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Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
komisija: Lietuva laukia sugrįžtančių
Lapkričio

12

d.

posėdžiavusi

Seimo

ir

Pasaulio

Lietuvių

Bendruomenės komisija svarstė sugrįžimo į Lietuvą, „ekonominės
diplomatijos“, diasporos vaidmens pritraukiant investicijas, verslo
sąlygų gerinimo, veiklos ir iniciatyvų koordinavimo klausimus.
Posėdžio metu priimta rezoliucija „Dėl į atvirą Lietuvą grįžtančių
lietuvių“.

Plačiau skaitykite čia:
Komisijos posėdžio vaizdo įrašas:

Svarstytas Lietuvos diasporos politikos
strategijos „Globali Lietuva“ 2022‒2030
m. projektas

Lapkričio

25

d.

vyko

antrasis

Lietuvos

diasporos

politikos

įgyvendinimo darbo grupės posėdis, kuriame buvo tęsiamas
Lietuvos diasporos politikos strategijos „Globali Lietuva“ (toliau –
Strategija) 2022‒2030 m. projekto svarstymas: gautų pastabų ir
pasiūlymų aptarimas (pirmasis posėdis vyko spalio 28 d.). Darbo
grupėje Pasaulio Lietuvių Bendruomenei atstovauja PLB pirmininkė
Dalia Henke.
Lapkričio 6 dieną vykusiame nuotoliniame PLB valdybos bendrame
posėdyje

su

išrinktais

į

LR

Seimo

ir

Pasaulio

Lietuvių

Bendruomenės komisiją lietuvių bendruomenių atstovais buvo
aptartas

Strategijos

atsižvelgiant

į

lietuvių

projektas,

diskutuota

bendruomenių

dėl

pastabas,

pasiūlymų,
suformuluoti

pasiūlymai dėl Strategijos. PLB valdyba pastabas ir pasiūlymus dėl
Strategijos pateikė Užsienio reikalų ministerijai. Lapkričio 11 dieną
LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos uždarame
neeiliniame posėdyje buvo priimta rezoliucija „Dėl pasiūlymų
strategijos „Globali Lietuva“ projektui“

Susitikimas su Pasaulio lietuvių apygardos
atstove Lietuvos Respublikos Seime
Gruodžio 1 d. vyko nuotolinis susitikimas su Pasaulio lietuvių
apygardos atstove Lietuvos Respublikos Seime Aušrine Armonaite,
kuri pristatė, ką pavyko nuveikti diasporai per šiuos kadencijos
metus.
Susitikimo vaizdo įrašas čia:

Pasirengimas Pasaulio lietuvių
sporto žaidynėms, kurios vyks

2022 m. liepos 14–17 d.
Lapkričio 23 dieną vyko darbo grupės XI
pasaulio

lietuvių

sporto

žaidynėms,

vyksiančioms Druskininkuose, organizuoti
nuotolinis
Pasaulio

posėdis,
Lietuvių

kuriame

dalyvavo

Bendruomenės

sporto

komisijos pirmininkas, Šiaurės Amerikos
lietuvių ﬁzinio auklėjimo ir sporto sąjungos centro prezidentas
Laurynas R. Misevičius. Posėdyje buvo nutarta, kad Lietuvos sporto
centras (LSC) parengs dalyvių registravimo platformą, registravimo
formą. Dalyvius gali registruoti užsienio lietuvių organizacijos,
sporto klubai ir Lietuvos sporto organizacijos, bendruomenės,
konsulai ir t. t.
Dalyviai bus registruojami iki 2022 m. gegužės 1 dienos. Posėdyje
buvo pritarta nutarimui pavesti Lietuvos sporto centrui vykdyti
Žaidynių organizatoriaus atranką.

PLB valdybos nariai dalyvavo Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir
agentūros

„Keliauk

Lietuvoje“

surengtame

nuotoliniame

pasitarime, vykusiame lapkričio 30 dieną. Pasitarimo metu buvo
aptartos

glaudesnio

bendradarbiavimo

galimybės

su

diplomatinėmis atstovybėmis ir lietuvių bendruomenėmis užsienyje
bei tartąsi dėl bendrų veiksmų pristatant Lietuvą užsienio rinkose ir
skatinant turistų srautus į Lietuvą.

Iš kairės: Stasys Tumėnas ir Rolandas Žalnierius. Nuotrauka T. Elijošiaus.

Konferencijoje paminėtas prelato Pranciškaus
Mykolo Juro 130-metis
Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Bridų ﬁliale lapkričio 13ąją surengta konferencija prelato Pranciškaus Mykolo Juro, žymaus
JAV lietuvių visuomenės veikėjo, 130-mečiui paminėti. Konferenciją
vedė ir pagrindinį pranešimą „Žmogus, kūręs lietuviškąjį Amerikos
pasaulį“ skaitė Seimo narys Stasys Tumėnas. Konferencijoje
dalyvavo PLB pirmininkės pavaduotojas Rolandas Žalnierius, kuris
perskaitė PLB pirmininkės Dalios Henke sveikinimą konferencijos
dalyviams: „Tik lietuviška kultūra gali padėti išlaikyti lietuvybę
išeivijoje. Prelatas Pranciškus Mykolas Juras tai ne tik suprato, bet
tuo ir gyveno, be kita ko, remdamas knygų ir žurnalų leidybą,
dirbdamas išeivijos sielovadai ir būdamas „Amerikos lietuvių
kultūros archyvo“ steigėjas. Perfrazuojant Prelatą Jurą, tik lietuviška
kultūra gali padėti išlaikyti lietuvybę ir Lietuvoje."

Projektas „Pasaulio lietuviai ir Lietuva“
Skaitykite naujus PLB atstovybės vykdomo projekto „Pasaulio
lietuviai ir Lietuva“ straipsnius:

Likusieji šešėlyje –

Vilius Žalpis:

JAV lietuvių jaunimo

(ne)matoma

„Įsitraukus į

sąjunga svajoja apie

pasaulio lietuvių

lietuvišką veiklą,

plėtrą ir naujų

diplomatinė parama

mano gyvenimas

lyderių ugdymą

Lietuvai

apsivertė aukštyn
kojomis“

Daugiau straipsnių: www.pasauliolietuvis.lt
Projektą ﬁnansuoja:

Skelbiami konkursai užsienio lietuvių
organizacijoms

Švietimo, mokslo ir

Lietuvos kultūros

sporto

taryba

ministerija paskelbė

skelbia „Globalios

konkursą užsienio

Lietuvos“ idėjos

lietuvių

sklaidos

neformaliojo

ﬁnansavimo

lituanistinio

konkursą. Kultūros ir

švietimo ir sporto

meno

projektams

organizacijų ir užsienio

Užsienio reikalų
ministerija kviečia
užsienio lietuvių
organizacijas teikti
projektų paraiškas
2022 metams.

ﬁnansuoti 2022

valstybėse registruotų

Paraiškos priimamos

metais.

ir veikiančių užsienio

iki 2021 m. gruodžio

lietuvių organizacijų

15 dienos.

Projektų paraiškos
priimamos iki 2022
m. sausio 2 dienos.

paraiškos priimamos
iki 2021 m. gruodžio
10 dienos.

Lietuvių bendruomenės kviečiamos įsitraukti į
„Baltojo paukščio“ akciją
Pirmoji ponia Diana Nausėdienė kviečia kiekvieną pasaulio lietuvių
bendruomenę įsitraukti į „Baltojo paukščio“ akciją. Pasaulio lietuvių
bendruomenės

kviečiamos

siųsti

po

25

paukščiukus,

kurių

Prezidentūroje lauks iki š. m. gruodžio 20 dienos.
Plačiau apie akciją Dianos Nausėdienės kvietimo vaizdo įraše.

Aidas Ardzijauskas tęsia
bėgimą aplink pasaulį
PLB Sporto reikalų komisijos narys, ilgų
nuotolių bėgikas Aidas Ardzijauskas tęsia
bėgimą aplink pasaulį. Spalio mėnesį jo
maršrutas nusidriekė per Daniją. Lietuvos
Respublikos ambasadoje Kopenhagoje įvyko
jo susitikimas su diplomatiniu korpusu ir
vietine lietuvių bendruomene. Toliau Aidas Ardzijauskas tęsia
bėgimą Romoje, kur gruodžio 5 d. susitiks su Italijos lietuvių
bendruomene. Aidas planuoja užbaigti savo epinį bėgimą aplink
žemės rutulį Lietuvoje iki Naujųjų metų.

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

Kviečiame skaityti 2021
metų metraštį „Pasaulio
lietuvis“.
Informacija kaip įsigyti čia

Leidybą rėmė:

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

SHARE

FORWARD

