamas.“, – sako Alvija

Černiauskaitė.

Naujoji rubrika bus nuolatos pildoma tiek lituanistinių mokyklų sukurtu

turiniu, tiek ir prieinamu Lietuvos švietimo sistemos skaitmeniniu

turiniu.

https://plb.lt/lituanistinis-svietimas/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2021-05-01


Stovykla „Pasaulio Lietuva“ – 2021

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) švietimo komisija kartu su

Švietimo mokslo ir sporto ministerija ir Jungtinės Karalystės lietuvių

bendruomene organizuoja stovyklą „Pasaulio Lietuva“ 12–18 metų

lituanistinių mokyklų mokiniams.

Stovykla vyks 2021 m. liepos 30 – rugpjūčio 5 dienomis Alovėje (apie

90 km. nuo Vilniaus). Stovykla nemokama. Kompensuosime dalį



Daugiau skaitykite čia:

kelionės išlaidų.

Registruotis kviečiame iki 2021 m. gegužės 17 dienos el.paštu:

plbsvietimas@gmail.com

Projektas „Pasaulio lietuviai ir Lietuva“

Skaitykite naujus PLB atstovybės vykdomo projekto „Pasaulio lietuviai

ir Lietuva“ straipsnius svetainėje www.pasauliolietuvis.lt

Lietuvių bendruomenės pirmininkė Rita Rukė: „Malaizijos lietuvių

diaspora tikrai turi kuo didžiuotis“

Brazilijos lietuvė, fotografė Ieva Martinaitis: „Fotografija – tai būdas

papasakoti istoriją“

Projektą iš dalies finansuoja:

https://pasauliolietuvis.lt/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2021-05-01
https://youtu.be/jOEm1jS0CT4?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2021-05-01
https://pasauliolietuvis.lt/lietuviu-bendruomenes-pirmininke-rita-ruke-malaizijos-lietuviu-diaspora-tikrai-turi-kuo-didziuotis/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2021-05-01
https://pasauliolietuvis.lt/brazilijos-lietuve-fotografe-ieva-martinaitis-fotografija-tai-budas-papasakoti-istorija/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2021-05-01


Daugiau nei pusė milijono eurų studentų

paramai kasmet

Dažnai apie privačias mokymo įstaigas sklando mitas, kad mokslas

jose yra labai brangus, o studijas čia renkasi tik turtingiausiųjų vaikai.

Tačiau LCC tarptautinis universitetas, būdamas privačia aukštojo

mokslo įstaiga, šį mitą paneigia faktu, jog net 62 procentai LCC

studentų gauna finansinę paramą, kuriai kasmet skiriama apie 700

tūkstančių eurų.

Stipendiją gali gauti ir lietuvių kilmės užsieniečių ir išeivijos vaikai,

vaikaičiai, provaikaičiai, studijuojantys Lietuvos aukštosiose

mokyklose. Valstybinis studijų fondas Lietuvoje teikia paramą tiems,

kurie užsienio šalyje gyveno ne mažiau kaip trejus metus ir atvyko į

Lietuvą ne anksčiau kaip į aštuntą klasę. Reikalavimus atitinkantys

jaunuoliai gali pretenduoti į 130 eurų siekiančią mėnesinę stipendiją,

kuri yra skiriama vienam studijų semestrui.

„Džiaugiuosi, kad užsienio lietuviai, tarp kurių esu ir aš, pasirinkę

studijas Lietuvoje, turi galimybę gauti stipendiją, skirtą būtent jiems.

Nors ji ir nėra didelė, tačiau tikrai palengvina studentišką gyvenimą.

Visus, kurie turi galimybę pretenduoti, labai raginu“, – sako Adelė

Soldatkovaitė, studijuoti į LCC atvykusi iš Vengrijos.

LCC tarptautinio universiteto nuotr.
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PLB Ateities Fondas

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos (PLB) iniciatyva 2020 m.

sausio 11 d. Lietuvių Fondo apimtyje įsteigtas naujas vardinis fondas –

PLB ateities fondas. Šis fondas padės Pasaulio Lietuvių Bendruomenei

įgyvendinti jos tikslus – remti lietuvių bendruomenės veiklą visame

pasaulyje.

Parama PLB ateities fondo veiklai bus skiriama iš šio fondo kasmetinių

uždirbtų palūkanų, paliekant pagrindinį kapitalą neliečiamą. PLB

ateities fondą administruos Lietuvių Fondas.

Visus, kam rūpi PLB ateitis ir jos veikla, maloniai kviečiame papildyti

naujai įkurtą fondą įnašais.

Aukojant prašome įrašyti: PLB ateities fondui
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