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Seimo kanceliarijos (aut. Dž.G.Barysaitė) nuotr.

Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės

komisija: neleiskime pasauliui „pavargti“ nuo

karo Ukrainoje

Kovo 25 d. posėdžiavusi Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija aptarė

informacijos sklaidos ir tinkamo jos pateikimo lietuvių bendruomenėms

informacinio karo akivaizdoje klausimus, diskutavo dėl „Lietuvos diasporos

politikos strateginių gairių „Globali Lietuva“ 2022‒2030 m.“ įgyvendinimo

veiksmų plano projekto, taip pat priėmė rezoliuciją   „Dėl pasirengimo

referendumui dėl gimimu įgytos Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo“.

PLB valdybos kreipimasis į Rusijos ir

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38625&p_k=1&p_t=280495
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f64306730633465316b38
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38610&p_k=1
https://www.lrs.lt/sip/getFile3?p_fid=45884


Nacionalinis Ukrainos bankas renka

lėšas Ukrainos ginkluotosioms

pajėgoms:

Specialios sąskaitos numeris:

UA843000010000000047330992708

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt

SWIFT Code: MARKDEFF

Account: 5040040066

IBAN DE05504000005040040066

Wilhelm-Epsteinn-Strabe 14, 60431

Frankfurt Am Main, Germany

Nuoroda į kitus pavedimui reikalingus

duomenis https://bit.ly/353nznk

Ukrainos ambasada Lietuvoje

Embassy of Ukraine in the Republic of

Lithuania

ACCOUNT: LT88 7044 0901 0296 1248

IBAN LT88 7044 0901 0296 1248

ACCOUNT WITH INSTUTION

(BENEFICIARY BANK):AB SEB bankas

Konstitucijos pr.24, LT-08105Vilnius,

Lithuania

SWIFT: CBVILT2X

PURPOSE OF PAYMENT: Parama

Ukrainai

Baltarusijos lietuvius

Dar neužgijus Antrojo pasaulinio karo žaizdoms, Europoje atsivėrė naujas karas.

Taiki ir suvereni Ukraina pirmoji turi atlaikyti Rusijos agresijos antpuolį. Gatvėse ir

rūsiuose žūsta vaikai, moterys, seneliai.

Ar jūs žinote, kas vyksta Ukrainoje? Ar žinote, kad Putinas, padedant Lukašenkai,

pradėjo karą? Rusija įsiveržė į Ukrainą. Rusijos armija griauna Ukrainos miestus,

sprogdina gyvenamuosius namus, mokyklas, žudo civilius gyventojus. Vaikus ir

suaugusius. Ukrainiečiai priešinasi invazijai ir didvyriškai gina savo  žemę.

Kremlius deda visas pastangas, kad nesužinotumėte visos tiesos apie

apšaudomus civilinius objektus (mokyklas, vaikų darželius, ligonines,

gyvenamuosius namus) ir žudomus civilius gyventojus – vaikus ir suaugusiuosius.

Rusijos žiniasklaidos priemonėms nurodyta nevartoti tokių sąvokų kaip „karas“ ir

„puolimas“ Rusijos invazijai į Ukrainą apibūdinti, o nepriklausomos žiniasklaidos

kanalų, galinčių objektyviai nušviesti įvykius, neliko. Laisva ir nepriklausoma

Rusijos ir Baltarusijos žiniasklaida užgniaužta.

Netikėkite tuo, ką pasakoja ir rodo per Rusijos valstybinės žiniasklaidos kanalus

apie vykstantį karą Ukrainos žemėje. Prezidento Vladimiro Putino režimas siekia

kontroliuoti pateikiamą informaciją apie karą ir beprecedentes Vakarų šalių

sankcijų Rusijai dėl jos invazijos į Ukrainą pasekmes.

Netikėkite skleidžiamu melu, kad Rusijos armija atėjo išvaduoti ukrainiečių.

Netikėkite absurdiškais teiginiais, kad neva Ukrainą valdo „naciai ir narkomanai“,

paklūstantys NATO reikalavimams ir vykdantys rusakalbių „genocidą“.

Dalinkitės šia informacija ir pasakokite savo draugams ir pažįstamiems, kad

Rusija skelbia melagingą informaciją.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba

REKOMENDACIJOS DĖL PARAMOS

UKRAINAI

https://bit.ly/353nznk


Lietuvos visuomeninės organizacijos: 

Stiprūs kartu ➡ www.stipruskartu.lt

Blue/Yellow for Ukraine

 ➡  https://blue-yellow.lt/#supporting

aukok.lt ➡ www.aukok.lt 

Tarptautinės organizacijos: 

UNHCR, the UN Refugee Agency |

Ukraine Emergency

➡ https://donate.unhcr.org/be/en-

be/ukraine-emergency UKRAINE CRISIS

| International Committee of the Red

Cross

➡ https://www.icrc.org/en/donate/ukrai

ne

JAV lietuvių bendruomenė renka lėšas Ukrainai. 

Aukoti galite per GOFUNDME platformą:

https://www.gofundme.com/f/padkime-ukrainos-monms...

Pinigus pervesdami į šią JAV lietuvių bendruomenės banko sąskaitą:

Taupa Lithuanian Federal Credit Union

368 West Broadway

So. Boston, MA  02127

Acct: Lithuanian American Comm

Acct #:  101702   Routing #:  211091934

Taip pat galite siųsti čekį:

Lithuanian American Community

c/o  A. Mikuckis

306 Arlington Drive

Pasadena, California  91105

čekius rašykite:  Lithuanian American Community

čekio apačioje "For" pažymėkite:  PARAMA UKRAINAI

PLB pirmininkės Dalios Henke apsilankymas

Lietuvoje: svarbiausi klausimai – diasporos

parama Ukrainai ir pasirengimas PLB XVII

Seimui

http://www.stipruskartu.lt/
https://blue-yellow.lt/#supporting
http://www.aukok.lt/
https://donate.unhcr.org/be/en-be/ukraine-emergency
https://www.icrc.org/en/donate/ukraine
https://verizon.us20.list-manage.com/track/click?u=2064cc409d5fc3854d0b70ad4&id=960c144b20&e=fa5057c103
https://www.google.com/maps/search/368+West+Broadway?entry=gmail&source=g


Kovo 23–29 dienomis PLB pirmininkė Dalia Henke lankėsi Lietuvoje. Dalyvavo LR

Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos posėdyje bei susitiko su

įvairių institucijų ir organizacijų atstovais. 

PLB pirmininkė Dalia Henke, PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis ir PLB

Organizacinių reikalų komisijos pirmininkas Rolandas Žalnierius lankėsi

prezidentūroje, susitiko su LR Prezidento patarėja Skirmante Straigiene, perdavė

LR Prezidentui Gitanui Nausėdai ir pirmajai poniai Dianai kvietimą į PLB XVII

Seimo atidarymą. Taip pat kalbėjosi apie Lituanistikos katedros Čikagos Ilinojaus

universitete išlaikymo svarbą bei vaikų vasaros stovyklų formalaus švietimo

lietuviškų mokyklų vaikams organizavimą Lietuvoje.

Seime PLB atstovai susitiko su Seimo nariu, buvusiu Seimo ir Pasaulio Lietuvių

Bendruomenės komisijos pirmininku Antanu Vinkumi.

PLB pirmininkė Dalia Henke ir PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis lankėsi Ukrainos

ambasadoje Lietuvoje, kur su nepaprastuoju ir įgaliotoju ambasadoriumi Petro

Beshta ir patarėju, laikinuoju reikalų patikėtiniu Serhii Vasylenko aptarė lietuvių

diasporos pagalbos Ukrainai galimybes. 

Dalia Henke ir Vida Bandis aplankė apaštališkąjį nuncijų Lietuvoje arkivyskupą

Petarą Rajičą, su kuriuo taip pat kalbėjo apie susitelkimą ir pagalbą Ukrainai

(nuotraukose).

Virtualiame pasaulio lietuvių susitikime apie

pagalbą Ukrainai ir artėjantį PLB XVII Seimą



PLB pirmininkė Dalia Henke lankėsi Švedijoje, dalyvavo Lietuvos

Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti skirtuose renginiuose.   Lietuvių

Kovo 5 dieną   įvyko PLB valdybos rengtas virtualus susitikimas su lietuvių

bendruomenių,  lietuvių jaunimo  sąjungų ir Lietuvos Respublikos institucijų

atstovais. Susitikime dalyvavo atstovai iš 32 šalių. 

Susitikime dalyvavusi Ukrainos lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia

Makarova, gyvenanti Kijeve, pasidalino informacija apie padėtį Ukrainoje ir

nurodė, kokios pagalbos reikėtų. 

PLB pirmininkė Dalia Henke pristatė susitikimo dalyviams PLB XVII Seimo, kuris

vyks 2022 m. liepos 17–21 d. Vilniuje,  programą, apžvelgė pagrindines

diskusijų PLB Seime kryptis: 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės svarba ir reikšmė bei potencialas. Tikslai ir

uždaviniai 2025 m. ir PLB plėtra. Konkreti PLB pagalba kraštų lietuvių

bendruomenėms.

Bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos institucijomis ir  kitomis

organizacijomis.

Pilietinis pasipriešinimas: Strateginis planas, kaip padėti Lietuvai kilus

poreikiui.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės administraciniai reikalai, valdymas: PLB

finansavimas, komunikacijos kanalai ir priemonės.

PLB valdybos nariai pristatė 2022 m. vykdomus projektus.

Susitikime dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidento patarėja Skirmantė

Straigienė, Užsienio reikalų ministerijos Globalios Lietuvos departamento

direktorės pavaduotoja Gitana Skripkaitė, Lietuvos nacionalinio kultūros centro

Pasaulio lietuvių bendruomenių kultūros skyriaus specialistė Jurga

Gailiūtė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Lituanistinio švietimo skyriaus

vedėja Virginija Rinkevičienė.



bendruomenė Švedijoje surengė minėjimą  „Dainuoju Lietuvai“, o Švedijos lietuvių

jaunimo bendruomenė surengė žygį už laisvę.

Plačiau apie renginį:

Forumo vaizdo įrašas

PLB Švietimo komisija dalyvavo rengiant

antrąjį Lituanistinio ugdymo forumą

Vytauto Didžiojo universitetas kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija,

Užsienio reikalų ministerija, Seimo nare Dalia Asanavičiūte, Lietuvos Respublikos

ambasada Italijos Respublikoje, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Švietimo

komisija, Lituanistinių mokyklų asociacija kovo 19 dieną surengė antrąjį nuotolinį

Lituanistinio ugdymo forumą. 

Projektas „Pasaulio Lietuva“

Kviečiame skaityti naujus PLB atstovybės vykdomo projekto „Pasaulio Lietuva“

straipsnius:

Lietuviškojo paveldo užsienyje tyrinėtojas Augustinas Žemaitis: „Daugeliu atvejų

lietuviškas paveldas išlieka būtent lietuvių bendruomenių dėka“

Erika Umbrasaitė: „Man buvo svarbu integruotis į Prancūzijos visuomenę, bet

nenuskęsti joje“

Virtuali Pietų Amerikos lituanistinė mokykla: apie inovatyvų ugdymą, sėkmingai

įgyvendintus projektus ir ateities planus

https://pasauliolietuvis.lt/dainuoju-lietuvai/
https://www.youtube.com/watch?v=m4hQLLW2vPE
http://www.pasauliolietuvis.lt/
https://pasauliolietuvis.lt/lietuviskojo-paveldo-uzsienyje-tyrinetojas-augustinas-zemaitis-daugeliu-atveju-lietuviskas-paveldas-islieka-butent-lietuviu-bendruomeniu-deka/
https://pasauliolietuvis.lt/erika-umbrasaite-man-buvo-svarbu-integruotis-i-prancuzijos-visuomene-bet-nenuskesti-joje/
https://pasauliolietuvis.lt/virtuali-pietu-amerikos-lituanistine-mokykla-apie-inovatyvu-ugdyma-sekmingai-igyvendintus-projektus-ir-ateities-planus/


www.pasauliolietuvis.lt

Kovo 19 d. PLB Sporto komisijos pirmininkas Laurynas Misevičius daIyvavo

Kolorado lietuvių bendruomenės (JAV) organizuotame Lietuvos Nepriklausomybės

minėjime – poledinės žūklės varžybose. Pirmąkart varžybos buvo surengtos 2018

metais. PLB Sporto komisijos pirmininkas Kolorado lietuvius kvietė į Pasaulio

lietuvių sporto žaidynes Druskininkuose ir kitus šios vasaros PLB organizuojamus

renginius.

Pasaulio lietuviai kviečiami

registruotis į Pasaulio lietuvių

sporto žaidynes

Kviečiame registruotis ir dalyvauti liepos 14–17 d.

Druskininkuose vyksiančiose Pasaulio lietuvių sporto

žaidynėse. Dalyvauti žaidynėse jau registravosi virš

1000 lietuvių iš užsienio. Žaidynėse – net 27 sporto

šakos: badmintonas, biliardas, boulingas, futbolas (7x7), golfas, irklenčių sportas,

http://www.pasauliolietuvis.lt/


Europos lietuvių

kultūros dienos

Europos lietuvių kultūros dienos vyks

birželio 3–6 dienomis Homersako

(Hommersåk) miestelyje (netoli

Stavangerio), Norvegijoje

Renginys skirtas Europos lietuvių

kultūrinei veiklai puoselėti ir skatinti. 

Kviečiami dalyvauti Europos kraštų

lietuvių bendruomenių pirmininkai,

asmenys, bendruomenėse atsakingi už

kultūrinę veiklą, meninių kolektyvų

vadovai.

Registracija vyks iki balandžio 20

dienos.

Kilus logistiniams klausimams

kreiptis:

rezervacija@lietuviairogalande.no 

Kitais klausimais: dalia.henke@plb.lt

arba jurate.caspersen@plb.lt

Finansavimas

lituanistinėms

studijoms

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo

ir sporto ministerija skiria finansavimą

lituanistinėms studijoms.

Kviečiame mokytojus ar dėstytojus,

dirbančius lituanistinio švietimo

įstaigose užsienyje, teikti paraiškas

intensyvioms neformalioms

lituanistinėms studijoms.

Studijos yra skirtos užsienio

lietuviams mokytojams (dėstytojams),

kurie dirba su ikimokyklinio arba

mokyklinio amžiaus vaikais ir (ar)

suaugusiaisiais lituanistinio švietimo

įstaigose užsienyje.

 

jėgos trikovė, kalnų slidinėjimas, keliautojų sportas, krepšinis, krepšinis 3x3,

lengvoji atletika, orientavimosi sportas, padelio tenisas, paplūdimio tinklinis,

petankė, plaukimas, ristynės, šachmatai, šaudymas (stendinis), šaudymas iš

lanko, smiginis, sportinė žūklė, stalo tenisas, tenisas, tinklinis.

Žaidynių nuostatai ir paraiškos formos čia.

Kviečiame skaityti 2021 metų almanachą

„Pasaulio lietuvis“. 2022 metų numeris

bus išleistas šių metų rudenį.

https://lietuviairogalande.no/2022/02/17/europos-lietuviu-bendriju-kulturos-dienos/
https://lietuviairogalande.no/2022/02/17/europos-lietuviu-bendriju-kulturos-dienos/
https://stipendijos.lt/galimybes/lituanistines-studijos-uzsienio-lituanistiniu-mokyklu-mokytojams-ir-destytojams-2022-m/
https://lscentras.lt/lt/zaidynes?fbclid=IwAR1-cHNk_cDRyXsP_w6w6DZeAGxzDqWvODBLqRehpMoYcNAAmw8vgedWGqc
https://pasauliolietuvis.lt/prenumerata/


kaip įsigyti

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

Atsisakyti

https://pasauliolietuvis.lt/prenumerata/
https://app.mailerlite.com/webforms/landing/j3c3k8
http://www.plbe.org/
http://www.pasauliolietuvis.lt/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://preview.mailerlite.com/d0g0c4e1k8
http://app.mailerlite.com/subscription/test_forward/52585941/409435
http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/52585941/409435
https://pasauliolietuvis.lt/
https://www.facebook.com/PLB-Pasaulio-Lietuvi%C5%B3-Bendruomen%C4%97-101415333254244/?fref=ts
https://www.mailerlite.com/

