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JAV lietuvių bendruomenei – 70 metų

Artėjant JAV lietuvių bendruomenės 70-mečiui, vienos didžiausių

lietuviškų organizacijų pasaulyje Valdybos pirmininkas Arvydas

Urbonavičius pasakoja apie nueitą kelią, Amerikos lietuvius šiandien ir

strateginį planą, kaip pritraukti naujų narių, paskatinti veikti drauge

net atokiausiuose regionuose įsikūrusius tautiečius ir pritraukti naujų

investicijų į lietuvybę.

https://pasauliolietuvis.lt/arvydas-urbonavicius-investicija-i-lietuviu-bendruomene-investicija-i-musu-vaikus-ir-lietuvybes-ateiti/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2021-09-01


EBK strateginių, prioritetinių pasiūlymų planas

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Ekonominio

bendradarbiavimo komisija pristatė strateginių,

prioritetinių pasiūlymų planą

Lietuvos, kaip tvarios ir inovatyvios, kūrybingos ir išradingos valstybės

svarbiausi prioritetiniai tikslai yra reikšmingai sumažinti skurdą,

nelygybę ir atskirtį, pakelti ir sustiprinti vidurinę klasę, efektyviai

naudoti šalies materialiojo turto bei žmonių pasiekimų potencialą

(ekonominį, pramoninį, statybinį, logistikos, švietimo, medicinos ir

t.t.), viso išmanaus kūrybinio ir sukurto valstybėje turto panaudojimą. 

Siekiant šių prioritetinių tikslų valstybės ateities strategijų planuose

siūloma parengti ir įgyvendinti šiuos projektinius pasiūlymus:

https://plb.lt/wp-content/uploads/2020/01/Komisijos-Planas.2021.08.pdf?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2021-09-01


II pasaulio lietuvių rašytojų suvažiavimas įvyks

2022 metais Vilniuje

Praėjus trejiems metams po I-ojo pasaulio lietuvių rašytojų

suvažiavimo, jo organizatoriai nutarė vėl į tėvynę sukviesti pasaulio

lietuvių rašytojus, užsienyje gyvenančius žodžio meistrus, kūrėjus.

Suvažiavimą nutarta surengti 2022 m. birželio 28–30 dienomis

Vilniuje.

Suvažiavimo iniciatoriai ir organizatoriai – Pasaulio Lietuvių

Bendruomenė, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Lietuvos

rašytojų sąjunga, partneris – Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka.

Rugpjūčio 31 d. organizacinis suvažiavimo komitetas  – Jūratė

Caspersen (PLB kultūros komisijos pirmininkė), prof. dr. Aušra

Martišiūtė-Linartienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto

direktorė), prof. dr. Žydronė Kolevinskienė (LLTI direktorės pavaduotoja

mokslo reikalams), Birutė Jonuškaitė (Lietuvos rašytojų sąjungos

pirmininkė) ir Jolanta Budriūnienė (Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo

bibliotekos dokumentinio paveldo tyrimų departamento direktorė) –

aptarė suvažiavimo organizacinius ir finansinius klausimus, institucijos

pasiskirstė veiklos sritis ir darbus.

Registracija į II pasaulio lietuvių rašytojų suvažiavimą vyks nuo rugsėjo

15 d. iki gruodžio 1 d.

Specialiai suvažiavimui bus rengiamas dalyvių kūrybos almanachas

„Egzodika 2“.

Suvažiavimo organizacinis komitetas.

„Draugystės tiltas“ sukvietė į

Romą



PLB pirmininkė Dalia Henke ir PLB švietimo

komisijos pirmininkė Alvija Černiauskaitė

dalyvavo rugpjūčio 27–29 dienomis Romoje

vykusiame lituanistinių mokyklų ir šeimų

sąskrydyje „Draugystės tiltas“. 

Plačiau skaitykite čia: Draugystės tiltas

Organizatorių nuotr.

Paminėtas Lietuvos ir Vokietijos diplomatinių

santykių 30-metis

Rugpjūčio 25 d. Hamburge vyko renginys „30 metų diplomatinių

santykių tarp Vokietijos ir Lietuvos –   prisiminimai ir perspektyvos“.

Renginį organizavo Vokietijos ir lietuvių forumas, Pasaulio Lietuvių

Bendruomenė su Lietuvių bendruomene Hamburge, Lietuvos

Respublikos ambasada ir Hamburgo universitetas.

Prieš 30 metų Vokietijos Federacinė Respublika ir Lietuvos Respublika

atnaujino diplomatinius santykius. Renginio metu buvo apžvelgta, kas

keitėsi Vokietijos ir Lietuvos santykiuose per pastarąjį laikotarpį.

Didžiausias dėmesys buvo skiriamas ne praeičiai, bet ateities vizijoms.

Diskutuota, kaip padaryti Lietuvą patrauklesnę investicijoms, apie

diplomatinius Vokietijos bei Lietuvos ateities santykius, taip pat apie

lietuvių bendruomenių vaidmenį kuriant Vokietijoje Lietuvos įvaizdį.

Diskusijoje dalyvavo Lietuvos Respublikos ambasadorius Vokietijoje

Ramūnas Misiulis, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia

https://draugystestiltas.com/draugystes-tiltas-romoje-rugpjucio-27-29-d-gintaro-keliu-i-amzinaji-miesta/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2021-09-01


Henke, LR užsienio reikalų viceministras Arnoldas Pranckevičius, LR

garbės konsulas Hamburge dr. D. Reich.

Organizatorių nuotr.

LR Prezidento kanceliarijos/V. Domkutės nuotr.

Į stovyklą „Pasaulio Lietuva“ susirinko jaunuoliai

iš 21 pasaulio šalies

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) švietimo komisija kartu su

Švietimo mokslo ir sporto ministerija ir Jungtinės Karalystės lietuvių

bendruomene organizavo stovyklą „Pasaulio Lietuva“. Stovykla vyko

liepos 30 – rugpjūčio 5 dienomis Alytaus rajone, Alovėje.



Šiais metais susirinko lietuvių kilmės jaunuoliai nuo 12 iki 18 metų

amžiaus iš Airijos, Australijos, Austrijos, Belgijos, Danijos, Didžiosios

Britanijos, Estijos, Graikijos, Italijos, Ispanijos, JAV, Lenkijos, Lietuvos,

Norvegijos, Portugalijos, Prancūzijos, Slovakijos, Suomijos, Venesuelos,

Švedijos ir Vokietijos.

Stovykloje apsilankė šalies pirmoji ponia Diana Nausėdienė. Su

stovyklos vadovais D. Nausėdienė aptarė lituanistinio švietimo

užsienyje iššūkius, bendravo su moksleiviais, kurie domėjosi

prezidento darbu ir pirmosios ponios veikla. D. Nausėdienė globoja

lituanistinio švietimo veiklą užsienyje. Pasak pirmosios ponios, lietuvių

kalba yra tiltas padedantis kurti vieną pasaulio Lietuvą, leidžiantis

jaustis lietuviu bet kurioje pasaulio šalyje.

Stovyklą rėmė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Organizatorių nuotr..

Stovykla „Mus vienija Lietuva“

Nuo rugpjūčio 2 d. Trakų rajone vyko užsienio lietuvių bendrojo

ugdymo mokyklų vasaros stovykla „Mus vienija Lietuva“, kurią jau

ketvirtą kartą rengė Rygos lietuvių vidurinė mokykla

bendradarbiaudama su Pasaulio Lietuvių Bendruomene. Stovykloje

dalyvavo užsienio lietuvių bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai.

Stovyklos tikslas – lietuvio kalbos, tradicijų ir papročių puoselėjimas,

pasidalinimas gerąja patirtimi, bendrų projektų kūrimas. 



Daugiau skaitykite čia:

Stovyklą rėmė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Kviečiame skaityti naujus straipsnius

Skaitykite naujus PLB atstovybės vykdomo projekto „Pasaulio lietuviai

ir Lietuva“ straipsnius svetainėje www.pasauliolietuvis.lt

Brazilijos lietuvių menininkė Janetė Zizas Lietuvą reprezentuoja

tradiciniais margučiais

Užsienio reikalų viceministras Egidijus Meilūnas: „Atverčiame naują

valstybės ir diasporos bendradarbiavimo puslapį“

Vincas Bartusevičius – mokslininkas, neleidęs nugrimzti į praeitį

išeivijos istoriniam palikimui

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.

https://pasauliolietuvis.lt/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2021-09-01
https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=GQFCFBFWPQRQN&source=url&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2021-09-01
https://pasauliolietuvis.lt/brazilijos-lietuviu-menininke-janete-zizas-lietuva-reprezentuoja-tradiciniais-marguciais/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2021-09-01
https://pasauliolietuvis.lt/uzsienio-reikalu-viceministras-egidijus-meilunas-atverciame-nauja-valstybes-ir-diasporos-bendradarbiavimo-puslapi/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2021-09-01
https://pasauliolietuvis.lt/vincas-bartusevicius-mokslininkas-neleides-nugrimzti-i-praeiti-iseivijos-istoriniam-palikimui/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2021-09-01
http://www.plb.lt/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2021-09-01
http://www.lithuanianfoundation.org/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2021-09-01


Aukoti

PLB sporto komisija kviečia

registruotis į  18-ąjį

Ambasadoriaus taurės krepšinio

turnyrą, kuris vyks spalio 16 d.

Vašingtone.

Registracija el. paštu:

rytupakrante@yahoo.com 

PLB  sporto komisija kviečia

pasaulio lietuvius dalyvauti 

bėgime – bėgti simbolinius

penkis kilometrus už Lietuvą

kartu su bėgikais iš viso

pasaulio.

Daugiau informacijos čia:

Premijos už mokslinę

veiklą

Lietuvos bankas skiria dvi

premijas už mokslinę veiklą:

Vlado Jurgučio premiją (10 tūkst.

eurų) ir Lietuvos banko premiją

už ekonomikos srities disertaciją

(5 tūkst. eurų). Pretenduoti į

premijas gali Lietuvos piliečiai,

lietuvių kilmės asmenys arba

užsienio šalių piliečiai, susiję su

Lietuvos mokslo įstaigomis.

Plačiau skaitykite čia:

Valstybinis studijų

fondas kviečia

dalyvauti konkurse

Valstybinis studijų fondas (toliau

– Fondas) nuo 2021 m. rugpjūčio

26  d. kviečia dalyvauti valstybės

paramos skyrimo užsienio

lietuvių studijoms Lietuvos

aukštosiose mokyklose  (toliau –

Parama) konkurse.  Užsienio

lietuviams gali būti skiriama

dviejų rūšių parama: stipendija

ir/ar socialinė išmoka.

Plačiau skaitykite čia: 

PRENUMERUOTI

https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=GQFCFBFWPQRQN&source=url&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2021-09-01
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https://www.facebook.com/PLB-Pasaulio-Lietuvi%C5%B3-Bendruomen%C4%97-101415333254244/?fref=ts&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2021-09-01


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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