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Paminėta Pasaulio lietuvių vienybės

diena

Liepos 16 d.  Pasaulio lietuvių vienybės dienos proga, Pasaulio Lietuvių

Bendruomenės lyderiai susitiko su Lietuvos Respublikos Prezidentu

Gitanu Nausėda ir šalies pirmąja ponia Diana Nausėdiene. PLB atstovai

su šalies Prezidentu kalbėjosi apie referendumą dėl daugybinės

pilietybės, kuris turėtų įvykti 2024 m. kartu su Prezidento rinkimais.

Susitikimo metu buvo akcentuota, kad pilietybės išsaugojimas ir
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daugybinės pilietybės įteisinimas lieka vienu svarbiausių uždavinių,

pabrėžta svarba bendro darbo tiek Lietuvoje, tiek užsienyje skatinant

rinkėjų pilietinį aktyvumą.  Susitikime taip pat kalbėta apie valstybės

santykį su išeivija, kultūrinius projektus, lietuvybės palaikymą ir

skleidimą.

Susitikimas vyko prezidentūroje ir nuotoliniu būdu. Susitikime

dalyvavo 43 atstovai iš 21 šalies.

LR Prezidento kanceliarijos/R.Dačkaus nuotr.



Iš kairės: parodos architektas Tomas Valentinaitis, parodos kuratorė Regina Urbonienė, PLB

Kultūros komisijos pirmininkė Jūratė Caspersen, Vytauto Kasiulio dailės muziejaus vedėja Ilona

Mažeikienė. 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba pakvietė užsienio lietuvius

pargrįžusius į Lietuvą kartu paminėti Pasaulio lietuvių vienybės dieną.

Ta proga Vytauto Kasiulio dailės muziejuje buvo atidaryta  vieno

reikšmingiausių tarpukario Lietuvos grafikos pagrindų kūrėjų Vaclovo

Rato (1910–1973) paroda. Visur palikdamas ryškų pėdsaką, jis skleidė

savo kūrybą nuo Europos iki Australijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų.



Minėdami Pasaulio lietuvių vienybės dieną pasaulio lietuviai surengė

šventinį koncertą, kurį organizavo Airijos lietuvių kultūros asociacija

bendradarbiaudama su Pasaulio Lietuvių Bendruomene.

Koncertą galite pažiūrėti paspaudę šią nuorodą.

Valstybės dieną Lietuvos himnas skambėjo

pasaulyje

Liepos 6 dieną minėdami Valstybės dieną lietuviai visame pasaulyje

giedojo „Tautišką giesmę“ . PLB pirmininkė Dalia Henke

sako: „Tautiškos giesmės aplink pasaulį“ tradicijoje dalyvauja ne tik

lietuviai, bet ir žmonės, kuriuos likimas suartino su mūsų šalimi:

„Kartu su mumis „Tautišką giesmę“ kasmet gieda vis daugiau žmonių,

tiesiog mylinčių Lietuvą ir besižavinčių mūsų tradicija – vieni

prisijungia, nes vedė lietuvaites, kiti – po studentų mainų programų.

Daug žmonių, iš pirmo žvilgsnio neturinčių nieko bendra su Lietuva,

https://youtu.be/F7lMRQGBnDU
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Plačiau skaitykite čia:

susidomi mūsų tradicijomis ir prisijungia prie jų puoselėjimo, nes

gyvena šalia lietuvių kultūros centrų.“

Lietuvių bendruomenių nuotr.

Posėdžiavo PLB valdyba

Liepos 27 d. nuotoliniu būdu vyko PLB valdybos posėdis. PLB

pirmininkė pateikė informaciją apie pasirengimą PLB XVII Seimui, kuris

vyks 2022 m. liepos 17–21 d. Vilniuje. Posėdžiai vyks Seimo III rūmų

konferencijų salėje, o atidarymas  – Valdovų rūmuose. Informuota apie

PLB valdybos sudarytos darbo grupės darbą. Darbo grupė  peržiūri

PLB  veiklą reglamentuojančius dokumentus ir pateiks PLB Seimui

pakeitimų  siūlymus. Darbo grupei vadovauja PLB pirmininkė Dalia

Henke. Posėdyje buvo svarstomas naujai susikūrusios Pietų Korėjos

lietuvių bendruomenės prašymas priimti į Pasaulio Lietuvių

Bendruomenę.   Vienbalsiai pritarta priimti Pietų Korėjos lietuvių

bendruomenę į PLB.

Posėdyje buvo pritarta kandidatūrai į 2021 m. almanacho    „Pasaulio

lietuvis“ redaktores. 2021 metų metraščio redaktore patvirtinta

Genovaitė Paulikaitė.

Posėdyje buvo patvirtinti nauji Plėtros ir tvarumo bei Ekonominio

bendradarbiavimo komisijų nariai, svarstyti kiti klausimai. 

https://www.lrt.lt/lituanica/pasaulio-lietuviu-balsas/753/1445858/valstybes-diena-minejo-lietuviai-visame-pasaulyje-tautiska-giesme-giedojo-nuo-jav-iki-norvegijos


Už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje

prezidentūroje įteikti Globalios Lietuvos

apdovanojimai

LR Prezidentas Gitanas Nausėda įteikė Globalios Lietuvos

apdovanojimą PLB valdybos narei, Jungtinės Karalystės lietuvių

bendruomenės pirmininkei Alvijai Černiauskaitei (nuotraukoje). 

Apdovanojimai buvo įteikti Italijos lietuvių bendruomenės narėms Elzei

Di Meglio (bendruomenės pirmininkei) ir Aurelijai Orlovai bei Vokietios

lietuvių bendruomenės nariui a. a. dr. Vincui Bartusevičiui, kuriam po

mirties skirtas apdovanojimas už viso gyvenimo nuopelnus Lietuvos

kultūrai ir visuomeniniam gyvenimui.

Po apdovanojimų ceremonijos vyko diskusija su Prezidento komanda,

kurios metu aptarti žmogaus teisių klausimai Lietuvoje, lituanistinio

švietimo ir mišrių šeimų integracijos Lietuvoje klausimai.

LR Prezidento kanceliarijos/R.Dačkaus nuotr.



Pasaulio lietuvių bendruomenių kongresui

rengiantis

Liepos 12 d. VDU patalpose Vilniuje vyko PLB, VDU ir Užsienio reikalų

ministerijos atstovų pasitarimas dėl spalio mėnesį planuojamo

surengti Pasaulio lietuvių bendruomenių kongreso. Kongresą

planuojama surengti spalio 21 d. VDU patalpose ir nuotoliniu būdu.

Pasitarimo metu buvo aptarta kongreso programa ir organizaciniai

klausimai. Informacija apie registraciją į kongresą ir programa bus

paskelbta rugpjūčio pabaigoje. 



Susitikimas su Seimo kancleriu

PLB pirmininkė Dalia Henke, atstovė Lietuvoje Vida Bandis ir PLB

viešųjų ryšių komisijos pirmininkas Laurynas Gerikas susitiko su LR

Seimo kancleriu  Modestu Gelbūda.    Susitikimo metu buvo kalbama

apie PLB XVII Seimą, kuris vyks kitais metais LR Seimo III rūmų

konferencijų salėje, pristatyta PLB veikla, aptartos bendradarbiavimo

galimybės.

Daugiau skaitykite čia:

Susitikime su Vyriausiosios rinkimų komisijos

pirmininke – apie pasirengimą referendumui dėl

daugybinės pilietybės

K. Eidukonis: „Lietuvai būtinas

popandeminis ekonominio

atsigavimo planas“

PLB ekonominio bendradarbiavimo komisijos

tikslas – subūrus užsienio šalyse ir Lietuvoje

gyvenančius ekspertus prisidėti prie Lietuvos ekonomikos augimo ir

gerovės didinimo. Naujasis komisijos pirmininkas Kęstutis Eidukonis

tikisi, kad šios pareigos leis plačiau paskleisti savo idėjas ir paskatinti

Lietuvą išnaudoti jos didžiules galimybes. K. Eidukonis sako: „Mano

nuomone, PLB svarbus ir kilnus tikslas būtų rūpintis ne tik išeivijos

reikalais, bet visa Lietuva. Reikia jungtis ir dirbti kartu.“

https://pasauliolietuvis.lt/k-eidukonis-lietuvai-butinas-popandeminis-ekonominio-atsigavimo-planas/
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2021 m. liepos 15 d. PLB pirmininkė Dalia Henke ir PLB atstovė

Lietuvoje Vida Bandis susitiko su Vyriausiosios rinkimų komisijos

pirmininke Jolanta Petkevičiene (nuotraukoje). Susitikimo metu buvo

kalbama apie pasiruošimą referendumui dėl Lietuvos Respublikos

pilietybės išsaugojimo. Referendumą numatoma surengti 2024 m.

kartu su Prezidento rinkimais. Susitikimo metu buvo aptartas

internetinio balsavimo klausimas.

Apsilankymas Krepšinio namuose Kaune.

Laurynas R. Misevičius: „Akivaizdu, kad mūsų

šalies sporte pokyčiai yra būtini ir mes, pasaulio

lietuviai, negalime likti nuošalyje“

Lieuvoje viešėjo  PLB sporto reikalų komisijos pirmininkas Laurynas R.

Misevičius. L. Misevičius dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo ir

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos posėdyje, lankėsi Krepšinio

namuose Kaune, susitiko su LTOK prezidente Daina Gudzinevičiūte. L.

Misevičius sako: „Akivaizdu, kad mūsų šalies sporte pokyčiai yra

būtini. Ir mes, pasaulio lietuviai, negalime likti nuošalyje, juo labiau,

kad per pastaruosius 30 laisvos Lietuvos metų daug kur jau užsienyje

užaugo ir subrendo nauja išeivijos karta, kuri galėtų būti naudinga

Nemuno kraštui.“

https://pasauliolietuvis.lt/l-r-misevicius-akivaizdu-kad-musu-salies-sporte-pokyciai-yra-butini-ir-mes-pasaulio-lietuviai-negalime-likti-nuosalyje/


Plačiau skaitykite čia:

Daugiau skaitykite čia:

Aukoti

Kviečiame skaityti naujus straipsnius

Skaitykite naujus PLB atstovybės vykdomo projekto „Pasaulio lietuviai

ir Lietuva“ straipsnius svetainėje www.pasauliolietuvis.lt

Dr. Regina Gytė Narušienė: „Lietuvos likimas priklausys nuo pilietybės

klausimo išsprendimo“

Korėjos lietuvių bendruomenės pirmininkas Martynas Šiaučiūnas-

Kačinskas – apie gyvenimą Azijoje ir lietuviškos kultūros prieskonius

Numatomi reikšmingi postūmiai lituanistinio švietimo horizonte

Projektą iš dalies finansuoja:

PLB ateities fondas

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos

(PLB) iniciatyva 2020 m. sausio 11 d. Lietuvių

Fondo sudėtyje 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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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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