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Lietuvos ir diasporos ryšių
stiprinimas
Spalio 21 d. Vytauto Didžiojo universitete
vyko

pasaulio

lietuvių

bendruomenių

forumas. Forumą organizavo Pasaulio Lietuvių Bendruomenė,
Vytauto Didžiojo universitetas ir Draugija pasaulio lietuviams
pažinti. Forume svarstyta, kaip palaikyti ryšį su lietuvių diaspora,
apžvelgta užsienio šalyse veikiančių lietuvių bendruomenių veikla ir
aptarti Lietuvoje susiorganizavusių pasaulio lietuvių regioninių
bendruomenių (pasaulio alytiškių, pasaulio anykštėnų ir kt.) bei
jaunimo organizacijų tikslai.
LRT laidoje „Labas rytas“ PLB pirmininkė
pristato pasaulio lietuvių bendruomenių
forumą ir aptaria aktualius pasaulio
lietuviams klausimus.
Laidos vaizdo įrašas čia:
Forumo vaizdo įrašas:

Aptarti aktualūs diasporai ir Lietuvai

klausimai
Spalio 20 d. PLB pirmininkė Dalia Henke, PLB atstovė Lietuvoje Vida
Bandis, PLB pirmininkės pavaduotojas Rolandas Žalnierius, PLB
kultūros komisijos pirmininkė Jūratė Caspersen ir PLB viešųjų ryšių
komisijos
Pirmininke

pirmininkas
Viktorija

Laurynas

Gerikas

Čmilytė-Nielsen.

Buvo

susitiko

su

Seimo

aptartas pilietybės

išsaugojimo ir pasiruošimo būsimam referendumui klausimas,
svarstyta kaip lietuvių bendruomenės pasaulyje galėtų prisidėti prie
pandemijos ir pabėgėlių krizės valdymo.
Seime PLB valdybos nariai susitiko su Seimo nare, Seimo ir Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės komisijos pirmininke Dalia Asanavičiūte,
buvusiu Komisijos pirmininku Antanu Vinkumi, Seimo Kultūros
komiteto pirmininku Vytautu Juozapaičiu, Seimo liberalų sąjūdžio
frakcijos seniūnu Eugenijumi Gentvilu.

LR Seimo kanceliarijos nuotr.

Spalio 19 d. PLB pirmininkė Dalia Henke, valdybos nariai Jūratė
Caspersen ir Laurynas Gerikas lankėsi Kultūros ministerijoje kur su
kultūros ministru Simonu Kairiu, kultūros viceministru Albinu
Vilčinsku, kultūros viceministre Daina Urbanavičiene ir ministro
patarėju Sigitu Šliažu aptarė tautinės tapatybės išsaugojimo
diasporoje klausimą, glaudaus Lietuvos Respublikos kultūros atašė
bendradarbiavimo

su

lietuvių

bendruomenėmis

pasaulyje

būtinumą, kitus klausimus.
Užsienio reikalų ministerijoje su viceministru Egidijumi Meilūnu,
ministerijos Gloabalios Lietuvos departamento

direktore

Lina

Žukauskaite, jos pavaduotoja Gitana Skripaite kalbėjosi apie
„Globalios Lietuvos“ programą ir kuriamą „Diasporos strategiją“.
Strategijos įgyvendinimo priemonių planą tikimasi parengti per
2022 metus. Aptarta, kad būtų tikslinga atgaivinti tradiciją rengti
Europoje reziduojančių Lietuvos Respublikos ambasadorių ir lietuvių
bendruomenių lyderių susitikimą.
Nuotolinio susitikimo su Lietuvos nacionalinės kultūros centro
direktoriumi Siauliumi Liausa
kultūros

rėmimo

srityje,

metu aptarta

sutarta

dėl

situacija

būtinumo

etninės
pagerinti

informacijos sklaidą apie kultūros centro planuojamus renginius ir
seminarus.

Suformuota Lietuvos diasporos reikalų
koordinavimo komisija
Patvirtinta Lietuvos diasporos reikalų koordinavimo komisijos
personalinė sudėtis. Potvarkis dėl Komisijos sudėties čia:
Komisija užtikrina Vyriausybės dialogą su Lietuvos diasporos
organizacijomis,

svarsto ir teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl

Lietuvos diasporos politikos, Lietuvos diasporos politikos strategijos
įgyvendinimo veiksmų plano ir jo vykdymo.
Taip pat užsienio reikalų ministrui pavesta sudaryti Tarpinstitucinę
Lietuvos diasporos politikos įgyvendinimo darbo grupę, kuri teiktų
komisijai pasiūlymus jos veiklos klausimais ir vykdytų komisijos jai
skirtas užduotis. Dokumentas dėl darbo grupės sudėties čia:
Pirmasis darbo grupės posėdis įvyko spalio 28 d.

LR Seimo kanceliarijos nuotr.

Posėdžiavo Lietuvos Respublikos Seimo ir
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija
Spalio 22 d. posėdžiavusi Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
komisija

išklausė

„Globalios

Lietuvos“

programos

2020

m.

įgyvendinimo ataskaitą, aptarė Lietuvos diasporos politikos esamą
padėtį ir ateities perspektyvas, Peru ir Lietuvos dvišalio teisinio
bendradarbiavimo sutarties nuostatas, lietuvių kalinių iš Pietų
Amerikos grąžinimo į Lietuvą ir teisinės pagalbos teikimo jiems
klausimus,

pagalbos

priemones

į

Lietuvą

norintiems

grįžti

tremtiniams ir jų palikuonims.
Posėdžio metu buvo priimtos dvi rezoliucijos:
„Dėl Globalios Lietuvos programos ir Lietuvos diasporos politikos“;
„Dėl aktyvesnio Lietuvos Respublikos ir Lotynų Amerikos šalių
bendradarbiavimo ir pagalbos baudžiamosios teisės srityje“.

Plačiau skaitykite čia:
Komisijos posėdžio vaizdo įrašas:

Pristatyti lituanistinių mokyklų iššūkiai ir
pasiekimai
Spalio 27 d. PLB švietimo komisija pradėjo susitikimų ciklą su
lituanistinio

švietimo

globėja

pirmąja

šalies

ponia

Diana

Nausėdiene. Susitikimų tikslas – pristatyti Dianai Nausėdienei
mokyklas, mokytojus, papasakoti apie mokyklų kasdienius iššūkius
ir pasiekimus, įgyvendinamus projektus. Susitikimo metu dauguma
lituanistinių

mokyklų

mokytojų

įvardijo

tuos

pačius

iššūkius:

kvaliﬁkuotų mokytojų trūkumą, nepakankamą vaikų ir tėvelių
motyvaciją ir sunkumus dėl patalpų nuomos.
Pirmasis susitikimas vyko su Anglijos, Škotijos ir Airijos lituanistinių
mokyklų

mokytojais.

Kitas

susitikimas

planuojamas

su

Skandinavijos, Viduržemio jūros regiono, JAV, lietuvių etninių žemių
lituanistinėmis mokyklomis.

Lietuvos ambasadorės taurės krepšinio

turnyras vėl subūrė krepšinio aistruolius
Spalio

16

d.

Vašingtone

surengtas

jau

18-asis

Lietuvos

ambasadorės taurės krepšinio turnyras, tapęs gražia Lietuvos
sportinės diplomatijos tradicija ir vienu laukiamiausių sporto
diplomatijos renginių JAV sostinėje. Krepšininkus ir varžybų svečius
sveikino Šiaurės Amerikos lietuvių ﬁzinio auklėjimo ir sporto
sąjungos (ŠALFASS) prezidentas, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
Sporto komisijos pirmininkas Laurynas R. Misevičius. Jis dalyvavo
arba padėjo organizuojant visus aštuoniolika šių turnyrų, pradėtų
dar 2003 m. tuometinio LR ambasadoriaus JAV Vygaudo Ušacko
iniciatyva.
Lietuvos Respublikos ambasados JAV informacija ir nuotraukos.

Rygoje surengtas festivalis „Mano tėviškės
spalvos“
Spalio 2 d. Latvijos lietuvių bendruomenė ir Rygos lietuvių vidurinė
mokykla

bendradarbiaudama

su

Lietuvos

užsienio

reikalų

ministerija ir Pasaulio Lietuvių Bendruomene tryliktą kartą Rygoje
surengė tarptautinį dainų ir šokių festivalį „Mano tėviškės spalvos“.
Šiais metais festivalis skirtas Latvijos lietuvių bendruomenės ir
Rygos lietuvių vidurinės mokyklos 30-ties metų veiklos sukakčiai
paminėti.

Festivalio

organizatoriai

–

Bendruomenės

pirmininkės

pavaduotojas,

bendruomenės

pirmininkas,

Latvijos

kolektyvo

„Bijūnas“

vadovas

Rolandas

Pasaulio

lietuvių

Lietuvių

Latvijos

lietuvių

tautinių

Žalnierius

ir

šokių

Lietuvos

Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos
narė, Rygos lietuvių vidurinės mokyklos direktorė Jolanta Nagle.
Festivalyje dalyvavo 16 meno kolektyvų iš Latvijos, Lietuvos,
Lenkijos, Jungtinės Karalystės.
pasveikino

Pasaulio

Lietuvių

Henke. Taip pat dalyvavo

Šventėje dalyvavo ir dalyvius
Bendruomenės

pirmininkė

Dalia

Lietuvos ambasados Rygoje laikinasis

reikalų patikėtinis Mindaugas Stanys, Lietuvos Respublikos Seimo
narė Dalia Asanavičiūtė ir kiti svečiai.

Vyksta registracija į antrąjį 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.
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).

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

Kviečiame skaityti naujus straipsnius
Skaitykite naujus PLB atstovybės vykdomo projekto „Pasaulio
lietuviai ir Lietuva“ straipsnius svetainėje www.pasauliolietuvis.lt
Lituanistinės vasaros stovyklos – socialinių tinklų kūrimo ir
lituanistinio ugdymo priemonė
Projektas „Šaknys“ – JAV lietuvių jaunimą įkvėpė „Misija Sibiras“
Naujosios Zelandijos lietuviai vakar ir šiandien
Vilma Mockuvienė: „Mūsų bendruomenė tarsi dalelė Lietuvos Šri
Lankoje“
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.

Aukoti

Dirbtuvės skirtos pasaulio

2021 m. lapkričio 26–28 d.

lietuvių bendruomenėms,

Lemonte, Pasaulio lietuvių

lituanistinėms mokykloms,

centre vyks Šiaurės Amerikos

mokytojams, vaikams ir jų

ateitininkų šventė.

tėveliams.
Dirbtuvių data: 2021 m.
lapkričio 18 d., ketvirtadienis,
18.00 (LT laiku)
Dalyvių registracija: iki 2021 m.
lapkričio 15 d.
Registracijos nuoroda:

Daugiau informacijos 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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