PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS, 2021/09
Spalio 21 dieną Kaune rengiamas pasaulio
lietuvių bendruomenių forumas
Jau ketvirtą dešimtmetį su lietuvių
diaspora glaudžius ryšius palaikantis Vytauto
Didžiojo universitetas (VDU) savo erdvėse
diskutuoti kvies pasaulio lietuvių
bendruomenių narius, akademikus, politikus, Lietuvos mokyklų
mokytojus ir moksleivius, pasaulio lietuvius vienijančių Lietuvoje
veikiančių organizacijų atstovus bei visus siekiančius geriau pažinti
lietuvių diasporos pasaulį.
Spalio 21 d. vyksiantį Forumą organizuoja Pasaulio Lietuvių
Bendruomenė (PLB) kartu su Vytauto Didžiojo universitetu ir Draugija
pasaulio lietuviams pažinti (DPLP). Renginyje bus galima dalyvauti
gyvai arba nuotoliniu būdu.

Plačiau skaitykite čia:

Spalio 1 d. vyks Lietuvos Respublikos Seimo ir
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos
posėdis
Spalio 1 d. vyks Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės komisijos posėdis. Posėdžio darbotvarkėje –

referendumui dėl pilietybės išsaugojimo, balsavimo internetu
klausimas ir kt.
Posėdžio transliacija youtube.com

Posėdžiavo PLB valdyba
Rugsėjo 24 d. vyko nuotolinis PLB valdybos posėdis. Posėdžio metu
buvo patvirtinas atstovų ir pakaitinių atstovų į Lietuvos diasporos
reikalų koordinavimo komisiją sąrašas. Komisijai yra nustatytos šios
funkcijos:

užtikrinti

Vyriausybės

dialogą

su

Lietuvos

diasporos

organizacijomis; svarstyti ir teikti Vyriausybei pasiūlymus dėl Lietuvos
diasporos

politikos,

Lietuvos

diasporos

politikos

strategijos

įgyvendinimo veiksmų plano ir jo vykdymo. Komisijos pirmininkė
Lietuvos Respublikos Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė, Komisijos
pirmininkės

pavaduotojai:

Lietuvos

Respublikos

užsienio

reikalų

ministras Gabrielius Landsbergis ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
pirmininkė Dalia Henke.
PLB atstovai Komisijoje:

Į tarpinstitucinės Lietuvos diasporos politikos įgyvendinimo darbo
grupę deleguota PLB pirmininkė Dalia Henke, į jos pavaduotojus - PLB
pirmininkės pavaduotojas Rolandas Žalnierius.
Darbo

grupė

sudaroma

įgyvendinant

Lietuvos

Respublikos

Vyriausybės 2009 m. balandžio 22 d. nutarimą Nr. 335 „Dėl Lietuvos
diasporos

reikalų

koordinavimo

komisijos

sudarymo“

ir

prisidės

vykdant komisijai nustatytas funkcijas: užtikrinti Vyriausybės dialogą
su Lietuvos diasporos organizacijomis, svarstyti ir teikti Vyriausybei
pasiūlymus

dėl Lietuvos

diasporos

politikos,

Lietuvos

diasporos

politikos strategijos įgyvendinimo veiksmų plano ir jo vykdymo. Darbo
grupės pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas bus kviečiami dalyvauti
komisijos posėdžiuose.

PLB valdybos nariai JAV lietuvių bendruomenės 70 metų veiklos jubiliejaus šventėje. Iš kairės:
prelatas Edmundas Putrimas, Sigita Šimkuvienė, Laurynas R. Misevičius. S. Ščedrinos nuotr.

Paminėtas JAV lietuvių bendruomenės veiklos
jubiliejus
Rugsėjo 10–12 dienomis Pasaulio lietuvių centre Čikagoje, vyko
šventiniai renginiai, skirti JAV lietuvių bendruomenės 70-metų veiklos
jubiliejui paminėti, taip pat įvyko pirmoji JAV lietuvių bendruomenės
XXIII tarybos sesija. PLB valdybos sveikinimą perskaitė PLB plėtros
komisijos pirmininkė Sigita Šimkuvienė. Rugsėjo 11 d. net septynių
sporto šakų varžybas surengė Šiaurės Amerikos lietuvių ﬁzinio
auklėjimo ir sporto sąjungos bei PLB sporto komisija kartu su JAV
lietuvių jaunimo sąjunga, tuo tarpu JAV lietuvių bendruomenės tarybos
sprendimu naujai 3 metų kadencijai perrinktas Arvydas Urbonavičius.
Prezidiumo

vadove

išrinkta

Austėja

Sruoga.

Prezidiumas

po

konstruktyvių diskusijų priėmė keletą svarbių nutarimų, nuo kurių
įgyvendinimo priklausys didžiausios lietuvių bendruomenės ateitis.
Iškilmėse, kurios vyko Pasaulio lietuvių centre, buvo pagerbti labiausiai
išlaikant ir skatinant lietuvybę nusipelnę JAV lietuviai, Valdybos
pirmininkui Arvydui Urbonavičiui įteiktas Užsienio reikalų ministerijos
apdovanojimas

Aukso Vytis, skirtas JAV lietuvių bendruomenei už

ilgametį JAV lietuvių vienijimą, Lietuvos laisvės siekio palaikymą per
okupaciją, indėlį į nepriklausomos Lietuvos kūrimą, Lietuvos ir JAV
strateginės
ugdymą,

partnerystės

pilietiškumo

puoselėjimą,

skatinimą.

jaunosios

Renginį

kartos

vainikavo

JAV

tautinį
lietuvių

bendruomenės 70 metų veiklos istoriją užﬁksavęs specialus muzikinis

ﬁlmas, į kurį meistriškai įpinti įvairių JAV lietuvių atlikėjų ir šokėjų
pasirodymai.

Nuotraukoje Sesijos dalyviai ir svečiai

Plačiau skaitykite čia:

Aptartas PLB ir PLJS bendradarbiavimas
Rugsėjo 26 d. PLB pirmininkė Dalia Henke su naujai išrinktu PLJS
pirmininku Rimvydu Rubavičiumi nuotoliniame posėdyje aptarė PLB ir
PLJS bendradarbiavimą, kalbėjo apie bendrus projektus ir planuojamus
renginius. PLJS pirmininkas pristatė buvusio PLJS kongreso rezoliucijas,
PLJS aktualijas ir naujos PLJS valdybos sąrangą, pateikė buvusios PLJS
valdybos veiklos ir ﬁnansines ataskaitas.
PLB ir PLJS pirmininkai sutarė, kad reikia stiprinti PLB ir PLJS
bendradarbiavimą, kartu bus intensyviai ruošiamasi PLB XVII Seimui,
kuris planuojamas 2022 m. liepos 17-21 d. Vilniuje. PLB valdyba
nuolat bus informuojama apie planuojamus Pasaulio lietuvių jaunimo
metams skirtus renginius. Sutarta, kad spalio mėnesį PLJS pirmininkas
pristatys PLB valdybai naujos PLJS valdybos strategiją ir priimtas
rezoliucijas.

Pasaulio lietuviai kviečiami

Spalio 1 d. vyks diskusija „Kodėl

prisijunkti prie Nacionalinio

Lietuvai svarbios lituanistinės

judumo iššūkio!

mokyklos užsienyje?“Diskusijoje
bus keliami klausimai: ką Lietuvai

Nacionalinis judumo iššūkis –

ir lietuvių diasporai reiškia

rugsėjo 16 d. prasidėjusi

lituanistinės mokyklos užsienyje?

iniciatyva, kuri pakvietė įvairias

koks jų įnašas į diasporos

Lietuvos bendruomenes

lietuviškosios tapatybės

2 mėnesius automobilius iškeisti

išlaikymą ir stiprinimą? kiek

į žingsnius. Taip siekiama

pažįstame šių mokyklų pasaulį?

prisidėti prie aplinkai draugiškos
Lietuvos kūrimo ir ﬁzinės bei

Diskusiją rengia: Lietuvos

emocinės sveikatos gerinimo.

Respublikos užsienio reikalų

Nacionalinį judumo iššūkį

ministerija, Vytauto Didžiojo

sudarys 6 iššūkiai – miestų,

universitetas, Lituanistinių

mokyklų, pasaulio lietuvių,

mokyklų asociacija, PLB Švietimo

aukštųjų mokyklų,

komisija.

bendruomenių, organizacijų.

Daugiau informacijos čia

Daugiau informacijos čia

Vyksta registracija į II Pasaulio lietuvių rašytojų
suvažiavimą
I Pasaulio lietuvių rašytojų suvažiavimo, vykusio 2019 m. gegužės 5–7
dienomis

Vilniuje,

organizatoriai

vėl

kviečia

diasporos

rašytojus

susitikti tėvynėje 2022 m. birželio 28–30 d.
Pandemijos metai – neapsakomai sunkūs, privertę ilgą laiką gyventi
izoliacijoje, subrandino ne vieną kūrybinį vaisių, išvydusį pasaulį ir
rašytine

forma.

Norime

jais

pasidžiaugti

ir

pakviesti

diasporos

rašytojus pasidalinti savo patirtimi.
Į II Pasaulio lietuvių rašytojų suvažiavimą planuojama pakviesti apie 50
diasporos rašytojų. Ypač kviečiame I suvažiavimo dalyvius, bet labai
lauksime ir pradedančių kūrybinį kelią bei rašančių kitomis kalbomis.
Suvažiavimui bus parengtas ir jo metu pristatytas

atrinktos dalyvių

kūrybos almanachas „Egzodika 2“.
Numatoma suvažiavimo programa:
Birželio 28 d. Renginio atidarymas, priėmimas Lietuvių literatūros ir
tautosakos institute – Petro Vileišio rūmuose (Antakalnio g. 6). Galimas
apsilankymas prezidentūroje (derinama).
Birželio 29 d. Kultūrinė programa. Vakare – almanacho „Egzodika 2“
pristatymas ir kūrybos skaitymai (I dalis) Rašytojų klube (K. Sirvydo g.
6).
Birželio 30 d. Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka (Gedimino
pr. 51). Susitikimas su leidyklomis. Vakare – Pasaulio lietuvių rašytojų
kūrybos skaitymai Rašytojų klube (II dalis). Susitikimas su Lietuvos

rašytojų sąjungos nariais. Baigiamasis vakaras.
Suvažiavimo dalyvio mokestis – 50 EUR.
Norinčius dalyvauti suvažiavime prašome registruotis iki 2021 m.
gruodžio 1 d. užpildžius registracijos formą.
ir el. pašto adresu egzodika2@gmail.com atsiųsti savo kūrybos tekstų
/ eilėraščių (1–3 psl.) atrankai į almanachą, pažymint kūrinio
pavadinimą, sukūrimo metus ir kokiame leidinyje spausdinta.
Kilus klausimams, rašykite Jurate.Caspersen@plb.lt
Suvažiavimo organizatoriai: Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, Lietuvių
literatūros ir tautosakos institutas., Lietuvos rašytojų sąjunga, Lietuvos
nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka (partneriai).

Paskelbta XI pasaulio lietuvių
sporto žaidynių data
Šįmet liepą Druskininkuose turėjusios vykti XI
pasaulio lietuvių sporto žaidynės (PLSŽ) dėl
pandemijos buvo nukeltos į 2022-ųjų vasarą.
Rugsėjo 22 d. vykusiiame pasirengimo
žaidynėms darbo grupės posėdyje, kuriame dalyvavo PLB sporto
komisijos pirmininkas Laurynas Misevičius ir PLB atstovė Lietuvoje Vida
Bandis, buvo patvirtinta žaidynių data.
PLSŽ vyks 2022 m. liepos 14–17 d. Druskininkuose.

Roberto Dačkaus nuotraukoje susitikimo dalyviai.

Vokietijos lietuvių bendruomenės lyderių
susitikimas su Lietuvos Respublikos Prezidentu
Rugsėjo 15 d. iš visos Vokietijos susirinkę lietuvių bendruomenės
lyderiai, Lietuvos Respublikos ambasadoje Berlyne susitiko su Lietuvos
Respublikos Prezidentu Gitanu Nausėda. Susitikime dalyvavo PLB
pirmininkė Dalia Henke. Pokalbio su Prezidentu metu buvo aptarti
lietuvių bendruomenei aktualūs klausimai, tapatybės išsaugojimas
ateities kartoms ir valstybės pastangos tai daryti, Lietuvos ir Vokietijos
dvišalių santykių aktualijos. Prezidentas Gitanas Nausėda įteikė
lietuvių bendruomenei ypatingą dovaną – Lietuvos trispalvę, kurią
bendruomenės atstovai valstybinių švenčių proga kels Renhofo pilyje
Hiutenfelde, kur veikia Vasario 16-osios gimnazija, Europos lietuvių
kultūros centras ir Vokietijos lietuvių bendruomenės būstinė.

Kviečiame skaityti naujus straipsnius
Skaitykite naujus PLB atstovybės vykdomo projekto „Pasaulio lietuviai
ir Lietuva“ straipsnius svetainėje www.pasauliolietuvis.lt
Lietuvybės puoselėtoja išeivijoje – Halina Didžiulytė-Mošinskienė
Jonas Jakatanvisky’s, dalį gyvenimo paskyręs Lietuvai
Projektą iš dalies ﬁnansuoja:

Lapkričio mėnesį skaitytojus
pasieks 2021 metų metraštis
„Pasaulio lietuvis“.
Kviečiame skaityti „Pasaulio lietuvį“.
Daugiau informacijos čia

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.

Aukoti

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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