PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS, 2021/05
Posėdžiavo PLB valdyba
Gegužės 22 d. vyko nuotolinis PLB valdybos posėdis. Posėdyje buvo
kalbama apie pasirengimą

PLB XVII Seimui 2022 metais, buvo

nustatyta Seimo data.
Valdybos nariai vienbalsiai pritarė Vietnamo ir Singapūro lietuvių
bendruomenių priėmimui į Pasaulio Lietuvių Bendruomenę. PLB
pirmininkė

Dalia

Henke

Valdybos

vardu

pasveikino

priimtas

bendruomenes. Šiuo metu Pasaulio Lietuvių Bendruomenęę sudaro 53
lietuvių bendruomenės.
Susipažinkite su Vietnamo ir Singapūro lietuvių bendruomenėmis.
Valdyba nusprendė sudaryti darbo grupę ir pavesti jai peržiūrėti PLB
veiklą

reglamentuojančius

dokumentus

bei

pateikti

pakeitimų

siūlymus. Darbo grupės vadove skiriama PLB pirmininkė Dalia Henke.
Valdyba nusprendė šių metų rudenį surengti PLB aktyvistų ir lyderių
virtualų (arba mišrų) susitikimą.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XVII
Seimas 2022 m. liepos 17–21 dienomis
Vilniuje
Naujas PLB viešųjų ryšių

komisijos pirmininkas
PLB viešųjų ryšių komisijos pirmininkui Vaidui
Matulaičiui atsistatydinus, nuo gegužės 3 d.
Komisijos pirmininko pareigas pradėjo eiti
Laurynas Gerikas. Daugiau informacijos apie
Lauryną Geriką čia.

LR Seimo kanceliarijos nuotr.

LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija:
gimimu įgytos Lietuvos Respublikos pilietybės
išsaugojimo klausimas – prioritetinis
2021 metų gegužės 21 d. Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos
salėje ir nuotoliniu būdu įvyko Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės komisijos (toliau – Komisija) eilinis posėdis,
kuriame buvo svarstomi klausimai: dėl Lietuvos Respublikos pilietybės
išsaugojimo, įgijus kitos valstybės pilietybę, dėl pilietybės atkūrimo,
referendumo įgyvendinimo galimybių.
Komisija priėmė dvi rezoliucijas „Dėl privalomojo referendumo
skelbimo ir įgyvendinimo“ ir „Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės
įstatymo įgyvendinimo ir tobulinimo“.

Plačiau skaitykite čia:

Dalia Henke. Ką išmokome iš 2019-ųjų
referendumo ir kas toliau?
LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos posėdyje PLB
pirmininkė Dalia Henke perskaitė pranešimą, kuriame teigė: „Mūsų,
lietuvių, pasaulyje visai nedaug, pagal gyventojų skaičių galima
palyginti su Berlynu, todėl turime dėti visas pastangas, kad nemažėtų
Lietuvos piliečių ateityje, kad visi sutelktai dirbtume Lietuvos gerovei
stiprinant diasporos ir tėvynės ryšius. Tad pilietybės išsaugojimo
klausimas toliau lieka Pasaulio Lietuvių Bendruomenės darbotvarkėje,
tik dabar jau su daug stipresniu Lietuvos piliečių 956.564 balsų
palaikymu“.

Plačiau skaitykite čia:

Bendradarbiavimas su Užsienio reikalų

ministerijos Globalios Lietuvos departamentu
Gegužės 5 d. PLB valdyba nuotoliniu būdu posėdžiavo su Užsienio
reikalų viceministru Egidijumi Meilūnu ir ministerijos Globalios Lietuvos
departamento

darbuotojais.

referendumas

dėl

Posėdžio

pilietybės

metu

išsaugojimo,

aptarti

lituanistinio

klausimai:
ugdymo

stiprinimas, diasporos įsitraukimas į ekonominę veiklą, projektų
rengimas ir dalyvavimas konkursuose, naujų bendruomenių kūrimasis
ir kt.

Lietuva ir masinė išeivystė
Ggeužės 26 d. vyko profesoriaus Alfonso
Eidinto knygos „Lietuva ir masinė išeivystė
1868-2020 metais“ virtualus pristatymas ir
diskusija, kurią organizavo Užsienio reikalų
ministerijos Globalios Lietuvos skyrius.
Diskusijoje dalyvavo PLB pirmininkė Dalia
Henke ir PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis.

Plačiau skaitykite čia:

Aptarti lituanistinio švietimo klausimai
Gegužės 25 d. PLB valdybos nariai

nuotoliniu būdu susitiko su

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministre Jurgita
Šiugždinienė. Susitikimo metu aptarti diasporos ir emigracijos temų
įtraukimo į istorijos mokymą, tpatybės ugdymo stiprinimo mokyklose,
neformaliojo ugdymo ir sporto konkursų organizavimo klausimai.
Po susitikimo PLB valdyba raštu kreipėsi į švetimo, mokslo ir sporto
ministrę prašydama:
į ugdymo turinio atnaujinimą Lietuvos švietimo įstaigose įtraukti
etninės

kultūros

mokymą kaip

bendrojo ugdymo mokyklų

programų privalomą dalyką, parengiant šio dalyko mokytojus ir
skiriant tinkamą ﬁnansavimą.
užtikrinti visapusišką Lietuvos diasporos ir šių laikų emigracijos
vaidmens
Respublikos

Lietuvos

raidai

bendrojo

pristatymą

ugdymo

atnaujintoje

programoje

ir

Lietuvos

vadovėliuose,

panaudojant diasporos sukauptą paveldą taip stiprinant visos
lietuvių tautos istorinį suvokimą Europos ir pasaulio istorijos
kontekste.

Pasirengimas XI pasaulio lietuvių sporto
žaidynėms
Gegužės 26 d. įvyko darbo grupės XI pasaulio lietuvių sporto
žaidynėms (toliau – Žaidynės) organizuoti posėdis. Posėdyje dalyvavo
ir darbo grupės nariai PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis ir Šiaurės
Amerikos

lietuvių

ﬁzinio

auklėjimo

ir

sporto

sąjungos

centro

prezidentas, PLB sporto komisijos pirmininkas Laurynas R. Misevičius.
Posėdyje buvo patvirtinta žaidynių data, nutarta parengti

žaidynių

organizavimo ir įgyvendinimo priemonių plano projektą, išsiaiškinti
diasporos poreikį dalyvauti sporto rungtyse ir, atsižvelgiant į tai
patvirtinti sporto šakų sąrašą.

2021 m. birželio 19–20 ir 26–27 dienomis Lenkijos lietuvių jaunimo
sąjunga (LLJS) kartu su Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga (PLJS)
organizuoja XVI pasaulio lietuvių jaunimo kongresą.

Pirmą kartą Kongresas keliasi į virtualią erdvę, o su delegatais tikimasi
susitikti Punske 2022 metais kultūrinėje kongreso dalyje.

Plačiau skaitykite čia:

Pasaulio lietuviai kviečiami švęsti Olimpinę
dieną!
PLB sporto reikalų komisijos pirmininkas Laurynas R. Misevičius bei
Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) ir LTeam – Olimpinė
Lietuvos komanda kviečia viso pasaulio lietuvius kartu švęsti Olimpinę
dieną!
Tarptautinė olimpinė diena Lietuvoje 2020 metais buvo paminėta
neįprastai – virtualiu bėgimu, kuris suvienijo daugiau nei 3000
tautiečių iš 32 valstybių visuose pasaulio žemynuose. Šiemet, šiek tiek
atlaisvėjus karantinui, birželio 21–25 dienomis Vilniuje ir jo apylinkėse
įvyks tradicinis Olimpinės dienos renginys, kurio metu esančiose
sporto bazėse visi norintys galės išbandyti įvairiausias sporto šakas, o
visi kiti, pasaulyje išsibarstę lietuviai, norintys paminėti Olimpinę
dieną, birželio 21–27 dienomis galės prie bėgimo prisidėti virtualiai ir
įveikti mažiausiai 1988

metrus

(šis

skaičius

simbolizuoja LTOK

atkūrimo metus). Atsižvelgiant į daugelyje šalių galiojančius įvairius
COVID-19 ribojimus, šiemet bus galima bėgti visą savaitę!

Informacija apie bėgimą čia:

Lietuvių Fondo metinis
suvažiavimas

Gegužės 1 d. vyko Lietuvių Fondo 58-asis
metinis narių suvažiavimas, kuriame buvo
pateikta 2020 m. veiklos ataskaita.
Suvažiavimo dalyvius pasveikino PLB
pirmininkė Dalia Henke.
Suvažiavimo metu 3 metų kadencijai į LF
tarybą buvo išrinkti: Jonas Howes, Marius
Kasniūnas,

Audronė

Pavilčius-Karalius,

Antanas Razma, Jr. ir Lina Žlioba.
Pasibaigus LF narių metiniam suvažiavimui, vyko LT tarybos posėdis.
Jame vienerių metų kadencijai LF tarybos pirmininku išrinktas Tauras
Bublys, o LF valdybos pirmininke – Milda Davis.

Plačiau skaitykite čia:

Renginiai, nukelti į 2022 metus:
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XVII Seimas vyks 2022 m. liepos
17–21 dienomis Vilniuje.
XI pasaulio lietuvių sporto žaidynės vyks 2022 m. liepos 14 – 17 d.
Druskininkuose.
BeNeLux lietuvių sporto žaidynės vyks 2022 m. birželio 11–12
dienomis Belgijoje, Nyderlanduose ir Liuksemburge.
Šiaurės Amerikos XVI lietuvių tautinių šokių šventė – 2022 m. liepos
1–3 d. Filadelﬁjoje.
Argentinos lietuvių šokių šventė „Ten, kur Nemunas banguoja“ –
2022 m. gruodžio mėn. 17 d. Beriso mieste, Argentinoje.

Kviečiame skaityti naujus straipsnius
Skaitykite naujus PLB atstovybės vykdomo projekto „Pasaulio lietuviai
ir Lietuva“ straipsnius svetainėje www.pasauliolietuvis.lt
Vidmantė Fuchs: „Reikėtų labiau pasitikėti mūsų mokslininkais“
JAV studentų krepšinio lygoje dirbanti Radvilė Autukaitė: „Mūsų darbas
ugdyti žaidėjas krepšinio aikštelėje, tačiau dar svarbiau – už aikštelės
ribų“
Marija Clara: „Tikiuosi garsinti Lietuvos vardą pasaulyje“
Projektą iš dalies ﬁnansuoja:

Daugiau skaitykite čia:

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: plb@plb.lt
www.plb.lt
www.pasauliolietuvis.lt
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