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Gerbiami PLB XVII Seimo atstovai  
ir svečiai,

sveikinu visus PLB Seimo delegatus ir svečius, susi-
rinkusius Vilniuje į PLB XVII Seimą aptarti diasporai 
ir Lietuvai svarbiausių temų, strategiškai planuoti 
ateinančius trejus PLB metus, iš arčiau susipažinti 
vieniems su kitais, dalytis patirtimi, džiaugtis pa-
siekimais ir rinkti pagal PLB Konstituciją numaty-
tus valdymo organus, įkvėpti vieniems kitus ateities 
darbams. Poreikį susitikti gyvai pasaulinė pandemija 
sustiprino dar labiau ir į šį Seimą susirenkame me-
tais vėliau, nei numatyta. 
Susitinkame nepaprastu laikotarpiu. Karas Ukraino-
je priverčia kartu permąstyti mūsų veikimo krypčių 
prioritetus ir jų svarbą, grąžinant į darbotvarkes jau 
seniai į istorinius archyvus padėtas temas, tokias 
kaip pilietinis susitelkimas ir pagalba Lietuvai, jeigu 
ateitų diena X.
Tęsiant tradicijas, bet prisitaikant prie šių dienų 
iššūkių ir besikeičiančio pasaulio, išlieka svarbu ir 
toliau bendromis jėgomis didinti Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės vaidmenį, kurį ji atlieka įvairiapu-
siškai gindama diasporos interesus ir atstovaudama 
lietuvių bendruomenėms Lietuvos institucijose kaip 
vienijantis pasaulio lietuvių tinklas. PLB, telkdama ir 
stiprindama lietuvių bendruomenes, padeda išlaiky-
ti kalbą, tradicijas ir visomis išgalėmis prisideda prie 
Lietuvos gerovės kūrimo bei Lietuvos vardo garsini-
mo pasaulyje vardan sėkmingesnės Lietuvos. Esame 
ir būkime vieninga Lietuvos jėga pasaulyje.
Nuoširdžiai dėkoju Jums visiems už sklandų ben-
dradarbiavimą, suteiktą pasitikėjimą ir bendrystę 
per praėjusius ketverius metus. Tariu ačiū lietuvių 
bendruomenių lyderiams, visiems PLB valdybos na-

riams ir PLB atstovybei, PLB Kontrolės komisijos ir 
Konfliktų sprendimo komiteto nariams, PLB iždi-
ninkui ir žurnalo „Pasaulio lietuvis“ redaktorėms, 
įvairių Lietuvos institucijų ir organizacijų vadovams 
už geranoriškumą, skiriamą laiką ir energiją kūrybiš-
kai sprendžiant mums visiems svarbius klausimus.
Linkiu, kad spręstume rūpimus klausimus kartu, 
nors ir gyvename skirtingose šalyse ir žemynuose. 
Gerbkime ir palaikykime vieni kitus. Didžiuokimės 
Lietuvos pasiekimais ir mūsų lietuviškos kultūros 
savitumu, stiprindami lituanistinį švietimą, puose-
lėdami mūsų tradicijas, kalbą, kultūrą. Dėkime pa-
stangas asmeniškai didindami atsinaujinančios Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenės vaidmenį.

Nuoširdžiai

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė

Dalia Henke. Ramūno Danisevičiaus nuotr.
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PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
XVII SEIMAS  „QUO VADIS, PLB“

PROGRAMA 
2022 m. liepos 17–21 d., Vilnius

Posėdžiai vyks Lietuvos Respublikos Seimo III rūmų Konferencijų salėje  
(Gedimino pr. 53)

Liepos 17 d. (sekmadienis)

10.00–11.30 val.  Iškilmingos šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje (Katedros a. 2). Mišių intencija – už PLB 
Seimą ir jo veiklą. Prelatas Edmundas Putrimas (Kanada).     

18.30–22.00 val.  PLB XVII Seimo iškilmingas atidarymas. Nacionalinis muziejus  
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai (Katedros a. 4).
Svečių sveikinimai, lietuvių bendruomenių pristatymai. Dalyvauja Jo Ekscelencija Prezidentas 
Gitanas Nausėda su p. Diana ir Prezidentas Valdas Adamkus. 
Meninė dalis: M. Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo „Pagalba Lietuvos vaikams“ 
stipendininkai ir Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos moksleivė, arfininkė, Respublikinių 
jaunųjų kompozitorių konkursų ir Tarptautinių kompozicijos konkursų laureatė.
Priėmimas.
Vakarą veda Jurga Gailiūtė, „Teatras arti“.

Liepos 18 d. (pirmadienis)

8.30–9.00 val.  Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vėliavos pakėlimas Nepriklausomybės aikštėje prie Lietuvos 
Respublikos Seimo.

9.00–9.45 val.  PLB XVII Seimo atstovų registracija. LR Seimo III rūmai. 
10.00–11.30 val. Iškilmingas posėdis. Invokacija.

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen sveikinimo žodis atidarant 
pirmą Seimo sesiją. PLB XVII Seimo atstovų prisistatymai. Sveikinimai.
QUO VADIS, PLB: PLB pirmininkės Dalios Henke įvadinis pasisakymas.
Apdovanojimai. 

11.30–13.00 val.  PLB Seimo prezidiumo, sekretoriato, Balsų skaičiavimo, Nominacijų ir Rezoliucijų komisijų rinkimai. 
Darbotvarkės priėmimas. Seimo reglamento pristatymas ir tvirtinimas. PLB Konstitucijos projekto 
svarstymas.

13.00–14.00 val.  Pietų pertrauka.
14.00–15.00 val.  Pranešimai (daugiausia po 5 min): 

PLB pirmininkė Dalia Henke (Vokietija);
PLJS pirmininkas Rimvydas Rubavičius (JK);

Dalia Henke. Ramūno Danisevičiaus nuotr.



 

4   PLB XVII SEIMAS

PLB Kultūros komisijos pirmininkė Jūratė Caspersen (Šveicarija);
PLB Švietimo komisijos pirmininkė Alvija Černiauskaitė (JK);
PLB Sporto komisijos pirmininkas Laurynas Misevičius (JAV);
PLB Plėtros ir tvarumo komisijos pirmininkė Sigita Šimkuvienė (JAV).

15.00–15.15 val.  PLB Kontrolės komisijos pranešimas. Komisijos pirmininkė Birutė Kairienė (JAV).
15.15 –15.30 val.  PLB Konfliktų sprendimo komiteto pranešimas. Komiteto pirmininkas Mindaugas Jacinevičius 

(Vokietija).
15.30–16.00 val.  Diskusijos. Pranešimų tvirtinimas.
16.00–16.15 val.  Pertrauka.  
16.15 –16.30 val.  PLB XVII Seimo rezoliucijos ir jų teikimo tvarka. PLB XVII Seimo Nutarimų komisija.
16.30–16.45 val.  Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos veikla. Šios komisijos 

pirmininkas Jonas Bružas (JAV).
16.45–17.00 val.  Lietuvos diasporos reikalų koordinacinė komisija. Šios komisijos pirmininkės pavaduotoja, PLB 

pirmininkė Dalia Henke (Vokietija).
17.00–17.30 val.  Diskusijos. Moderuoja PLB XVII  Seimo Prezidiumas. 
17.30–18.00 val.  PLB inicijuotos parodos „Vytis Lietuvos ir lietuvių“, skirtos Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 

30-mečiui pristatymas – Rolandas Žalnierius (Latvija) ir Gintaras Karosas (JAV). Prie Lietuvos 
Respublikos Seimo III rūmų Konferencijų salės.

18.30–19.30 val.  M. Mažvydo bibliotekoje kandidatų į PLB valdymo organus prisistatymas, diskusija. 
Moderuoja PLB XVII Seimo Nominacijų komisija.

Liepos 19 d. (antradienis)

09.00–11.00 val.  QUO VADIS, Pasaulio Lietuvių Bendruomene. 
Svarba, reikšmė ir potencialas. Pranešėjai dr. Ilona Strumickienė (Lietuva) ir dr. Vladas Oleinikovas 
(Šveicarija).
PLB konkreti pagalba kraštų lietuvių bendruomenėms.
Pasisako naujų lietuvių bendruomenių atstovai.
PLB tikslai ir uždaviniai 2022-2025. Pilietybė, lietuvių bendruomenių stiprinimas, lituanistinis 
švietimas, kultūra ir tradicijos, lietuvių bendruomenių bendradarbiavimas tarpusavyje, tautinės 
tapatybės puoselėjimas.
Pasisako skirtingų lietuvių bendruomenių atstovai.
Moderuoja Lina Baltrukonienė (Norvegija).

10.30-11.00 val.  Diskusijos.
11.00–11.30 val.  Kavos pertrauka.
11.30–13.00 val.  Pasaulio Lietuvių Bendruomenės administraciniai reikalai, valdymas: 

PLB finansavimas, komunikacijos kanalai ir priemonės, rinkimai. 
PLB Finansų ir lėšų telkimo komisijos pirmininkė Eglė Garrick (Australija),
PLB Viešųjų ryšių komisijos pirmininkas Laurynas Gerikas (Belgija).
Pasisako skirtingų lietuvių bendruomenių atstovai.
Moderuoja Laurynas Misevičius (JAV).

12.30-13.00 val.  Diskusijos.
13.00–14.00 val.  Pietūs.
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14.00–15.15 val.  Pasaulio Lietuvių Bendruomenės bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos  institucijomis ir 
įvairiomis organizacijomis. 

14.00–14.15 val.  Lietuvos diasporos politika. „Globalios Lietuvos“ strategijos veiksmų plano įgyvendinimas. Kas 
veikia, kas ne? Ryčio Virbalio (Liuksemburgas) pranešimas.

14.15–15.00 val.  Praktinės priemonės ir veiksmai diasporos pajėgumams stiprinti. 
Apie „Globalios Lietuvos“ strategijos veiksmų plano įgyvendinimą pasisako (daugiausia po 7 min):
LR užsienio reikalų viceministras Egidijus Meilūnas,
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Užsienio lietuvių skyriaus vedėja Virginija Rinkevičienė,
Kultūros ministerijos atstovas, įvairių organizacijų atstovai. 
Moderuoja Jūratė Caspersen (Šveicarija).

15.00–15.30 val.  Diskusijos. 
15.30–16.00 val.  Pertrauka.  

Netransliuojama sesija.
16.00–17.00 val.  Patriotizmas, susitelkimas ir pilietinis pasipriešinimas. Diasporos vaidmuo ir efektyvus veikimas 

konfliktinėse situacijose. Irmos Petraitytės Lukšienės (Vokietija) pranešimas. 
  Strateginis planas, kaip padėti Lietuvai kilus tokiam poreikiui ir konkretus pasipriešinimas 

propagandai. Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministro Arvydo Anušausko (t.b.c.) pranešimas.
  Ko galima pasimokyti iš Ukrainos: pasisako Ukrainos lietuvių bendruomenės pirmininkė 

Dalia Makarova (t.b.c.).
Praktinės įžvalgos: pasisako „Gedimino legiono” vadovė Eglė Radvilė ir kiti.
Pasisako lietuvių bendruomenių atstovai.
Moderuoja Laurynas Gerikas (Belgija).

17.00–17.30 val.  Diskusijos.
17.45–19.00 val.  Tautinių rūbų, liaudiškos tekstilės dirbinių ir papuošalų paroda „Raštų margumas, perėdnių 

gražumas“. Parodos pristatymas. LR Seimo I rūmų Vitražo galerija.

Liepos 20 d. (trečiadienis)

9.00–10.30 val.  Nutarimai ir rezoliucijos. Pateikimas. Diskusijos.
10.30–11.00 val.  Kavos pertrauka.
11.00–12.00 val.  Kandidatų į PLB pirmininkus, Valdybą, Kontrolės komisiją ir Konfliktų sprendimo komitetą 

prisistatymas. 
12.00–13.00 val.  Rinkimai.  
13.00–14.00 val.  Pietų pertrauka.
14.00–15.30 val.  PLB XVII Seimo nutarimai ir rezoliucijos. Priėmimas.
15.30–15.45 val.  Pertrauka.  
15.45–16.30 val.  Rinkimų rezultatų paskelbimas. Bendra visų dalyvių nuotrauka. 
16.30–17.00 val.  PLB XVII Seimo apibendrinimas. 
17.00–18.30 val.  Seimo uždarymas, vakarienė LR Seimo III rūmuose. 

Liepos 21 d. (ketvirtadienis)

11.00–12.00 val.  Spaudos konferencija Seimo spaudos konferencijų salėje, dalyvaujant naujai PLB valdybai.
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LIETUVIŲ TAUTA,
užsigrūdinusi amžių kovose dėl teisės laisvai ir nepriklausomai gyventi savo tėvų žemėse, 
vieninga valia siekia savo gyvybę, kalbą, tautines bei valstybines tradicijas išlaikyti, kurti 
ir ugdyti, kad savo tautine kultūra visuotinei žmonių giminės pažangai bendradarbi-
audama, vykdytų Visagalio valią ir laisvo žmogaus pašaukimą. Lietuvių Tautos amžinųjų 

siekimų vardan skelbiama ši

LIETUVIŲ CHARTA

1
Tauta yra prigimtoji žmonių bendruomenė. Niekas 
negali būti prievartaujamas savo ryšį su tautine ben-
drija nutraukti. Pasaulyje pasklidę lietuviai sudaro vi-
eningą Pasaulio Lietuvių Bendruomenę.

2
Žmogus turi prigimtąją teisę laisvai išpažinti ir ugdyti 
savo tautybę. Lietuvis lieka lietuviu visur ir visada. Savo 
tėvų išlaikytą Lietuvių Tautos gyvybę lietuvis perduoda 
ateities kartoms, kad amžinai gyventume.

3
Kalba yra stipriausias tautinės bendruomenės ryšys. 
Lietuvių kalba lietuviui yra tautinė garbė.

4
Šeima yra tautos gyvybė. Lietuvis kuria lietuvišką šeimą.

5
Tautinė kultūra yra kelias į tarptautinį pripažinimą 
ir bendravimą. Apreikšdama tautos genijų, tautinė 
kultūra įneša savaimingą indėlį į visuotinius žmonių 
giminės laimėjimus. Kiekvieno lietuvio priedermė su-
daryti sąlygas tautinei kultūrai.

6
Valstybė yra aukščiausioji tautinės bendruomenės or-
ganizacija. Valstybinė nepriklausomybė yra tautinės 
kultūros ugdymo ir išlikimo sąlyga. Darbu, mokslu, 
turtu ir pasiaukojimu lietuvis kovoja, kad apgintų ir iš-
laikytų nepriklausomą Lietuvos valstybę.

7
Mokykla yra tautinės dvasios židinys. Kiekvieno lietuvio 
kilniausioji pareiga būti lietuvių mokyklos rėmėju.

8
Draugija yra tautinės kultūros veiksminga talkininkė. 
Lietuvis kuria ir palaiko religines, kultūrines, jaunimo, 
savišalpos, profesines ir kitas lietuvių draugijas.

9
Mūsų tėvų kovos ir aukos dėl lietuviškos knygos yra tes-
tamentinis įpareigojimas visoms Lietuvių Tautos kar-
toms. Lietuvis organizuoja ir remia spausdintą lietu-
višką žodį.

10
Tautos istorija yra geriausia tautos mokytoja. Lietuvis 
brangina savo tautos praeitį ir tautinius papročius. 
Lietuvis stengiasi būti vertas savo protėvių, kad paliktų 
pagarbų pasididžiavimą savo palikuoniams.

11
Tautinis solidarumas yra aukščiausia tautinė do-
rybė. Lietuvis ugdo tautinį solidarumą. Visi lietuviai 
yra lygūs tos pačios tautos vaikai, tarp savęs broliai. 
Tautinio susipratimo ir lietuvių vienybės ženklan kie-
kvienas lietuvis moka nuolatinį tautinio solidarumo 
įnašą.

12
Lietuvio tautinės spalvos: geltona  – žalia  – raudona. 
Lietuvio tautinė šventė – Vasario 16-oji. Lietuvio šūkis: 
„ “.

13
Lietuvis yra lojalus savo gyvenamajam kraštui. Lietuvio 
santykius su nelietuviu nustato artimo meilė ir pagarba 
kiekvieno žmogaus laisvei, garbei, gyvybei, sveikatai ir 
turtui.

Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas
Tremtyje, 1949 m. birželio 14 d.

Dokumentai
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Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Konstitucija

I. Pasaulio Lietuvių Bendruomenė

1.  a) Pasaulio Lietuvių Bendruomenę (PLB) sudaro 
visi lietuviai gyveną už Lietuvos Respublikos ribų 
bei jų šeimų nariai, kurie pripažįsta PLB Konstitu-
ciją, jos veiklos tikslus ir principus.

b)  Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Konstitucija re-
miasi Lietuvių Charta, paskelbta 1949 m. birželio 
14 d.

2. Kiekvieno krašto Lietuvių Bendruomenė tvarkosi 
pagal savo priimtą statutą, prisiderindama prie vietos 
sąlygų bei įstatymų ir PLB Konstitucijos.

3. Vyriausiasis Pasaulio Lietuvių Bendruomenės or-
ganas yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas.

II. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas

4. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas taria 
visus PLB reikalus:

a)  priima ir keičia Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Konstituciją;

b)  remia Nepriklausomą Lietuvos valstybę ir jos 
demokratiškai išrinktas vadovybes. Pasaulio Lie-
tuvių Bendruomenė ir Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menės Seimas nesieja savęs nei su kokia nors viena 
politine partija, grupe ar judėjimu, nei su kokia 
nors viena idėja bei pasaulėžiūra, nei su kokia nors 
viena religija. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo pagrin-
dinis tikslas ir darbų atrama yra Nepriklausomos 
Lietuvos valstybė ir už jos ribų gyvenančių tau-
tiečių lietuvybė.

c)  sprendžia bendruosius reikalus ir aptaria ryšius 
tarp atskirų kraštų Lietuvių Bendruomenių;

d)  renka Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybą, 
Kontrolės Komisiją ir Konfliktų Sprendimo Komi-
tetą;

e)  ieško priemonių lietuvybei išlaikyti;
f)  derina lietuvių kultūrinę veiklą ir švietimo darbą;
g)  priima Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos 

apyskaitą, Kontrolės Komisijos aktą ir išklauso 
Konfliktų Sprendimo Komiteto pranešimą;

h)  svarsto PLB Seimo narių, PLB Valdybos ir kraštų 
Bendruomenių valdybų siūlymus.

5. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seime balsavimo 
teisę turi:

a)  atskirų kraštų Lietuvių Bendruomenių rinktieji 
atstovai ir atskirais atvejais, kur krašto bendruo-
meninėje veikloje dar nedalyvauja didesnis lie-
tuvių skaičius, to krašto gausingiausios visuotinio 
pobūdžio organizacijos atstovai, tokiai organiza-
cijai prašant ir PLB Valdybai nutarus bei atstovų 
skaičių nustačius;

b)  PLB Valdybos nariai;
c)  kraštų Lietuvių Bendruomenių valdybų pirmi-

ninkai arba jų įgalioti valdybų nariai;
d)  Konfliktų Sprendimo Komiteto ir Kontrolės Ko-

misijos pirmininkai;
e)  Kraštų Lietuvių Jaunimo Sąjungų valdybų pirmi-

ninkai arba jų įgalioti valdybų nariai.
 6. Kraštų Lietuvių Bendruomenių atstovų rinkimo 

tvarką nustato kiekvieno krašto Lietuvių Bendruo-
menė atskirai, o Seime dalyvaujančios organizacijos 
savo atstovus parenka ar keičia savo tvarka.

7. Krašto Lietuvių Bendruomenės atstovui mirus 
arba raštu nuo mandato atsisakius, jo vieton įeina se-
kantis pagal balsų daugumą kandidatas. Kandidato ne-
sant, atstovą parenka Krašto Valdyba.

8. Kiekvieno krašto Lietuvių Bendruomenė renka 
į Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimą bent vieną 
atstovą.
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9. Kraštų Lietuvių Bendruomenių renkamųjų at-
stovų skaičių kiekvienu atveju nustato Pasaulio Lie-
tuvių Bendruomenės Valdyba.

10. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo atstovai 
renkami trejiems metams.

11. Seimo atstovu gali būti kiekvienas lietuvis ne jau-
nesnis kaip 18 metų. Savo mandato atstovas negali per-
leisti kitam.

12. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba šaukia 
Seimo sesijas, nustato sesijų laiką ir vietą, ir parengia 
sesijos dienotvarkės ir reguliamino projektus.

13. Paprastosios sesijos Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menės Seimas šaukiamas bent kartą per trejus metus.

14. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybai nu-
tarus arba vienam trečdaliui Seimo atstovų pasiūlius ir 
svarstytinus dalykus nurodžius, PLB Valdyba turi ne vė-
liau kaip per šešis mėnesius sušaukti Seimą nepaprastai 
sesijai.

15. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės sesija įvyksta, 
jeigu joje dalyvauja ne mažiau kaip vienas trečdalis 

Seimo atstovų. Susirinkus mažiau negu pusei Seimo at-
stovų, Seime sprendžiami tik tie klausimai, kurie nuro-
dyti iš anksto PLB Valdybos paskelbtame dienotvarkės 
projekte.

16. Seimo sesijai vadovauja Seimo rinktasis prezidi-
umas.

17. Visi klausimai sprendžiami Seimo posėdyje daly-
vaujančių atstovų paprasta balsų dauguma, jeigu klau-
simui spręsti Konstitucija nenustato kvalifikuotos dau-
gumos. Kvalifikuotą daugumą sudaro du trečdaliai nuo 
sesijoje asmeniškai užsiregistravusių atstovų. Kvalifi-
kuota dauguma reikalinga: Konstitucijai keisti, nepasi-
tikėjimui PLB Valdybai, Kontrolės Komisijai, Konfliktų 
Sprendimo Komitetui ar atskiriems tų institucijų na-
riams pareikšti ir Seimo jau priimtai dienotvarkei keisti.

18. Seimas sesijos metu gali sudaryti komisijas atski-
riems uždaviniams.

19. Tarpsesiniu metu, reikalui esant, Seimas spren-
džia atskirus klausimus korespondenciniu balsavimu, 
kurį praveda PLB Valdyba.

III. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkas ir Valdyba

20. Pasaulio Lietuvių Bendruomenei atstovauti ir ats-
kirų kraštų Lietuvių Bendruomenių veiklai derinti, ska-
tinti bei plėsti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas 
renka Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininką ir 
Valdybos narius. Be Seimo rinktųjų PLB Valdybos narių, 
į PLB Valdybą įeina Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
pirmininkas arba PLJS Valdybos paskirtas atstovas.

 Ji:
a)  vykdo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo 

nutarimus;
b)  derina pasaulio lietuvių švietimo, tautinės kul-

tūros, socialinę, šalpinę, ekonominę ir politinę 
veiklą, tuo reikalu bendradarbiaudama su kitais 
lietuvių veiksniais;

c)  informuojasi ir informuoja atskirų kraštų Lietuvių 
Bendruomenių valdybas apie lietuvių padėtį;

d)  kartą per metus pateikia Pasaulio Lietuvių Ben-
druomenės Seimo nariams praėjusių metų veiklos 
pranešimą ir ateinančių metų finansų sąmatą bei 
veiklos planą;

e)  pateikia PLB Seimui tvirtinti savo veiklos apys-
kaitą;

f)  atlieka kitus šios Konstitucijos ir PLB seimo pa-
vestus uždavinius.

21. PLB Pirmininkas ir Valdyba renkama trejiems 
metams. Jos narių bei kandidatų skaičių nustato PLB 
Seimas.

22. PLB Pirmininko ir Valdybos kadencija baigiasi 
naujai Valdybai pareigas perdavus. Perdavimas turi 
įvykti ne vėliau kaip per 30 dienų naują valdybą išrinkus.

23. PLB Pirmininkas, Valdyba arba jos atskiras narys 
atsistatydina, PLB Seimui pareiškus

nepasitikėjimą 17 straipsnio nustatyta tvarka.
24. Svarbesnėms sritims tvarkytis PLB Valdyba gali 

sudaryti atskiras komisijas arba skirti įgaliotinius.
25. Rinktam PLB Valdybos nariui dėl kurių nors prie-

žasčių nustojus būti valdybos nariu, jo vieton, ne vėliau 
kaip per 30 dienų įeina daugiausia iš eilės į tą darbo sritį 
balsų gavęs kandidatas.

26. Valdyba prireikus gali kooptuoti naujų narių, 
kurių skaičius negali būti didesnis kaip vienas trečdalis 
rinktųjų narių. Kooptuotieji nariai turi lygias teises su 
rinktaisiais.
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IV. PLB atskirų darbo sričių institucijos

27. PLB Valdybos nariai, vadovaujantieji atskiroms 
darbo sritims, gali prie savęs turėti vienkartines ar nuo-
latines komisijas, kurias tvirtina PLB Valdyba ir kurios 
veikia pagal PLB Valdybos patvirtintą statutą.

28. PLB Konfliktų Sprendimo Komitetas renkamas 
trejiems metams. Jo narių ir kandidatų skaičių nustato 
PLB Seimas. PLB Konfliktų Sprendimo Komitetas suin-
teresuotoms institucijoms prašant:

a)  aiškina PLB Konstituciją ir PLJS Statutą;
b)  pasisako dėl PLB Valdybos ir PLJS Valdybos ir kitų 

PLB bei PLJS institucijų sprendimų bei veiksmų 
teisėtumo;

c)  pasisako principiniais lietuvių garbės reikalus lie-
čiančiais klausimais. PLB Konfliktų Sprendimo Ko-
mitetas veikia pagal PLB Seimo patvirtintą statutą;

d)  sprendžia Kraštų Lietuvių Bendruomenių konf-
liktus, kurie nėra išsprendžiami pačių Kraštų Ben-
druomenių.

29. PLB Kontrolės Komisija renkama trejiems me-
tams. Jos narių ir kandidatų skaičių nustato PLB seimas. 
PLB Kontrolės Komisija:

a)  tikrina PLB Valdybos, PLJS Valdybos ir kitų PLB 
bei PLJS institucijų finansinę atskaitomybę;

b)  surašo atskaitomybės tikrinimo aktus ir juos pa-
teikia atitinkamoms institucijoms – Pasaulio Lie-
tuvių Bendruomenės Seimui arba Pasaulio Lie-
tuvių Jaunimo Kongreso Atstovų Suvažiavimui 
tvirtinti.

30. Visų PLB atskirų darbo sričių institucijų kaden-
cija baigiasi kartu su PLB Valdybos kadencija.

V. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės lėšos

31. Pasaulio Lietuvių Bendruomenė yra ne pelno or-
ganizacija.

32. PLB lėšas sudaro:
a)  atskirų kraštų Lietuvių Bendruomenių įnašai, ne 

mažesni kaip 15 procentų tautinio solidarumo 
įnašų;

b)  aukos, palikimai, dovanos bei kitos pajamos;
c)  kraštų Bendruomenių paskirta parama.

VI. Pereinamieji nuostatai

33. Ši PLB Konstitucija yra priimta PLB IV Seimo, įvy-
kusio 1973 m. rugpjūčio 30 – rugsėjo 2 d. Vašingtone; pa-
keista PLB Seimo korespondenciniu balsavimu 1979 m. 
gegužės 31 d; PLB VI seime, įvykusiame 1983 m. birželio 

27–30 d. Čikagoje; ir PLB IX Seime, įvykusiame 1997 m. 
liepos 1–7 d. Vilniuje; ir PLB XIV Seime, įvykusiame 2012 
metų rugpjūčio 7-10 dienomis Vilniuje, PLB XV Seime, 
įvykusiame 2015 metų liepos 14-17 dienomis Vilniuje. 

PLB XVII Seimui siūloma priimti pakeitimus:

Pakeisti PLB Konstitucijos 19 straipsnį išdėstant 
taip:

19. PLB Seimo sesija gali vykti ir nuotoliniu būdu. 
Tarpsesiniu metu, reikalui esant, Seimas sprendžia ats-
kirus klausimus nuotoliniu internetiniu balsavimu, kurį 
praveda PLB Valdyba, Valdybos patvirtinta tvarka.

Pakeisti PLB Konstitucijos 27 straipsnį išdėstant 
taip:

27. PLB Valdybos nariai, vadovaujantieji atskiroms 
darbo sritims, gali prie savęs turėti vienkartines ar nuo-
latines komisijas, kurias tvirtina PLB Valdyba ir kurios 
veikia pagal PLB Valdybos patvirtintą statutą. PLB Val-
dybos nariai turi konfidencialumo įsipareigojimus.
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Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Vizija ir Misija

VIZIJA

„Lietuviais esame mes gimę, lietuviais turime ir būt!“
  J. Zauerveinas

MISIJA

Užsienio lietuviai išlaiko ir ugdo lietuvybės dvasią. 
Sparčiai augantis globalizmas kelia iššūkį tautų pa-
veldo, jų dorovinių įsitikinimų ir estetinio suvokimo 
tradicijų išlaikymui. Tautų kultūrų įvairovė praturtina 

mūsų dvasinį pasaulį. Kiekviena tauta, kad ir maža, yra 
stebuklingojo vitražo dalelytė, ją sunaikinus sumenki-
namas pats didysis kūrinys.

Veiklos principai

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (toliau PLB) vado-
vaujasi Lietuvių Chartos principais ir Pasaulio Lie-
tuvių Bendruomenės Konstitucija.

PLB yra tautinė bendruomenė. Nulemiantis veiksnys 
yra tautinė kilmė, o ne narystė.

Lietuviai, gyvenantys už Lietuvos ribų, ir lietuviai, 
gyvenantys Lietuvoje, yra nedalomoji tos pačios lie-
tuvių tautos dalis.

PLB veikia nevyriausybinių (NVO) organizacijų pa-
grindu.

Veiklos tikslai

Aukščiausias ir vertingiausias kultūros elementas 
yra kalba. Lituanistinis švietimas užsienyje turi būti 
pirmaeilis ir nuolatinis uždavinys. Mokslo rėmimas yra 
vienas svarbiųjų lietuviškos bendruomenės uždavinių.

Visuomenę vienijanti jungtis yra kultūra. PLB ska-
tina gerbti savitą lietuvių kultūrą ir tautinio tapatumo 
puoselėjimą užsienyje ir Lietuvoje. Pamatinis tautinės 
kultūros šaltinis yra Lietuva. 

Racionalus istorinės atminties naudojimas padeda 
išryškinti savąją tapatybę ir suprasti sąsajas su civiliza-
cijos procesais, todėl svarbu tyrinėti ir nepolitizuojant 
ieškoti kuo tikslesnio Lietuvos valstybės ir jos žmonių 
praeities suvokimo.

Jaunimo auklėjimas, jo veikla ir užimtumas turi būti 
vienas iš svarbiausių tautos išlikimo uždavinių. Tau-
tinis auklėjimas turi būti sąmoningas ir pradedamas 

nuo pat mažens. PLB remia Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos, jaunimo organizacijų, sportinio judėjimo, 
tautinių ansamblių ir kitą jaunimo veiklą, kuri padeda 
besivystančiom asmenybėm suvokti savo tautinį tapa-
tumą ir save.

PLB skatina visus lietuvius puoselėti savo šeimose 
lietuviškas vertybes, mokyti vaikus ir vaikaičius lietuvių 
kalbos, pažindinti šeimos narius su savosios Tėvynės 
kultūra, istorija, skiepyti lietuvybės dvasią ir meilę Lie-
tuvai.

PLB budi, kad būtų išsaugota Lietuvos nepriklauso-
mybė. Vykstantieji globalizacijos procesai, suteikdami 
prioritetą ekonominėms struktūroms, siekia suvienyti 
politines ir socialines sistemas, vyksta nuolatiniai po-
kyčiai, kurie ne vien jungia valstybes ir tautas, bet kartu 
sukelia politinį nepastovumą.
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PLB ragina užsienyje esančius lietuvius burtis į 
Kraštų Lietuvių Bendruomenes. Vienas svarbiausių 
tikslų – branginti kiekvieną lietuvį ir padėti vienas 
kitam, dalinantis svarbia informacija apie gyvenamąją 
šalį.

PLB ragina remti lietuvių sielovados centrus (para-
pijas, misijas, vienuolynus) užsienyje, jų evangelizacinę 
ir socialinę veiklą išlaikant krikščioniškas vertybes ir 
religines tautines tradicijas.

PLB ragina Kraštų Lietuvių Bendruomenes lab-
daringai veiklai, skatina padėti to reikalingoms Lie-
tuvos institucijoms ne tik materialiai, bet ir padedant 
užmegzti kontaktus savo gyvenamoje šalyje, kurti ir 
padėti išlaikyti bendrus Lietuvai naudingus labdaros 
fondus, organizuoti labdaros projektus.

PLB skatina kurti ir išlaikyti bendruomeninius cen-
trus savo Kraštų Lietuvių Bendruomenėse.

PLB skatina užsienio lietuvių investicijas Lietuvoje, 
kurios prisidėtų prie Lietuvos valstybės savarankiš-
kumo.

PLB Valdyba skatinama kurti įvairių veiklos sričių 
komisijas ir ieškoti kelių bei būdų kaip efektyviau vys-
tyti veiklą, atsakančią į moderniosios civilizacijos iššū-
kius.

PLB plečia informacijos sklaidą elektroniniu būdu 

ir tęsia tradiciniu būdu per „Pasaulio lietuvio“ žurnalą, 
lietuvišką spaudą, radijo laidas, televizijos programas ir 
leidinius.

PLB rūpinasi savo įvaizdžiu užsienyje ir Lietuvoje.
PLB yra Jungtinėse Amerikos Valstijose (Illinois) re-

gistruota pelno nesiekianti bendruomenė. Finansus 
savo veiklai telkia pagal PLB Konstitucijoje nurodytą 
lėšų telkimo būdą ir su konkrečiais projektais kreipiasi 
į įvairius fondus, Lietuvos Respublikos Vyriausybę. 

PLB skatina kiekvieną Kraštų Lietuvių Bendruo-
menę, atsižvelgiant į savo poreikius ir savitumą, suda-
ryti ilgalaikį ir trumpalaikį veiklos planą, informuoti 
PLB Valdybą ir lietuvių visuomenę.

PLB išlaiko atstovybę Lietuvoje (Vilniuje).
Emigracijos ir migracijos skaičiams nuolatos augant 

PLB ragina Lietuvos Respublikos Seimą ir Vyriausybę 
įsteigti užsienio lietuvių reikalų institucijas, kurios 
glaudžiai bendradarbiautų su PLB ir Kraštų Lietuvių 
Bendruomenių vadovaujančiais organais, apie savo 
veiklą pateiktų išsamią informaciją.

PLB skatina Užsienio reikalų ministeriją Lietuvos 
Respublikos ambasadas ir konsulatus palaikyti aktyvius 
ryšius su Kraštų Lietuvių Bendruomenėmis.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė skatina lietuvių grį-
žimą į Tėvynę.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XII Seimas 
2006 m. rugpjūčio 9 d. 

Vilnius

PLB Vizijos ir Misijos istorija. PLB Vizijos ir Misijos istorija. 2003 m. liepos 11 d. PLB XI Seimas įgaliojo PLB 
valdybą sudaryti komitetą naujai PLB vizijai sukurti. Vizijos ir Misijos projekto komiteto sudėtis: pirmininkė 
Liūda Rugienienė (JAV), dr. Bronius Makauskas (Lenkija), prelatas Edmundas Putrimas (Kanada), Daina Bogda-
nienė (Norvegija). Priimta PLB XII Seime 2006 m. rugpjūčio 9 d. Vilniuje.

2019 m. liepos 1–4 dienomis vykusiame Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są-
jungos lyderių suvažiavime, skirtame Pasaulio lietuvių metams ir Lietuvių Chartos 70-mečiui paminėti buvo 
priimtos PLB strateginės veiklos kryptys:

•  Lietuvos Nacionalinėje strategijoje diaspora yra prioritetas,

•  PLB įvairiapusiškai gina diasporos interesus, atstovauja jiems Lietuvos institucijose,

•  PLB yra vienijantis pasaulio lietuvių tinklas, veikiantis vardan sėkmingesnės Lietuvos,

• PLB yra finansiškai tvari organizacija,

• PLB nuolatos tobulėja ir ugdo lyderius.
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PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS  
XVII SEIMO DARBO TAISYKLIŲ (REGLAMENTO) projektas

Vadovaudamasi Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Konstitucija, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba 
skelbia Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo darbo 
taisykles (reglamentą), paremtas PLB Konstitucija, 
PLB buvusių Seimų praktika bei nutarimais ir lietuvių 
bend ruomenių susirinkimų tvarkos taisyklėmis bei tra-
dicijomis.

I. SEIMO SUDĖTIS

1. Seimą sudaro atstovai pagal PLB valdybos iš anksto 
nustatytą ir kraštų lietuvių bendruomenėms praneštą 
atstovų skaičiaus paskirstymą (lentelę).

2. Seimo atstovais (nariais) yra ir pagal PLB Konstitu-
ciją Seime balsavimo teisę turi:

a)  atskirų kraštų lietuvių bendruomenių išrinkti at-
stovai;

b)  PLB valdybos nariai;
c)  PLB Konfliktų sprendimo komiteto ir Kontrolės 

komisijos pirmininkai;
e ) kraštų lietuvių bendruomenių valdybų pirmi-

ninkai ar jų įgaliotas valdybos narys;
f)  kraštų lietuvių jaunimo sąjungų valdybų pirmi-

ninkai ar jų įgaliotas valdybos narys.
(toliau jie visi vadinami atstovais).
g) kiekvienas atstovas turi tik 1 balso teisę.
3. Išrinkto PLB Seimo atstovo kadencija prasideda 

Seimui susirinkus į pirmąją sesiją ir baigiasi po trejų metų, 
susirinkus naujam Seimui. PLB organų ir kraštų valdybų 
pirmininkų, kaip naujo PLB Seimo atstovų, kadencija 
prasideda Seimui susirinkus į pirmąją sesiją ir baigiasi at-
stovavimą Seime perėmus naujiems pirmininkams.

4. Atstovavimas yra garbės pareiga. Seimo atstovams 
nėra atlyginama.

5. Nedalyvaujantis Seimo sesijoje ar posėdyje atstovas 
savo mandato negali perleisti kitam, tačiau gali raštu jo 
visiškai atsisakyti. Tada jo vietą užima kitas to krašto 
Lietuvių Bendruomenės kandidatas, gavęs daugiausia 
balsų. Kandidato nesant, atstovą parenka krašto liet-
uvių bendruomenės valdyba, raštu apie tai pranešdama 
PLB valdybai.

6. Seimo posėdžiuose siūlymus pateikia, kalba, dis-
kutuoja ir balsuoja tik atstovai.

7. Į Seimo komisijas gali įeiti ar atskirų sričių pranešė-
jais būti ir ne Seimo atstovai. PLB valdybos kvietimu 
arba siūlymu, pritariant Seimui, dalyvaujantys asmenys 
yra Seimo referentai, prelegentai ar talkininkai. Tokie 
referentai, prelegentai ar talkininkai Seime neturi bal-
savimo teisės, bet turi teisę kalbėti.

8. Į Seimą PLB valdyba gali kviesti Lietuvos valdžios 
ir gausiausių religijų atstovus kaip garbės svečius. 

9. Svečiai gali stebėti Seimo eigą, tačiau teisės kalbėti 
jie neturi. Tos teisės jiems perleisti ar suteikti negali nė 
vienas PLB Seimo atstovas ar Seimo Prezidiumas.

a)  Svečio teisėmis taip pat į PLB Seimo posėdžius yra 
kviečiami jau susikūrusių, bet į PLB dar nepriimtų 
lietuvių bendruomenių ar kitų lietuviškų organi-
zacijų atstovai, tačiau teisės balsuoti jie neturi.

b)  Uždaruose PLB Seimo posėdžiuose svečiai nedaly-
vauja. Dalyvauti gali tik kviesti ekspertai.

10. PLB valdyba, gavusi kraštų bendruomenių pra-
nešimus, iš anksto parengia Seimo atstovų pagal 
kraštus sąrašą ir jį perduoda Seimo mandatų komisijai. 
Mandatų komisija susideda iš trijų PLB valdybos narių. 
Atstovai Seime registruojasi pagal savo kraštų lietuvių 
bendruomenių duotus įgaliojimus. Registraciją vykdo 
Seimo registracijos komisija, sudaryta iš PLB val-
dybos iš anksto pakviestų keturių asmenų. Įgaliojimų 
teisėtumą iš anksto, prieš Seimo sesiją, ir vėliau, sesijos 
metu, patikrina PLB valdybos sudaryta Seimo mandatų 
komisija.

11. Dėl atstovų įgaliojimų teisėtumo kilusius klau-
simus, neaiškumus, skundus ir kitus reikalus svarsto 
Seimo mandatų komisija ir, juos išsprendusi, savo iš-
vadas pateikia susijusiems asmenims, PLB valdybai ir 
Seimo Prezidiumui. 

II. SEIMO KVORUMAS

12. Seimas įvyksta susirinkus ir užsiregistravus ne 
mažiau kaip trečdaliui Seimo atstovų. Susirinkus 
mažiau negu pusei Seimo atstovų, Seime sprendžiami 
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tik tie klausimai, kurie yra nurodyti iš anksto PLB val-
dybos paskelbtoje darbotvarkėje. 

13. Posėdžių kvorumą sudaro Seime užsiregist ravusių 
atstovų dauguma.

14. Kvorumą patikrinti gali reikalauti kiekvienas 
atstovas bet kuriuo posėdžio metu, kai gauna balsą, 
tačiau negalima pertraukti kalbančiojo ar jau pradėto 
balsavimo. Toks balsavimas vėliau neginčijamas.

15. Kvorumo nesant, Seimo posėdyje galima:
a)  išklausyti darbotvarkėje numatytus pranešimus;
b)  svarstyti bei nutarti dėl klausimų, susijusių su per-

trauka ir su posėdžio tęsimu.

III. SEIMO ORGANŲ SUDARYMAS 

16. PLB valdyba pasiūlo ir Seimas patvirtina (gavę 
delegatų sąrašą iš anksto) Prezidiumą, sekretoriatą, 
komisijas ir kitus reikalingus organus, nustato jų narių 
skaičių, sudarymo būdą ir pareigas.

17. Seimo darbo komisijos yra: 
a)  Registracijos komisija (iš anksto sudaryta iš PLB 

valdybos kviestų asmenų registracijai vykdyti) – 
keturi Seimo nariai;

b)  Mandatų komisija (iš anksto sudaryta iš trijų PLB 
valdybos narių patikrinti atstovų įgaliojimų teisė-
tumui);

c)  Balsų skaičiavimo komisija (balsams skaičiuoti) – 
keturi Seimo nariai;

d)  Nominacijų komisija (surasti, surašyti ir pasiūlyti 
kandidatus į PLB organus) – trys Seimo nariai;

e)  Nutarimų komisija (surinkti, redaguoti ir pateikti 
Seimui priimti nutarimus) – penki Seimo nariai;

f)  kitos komisijos, Seimo sudaromos specialiems 
tikslams.

18. Kandidatus į komisijas siūlo PLB valdyba. Bet siūlyti 
taip pat gali ir kiekvienas atstovas, gavęs siūlomojo su-
tikimą žodžiu (jei siūlomas kandidatas dalyvauja posėdyje) 
arba raštu (jei siūlomas kandidatas nedalyvauja posėdyje).

19. Organai renkami posėdyje dalyvaujančių atstovų 
balsų dauguma. Išrinktųjų organų nariai pareigomis 
pasiskirsto patys, jei Seimas nenutaria kitaip.

IV. PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
VALDYBOS RINKIMAI

20. PLB Seimas nustato PLB valdybos narių skaičių 
pagal PLB darbo sritis. Seimas renka PLB pirmininką, 
kartu su komanda, slaptu balsavimu. Komanda – kan-

didatai į PLB Valdybos narius į PLB Seimo nustatytas 
PLB darbo sritis. Komanda rinkimams pristato savo 
veiklos strategiją kadencijos laikotarpiui, kiekvienai 
sričiai numatant aiškius bei pamatuojamus tikslus.

Siūlomos sritys (PLB Seimas gali pasiūlyti ir kitas):
1. PLB viešieji ryšiai.
2. Visuomeninių ir specialių projektų reikalai.
3. Finansų ir lėšų telkimo sritis.
4. Švietimo sritis.
5. Kultūros sritis.
6. PLB plėtros ir tvarumo sritis.
7. Ekonominio bendradarbiavimo sritis. 
8. Sporto bei fizinio aktyvumo sritis.
(Iš šių valdybos narių PLB valdyboje išrenkamas vi-

enas vykdomasis pirmininko/ės pavaduotoja/as)
21. Pasiskirsčius balsams po lygiai, į PLB valdybą 

įeina pagal amžių vyresnis kandidatas.

V. SEIMO DARBOTVARKĖ

22. Preliminari darbotvarkė turi būti pateikta šešios 
savaitės prieš PLB Seimą. 

23. Seimo darbotvarkę teikia PLB valdyba. Darbot-
varkės pakeitimus ar papildymus gali siūlyti kiekvienas 
atstovas iš anksto tik raštu. Siūlomas pakeitimas ar papil-
dymas turi būti raštu pateiktas ir kito atstovo paremtas. 
Tik raštu pateiktas ir paremtas siūlomas pakeitimas ar 
papildymas yra svarstomas. Darbotvarkę Seimas priima 
posėdyje dalyvaujančių atstovų balsų dauguma.

24. Darbotvarkė priimama visai Seimo sesijai. Vėliau, 
vykstant posėdžiams, jos pakeitimams ar papildymams 
reikalingas Seime užsiregistravusių atstovų dviejų 
trečdalių daugumos nutarimas.

VI. DARBOTVARKĖS VYKDYMAS

25. Seimą atidaro ir iki jo Prezidiumo bei sekreto-
riato išrinkimo Seimui pirmininkauja PLB pirmininkas 
arba jo pavedimu kitas PLB valdybos narys.

26. Seimo posėdžiai yra atviri. Prezidiumo ir dešim-
ties atstovų siūlymu Seimas posėdyje dalyvaujančių at-
stovų balsų dauguma gali nutarti daryti uždarą posėdį 
atskiriems specifiniams klausimams aptarti.

27. Prezidiumas posėdžio pradžioje skelbia to 
posėdžio darbotvarkę ir posėdžio pabaigos laiką.

28. Prezidiumas yra atsakingas už darbotvarkės įvy-
kdymą. Prezidiumo nutarimu arba atstovų siūlymu 
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posėdyje dalyvaujančių atstovų balsų dauguma gali 
būti nutarta:

a)  baigti kalbėtojų sąrašą;
b)  apriboti kalbėjimo laiką;
c)  neleisti tuo pačiu klausimu kalbėti daugiau kaip 

vieną kartą.
29. Posėdžio pirmininkas, norėdamas kalbėti ar pa-

reikšti savo nuomonę, dalyvauti svarstomo klausimo 
diskusijose, pirmininkavimą perleidžia kitam Prezi-
diumo nariui.

30. Posėdžio laikas pratęsiamas (bet ne ilgiau kaip iki 
kito priimtos sesijos darbotvarkės posėdžio pradžios) 
posėdyje dalyvaujančių atstovų balsų dauguma.

VII. SIŪLYMŲ SVARSTYMAS IR BALSAVIMO BŪDAI

32. Siūlymus Seimui svarstyti pateikia PLB valdybos 
nariai, klausimų referentai, komisijos ir Prezidiumas. Jų 
siūlymams parėmimo nereikia.

32. Atstovo siūlymas turi būti kito atstovo paremtas 
(siūlymas gali būti paremtas neprašant žodžio, iš vietos 
garsiai pasakant: „siūlymą remiu, vardas ir pavardė, 
atstovas iš …… krašto“). Neparemtas siūlymas nesvar-
stomas. Ilgi ar sudėtingi siūlymai ar siūlomi nutarimai 
tuoj po jų pateikimo žodžiu įteikiami Prezidiumui 
raštu ir tik tuomet svarstomi.

33. Parėmimo nereikia:
a)  siūlant daryti pertrauką ar posėdį pratęsti;
b)  prašant žodžio dėl tvarkos ar procedūrai paaiš-

kinti;
c)  reikalaujant perskaičiuoti balsus;
d)  apeliuojant dėl posėdžio pirmininko sprendimo.
34. Žodis suteikiamas pagal prašymo eilę. Referentui 

ir PLB valdybos nariui žodis gali būti suteikiamas be 
eilės. Žodis be eilės suteikiamas procedūros klausimais.

35. Seimas visais klausimais balsuoja viešai ir atvirai, 
atstovams pakeliant balsavimo korteles. Balsų skaičia-
vimą tvarko Prezidiumas (jis gali pats nuspręsti, ar yra 
balsų dauguma, arba kviesti Balsų skaičiavimo komisiją 
balsus suskaičiuoti), išskyrus renkant PLB pirmininką 
ir PLB valdybą. 

36. Seimas Prezidiumo sprendimu arba posėdyje 
dalyvaujančių atstovų balsų dauguma gali nutarti bal-

suoti vardiniu būdu: kiekvieno Seimo atstovo pavardė 
yra atskirai pašaukiama ir jis pasako, kaip balsuoja. 
Balsų skaičiavimo komisija skaito Seimo atstovų sąrašą, 
pažymi jų balsus sąraše ir, suskaičiavusi balsavimo duo-
menis, juos pateikia Seimo Prezidiumui. 

37. Seimas posėdyje dalyvaujančių atstovų balsų 
dauguma gali nutarti slaptu balsavimu rinkti Konfliktų 
sprendimo komitetą ar Kontrolės komisiją. Slaptas bal-
savimas vyksta tokia tvarka: balsų skaičiavimo komisija 
skaito Seimo atstovų sąrašą, iš kiekvieno atstovo as-
meniškai paima tik jo slapto balsavimo kortelę, pažymi 
atstovų sąraše, kas balsavo, ir vėliau suskaičiuoja 
gautus balsus. Balsavimo duomenis pateikia Seimo 
Prezidiumui.

38. Siūlymai svarstyti teikiami taip, kad vienu metu 
būtų galima balsuoti tik dėl vieno siūlymo.

39. Siūlymai įvairiais klausimais priimami Seimo 
posėdyje dalyvaujančių atstovų paprasta balsų dau-
guma. Balsų dauguma yra daugiau kaip pusė dalyvau-
jančiųjų atstovų.

40. Kvalifikuotos Seime įsiregistravusių atstovų 
balsų daugumos reikia PLB Konstitucijoje numatytais 
atvejais: PLB Konstitucijai keisti, nepasitikėjimui pa-
reikšti, Seimo priimtai darbotvarkei ir Darbo taisyk-
lėms keisti. Kvalifikuotą daugumą sudaro du trečdaliai 
sesijoje užsiregistravusių atstovų.

41. Balsams pasidalijus po lygiai, siūlymas perbalsu-
ojamas. Jei balsai ir vėl pasidalija po lygiai, siūlymas lai-
komas atmestu.

42. Balsavusių „susilaikau“ balsai yra atmetami. 
Nutarimai yra priimami skaičiuojant tiktai „už“ ir 
„prieš“ balsus.

43. Iškilus kitiems procedūriniams klausimams, 
vadovaujamasi JAV LB susirinkimų taisyklėmis, kurios 
buvo priimtos 1973 metais ir jomis buvo naudotasi ank-
stesniuose PLB Seimo posėdžiuose.

PLB valdyba
2022-04-28

Pastaba: Pagal PLB Konstituciją reglamento projektą 
parengia PLB valdyba. Reglamentą tvirtina PLB Seimas.
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Lentelė patvirtinta PLB valdybos posėdyje 2021 m. gegužės 22 dieną. PLB XVII Seimo sesija šaukiama 2022 m. liepos 17–20 dienomis.  
Patikslinta 2022 m. birželio 10 d.

PLB XVII Seimas (2022–2025)

    LB pirmininkas LJS pirmininkas Rinkti atstovai Iš viso
1 Airija 1 4 5
2 Argentina 1 1 1 3
3 Armėnija 1 1 2
4 Australija 1 1 5 7
5 Austrija 1 1 2
6 Baltarusija 1 1 2
7 Belgija 1 1 2
8 Brazilija 1 1 2
9 Bulgarija 1 1 2

10 Čekija 1 1 2
11 Čilė 1 1 2
12 Danija 1 1 1 3
13 Ekvadoras 1 1 2
14 Estija 1 1 2
15 Graikija 1 1 2
16 Gruzija 1 1 2
17 Islandija 1 1 1 3
18 Ispanija 1 1 2
19 Italija 1 1 2
20 Izraelis 1 1 2
21 Japonija 1 1 2
22 JAV 1 1 20 22
23 Jungtinė Karalystė 1 1 6 8
24 Kanada 1 1 6 8
25 Kazachstanas 1 1 2
26 Kipras 1 1 2
27 Kolumbija 1 1 2
29 Latvija 1 1 2 4
30 Lenkija 1 1 3 5
31 Liuksemburgas 1 1 2
32 Malaizija 1 1 2
33 Malta 1 1 2
34 Moldova 1 1 2
35 Naujoji Zelandija 1 1 2
36 Nyderlandai 1 1 1 3
37 Norvegija 1 1 3 5
38 Peru 1 1 2
39 Pietų Afrikos Respublika 1 1 2
28 Pietų Korėja 1 1 2
40 Prancūzija 1 1 2
41 Rusija 1 7 8
42 Singapūras 1 1 2
43 Suomija 1 1 2
44 Šri Lankos – Indijos LB 1 1 2
45 Švedija 1 1 3 5
46 Šveicarija 1 1 1 3
47 Taivanas 1 1 2
48 Turkija 1 1 2
49 Ukraina 1 2 3
50 Urugvajus 1 1 1 3
51 Venesuela 1 1 2
52 Vengrija 1 1 2
53 Vietnamas 1 1 2
54 Vokietija 1 4 5

  Iš viso: 54 14 107 175

 PLB Valdyba 12 12
  Konfliktų sprendimo komiteto pirmininkas 1 1
    Kontrolės komisijos pirmininkas 1 1
  Iš viso 68 14 107 189
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PLB veikla 2018–2022, iššūkiai ir perspektyvos

Praeita kadencija buvo skirta veikloms, kuriomis 
siekta išgryninti, kuo lietuvių bendruomenės gali dau-
giau prisidėti prie Lietuvos valstybės gerovės kūrimo, 
kaip geriau perduoti diasporos gerąją patirtį ir išlaikyti 
bei stiprinti ryšį su Lietuva: savo ekspertinėmis ži-
niomis ir tarptautine patirtimi. 

Keltos temos ir klausimai: ryšio su Lietuvos valstybe, 
t. y. gimimu įgytos pilietybės išsaugojimo, užsienio 
lietuvių įsitraukimo į Lietuvos pilietinį, ekonominį, 
socialinį ir kultūrinį gyvenimą, Lietuvos vardo garsi-
nimo, verslo ir investicijų pritraukimo, grįžtamosios 
migracijos skatinimo ir efektyvios Lietuvos valstybės 
institucijų komunikacijos su užsienio lietuviais ir jų 
bendruomenėmis užtikrinimo. Dedamos didžiulės pa-
stangos, kad Lietuvoje būtų daugiau žinoma apie Pa-
saulio  Lietuvių Bendruomenę, jos istoriją, aktyvumą, 
Lietuvių Chartos reikšmę ir įvairias ilgametes lietuvių 
bendruomenių veiklas. 

Paskutiniai metai PLB buvo kupini politinių po-
kyčių, įvairių vidinių iššūkių, paveikti pandemijos, karo 
Ukrainoje, bet, reziumuojant šios valdybos kadencijos 
veiklą ir įsivardijant įvairių projektų rezultatus, galima 
teigti, kad tai buvo sėkmingi ir turiningi šios valdybos 
kadencijos metai. Svarbu ne tik tai, ką kiekvienas PLB 
valdyboje nuveikėme ir kad įvykdytos PLB XVI Seimo 
rezoliucijos. Svarbu ir tai, kokią vertę ir kokią PLB ku-
riame visi kartu, kokią ją norėtume matyti ateityje. 

Šiuo metu PLB vienija 54 šalyse esančias lietuvių 
bendruomenes. Per 2018–2022 m. PLB Plėtros komisija 
užmezgė ryšius su Kipro, Pietų Afrikos, Šri Lankos – In-
dijos, Taivano, Peru, Čilės, Ekvadoro, Malaizijos, Singa-
pūro, Korėjos, Vietnamo lietuviais ir  padėjo susikurti 
šių šalių lietuvių bendruomenėms. Komisija, užmezgė 
ryšius ir su aktyviais lietuviais iš Portugalijos, Indijos, 
Meksikos, Honkongo, Indonezijos dėl bendruomenių 
steigimo šiose šalyse.

PLB veikla 2018-2022, iššūkiai ir perspektyvos

PLB susitikimas su LR Prezidentu Gitanu Nausėda 2021 m. liepos 16 d. Roberto Dačkaus nuotr.
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Pasaulyje veikia apie 235 neformalių lituanistinių 
mokyklų, kuriasi naujos virtualios mokyklėlės, dau-
gybė chorų, tautinių šokių kolektyvų, sporto, litera-
tūros klubų, jaunimo sąjungų, fondų. 22 lietuviškas 
parapijas užsienyje aptarnauja lietuvių kilmės dvasi-
ninkai, kitas 18 – vietiniai tų šalių dvasininkai. Taip 
pat veikia 68 lietuviškos misijos.

Šioje ataskaitoje atskleidžiamas PLB valdybos in-
dėlis į lituanistinį švietimą, tradicijų išsaugojimą bei 

kultūrą, ekonomiką, sportą, sielovadą, finansus ir 
lėšų kaupimą, lietuvių vienijimą, bendradarbiavimą 
tarp lietuvių bendruomenių, atskirų organizacijų, su 
Lietuvos institucijomis ir įvairius projektus, pilie-
tiškumo ugdymą,  pasiruošimą referendumui ir LR 
Seimo rinkimams, atstovaujant lietuvių bendruo-
menėms Lietuvoje ir užsienyje, Lietuvos vardo garsi-
nimą, Ukrainos palaikymą ir pasaulinės pandemijos 
laikotarpį. 

PLB valdybos nariai: 

Dalia Henke 
PLB pirmininkė

Rimvydas Rubavičius  
(nuo 2020 m. liepos mėn.) 

PLJS pirmininkas 

Rolandas Žalnierius 
Visuomeninių ir specialiųjų  
projektų reikalų komisija,  

pirmininkės pavaduotojas 

Jūratė Caspersen  
Kultūros komisija

Alvija Černiauskaitė 
Švietimo komisija

Eglė Garrick 
Finansų ir lėšų telkimo komisija 

Sigita Šimkuvienė 
Plėtros ir tvarumo komisija 

Kęstutis Eidukonis  
(nuo 2021 m. kovo mėn.) 
Ekonominio bendradarbiavimo 

komisija

Laurynas Gerikas  
(nuo 2021 m. gegužės mėn.) 
Viešųjų ryšių komisija 

Prel. Edmundas Putrimas 
Sielovados ir Pietų Amerikos reikalų 
komisija

Laurynas R. Misevičius 
Sporto reikalų komisija

Vida Bandis  
PLB atstovė Lietuvoje 

PLB valdyba PLB ir PLJS lyderių suvažiavime, skirtame Pasaulio lietuvių metams ir Lietuvių Chartos 70-mečiui paminėti. Suvažiavimas 
vyko Nidoje 2019 m. liepos 1–4 d. Evelinos Kislych-Šochienės nuotr.
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Ši valdyba orientavosi į 2019 m. per PLB pirmininkų 
suvažiavimą Nidoje permąstytą PLB 2025 viziją:

•  Lietuvos Nacionalinėje strategijoje diaspora yra 
prioritetas;

•  PLB įvairiapusiškai gina diasporos interesus, ats-
tovauja lietuvių bendruomenėms Lietuvos insti-
tucijose;

•  PLB yra vienijantis pasaulio lietuvių tinklas, vei-
kiantis vardan sėkmingesnės Lietuvos;

•  PLB yra finansiškai tvari organizacija;
•  PLB nuolatos tobulėja ir ugdo lyderius.
PLB XVI valdybos strateginis tikslas per kadenciją 

buvo trumpai ir aiškiai suformuluotas: „Už lietuvybę 
ir pilietiškumą“. Tai aprėpė visą mūsų veiklą ir tikslus. 

PLB pirmininkės pareigos yra – atstovauti PLB ir val-
dybai įvairiuose renginiuose ir kitose oficialiose instanci-
jose Lietuvoje ir užsienyje, koordinuoti darbą valdyboje, 
vadovauti valdybos posėdžiams, užtikrinti, kad būtų vyk-
domos PLB Seimo rezoliucijos ir kraštų LB ir LJS pirmi-
ninkų suvažiavimų rekomendacijos, dalyvauti visose PLB 
valdybos komisijose ar darbo grupėse kaip ex officio narei. 

Atsižvelgiant į esamus prioritetus, intensyviai bendra-
darbiaujama su PLB atstovybe Vilniuje, lietuvių bendruo-
menių pirmininkais (pagal poreikį) ir lietuvių bendruo-
menių tarybomis, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos 
pirmininku ir visa valdyba, įvairių Lietuvos institucijų ir 
organizacijų atstovais (GLL, Lietuvos žurnalistų sąjunga, 

Europos Komisijos atstovybe, Vyriausiąja rinkimų komi-
sija, Valstybine lietuvių kalbos komisija, Lietuvos nacio-
naliniu kultūros centru, Etninės kultūros globos taryba), 
Lietuvių Fondu JAV, Pasaulio lietuvių centro Lemonte 
JAV vadovybe, katalikų ir evangelikų bažnyčių atstovais, 
žiniasklaidos atstovais ir kt. Aplankytos lietuvių ben-
druomenės JAV, Vokietijoje, Singapūre, Italijoje, Norve-
gijoje, Švedijoje, Belgijoje, Jungtinėje Karalystėje, Pran-
cūzijoje, Ispanijoje, Latvijoje, Lenkijoje ir kitos šalyse.

Vyko virš keturiasdešimt valdybos posėdžių, dešimtys 
įvairių diskusijų ir pasitarimų, išplatinti įvairūs prane-
šimai, tarp jų ir pranešimai spaudai, straipsniai, interviu. 
PLB valdybos nariai dalyvavo įvairiose konferencijose, 
kongresuose, forumuose, komisijose ir darbo grupėse, pa-
sitarimuose, festivaliuose. PLB valdybos sudaryta darbo 
grupė peržiūrėjo svarbiausius PLB dokumentus (siūlymai 
teikiami PLB valdybai ir tada PLB XVII Seimo nariams).

Reguliariai vyksta darbiniai susitikimai su LR val-
džios atstovais: LR Seimo Pirmininku, LR Ministru Pir-
mininku, LR Vyriausybės kanceliarijos ir LR Preziden-
tūros atstovais, įvairiais LR ministrais, LR Seimo nariais 
ir kitų LR institucijų vadovais, įvairių šalių diplomatais, 
Švietimo, sporto ir mokslo ministerijos kanceliarija, 
URM Globalios Lietuvos departamentu. Ruošiantis 
LR Seimo rinkimams 2020 m. dalyvauta susitikimuose 
su LR parlamentinių partijų vadovais. Dėl pandemijos 
daugelis susitikimų vyko virtualiu būdu. Vyko nuoto-

Susitikimas prezidentūroje. Roberto Dačkaus nuotr.
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liniai susitikimai su JAV, Vokietijos, Ispanijos, Italijos, 
Norvegijos, Čilės lietuvių bendruomenėmis ir atskirų 
regionų lietuvių bendruomenių tarybomis, įvairių Lie-
tuvos institucijų ir organizacijų atstovais.

Jau nuo 2016 metų kiekvieną mėnesį Jus pasiekia PLB 
valdybos naujienlaiškis, išsamiai informuojantis apie 
įvykusius ir būsimus renginius, projektus ir visas PLB 

valdybos aktualijas, planuojamus darbus. Žurnalas „Pa-
saulio lietuvis“ leidžiamas kartą per metus metraščio 
formatu. Kviečiame ir toliau prenumeruoti šį leidinį ir 
aktyviai rašyti apie savo bendruomenes. Straipsniai pu-
blikuojami ir svetainėje www.pasauliolietuvis.lt, kur pa-
teikiama ir kitokio pobūdžio informacijos negu mūsų 
žurnale. Naujovė – nauja svetainė www.plb.lt.

PLB XVI SEIMO REZOLIUCIJOS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

2018 m. PLB XVI Seime dalyvavo 120 atstovų iš 35 
šalių. Į valdybą išrinkti nariai net iš devynių šalių ir trijų 
žemynų, o du buvo kooptuoti. PLB XVI Seimas priėmė 15 
rezoliucijų.
•  DĖL GIMIMU ĮGYTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS PI-

LIETYBĖS IŠSAUGOJIMO 
  Pats referendumas pavyko, daug ir intensyviai jam ruo-

šėmės, bet neužteko balsų pakeisti LR Konstitucijos 12 
straipsniui.

•  DĖL GLAUDESNIO BENDRADARBIAVIMO SU PA-
SAULIO LIETUVIŲ SKĖTINĖMIS ORGANIZACI-
JOMIS 

  Atstovai kviečiami į mūsų renginius, dalyvaujame ben-
druose projektuose ir įvairiose LR institucijų komisijose.

•  DĖL LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ – „MIŠKO BROLIŲ“ 
DRAUGIJOS ATKURTŲ RŪMŲ-GRIUVĖSIŲ NUSA-
VINIMO 
(Ši rezoliucija skirta LR Vyriausybei)

•  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ PADĖTIES 
PO BREXIT 

(Ši rezoliucija skirta LR Vyriausybei)
•  DĖL PAKARTOTINO KREIPIMOSI Į PLB KONF-

LIKTŲ SPRENDIMO KOMITETĄ
•  DĖL „PASAULIO LIETUVIO“ LEIDYBOS 

  Pasikeitė leidybos dažnumas: nuo 2020 m. leidžiamas 
metinis almanachas. 

•  DĖL PASAULIO LIETUVIŲ IMIGRACIJOS IR INTE-
GRACIJOS LIETUVOJE

•  DĖL PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO ATSTOVA-
VIMO LIETUVOJE

  2018 m. pasirašytas palaikymo raštas.
•  DĖL PREKYBOS ŽMONĖMIS EDUKACINĖS PRE-

VENCIJOS
•  DĖL REFERENDUMO ĮSTATYMO PATAISŲ 
  Pateikti raštai LR Seimui nuo PLB valdybos ir LRS/PLB 

komisijos.
•  DĖL RINKĖJŲ UŽSIENYJE BALSO TEISĖS 
  Pateikti raštai LR Seimui.
•  DĖL RINKIMŲ IR REFERENDUMO ORGANIZAVIMO 
  Pateikti raštai LR Seimui, LR Vyriausybei ir VRK.
•  DĖL SOLIDARUMO IR PARAMOS UKRAINAI 
2018 m. rudenį pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su 

Pasaulio ukrainiečių Kongresu, rašomi Ukrainos palai-
kymo raštai skirtingoms šalių vadovybėms prasidėjus 
karui Ukrainoje, atstovai dalyvauja Ukrainos rinki-
muose kaip stebėtojai

•  DĖL ŠVIETIMO TARYBŲ
•  DĖL VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJOS 

PER ŠIĄ KADENCIJĄ VALDYBA PRIĖMĖ IR IŠPLATINO KREIPIMUSIS: 

1.  PLB akcentuoja politinį nešališkumą ir kviečia 
aktyviai dalyvauti LR Seimo rinkimuose 2020 
metais

Kvietimas visuomenei ir lietuvių bendruomenėms 
aktyviai dalyvauti LR Seimo rinkimuose 2020 m., ak-
centuojant PLB politinį nešališkumą;

2.   2018 m. spalio 22 d. Berlyne PLB pirmininkės 
pasirašytas tarpusavio supratimo memoran-
dumas su Pasaulio ukrainiečių kongresu;

3.  Dėl solidarumo ir paramos Ukrainai 
Solidarumas su Ukraina 2021 m., jos nepriklauso-

mybės, suverenumo ir teritorinio vientisumo palai-
kymas, paremtas abipusiu supratimu, interesais, įsipa-
reigojimais, pagarba ir vertybėmis; kvietimas kitų šalių 
bendruomenėms veikti kartu;

4.  Pasmerkiant Rusijos agresiją ir karinius 
veiksmus prieš Ukrainą 

2022 vasario 25 d. atvirame laiške pasmerkiamas 

http://www.pasauliolietuvis.lt
http://www.plb.lt
https://plb.lt/plb-akcentuoja-organizacijos-politini-nesaliskuma-ir-kviecia-aktyviai-dalyvauti-busimuosiuose-lr-seimo-rinkimuose/
https://plb.lt/plb-akcentuoja-organizacijos-politini-nesaliskuma-ir-kviecia-aktyviai-dalyvauti-busimuosiuose-lr-seimo-rinkimuose/
https://plb.lt/del-solidarumo-ir-paramos-ukrainai/
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karas Ukrainoje ir palaikoma LR Vyriausybė ir LR 
Seimas, kviečiant tai daryti visas lietuvių bendruo-
menes savo šalyse;

5.  Kvietimas viso pasaulio lietuviams prisidėti prie 
humanitarinės ir politinės paramos Ukrainai;

6.  PLB valdybos kreipimasis į Rusijos ir Baltaru-
sijos lietuvius (lietuvių ir rusų kalbomis) dėl 
vykdomo karo Ukrainoje su paaiškinimu apie 
Rusijos veiksmus ir įvykius Ukrainoje;

7.  Dėl pagalbos valdant pabėgėlių krizę Lietuvoje 
Prašymas bendradarbiauti su Lietuvos Raudonuoju 

Kryžiumi teikiant pagalbą pagal poreikį; 
8.  Dėl vakcinavimo
Lietuvos Vyriausybės veiksmų palaikymas, kviečiant 

užsienyje gyvenančius lietuvius paraginti savo arti-
muosius Lietuvoje skiepytis nuo COVID-19;

9.  Dėl Lietuvos diplomatinės atstovybės atida-
rymo Argentinoje 

Kreipimasis į užsienio reikalų ministrą raginant 
atsižvelgti į lietuvių bendruomenės Argentinoje 
prašymus ir atidaryti Lietuvos diplomatinę atstovybę 
Buenos Airių mieste; 

10.  Dėl švietimo ugdymo turinio atnaujinimo
Kreipimasis į švietimo, mokslo ir sporto ministrę 

Jurgitą Šiugždinienę, kad Lietuvos švietimo įstaigose 
būtų įtrauktas etninės kultūros mokymas kaip ben-
drojo ugdymo mokyklų programų privalomas dalykas, 
parengiant šio dalyko mokytojus ir skiriant tinkamą 
finansavimą. Taip pat raginimas užtikrinti visapusišką 
Lietuvos diasporos ir šių laikų emigracijos vaidmens 
Lietuvos raidai pristatymą atnaujintoje Lietuvos Res-
publikos bendrojo ugdymo programoje ir vadovėliuose, 
panaudojant diasporos sukauptą paveldą ir taip stipri-
nant visos lietuvių tautos istorinį suvokimą Europos ir 
pasaulio istorijos kontekste;

11.  Dėl rinkimų sistemos peržiūros 
PLB valdyba apklausė 51 šalies lietuvių bendruo-

menes, PLB XVI Seimo atstovus ir, susisteminusi 
gautus atsakymus, pateikė LR Rinkimų sistemos 
peržiūros darbo grupei įvairius su rinkimų įstatymų 
pakeitimais susijusius pasiūlymus: kuo skubiau įdiegti 
nuotolinę (internetinę) saugią ir anonimišką balsa-
vimo sistemą, steigti daugiau pasaulio lietuviams ats-
tovaujančių apygardų, į rinkimų komisijas įtraukti 

PLB ir pasaulio ukrainiečių kongreso memorandumo pasirašymas 2018 m. rudenį Berlyne. Evelinos Kislych-Šochienės nuotr.
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vietos bendruomenių atstovus, vykdančius balsavimo 
organizavimą ir stebėseną, paankstinti biuletenių iš-
siuntimą rinkėjams, balsuojantiems užsienyje paštu, 
bent keliomis savaitėmis, o tam svarbu iš naujo ap-
svarstyti, pritaikyti visą rinkimams skirtų dokumentų 
pateikimo tvarką ir suderinti ją su Lietuvos Respu-
blikos vyriausiąja rinkimų komisija, supaprastinti 
Lietuvos Respublikos piliečių, balsuojančių užsienyje, 
privalomą registravimosi balsuoti procedūrą, suteikti 
galimybę priimtina forma PLB atstovui dalyvauti Lie-
tuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 
darbe ir t. t.;

12.  2021 m. rudenį PLB Ekonominio bendradarbia-
vimo komisija paruošė ir pristatė LR ekonomikos 
ir inovacijų ministerijai bei kitoms institucijoms 

strateginių, prioritetinių pasiūlymų planą: „Lie-
tuva – naujos kartos gerovės valstybė“; 

13.  Dėl Lietuvos veiksmų strategijos Astravo jė-
gainės atžvilgiu; 

14.  Kreipimasis prieš LR Seimo rinkimus į visas Lie-
tuvoje registruotas politines partijas raginant 
atsižvelgti į PLB tikslus, siekius formuojant di-
asporos politiką; 

15.  Kvietimas teikti savitarpio pagalbą ir paramą 
pandemijos laikotarpiu;

16.  Kvietimas paremti Tėvynę Lietuvą ir Lietuvos 
žmones dėl prieš Lietuvą vykdomo hibridinio 
puolimo, dezinformacijos bei šmeižto kampa-
nijų, kurias organizuoja autoritariniai Baltaru-
sijos ir Rusijos režimai.

BENDRADARBIAVIMAS SU LIETUVOS VALSTYBINĖMIS INSTITUCIJOMIS,  
VISUOMENINĖMIS ORGANIZACIJOMIS, FONDAIS, UNIVERSITETAIS 

Bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos 
prezidentūra

2020 m. pavasarį buvo organizuojamas LR Prezi-
dento ir PLB valdybos narių nuotolinis susitikimas.

2020 m. spalio mėn. susitikime su pirmąja ponia 
Diana Nausėdiene kalbėta apie užsienyje gyvenančių 
lietuvių kultūrinės veiklos aktualijas ir skatinimą bei 
paramą, lituanistinio švietimo svarbą ir kitus PLB iš-
šūkius. 

2021 m. liepos 16 d. Pasaulio lietuvių vienybės dienos 
proga Pasaulio Lietuvių Bendruomenės lyderiai susi-
tiko su Lietuvos Respublikos Prezidentu Gitanu Nau-
sėda ir šalies pirmąja ponia Diana Nausėdiene. PLB at-
stovai su šalies Prezidentu kalbėjosi apie referendumą 
dėl daugybinės pilietybės, kuris turėtų įvykti 2024 m. 
kartu su Prezidento rinkimais. Susitikimo metu buvo 
akcentuota, kad pilietybės išsaugojimas ir daugybinės 
pilietybės įteisinimas lieka vienu svarbiausių uždavinių, 
pabrėžta svarba bendro darbo tiek Lietuvoje, tiek už-
sienyje skatinant rinkėjų pilietinį aktyvumą. Susitikime 
taip pat kalbėta apie valstybės santykį su išeivija, kul-
tūrinius projektus, lietuvybės palaikymą ir skleidimą. 
Susitikimas vyko prezidentūroje ir nuotoliniu būdu. 
Susitikime dalyvavo 43 atstovai iš 21 šalies.

Bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos Seimu

Vyko keli dalykiniai susitikimai su Lietuvos Respu-
blikos Seimo Pirmininke Viktorija Čmilytė-Nielsen, ap-
tarti būsimo referendumo 2024 metais organizavimo, 
internetinio balsavimo, pandemijos ir pabėgėlių krizės 
valdymo klausimai. 

Susitikime su naujuoju LR Seimo kancleriu Modestu 
Gelbūda buvo kalbama apie būsimą PLB XVII Seimą 
2022 metais, pristatyta PLB veikla, aptartos platesnės 
PLB bendradarbiavimo su LR Seimo kanceliarija gali-
mybės. 

Aktyviai dalyvaujama Lietuvos Respublikos Seimo 
ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos tiesiogi-
niuose ir virtualiuose posėdžiuose, taip pat darbiniuose 
komisijose narių posėdžiuose, rengiantis posėdžių se-
sijai. Glaudžiai bendradarbiaujama su LR Seimo ir Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenės komisijos pirmininku 
Jonu Bružu, LR Seimo nariais Komisijoje. Su naujais LR 
Seimo rinkimais darbą pabaigė ankstesnės kadencijos 
Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija ir po 
rinkimų pradėjo veiklą į šią Komisiją išrinkti nauji nariai.  

2020 m. gruodžio 12 d. Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menės valdyba nuotoliniame posėdyje išrinko naujus 
PLB atstovus į Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio 

https://plb.lt/wp-content/uploads/2020/01/Komisijos-Planas.2021.08.pdf
https://plb.lt/wp-content/uploads/2020/01/Komisijos-Planas.2021.08.pdf
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Lietuvių Bendruomenės komisiją. Kandidatus į Komi-
siją PLB valdybai siūlė lietuvių bendruomenių valdybos 
ir tarybos. 

Išrinkti PLB atstovai Komisijoje (2021–2024): 
JAV LB: Jonas Bružas – pirmininkas, Gediminas Rama-
nauskas, Artūras Žilys; Kanados LB: Antanas Šileika; 
Vakarų Europos LB: Jūratė Caspersen – pirmininko pa-
vaduotoja (Šveicarija) ir Rytis Virbalis (Liuksemburgas); 
Rytų Europos, Rusijos ir Centrinės Azijos kraštų LB: 
Jolanta Nagle (Latvija); Lietuvos etninių žemių LB: 
Aidis Staskevičius (Lenkija); Pietų Amerikos kraštų LB: 
Juanar Ignacio Fourmentas Kalvelis (Argentina); Okea-
nijos (Australijos, Naujosios Zelandijos) bei Rytų Azijos 
kraštų LB: Rasa Mauragis (Australija). 

Dalyvaujama LR Seimo Užsienio reikalų, Švietimo ir 
mokslo  ir Ateities komiteto tiesioginiuose ir nuotoli-
niuose posėdžiuose.

Bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos 
Vyriausybe 

2021 m. balandžio 21 d. vyko susitikimas su Ministre 
Pirmininke Ingrida Šimonyte. Susitikimo tikslas – pa-
kviesti svetur gyvenančius tautiečius, kad šie paragintų 
Lietuvoje likusius savo artimuosius senjorus skiepytis 
nuo COVID-19.

2021 m. buvo atnaujinta Lietuvos diasporos koordi-
nacinė komisija, kuriai vadovauja Ministrė Pirmininkė 
Ingrida Šimonytė. Pirmasis posėdis vyko 2021 m. gruo-
džio 15 d. Pakeistas komisijos pavadiniams ir praplėsta 
sudėtis (iki 29 skirtingų organizacijų ir LR institucijų 
atstovų).

2020 m. lapkričio 16 d. vyko nuotolinis Lietuvos 
strateginės įvaizdžio tarybos (sudarytos LR Vyriausybės 
nutarimu) posėdis, taip pat buvo organizuojami mo-
kymai. 2021 m. vyko strategijos priemonių pristatymas, 
prieš tai sukūrus ir suderinus Lietuvos įvaizdžio užsie-
nyje strategines gaires.

2018 m. spalio 5 d  ir 2019 m. balandžio 11 d. Už-
sienio lietuvių reikalų koordinacinės komisijos po-
sėdžiuose, vadovaujant MP Sauliui Skverneliui, buvo 
išsamiai aptartas pasirengimas referendumui dėl pi-
lietybės išsaugojimo, taip pat kalbėta apie Pasaulio 
lietuvių ir Lietuvos Valstybės Prezidento Antano Sme-
tonos metus.  

Bendradarbiavimas su Užsienio reikalų ministerija

2021 m. vasario 9 d. ir gegužės 5 d virtualiuose su-
sitikimuose su užsienio reikalų viceministru Egidijumi 
Meilūnu ir ministerijos Globalios Lietuvos departa-
mento darbuotojais aptartos aktualijos, susijusios su 
pilietybės išsaugojimu ir būsimu referendumu, svars-
tyti lituanistinio ugdymo užsienyje stiprinimo, ak-
tyvesnio diasporos įsitraukimo į Lietuvos gyvenimą 
klausimai, diasporos įsitraukimas į ekonominę veiklą, 
projektų rengimas ir dalyvavimas konkursuose, naujų 
bendruomenių kūrimasis, jų teisinis įregistravimas ša-
lies registruose ir kt.

2021 m. balandžio 12 dieną vyko susitikimas su už-
sienio reikalų ministru Gabrieliumi Landsbergiu. Su-
sitikime dalyvavo 87 organizacijų atstovai iš 36 šalių. 
Ministras atsakė į dalyvių užduotus klausimus, kurių 
daugiausia sulaukta lituanistinio švietimo, pilietybės 
išsaugojimo, grįžimo į Lietuvą temomis. 

2021 m. balandžio 19 d. ir 2022 m. gegužės 16 d. di-
plomatų mokymuose PLB pristatė lietuvių bendruo-
menių įžvalgas (buvo apklausti 51 valstybėje esančių lie-
tuvių bendruomenių vadovai) ir pasiūlymus bei išdėstė 
lūkesčius dėl tolimesnio bendradarbiavimo su Lietuvos 
diplomatinėmis atstovybėmis, kuriam ypač svarbu yra 
greita komunikacija, pasitikėjimas, dėmesys, lietu-
vių bendruomenių darbų pripažinimas. Sprendžiant 
svarbiausius valstybės klausimus, pavyzdžiui, organi-
zuojant rinkimus, būtų tikslinga ir toliau, o kai kur ir 
daugiau, įtraukti lietuvių bendruomenių aktyvistų. Lie-
tuvos diplomatams būtų svarbu susipažinti su lietuvių 
bendruomenių vadovybėmis, lituanistinių mokyklų, 
šokių kolektyvų, chorų ir kitų lietuviškų organizacijų 
vadovais, juos motyvuoti ir teikti visokeriopą pagalbą 
vienijant užsienyje gyvenančius lietuvius.

Bendradarbiavimas su Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerija

2021 m. gegužės 25 d. nuotoliniame susitikime su švie-
timo, mokslo ir sporto (toliau – ŠMSM) ministre Jurgita 
Šiugždiniene aptarti lituanistinio švietimo, diasporos 
ir emigracijos temų įtraukimo į istorijos mokymą, ta-
patybės ugdymo stiprinimo mokyklose, neformaliojo 
ugdymo ir sporto konkursų organizavimo klausimai. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.27A843F7BD38/asr?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2021-11-03
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.27A843F7BD38/asr?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2021-11-03
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Glaudžiai bendradarbiaujama su Švietimo, sporto ir 
mokslo ministerijos Užsienio lietuvių skyriumi.

PLB stiprina bendradarbiavimą su Lietuvos nacio-
naliniu kultūros centru (LNKC), kuriame didesnis 

dėmesys skiriamas pasaulio lietuviams 

2020 m. rugsėjo 14 d. susitikime su Lietuvos naciona-
linio kultūros centro (LNKC) vadovu Sauliumi Liausa 
ir nauja centro darbuotoja, pasaulio lietuvių bendruo-
menių kultūros specialiste Jurga Gailiūte aptarta naujai 
įsteigtos pareigybės svarba ir nauda lietuvių bendruo-
menėms. LNKC sieks skatinti įvairių užsienio lietu-
vių bendruomenėse veikiančių saviveiklos kolektyvų 
(chorų, tautinių šokių kolektyvų, teatrų ir kt.) veiklą. 
Bus rengiami tobulinimosi kursai, seminarai Lietuvoje, 
plečiami tarpusavio bendradarbiavimo tinklai.  

2020 m. gruodžio 21 d. virtualiame susitikime ap-
tarta esama padėtis ir iššūkiai, finansavimo galimybės, 
užsienio lietuvių įtraukties į kultūrines veiklas mastai ir 

poreikiai. Nutarta surinkti informaciją apie diasporos 
chorus, šokių kolektyvus, folkloro ansamblius, teatrus 
bei atlikti meno kolektyvų ir bendruomenės kultūros 
lyderių kvalifikacijos kėlimo poreikių analizę. Taip pat 
skatinti tokių vienetų kūrimąsi, kad būtų plačiau puo-
selėjama tradicinė lietuvių kultūra.

2020 m. gruodžio 28 d. į diskusiją buvo pakviesti 
Europos lietuvių bendruomenių pirmininkai, mėgėjų 
meno kolektyvų vadovai ir už kultūrą atsakingi as-
menys aptarti kultūros lyderių kvalifikacijos kėlimo 
poreikius. Susitikime dalyvavo 28 dalyviai iš 16 šalių. 
Vieningai pritarta idėjai kasmet Europoje, vis kitoje ša-
lyje, organizuoti Europos lietuvių kultūros dienas toje 
šalyje gyvenantiems lietuviams ir plačiajai visuomenei 
ir kartu tai būtų metinis Europos lietuvių kultūros dar-
buotojų susitikimas.

Centras rengia atskirų žanrų vasaros ir nuotolinius 
kursus, kvalifikacijos kėlimo seminarus, teikia meno 
kolektyvų vadovams ir etnokultūrinių renginių organi-
zatoriams metodinę ir organizacinę pagalbą. 

Pasaulio lietuvių bendruomenių forumas. Baigiamoji diskusija 2021 m. spalio 24 d. Jono Petronio nuotr.
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Bendradarbiavimas su Vyriausiąja rinkimų komisija 
(VRK)

2020 m. liepos 29 d., prieš rinkimus, PLB atstovai 
dalyvavo neformaliame nuotoliniame pasitarime, ku-
riame Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė 
Laura Matjošaitytė pristatė Lietuvos Respublikos 
Seimo rinkimų organizavimo COVID-19 pandemijos 
metu tvarkos aprašo projektą. 

2021 m. liepos 15 d. vyko susitikimas su naująja 
Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininke Jolanta 
Petkevičiene. Susitikimo metu buvo kalbama apie pa-
siruošimą referendumui dėl Lietuvos Respublikos pi-
lietybės išsaugojimo, kurį numatoma surengti 2024 m. 
kartu su Prezidento rinkimais. Susitikimo metu buvo 
aptartas internetinio balsavimo klausimas ir šiuo metu 
negaliojantis Referendumo įstatymas.

PLB ir Lietuvių Fondo bendradarbiavimas

2021 m. vasario 8 d. virtualiame susitikime su Lie-
tuvių Fondo vadovais Audra Karalius ir Tauru Bubliu 
aptartas tolimesnis bendradarbiavimas, buvo pristatyti 
svarbiausi PLB projektai, aptartas lėšų telkimas PLB 
ateities fondui, kuris buvo įsteigtas 2020 m. sausio 11 d. 
kaip Lietuvių Fondo sudėtinė dalis, ir kaip PLB gali dau-
giau prisidėti prie narystės Lietuvių Fonde viešinimo. 

2022 m. sausio 13 d. virtualiame susitikime su Lie-
tuvių Fondo vadovais Tauru Bubliu ir Milda Davis ap-
tarta LF ir PLB stiprinimas ir bendradarbiavimas: naujų 
narių į LF pritraukimas per PLB informacijos kanalus, 
pristatyti PLB strateginiai projektai. Aptarta Čikagos 
Ilinojaus universiteto lituanistikos katedra ir jos ateitis, 
nuolatinės stipendijos.

Aptartas PLB bendradarbiavimas su skirtingais 
universitetais 

2020 m. rudenį susitikimuose su LCC tarptautinio 
universiteto Klaipėdoje prezidente Marlene Wall ir 
prorektore Aiste Motekaitiene kalbėta apie bendrų 
projektų galimybę ir diskutuota, kaip pritraukti dau-
giau lietuvių kilmės jaunimo studijuoti Lietuvoje. 

2020 m. rudenį Europos universitete EU CONEXUS 
Klaipėdoje susitikime su universiteto rektoriumi prof. 

Artūru Razdausku ir prorektoriumi Benediktu Pe-
trausku aptarti bendri PLB ir universiteto projektai pa-
sitinkant Klaipėdos prijungimo prie Lietuvos 100 metų 
jubiliejų 2023 m. 

Vykdomi įvairūs bendri projektai su VDU.

Išskirtiniai pastarųjų ketverių metų projektai, 
renginiai ir reikšmingi įvykiai

•  Pasaulio lietuvių bendruomenių forumas. 
2021 m. spalio 21 d. vykusį Forumą organizavo 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė kartu su Vy-
tauto Didžiojo universitetu ir Draugija pasaulio 
lietuviams pažinti (DPLP). Forumo tikslas – su-
artinti lietuvių bendruomenes su Lietuva ruo-
šiantis būsimam referendumui dėl pilietybės 
išsaugojimo ir ieškant jungčių su susiorganiza-
vusia visuomene Lietuvoje. 

•  PLB valdybos sprendimu dar 2019 m. vasarą 
įkurtas „PLB ateities fondas“ po JAV Lietuvių 
Fondo sparnu, skirtas PLB veiklai remti. Iš įvai-
riausių šalių surinktas pakankamas steigiamasis 
kapitalas ir net daugiau (apie 14.000 $). 

•  Itin svarbu paminėti pilietybės išsaugojimo refe-
rendumą, kuris vyko 2019 m. gegužės 12 d. kartu 
su LR Prezidento rinkimais. Tai galima laikyti pi-
lietiškumo pergale, nes šiuose rinkimuose pasau-
lyje gyvenantys lietuviai buvo be galo aktyvūs ir jų 
dalyvavo net tris kartus daugiau nei buvusiuose 
rinkimuose. Toks balsavusiųjų rezultatas ir buvo 
pagrindas įsteigti atskirą Pasaulio lietuvių vien-
mandatę apygardą. Ruošdamasi referendumui 
PLB valdyba atgaivino pilietinę akciją „MūsųMe-
tasDabar 2019“. Buvo įkurta atskira laikina PLB 
komisija tuo pačiu pavadinimu ir šis darbas buvo 
tęsiamas per LR Seimo rinkimus 2020 m. 

•  Iki 2018 metų pabaigos vyko susitikimai Lie-
tuvoje su būsimais kandidatais į LR Prezidento 
postą, intensyvus pasiruošimas referendumui 
dalyvaujant įvairiose diskusijose LRT, Lietuvos 
radijuje, LNK, Laisvės TV ir kitur, publikuojant 
įvairius straipsnius ir atsakant į žurnalistų klau-
simus.

•  Per 2020 metais vykusius LR Seimo rinkimus 
pirmą kartą užsienyje balsuojantys LR piliečiai 
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rinko atskirai Seimo narį naujai įsteigtoje Pa-
saulio lietuvių vienmandatėje apygardoje, dėl 
kurios įkūrimo Valdyba ilgus metus dėjo daug 
pastangų. Valdyba prisidėjo organizuojant de-
batus su kandidatais į LR Seimą ir juose dalyvavo. 
Prieš Seimo rinkimus vyko daug ir įvairių susiti-
kimų bei diskusijų apie tai, kodėl užsienyje bal-
suojantys Lietuvos piliečiai turi aktyviai balsuoti 
ateinančiuose rinkimuose ir rinkti savo atstovą 
į Lietuvos Seimą. Po rinkimų – 2020 m. spalio 
25 d., antrajam rinkimų turui pasibaigus, PLB 
pirmininkė apsilankė rinkimų štabuose ir PLB 
valdybos vardu pasveikino Aušrinę Armonaitę, 
kuri buvo išrinkta į LR Seimą Pasaulio lietuvių 
vienmandatėje apygardoje, ir Pasaulio lietuvių 
apygardoje kandidatavusią buvusią Jungtinės 
Karalystės lietuvių bendruomenės pirmininkę 
Dalią Asanavičiūtę, taip pat pagal partijos sąrašą 
išrinktą į LR Seimą. 

•  Per pandemiją nesant galimybėms susitikti gyvai, 
2020 gegužės 23 d. įvyko lietuvių bendruomenių 
pirmininkų, jų atstovų ir Pasaulio Lietuvių Ben-
druomenės valdybos narių pirmasis virtualus su-
sitikimas.  Globalaus susitikimo tikslas – aptarti, 
kokiomis aktualijomis užsienio lietuviai gyvena 
COVID-19 pandemijos metu, įvertinti globalios 
krizės poveikį lietuvių diasporai ir ateities vys-
tymo(si) scenarijus bei idėjas Lietuvai, remiantis 
diasporos patirtimi užsienyje. Pandemijos kon-
tekste gimimu įgytos pilietybės išsaugojimas 
taip pat buvo itin svarbus, nes tie, kas neturi LT 
pilietybės, užsidarius sienoms negalėjo atvykti į 
Lietuvą. Repatriacijos klausimas taip pat surištas 
su pilietybe. Per pandemiją kūrėsi virtualios mo-
kyklos ir buvo organizuojama daug įvairių virtu-
alių veiklų kultūros ir tradicijų puoselėjimo bei 
sielovados srityse.

•  2019 metus LR Seimas paskelbė Pasaulio lietuvių 
metais, taip įprasmindamas 1949 m. priimtą Lie-
tuvių Chartą, todėl tais metais buvo gausu įvairių 
renginių, konferencijų, posėdžių ir susitikimų 
lietuvių bendruomenėse ir Lietuvoje. Pasaulio 
lietuvių metai atvėrė puikią galimybę prisistatyti 
Lietuvai, kad žmonės daugiau sužinotų apie PLB 
ir PLJS  veiklas, kitas lietuviškas organizacijas ir 

jų pastangas išlaikyti lietuvybę, telkti lietuvius 
užsienyje, garsinti Lietuvos vardą. 

•  2019 m. gegužės 5–7 dienomis Vilniuje vyko pir-
masis Pasaulio lietuvių rašytojų suvažiavimas, kurį 
organizavo PLB kartu su Lietuvos rašytojų sąjunga 
ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu. Šis 
suvažiavimas skirtas Pasaulio lietuvių metams, 
spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai pami-
nėti. Į suvažiavimą buvo pakviesti po visą pasaulį 
išsibarstę rašytojai. Tokio masto, pobūdžio ir for-
mato renginio Lietuvoje dar nėra buvę. 

•  2019 m. liepos 1–4 d. vyko PLB ir PLJS lyderių 
suvažiavimas Nidoje, kuris buvo skirtas Pasaulio 
lietuvių metams ir Chartos 70-mečiui paminėti. 
Buvo surengtos šiai progai skirtos iškilmės, vyko 
diskusijos, kuriose svarstyta, kaip atnaujinti PLB 
viziją, kaip stiprinti užsienio lietuvių organiza-
cijų bendradarbiavimą, geriau panaudoti lietuvių 
bendruomenių potencialą Lietuvai garsinti pa-
saulyje ir kitos temos. Bendru darbu ir sutarimu, 
įvardydami svarbiausias tendencijas, mūsų ben-
druomeniškas veiklas, priėmėme dokumentą, ku-
riame apibrėžiama, kaip galėtų būti atnaujinama 
PLB ateities vizija. Jis yra skirtas PLB valdybos 
darbui ir siūlomas lietuvių bendruomenėms.

•  2019 m. liepos 6-ąją pasaulio lietuvius suvienijo 
„Tautiška giesmė“, lietuviai visame pasaulyje vie-
ningai giedojo šalies himną ir į Klaipėdą „Tūks-
tantmečio odisėjos“ 10-ojo jubiliejaus proga gie-
doti tautiškos giesmės susirinko iš 27 pasaulio 
šalių į PLB lyderių suvažiavimą Nidoje atvykę 
lietuviai. 

•  2019 m. liepos 12 d. PLB  atstovai dalyvavo LR 
Prezidento Gitano Nausėdos inauguracijos ren-
giniuose. Lietuvos miestų ir miestelių bei už-
sienio lietuvių vėliavų pagerbimo ceremonijoje 
buvo reprezentuojama ir Pasaulio Lietuvių Ben-
druomenės vėliava. 

•  Pasaulio lietuvių metus vainikavo lapkričio 
14–17 d. Kaune įvykęs jubiliejinis Pasaulio lietuvių 
mokslo ir kūrybos simpoziumas, kurį organizavo 
Vytauto Didžiojo universitetas, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė, Švietimo, mokslo ir sporto minis-
terija bei Lietuvių Fondas. Simpoziumo  tikslas – 
suburti Lietuvos intelektualinį kapitalą, iš vie-
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nuolikos skirtingų šalių ir net kelių kontinentų 
atvykusius lietuvių kilmės mokslininkus siekiant 
ne tik užmegzti ryšius, bet ir prasmingose dis-
kusijose rasti sprendimus, kaip įveikti Lietuvos 
ateities ir lietuvių tautos raidos iššūkius mokslo, 
kūrybos, ekonomikos ir demografijos srityse, pa-
sitelkiant užsienyje įgytas patirtis. Buvo sukviesti 
pasaulio lietuvių mokslininkai ir dailės, litera-
tūros, muzikos sričių kūrėjai.

•  2019 m. lapkričio 21 d. Vilniuje Užsienio reikalų 
ministerijos organizuotame Globalios Lietuvos 
forume „Lietuvių Chartai 70: diaspora – nepri-
klausomai Lietuvai“ įteiktas aukščiausias apdo-
vanojimas – garbės ženklas Aukso Vytis Pasaulio 

Lietuvių Bendruomenei „Už pasaulio lietuvių 
nuopelnus Lietuvai“.

•  2018 m. rugsėjo 23 d. Lietuvą aplankius Popie-
žiui Pranciškui, renginiuose su Popiežiumi buvo 
atstovaujama ir PLB. PLB pirmininkė ir PLJS vi-
cepirmininkas Aidis Staškevičius, atstovaudami 
užsienyje gyvenantiems lietuviams, Kaune per 
iškilmingas šv. Mišias įteikė Šventajam Tėvui do-
vaną.

•  2018 m. lapkričio 14 d. Lietuvos nacionalinėje 
filharmonijoje vyko projekto „Kryptis Lietuva 
2018“ baigiamasis renginys, įteikti apdovano-
jimai už geriausius projektus, skatinančius grįžti 
į Lietuvą. 

PLB  VALDYBOS PLANUOJAMI PROJEKTAI 2022 M. ANTROJE PUSĖJE

XVI Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso kultūrinė 
dalis Lenkijoje. 

2022 m. liepos 21–24 d. Punskas, 2022 m. liepos 
25–27 d. Varšuva.

Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas – tai aukš-
čiausias pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos valdybos 
organas, sudarytas iš delegatų suvažiavimo (dėl pan-
demijos vyko virtualiai 2021 m. birželį) ir kultūrinės da-

PLB apdovanojimas 2019 m. LR prezidentūroje dalyvaujant PLB valdybos nariams. PLB archyvo nuotr.
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lies, kas 3–4 metus organizuojamas vis kitame pasaulio 
krašte. Dar 2017 m. Suomijoje vykusio kongreso metu 
buvo nuspręsta, kad ateinantis kongresas vyks Lenki-
joje, Punske – visomis prasmėmis arti Lietuvos. Kvie-
čiame Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso delegatus bei 
pasaulio lietuvių jaunimo lyderius registruotis ir prisi-
jungti prie nuotykių, patirčių, ir malonių staigmenų, 
kurių pasiūlys Lenkijos lietuvių jaunimo sąjunga šių 
metų vasarą. Daugiau informacijos: https://www.face-
book.com/PLJSKongresas

2022 m. spalio 21–23 d. Lietuvos Respublikos am-
basadorių ir Europos lietuvių bendruomenių lyderių 
suvažiavimas Hiutenfelde, Vokietijoje.

Iki 2022 m. pabaigos planuojama išleisti knygą 
„Pasaulio Lietuvių Bendruomenė – per 30 Lietuvos 
Nepriklausomybės metų 1990–2020“. Pagrindinis 
tikslas – pristatyti PLB kaip pasaulinę organizaciją, jun-
giančią ir telkiančią tautiečius puoselėti savo tapatybę 
ir išlaikyti bei stiprinti gyvą ryšį su Tėvyne. Ypatingas 
dėmesys skiriamas kraštų lietuvių bendruomenėms: 
ketinama pristatyti jų ypatumus, veiklos formas ir prie-
mones,  reikšmingiausius darbus, įvykius ir žymiausias 
asmenybes per tris nepriklausomos Lietuvos dešim-
tmečius. Leidybą remia Lietuvių Fondas, Kanados ir 
Australijos lietuvių bendruomenių fondai, privatūs 
asmenys. Knygos leidybinę grupę sudaro PLB valdybos 
nariai Vida Bandis, Jūratė Caspersen, Dalia Henke, Ro-
landas Žalnierius ir PLB atstovybės reikalų vedėja Vir-
ginija Grybaitė.

2022 m. vasarą, derinamos datos liepos 30–rugpjūčio 
5 d. arba rugpjūčio 8–14 d., Lietuvoje, Merkinės seniū-
nijoje, Varėnos rajone, Rodukoje – jau tradicinė Litua-
nistinių mokyklų stovykla „Pasaulio Lietuva“.

2022 m. rudenį planuojama išleisti spausdintiną me-
tinį PLB almanachą „Pasaulio lietuvis“. Almanacho 
„Pasaulio lietuvis“ redaktorė dr. Dalia Staponkutė.

Aplink pasaulį keliaujanti paroda „Vytis Lietuvos ir 
lietuvių“. Projektą koordinuoja Visuomeninių ir speci-
aliųjų projektų reikalų komisija.

Paroda supažindina su išeivijoje gimusiais Vyčiais, 
Geležiniais Vilkais, Amerikos lietuvių bendruomenėje 
platintais plakatais, patriotinių organizacijų simbo-
lika. Ši Lietuvos valstybingumą menanti simbolika jau 
1988 m. pasiekė laisvėjantį kraštą, buvo naudojama 
daugiatūkstantiniuose mitinguose, tapo Lietuvos kas-

dienybės dalimi. Šios simbolikos sumanytojas, įkvė-
pėjas, kūrėjas – Bostono visuomenininkas, kompanijų 
„Baltic Enterprises“ ir „Baltic Associates“ vadovas Gin-
taras Karosas. Parodos tikslas – parodyti, kad tai tik 
menka dalis patriotinės veiklos, didelio informacinio 
darbo, kurį atliko visos lietuviškosios išeivijos kartos, 
padėdamos Lietuvai išsivaduoti, keldamos kovos už 
laisvę dvasią, paremdamos Lietuvos stojimą į NATO 
ir ES.

Visuomeninių ir specialiųjų projektų reikalų komi-
sija parengė projektą organizuoti užsienio lietuvių ben-
drojo ugdymo mokyklų vasaros stovyklai „Mus vienija 
Lietuva“. Stovykla vyko 2021 m. liepos mėnesį Prienų 
rajone.

Projektas „Pasaulio Lietuva“. Projekto tikslas – 
atskleisti, kaip lietuviai pasaulyje puoselėja lietuvybę, 
stengiasi išsaugoti lietuvių kalbą, saugo kultūrinį 
ir tautinį tapatumą, išlaiko ryšį su Lietuva, garsina 
Lietuvos vardą užsienyje ir veikia Lietuvos labui. 
Rengiami straipsniai apie šiandienos lietuvių ben-
druomenių veiklą kultūros, švietimo, meno, mokslo, 
sporto srityje, pristatomos istorinės asmenybės, daug 
prisidėjusias prie lietuvių bendruomenių, lituanis-
tinių mokyklų įkūrimo, lietuvybės saugojimo. Pro-
jektą vykdo PLB atstovybė. Publikuojama: www.pa-
sauliolietuvis.lt

PLB pasirašė ketinimų sutartį su Lietuvos naci-
onaliniu muziejumi bendradarbiauti dėl parodos, 
skirtos Lietuvos išeivijai, sukūrimo. Paroda bus pri-
statyta 2023 m. liepos 17 d., minint Pasaulio lietuvių 
vienybės dieną ir istorinio Dariaus ir Girėno skrydžio 
per Atlantą 90-ąsias metines. Projekto tikslas – „Glo-
balios Lietuvos“ idėjos populiarinimas, diasporos 
telkimas ir glaudžių ryšių su Lietuva palaikymas. Iš-
skirtinis dėmesys projekte skiriamas jaunosios kartos 
įtraukimui į emigracijos istorijų rinkimą ir artefaktų 
kaupimą. 

Tęsiame tradicijas prisitaikydami prie šių dienų 
iššūkių ir besikeičiančio pasaulio, toliau didindami 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vaidmenį, vieni-
jame lietuvius pasaulyje ir telkiame lietuvių ben-
druomenes, puoselėjame lietuviškas tradicijas ir pri-
sidedame prie Lietuvos gėrovės kūrimo bei Lietuvos 
vardo garsinimo. Esame #Lietuvos jėga pasaulyje.

https://www.facebook.com/PLJSKongresas
https://www.facebook.com/PLJSKongresas
http://www.pasauliolietuvis.lt
http://www.pasauliolietuvis.lt
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3 pav. Išlaidų struktūra per 2018–2021 m. (iš viso Eur.)

2 pav. Gauta parama iš Lietuvių Fondo, Užsienio reikalų 
ministerijos ir Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo 
2018–2021 m.

1 pav. Pajamos ir išlaidos per 2018–2021 m. (Eur.)

93481 
„Pasaulio lietuvis“ 

(žurnalas ir svetainė)

56369
PLB atstovybė 20779 PLB XVI Seimas

16718 Suvažiavimai

8803  Mokslo ir kūrybos simpoziumas

5633  PLB pilietinė iniciatyva 
„DABAR2019“ 

5416  PLB valdyba

5056  PLB interneto svetainė

5050  Pasaulio lietuvių rašytojų 
suvažiavimas

4388  Paroda „Vytis lietuvos ir lietuvių“

4300  PLB knyga

3000  Lituanistinių mokyklų fi lmukas

1680  Pasaulio lietuvių meno parodos 
katalogas

PLB FINANSAI 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė registruota JAV 
(PLB vadovauja PLB valdyba, išrinkta PLB Seimo). Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenės atstovybė registruota 
Lietuvoje, jai vadovauja PLB atstovas Lietuvoje (nuo 
2009 m. šias pareigas eina Vida Bandis, kuri taip pat yra 
ir PLB valdybos narė). PLB turi dvi sąskaitas JAV – PLB 
ir „Pasaulio lietuvio“, taip pat PLB atstovybė Lietuvoje 
turi dvi sąskaitas – PLB atstovybės ir „Pasaulio lietuvio“.  

PLB iždą prižiūri ir tvarko PLB iždininkas dr. Edvardas 
Bubnys. PLB sudaryta Finansų ir lėšų telkimo komisija, 
kuriai nuo 2018 m. vadovauja PLB valdybos narė Eglė 
Garrick. Komisijos  pagrindinė veiklos sritis – PLB fi-
nansų apskaita bei lėšų telkimas, ataskaitų teikimas, 
tarptautinių operacijų koordinavimas, darbas su fon-
dais ir finansų institucijomis bei finansinės drausmės 
priežiūra.
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4 pav. Solidarumo mokestis EUR
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Pagal PLB Konstitucijos 32 straipsnį, PLB lėšas su-
daro: atskirų kraštų lietuvių bendruomenių įnašai, ne 
mažesni kaip 15 procentų tautinio solidarumo įnašų; 
aukos, palikimai, dovanos ir kitos pajamos; kraštų ben-
druomenių paskirta parama.

PLB veiklos pagrindiniai rėmėjai: Lietuvių Fondas 
(LF), Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija 
(URM), Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas 
(SRTRF). Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 
sporto ministerija (ŠMSM) remia lituanistinį švietimą 
per PLB Švietimo komisiją ir tiesiogiai lituanistines 
mokyklas. 

Gautas lietuvių bendruomenių solidarumo įnašas 
per 2018–2021 m. (Eur.). Iš viso – 23016 Eur.

Lietuvių bendruomenės, nesumokėjusios solida-
rumo mokesčio per 2018–2021 m.: Argentina, Armė-
nija, Baltarusija, Brazilija, Bulgarija, Čekija, Gruzija, 
Japonija, Kazachstanas, Malta, Moldova, Nyderlandai, 
Pietų Afrikos Respublika, Prancūzija, Ukraina, Uru-
gvajus, Venesuela, Vengrija.

Dekoju Jums nuoširdžiai už paskutinių ketverių metų 
bendradarbiavimą, pasitikėjimą ir bendrystę.

Dalia Henke
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė
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PLB veikla švietimo srityje

Šios kadencijos PLB Švietimo komisija turėjo tikrai 
daug veiklos. Buvo nuveikta daug reikšmingų darbų, 
pasiekti išties įspūdingi rezultatai, nepaisant dvejus 
metus visą pasaulį krėtusios COVID-19 pandemijos.

1. Lituanistinio švietimo informacijos sklaida 
Sukurta socialinio tinklo paskyra „Instagram“ plat-

formoje (pavadinimas „plbsvietimas“), kurioje prane-
šame apie naujausius projektus ir kitas švietimo nau-
jienas. Sekėjai (vaikai, tėvai, mokytojai) gali su mumis 
susisiekti ir užduoti klausimus. Gauname tiek mums 
skirtų klausimų, tiek prašymų paklausti Švietimo, 
mokslo ir sporto ministerijos. Taip pat sukurtas „You-
Tube“ kanalas, kur skelbiame projektų videoklipus. 

Ir toliau tęsime praktiką konsultuoti naujai besiku-
riančių mokyklų mokytojus ir švietimo entuziastus, 
kurie prašo patarimų kaip ir ką daryti.

2. Lituanistinių mokyklų ir švietimo statuso pripa-
žinimas Lietuvoje 

2020–2021 m. PLB Švietimo komisija atliko litua-
nistinių mokyklų poreikių savianalizę. Joje dalyvavo 
42 mokyklų atstovai. Nustatytos šios svarbios poreikių 
sritys, pagal kurias buvo sukurtos darbo grupės: mo-
kyklų statusas, mokymo programos, žinių vertinimas, 
mokytojų poreikiai, finansavimas. 

Bendradarbiaujant su Lietuvos švietimo, mokslo 
ir sporto ministerija bei Lietuvos Respublikos Seimo 
nare Dalia Asanavičiūte buvo inicijuotas Lietuvos švie-
timo įstatymo 25 straipsnio pakeitimas, kuris nustato 
lituanistinių mokyklų statusą Lietuvos švietimo sis-
temoje ir galimą pagalbą lituanistinėms mokykloms. 
Šio įstatymo pakeitimo rezultatai – tvarkoma užsienio 
lituanistinių mokyklų mokinių lietuvių kalbos žinių 
testavimo ir vertinimo sistema, mokinių ir pedagogų 

Stovyklos „Pasaulio Lietuva“ 2021 m. atidarymas. PLB Švietimo komisijos archyvo nuotr.
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registras, finansinės paramos lituanistinėms mokyklos 
skyrimas.

3. Lituanistinių mokyklų mokytojų kvalifikacijos 
kėlimas ir tobulinimasis

Seminarai mokytojams ir mokyklų vadovams: 2019 
birželį seminare Anykščiuose suorganizuotas pirmasis 
švietimo tarybų (ŠT) mokymų turas. Rezultatai pa-
rodė, kad tokie mokymai labai reikalingi, ir bendra-
darbiaudami su ŠMSM organizuosime tolimesnius 
mokymus ir bendrus projektus bent kartą per metus. 
Gautos rekomendacijos iš lektoriaus bus taip pat įgy-
vendintos. Informacija dalijamės tiesiogiai ir su mo-
kyklomis, nes informacijos sklaidos problema tarp ŠT 
ir mokyklų yra labai didelė. 2020–2021 m. dėl pande-
mijos mokytojų bei švietimo tarybų seminarai buvo 
organizuoti nuotoliniu būdu. Šiuose seminaruose PLB 
Švietimo komisija skaitė pranešimus apie lituanistinių 
mokyklų einamąją situaciją. 2021 m. žiemą Edinburge 
(Jungtinė Karalystė) pirmą kartą po pandemijos vyko 
„gyvi“ PLB Švietimo komisijos organizuoti švietimo 
lyderių mokymai, kuriuose dalyvavo švietimo komi-
sijos nariai, švietimo tarybų atstovai ir lituanistinių 
mokyklų vadovai.

2019 m. birželio mėnesį Lituanistinių mokyklų mo-
kytojų seminare Anykščiuose PLB Švietimo komisijos 
vadu buvo įteikta 10 padėkų aktyviausioms lituanis-
tinių mokyklų bendruomenėms. Šią tradiciją plana-
vome tęsti kiekvienais metais, tačiau 2020 m. prasidė-

jusi COVID-19 pandemija, deja, laikinai nutraukė šią 
iniciatyvą. Planuojame ją atnaujinti jau šiais, 2022-ai-
siais, metais. 

Bendradarbiaudami su Vilniaus kolegijos Pedago-
gikos fakultetu kuriame nuotolinio mokymo kursą 
tiems lituanistinių mokyklų mokytojams, kurie neturi 
formalaus pedagoginio išsilavinimo. Kursas bus suda-
rytas iš atskirų modulių, kuriuos mokytojai galės pa-
sirinkti mokytis sau patogiu laiku ir tempu. Kadangi 
pedagoginio išsilavinimo suteikimo procesą reikia 
reglamentuoti derinant su aukštojo mokslo instituci-
jomis, į šią iniciatyvą įtraukėme ir VDU atstovus. Deja, 
dėl pandemijos ši veikla buvo sustabdyta, todėl ją at-
naujinsime šiais, 2022-aisiais, metais.

2022 m. pavasarį susitikime su VDU Pasaulio lietuvių 
universiteto veiklų koordinatore I. Dačioliene buvo ap-
tarta galimybė rengti kasmetinius PLB Švietimo komi-
sijos ir VDU Pasaulio lietuvių universiteto atstovų susi-
tikimus, kur būtų galima derinti bendrą veiklą.

2021 ir 2022 m. PLB Švietimo komisija, bendradar-
biaudama su Lietuvos švietimo institucijomis, orga-
nizavo Lituanistinio ugdymo forumus, siekdama at-
kreipti dėmesį į lietuviškosios tapatybės išsaugojimo ir 
lituanistinio ugdymo situaciją išeivijoje.

4. Rekomendacinės lituanistinio švietimo pro-
gramos 

Nuo 2021 m. PLB Švietimo komisijos nariai, bendra-
darbiaudami su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, 

Švietimo lyderių mokymai Edinburge 2021 m. PLB Švietimo komisijos archyvo nuotr.
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Vilniaus lietuvių namų gimnazija ir užsienio lituanis-
tinių mokyklų mokytojais, dirba kuriant rekomenda-
cinės Lituanistinio švietimo integruotos programos 
virtualų mokymo įrankį „Moodle“ sistemoje.

5. Sugrįžtančių į Lietuvą vaikų integracija
PLB Švietimo komisija parengė Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijai pasiūlymus dėl į Lietuvą iš užsienio 
sugrįžtančių vaikų integracijos į Lietuvos bendrojo la-
vinimo mokyklas, kurie buvo iš dalies įtraukti į nau-
jausią ugdymo programą. 

2019 m. PLB Švietimo komisija dalyvavo organiza-
cijos „Kurk Lietuvai“ komandos projekte „Mokyklų, 
dirbančių su sugrįžtančiais ir atvykstančiais vaikais kū-
rimas“. Šis projektas buvo vykdomas lietuvybės centrų 
pagrindu. Projekto metu buvo parengti mokyklų tinklo 
veikimo modelis ir veikimo gairės. 

6. Pasidalinimas specialiųjų poreikių turinčių 
vaikų ugdymo gerąja patirtimi Lietuvoje 

Siedama pasiūlyti Švietimo, mokslo ir sporto minis-
terijos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos at-
stovams peržiūrėti specialiųjų poreikių turinčių vaikų 
ugdymo Lietuvoje planus, gaires, programas ir darbo 
metodus, 2018–2019 m. PLB Švietimo komisija organi-

zavo šių vaikų tėvams skirtus seminarus, kuriuose buvo 
pasidalyta metodika ir priemonėmis. 

7. Nuotolinis/virtualus ugdymas
2020 m. prasidėjusi COVID-19 epidemija atskleidė 

tam tikrų virtualių komercinių lietuvių kalbos moky-
mosi platformų („Eduka“, „Ema“) reikalingumą lituanis-
tinėms mokykloms. Komisijai iškėlus klausimą Lietuvos 
Respublikos Prezidentui G. Nausėdai dėl šių platformų 
metinių licencijų įsigijimo lituanistinėms mokykloms 
ir sulaukus jo pritarimo, Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerija skyrė finansavimą šių platformų licencijų 
įsigijimui lituanistinėms mokykloms. Šiuo metu litua-
nistinės mokyklos, norinčios įsigyti šias mokymo plat-
formas, gali tuo klausimu kreiptis į Švietimo komisiją. 

8. Kita veikla ir projektai
PLB remia daug metų vykstantį kasmetinį tradi-

cinį lituanistinių mokyklų sąskrydį „Draugystės tiltas“. 
2019 m. sąskrydis vyko Londone, Jungtinėje Karalystėje, 
2020 m. dėl COVID-19 epidemijos renginys nevyko, 
2021 m. sąskrydis vyko Italijoje, Romoje, o 2022 m. – 
Graikijoje, Atėnuose.

2019 m. vasarą Dauguose (Alytaus raj.) PLB Švietimo 
komisija pirmą kartą organizavo lituanistinių mokyklų 
mokiniams ir pasaulio lietuvių vaikams vasaros sto-
vyklą „Pasaulio Lietuva“, į kurią priimami paaugliai nuo 
12 iki 18 metų. Stovykla buvo organizuojama net ir pan-
demijos metu, kai vasarą karantino apribojimai būdavo 
sušvelninti – stovykla vyko ir 2020, ir 2021 m. Taip pat 
planuojama ir 2022 m. liepos pabaigoje atidaryti ketvir-
tąją, jau tradicine tapusią stovyklą. PLB Švietimo komi-
sijos nariai neatlygintinai dirba tiek kasmet organizuo-
dami bei rengdami stovyklą, tiek pačios stovyklos metu. 

2019 m. Lietuvos Respublikos Prezidento G. Nau-
sėdos ir pirmosios ponios D. Nausėdienės vizito Lon-
done (Jungtinė Karalystė) metu Švietimo komisijos pir-
mininkė A. Černiauskaitė pirmosios ponios paprašė imti 
globoti užsienio lietuvių lituanistinį švietimą. Šį pasiū-
lymą D. Nausėdienė priėmė ir 2020 m. vasarą, apsilan-
kiusi pasaulio lietuvių vaikų vasaros stovykloje „Pasaulio 
Lietuva“, oficialiai pradėjo lituanistinio švietimo globą.

Alvija Černiauskaitė
PLB Švietimo komisijos pirmininkė

URM dovanota Lietuvos vėliava, Alytaus folkloro ansamblio „Žvan-
gucis“ edukacinė programa. PLB Švietimo komisijos nuotr.
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PLB veikla kultūros srityje

Kultūros srityje 2018–2022 m. kadencijoje išskirtinis 
dėmesys buvo skiriamas įvairių diasporos kultūros ir 
meno sričių atstovams, padedant jiems įsilieti į bendrus 
renginius Lietuvoje, ir tautinės tapatybės puoselėjimo 
veiklų gyvenamuose kraštuose skatinimui.

2018 m. atkurtos Lietuvos valstybės 100-mečiui 
paminėti skirtame PLB projekte „Šimtas Lietuvos 
veidų – sujunkime Lietuvą“ PLB Kultūros komisija 
buvo atsakinga už Pasaulio lietuvių menininkų parodą 
„Pasaulio Lietuva: kūrybos horizontai“, kuri buvo eks-
ponuojama Vilniaus rotušėje liepos 1–11d. Bendradar-
biaudama su Lietuvos dailės muziejumi ir Pasaulio 
lietuvių bendruomenės asociacija, Kultūros komisija 
pakvietė parodoje dalyvauti 53 menininkus iš 19 šalių. 
Pristačiusi daugiau kaip 140 meno kūrinių ekspoziciją, 

ši paroda tapo antrąja reprezentacine išeivijos paroda 
Lietuvoje, išleistas parodos katalogas. Palyginti su pir-
mąja išeivijos dailininkų paroda, vykusia lygiai prieš 
tris dešimtmečius, išsiplėtė dalyvių geografija ir meno 
formos, pasikeitė kūrėjų karta. Verta paminėti, kad net 
trys menininkai, dalyvavę pirmojoje išeivijos dailininkų 
parodoje 1988 m., ne tik atsiuntė savo kūrybos darbus, 
bet ir dalyvavo parodos atidaryme. Tai Jūratė Batūra 
Lemke (Vokietija), Snaigė Šileika (Kanada) ir Eduardas 
Lapaitis-Vaitkunaite (Urugvajus). 100-mečio parodos 
dalyviai – aktyviai pasaulyje kuriantys menininkai, su-
laukę įvertinimų ir apdovanojimų tarptautinėse meno 
erdvėse. Diasporos menininkams buvo surengtas su-
sitikimas su Lietuvos dailininkų sąjungos nariais, Lie-
tuvos kūrėjais. Po parodos daugelis meno kūrinių liko 

Pasaulio lietuvių menininkai su LR Prezidente Dalia Grybauskaite per 100-mečio parodos atidarymą Vilniaus rotušėje 2018 m. liepos 1 d. 
Stasio Tatorio nuotr.
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Lietuvoje, o Lietuvos parodų organizatorių planai buvo 
užpildyti keletui metų į priekį užsienio lietuvių meni-
ninkų planuojamomis parodomis, suaktyvėjo išeivijos 
kūrybos grįžimai į Lietuvą.

PLB tapo nuolatine V. Kasiulio dailės muziejaus išei-
vijos menininkų kūrybos parodų viešinimo partnere. 
Kultūros komisijos pirmininkė Jūratė Caspersen 2019 m. 
balandžio 11d. dalyvavo dviejų iškilių išeivijos dailininkų 
Juzefos Katiliūtės (1916–2009) ir Gabrieliaus Stanulio 
(1915–1999) (Šveicarija) retrospektyvinės kūrybos pa-
rodos pristatyme ir atidarymo renginyje. 2021 m. bir-
želio 10 d. muziejuje buvo atidaryta iškilaus Austra-
lijos lietuvio Vaclovo Rato (1910–1973) paroda „Anapus 
pusiaujo /Beyond the Equator“, kuri liepos 16 d.  buvo 
pristatyta lietuvių bendruomenių atstovams, drauge pa-
minint Pasaulio lietuvių vienybės dieną. Renginyje daly-
vavo daugiau kaip dvi dešimtys užsienio lietuvių.

2019 m. dėmesys skirtas mėgėjų teatrams. Kultūros 
komisija, bendradarbiaudama su Lietuvos mėgėjų te-
atro sąjunga, kvietė diasporos mėgėjų teatrus į Lietuvą 
dalyvauti Baltijos šalių mėgėjų teatrų festivalyje „Bal-
tijos rampa“. Prieš renginį buvo renkama informacija 
apie kitose šalyse veikiančius lietuvių mėgėjų teatrus, 
jų režisieriai kviesti dalyvauti festivalio kūrybinių labo-
ratorijų seminaruose. Paaiškėjo, kad gyvybingiausi tea-
trai yra etninėse lietuvių žemėse, ypač Seinų ir Punsko 
krašte. Festivalį „Baltijos rampa“ 2019 m. liepos 4–7 d. 
atidarė jungtinis Punsko lietuvių kultūros centro namų 
teatras, parengęs Juozo Vilkutaičio-Keturakio spekta-
klio „Amerika pirtyje“ interpretaciją. Režisierė – PLB 
Kultūros komisijos narė, Lenkijos LB pirmininkė Jo-
lanta Malinauskaitė-Vektorienė. Festivalis buvo skirtas 
Pasaulio lietuvių metams ir pirmojo lietuviško spekta-
klio „Amerika pirtyje“ 120-osioms metinėms paminėti. 
„Baltijos rampos“ festivalio atidaryme Kretingos rajono 
kultūros centre dalyvavo PLB kraštų lietuvių bendruo-
menių ir jaunimo sąjungų pirmininkai ir suvažiavimo 
Nidoje svečiai. 

2019 m. taip pat svarbūs tuo, kad gegužės 5–7 d., PLB 
Kultūros komisijai inicijuojant ir bendradarbiaujant 
su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu bei Lie-
tuvos rašytojų sąjunga, buvo suorganizuotas Pirmasis 
Pasaulio lietuvių rašytojų suvažiavimas. Jame dalyvavo 
33 diasporos rašytojai iš 15 šalių. Specialiai renginiui 
ruošiamą diasporos rašytojų kūrybos almanachą Lie-

tuvos literatūrologai pavadino „Egzodika“. Tai egzotiką 
ir egzodą „sukryžminus“ sudarytas naujažodis, skirtas 
apibrėžti lietuvių kilmės rašytojams, kurių tik sene-
liai ar proseneliai buvo lietuviai ar litvakų, ar Lietuvos 
sentikių palikuonys. Šio renginio šviesoje įvesta lig šiol 
neegzistavusi, nauja tapatybė – Pasaulio lietuvių rašy-
tojas. Renginio reikšmę ir sėkmę rodo tai, kad susirinkę 
diasporos rašytojai panoro šį renginį padaryti tęstiniu. 
Tad pirmojo suvažiavimo organizatoriai 2022 m. bir-
želio 28–30 d. vėl sukvietė rašytinio žodžio meistrus į 
II pasaulio lietuvių rašytojų suvažiavimą. Į jį užsiregis-
travo dalyvauti per 30 rašytojų iš 15 šalių. Didžioji jų 
dalis – pirmajame suvažiavime dalyvavę diasporos ra-
šytojai, bet yra ir naujų, ir jaunų, ir kitomis kalbomis 
kuriančių rašytojų. Renginiui vėl yra leidžiamas alma-
nachas – „Egzodika 2“, kurį, kaip ir pirmąjį, finansuoja 
Lietuvių Fondas (JAV) ir išleidžia Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas. Rašytojams tai bus itin svarbus 
renginys, nes vyks jubiliejiniais – 2022 – metais, kai 
Lietuvos rašytojų sąjunga švenčia savo 100-ąsias susi-
kūrimo metines. Suvažiavimas taps labai gera proga lie-
tuvių diasporos rašytojams pasidalyti pastarųjų metų (ir 
pandemijos laikotarpio) kūryba, vėl susitikti su Lietuvos 
rašytojais padiskutuoti ir pasidalyti savo patirtimi.

PLB Kultūros komisija 2019 m. inicijavo lietuvių išei-
vijos spaudos aktualizavimo projektą, į kurį, bendradar-
biaudamos su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo 

I Pasaulio lietuvių rašytojų suvažiavimo atidarymas Vileišių rūmuo-
se (LLTI)  2019 m. gegužės 5d. PLB archyvo nuotr.
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biblioteka, įsitraukė keletas užsienio lietuvių bendruo-
menių.  Biblioteka parengė  virtualią parodą  „Lietuvių 
išeivijos žiniasklaidos lūžiai po 1990 metų“  (https://
www.lnb.lt/naujienos/5627-virtuali-paroda-lietuviu-isei-
vijos-ziniasklaidos-luziai-po-1990-m). Paroda atskleidė 
ne tik išeivijos spaudos istorinę reikšmę informuojant 
ir buriant tautiečius užsienyje sovietmečio laikais, bet ir 
žiniasklaidos vaidmenį bei jos kaitą nepriklausomybės 
metais ir technologijų išplitimo amžiuje. Mintis įgy-
vendinti šį projektą kilo žurnalui „Pasaulio lietuvis“, 
buvusiam kasmėnesiniam PLB leidiniui nuo 1963 m., 
virtus metiniu leidiniu.

Kultūros komisijos veiklos diapazone – ir Lietuvių 
kalbos dienų populiarinimas kraštų lietuvių bendruo-
menėse. Lietuvių kalbos dienos yra Valstybinės lietuvių 
kalbos komisijos (VLKK) vykdomas renginių ciklas (va-
sario 16 d. – kovo 11 d.), skirtas lietuvių kalbai puose-
lėti ir skleisti. 2019 m. renginiai vyko 16 kraštų lietuvių 

bendruomenėse ir 12 šalių lituanistinėse mokyklose. 
2020 m. Lietuvių kalbos dienos vyko jau 5-tą kartą. Į 
jų minėjimą įvairiais renginiais (konferencijomis, vik-
torinomis, diktanto rašymu, knygų pristatymais, išvy-
komis, parodomis, susitikimais ir kt.) įsijungė 21 šalies 
lietuvių bendruomenės ir lituanistinės mokyklos. Už-
sienyje įvyko per 70 renginių, skirtų puoselėti lietuvių 
kalbai tarp tautiečių. Bendradarbiaujant su VLKK, 
2020 m. po Europos lietuvių bendruomenes pradėjo 
keliauti edukacinė kilnojamoji ekspozicija „Paliesk lie-
tuvių kalbą rankomis“. Paroda žaismingai supažindina 
su lietuvių kalbos istorija, atskleidžia jos išskirtinumą 
ir vietą pasaulio kalbų kontekste. Iki COVID-19 pande-
mijos karantino (lock-down’o) paroda apsilankė Lenki-
joje, Latvijoje, Šveicarijoje ir Vokietijoje. PLB Kultūros 
komisija koordinavo parodos skolinimosi grafiką ir 
tarpininkavo sudarant kraštų LB panaudos sutartis su 
Lietuvių kalbos institutu.

Europos lietuvių kultūros dienos Norvegijoje 2022 m. Festivalio atidarymo svečiai. PLB archyvo nuotr.

https://www.lnb.lt/naujienos/5627-virtuali-paroda-lietuviu-iseivijos-ziniasklaidos-luziai-po-1990-m
https://www.lnb.lt/naujienos/5627-virtuali-paroda-lietuviu-iseivijos-ziniasklaidos-luziai-po-1990-m
https://www.lnb.lt/naujienos/5627-virtuali-paroda-lietuviu-iseivijos-ziniasklaidos-luziai-po-1990-m
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Pandemijos plitimo laikotarpiu iškilo būtinybė su-
rasti veiklų, galinčių vykti virtualioje erdvėje. PLB 
Kultūros komisijai bendradarbiaujant su Lietuvių li-
teratūros ir tautosakos institutu (LLTI), buvo sutelkti 
diasporos knygų klubai dalyvauti renginių cikle  „Kū-
rybiškiausių metų knygų dvyliktukas: diskusijos ir 
sklaida“. Išsikeltas tikslas – lietuvių literatūros popu-
liarinimas diasporoje ir pažintis su lietuvių rašytojais, 
gimtosios kalbos puoselėjimas, ryšio su Lietuva stipri-
nimas. Į kvietimą atsiliepė 10 knygų klubų iš 8 šalių: 
Airijos, Austrijos, Čilės, Ispanijos, Jungtinės Karalystės, 
Nyderlandų, Šveicarijos ir Vokietijos. Buvo surengti 3 
virtualūs susitikimai su nominuotų knygų autoriais ir 
literatūros kritikais. Projekto dalyviai taip pat virtualiai 
dalyvavo 2020 m. kūrybiškiausios knygos laureato ap-
dovanojimo ceremonijoje.

Po pandemijos suvaržymų tik 2022 m. pradžioje pa-
lengva pradėjome grįžti į tiesioginius renginius. PLB 
Kultūros komisija inicijavo išeivio, poeto, visuomeni-
ninko ir kultūrininko Algimanto Mackaus 90-ųjų gi-
mimo metinių minėjimus Lietuvoje ir aktyviai į juos 
įsijungė. A. Mackaus tėvai su dvylikamečiu sūnumi 
1944 m. pasitraukė į Vakarus, vėliau persikėlė į JAV. Nors 
jam likimo buvo skirta gyventi trumpai (žuvo autoava-
rijoje 32 metų), Algimantas Mackus paliko gilų pėdsaką 
išeivijos kultūriniame gyvenime. Jis buvo JAV lietuvių 
bendruomenės „Margučio“ radijo laidų vedėjas, „Mar-
gučio“ žurnalo redaktorius, „Šviesos“ sambūrio pirmi-
ninkas, lietuviškų knygų leidimo organizatorius. Dabar 
Lietuvoje poetui dedama lietuvių literatūros klasiko 
karūna. Jo jubiliejinei sukakčiai paminėti Lietuvių lite-
ratūros ir tautosakos institutas surengė A. Mackaus kū-
rybą pristatančią virtualią konferenciją, išleido kūrybos 
rinktinę „Algimantas Mackus. Žemės prarastis“. Tikrąją 
jo gimimo dieną – 2022 m. vasario 11-ąją – Algimanto 
Mackaus gimtojo Pagėgių miestelio (kur prie gimtojo 
namo atidengta atminimo lentelė ir miestelio gimna-
zija pavadinta Algimanto Mackaus vardu) gimnazijoje 

ir viešojoje savivaldybės bibliotekoje įvyko poeto 90-ųjų 
gimimo metinių minėjimai. Tarp gausių svečių šven-
tėje dalyvavo ir pranešimus konferencijoje „Ne suvisam 
išėjęs, tik suvisam negrįžęs“ skaitė Lietuvių Fondo at-
stovas Lietuvoje ir buvęs Algimanto Mackaus kolega 
„Margučio“ radijuje Leonas Narbutis ir PLB Kultūros 
komisijos pirmininkė Jūratė Caspersen. Savo vaizdo 
sveikinimą minėjimui atsiuntė Prezidentas Valdas 
Adamkus.

2022-aisiais reikšmingiausiu Kultūros komisijos pro-
jektu tapo aktyvus bendradarbiavimas su Lietuvos naci-
onaliniu kultūros centru (LNKC) ir Rugalando lietuvių 
bendrija rengiant Europos lietuvių kultūros dienas Norve-
gijoje birželio 3–6 d. Tai daugiasluoksnis renginys, skirtas 
Europos lietuvių kultūrinei veiklai skatinti ir puoselėti. 
Jo metu vyko diskusijos, forumai, meninių kolektyvų 
pasirodymai ir pirmųjų Lietuvių namų Norvegijoje 
oficialus atidarymas. Renginyje dalyvavo pagrindinių 
Lietuvos valstybinių ir vyriausybinių institucijų – Pre-
zidentūros, Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, 
Kultūros ir Užsienio reikalų ministerijų – atstovai ir 9 
Europos kraštų (Belgijos, Jungtinės Karalystės, Lietuvos, 
Norvegijos, Ukrainos, Švedijos, Šveicarijos, Vokietijos) 
bei JAV lietuvių bendruomenių kultūrinės veiklos kura-
toriai, mėgėjų meno kolektyvai ir jų vadovai. Festivalio 
dalyviai nusprendė, kad Europos lietuvių kultūros dienos 
turi tapti kasmetiniu renginiu ir jo vėliava keliaus per 
skirtingas Europos šalis, kuriose gyvena ir savo tautinę 
tapatybę puoselėja užsienio lietuviai. Reguliarūs susiti-
kimai neabejotinai prisidės prie Europos kraštų lietuvių 
bendruomenių aktyvinimo ir tautiečių skatinimo burtis 
į meno kolektyvus, ruoštis Dainų šventėms Lietuvoje ir 
jose dalyvauti. Pirmosiose Europos lietuvių kultūros die-
nose jau buvo pristatyta 2024 m. vyksianti jubiliejinė 
Dainų šventė „Kad giria žaliuotų ...“.

Jūratė Caspersen
 PLB Kultūros komisijos pirmininkė
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Štai ir prabėgo mano, kaip PLB valdybos nario, Sporto 
reikalų komisijos pirmininko, pilni ketveri veiklos metai. 
2018 metais atkurta 8 asmenų komisija, atstovaujama 4 
žemynų. Nuo pat pradžių iki šių dienų stengėmės visuose 
kraštuose suburti kuo daugiau kūno kultūrai ir sportui 
neabejingų lietuvių, padėti organizuoti įvairių sporto 
šakų varžybas. Daugelį jų rengėme kartu su Šiaurės Ame-
rikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjunga (toliau –  
ŠALFAS) JAV ir Kanadoje, Australijos lietuvių fizinio au-
klėjimo sąjunga Australijoje ir Britanijos ir Airijos lietuvių 
sporto asociacijomis, tačiau sugalvota ir naujų renginių, 
tokių kaip Pasaulio lietuvių bėgimas, užpernai peraugęs 
į kasmetinį „Olimpinės mylios“ bėgimą kartu su LTOK 
Olimpinės dienos sportinėmis varžybomis. 

Net ir „pandeminiais“ 2020 metais bėgime dalyvavo 
32 skirtingų kraštų bendruomenių atstovai, iš viso dau-
giau nei 3 tūkstančiai bėgikų, bent 1988 metrų distanciją 
įveikę savo gyvenamose šalyse. Būtent 1988 metais ir 
buvo atkurtas Nepriklausomas Lietuvos tautinis olim-
pinis komitetas, na o šiemet Olimpinė diena peraugo į 
savaitę, pagrindinė sportui neabejingų mūsų tautiečių 
grupė birželio 21–26 d. rinkosi Vilniuje, tačiau nuoto-

liniu būdu tomis pačiomis dienomis renginyje dalyvavo 
dar 13 PLB kraštų atstovai savo gyvenamose vietovėse. 

2021 m. gegužės mėnesį dalyvavome atnaujintos XI 
pasaulio lietuvių sporto žaidynių organizacinės grupės 
posėdyje, kurio metu nuspręsta šią didžiausią išeivijos 
sporto šventę rengti 2022 m. liepos 14–17 dienomis, ka-
dangi praeitą vasarą vyko Tokijo olimpinės žaidynės, 
atkeltos iš 2020 metų. XI pasaulio lietuvių sporto žaidy-
nėse turėtų dalyvauti apie tris su puse tūkstančio sporto 
mėgėjų iš bent 22 kraštų ir rungtis 27 sporto šakose. Pir-
mąsyk tokiame renginyje dalyvaus Vietnamo, Taivano 
ir Meksikos lietuviai. Kartu su PLB atstove Lietuvoje 
Vida Bandis užmezgėme kontaktus su naująja Švietimo, 
mokslo ir sporto ministre Jurgita Šiugždiniene ir vice-
ministru sporto reikalams Linu Obcarsku. PLB Sporto 
komisijos narys, vienas žinomiausių lietuvių ilgų distan-
cijų bėgikas Aidas Ardzijauskas 2020 m. spalio 1 d. pra-
dėjo savo epinį bėgimą aplink žemės rutulį, pavadintą 
„Aplink pasaulį – su Lietuva širdyje“. Pradžioje planuotas 
30–37 tūkstančių kilometrų bėgimas per 4 žemynus, ap-
lankant beveik visas 54 PLB atstovaujamas valstybes, dėl 
pandemijos padiktuoto kelionių suvaržymo persiorien-
tavo į nuotolinį bėgimą daugiausia pačioje Lietuvoje, ta-
čiau buvęs profesionalus ugniagesys-gelbėtojas pasiekė 
savo galutinį tikslą 2021 m. gruodžio 19 d., prabėgęs 30 
303 km per 444 dienas. Elektroniniu būdu arba asme-
niškai dalyvavau visuose PLB valdybos 2018-2021 m. ka-
dencijos posėdžiuose ir balsavimuose, lankiausi Vilniuje 
bendrame LR Seimo ir PLB komisijos posėdyje 2021 m. 
birželio 16 d., taip pat organizavau šios komisijos narių 
kelionę į Kauną birželio 21-ąją, kuomet lankėmės įvai-
riose įžymiose laikinosios sostinės vietose, įskaitant ne-
seniai pastatytus Krepšinio namus. Delegaciją priėmė 
Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas, legendinis 
krepšininkas Arvydas Sabonis su gen. sekretoriumi 
Mindaugu Špoku, be daugelio kitų temų, buvo aptartas 
ir tolimesnis PLB bendradarbiavimas su LKF: viena ga-
limų krypčių – Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Švie-
timo komisijos rengiamos Pasaulio lietuvių vaikų stovy-
klos dalyvių kasmetinis apsilankymas šioje žymiausios 

Iš kairės: ilgų distancijų bėgikas Aidas Ardzijauskas,  LTOK gene-
ralinį sekretorius Valentinas Paketūra,  PLB atstovė Lietuvoje Vida 
Bandis, LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė, PLB Sporto reikalų 
komisijos pirmininkas Laurynas R. Misevičius. LTOK nuotr.
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 Iš kairės: Kanados LB pirmininkas Kazimieras Deksnys, JAV LB naujienlaiškio redaktorė Loreta Timukienė, JAV LB vykdomoji vicepirmi-
ninkė Daina Miežlaiškis, JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė Giedrė Knieža, PLB Konfliktų sprendimo komiteto narė Ingrida Misevičienė, 
PLB Plėtros ir tvarumo komisijos pirmininkė Sigita Šimkuvienė-Rosen ir ŠALFASS vadovas, PLB Sporto komisijos pirmininkas Laurynas 
Misevičius. ŠALFASS 70-čio šventė Lemonte. ŠALFASS nuotr.

Lietuvos sporto šakos šventovėje, kurioje atsidarė bene 
moderniausias Europoje interaktyvus krepšinio mu-
ziejus. 2022 m. birželio 17 d. PLB ir Seimo komisijai pri-
stačiau pranešimą profesionalaus ir neprofesionalaus 
sporto klausimais, buvo priimta rezoliucija teikti juos 
toliau svarstyti LR Seime.

Šiemet pavasarį buvo atgaivinta daugelis lietuviškų 
sporto renginių visame pasaulyje. Airijos lietuvių 
sporto asociacija balandžio 24 d. vėl surengė tradicinę 
Šeimų sporto šventę, buvo labai smagu ir gera matyti 
tiek daug žmonių, pasiruošusių žaidynėms. 2019 me-
tais vykusi pirmoji lietuviška Šeimų sporto šventė Ai-
rijoje sulaukė labai didelio susidomėjimo, taigi šios 
šalies sostinėje Dubline, Airijos nacionaliniame sporto 
centre, ir šiemet tiek vaikai, tiek ir suaugusieji turėjo 

galimybę išbandyti jėgas daugiau kaip trisdešimtyje 
įvairiausių rungčių: traukti virvę, šaudyti lazeriu, bėgti 
estafetę, mesti ietį, žaisti badmintoną ar stalo tenisą, 
mėtyti baudas, dalyvauti daugelyje kitų rungčių. Buvo 
daug azarto, gerų emocijų ir puikių prizų!

Artėjant XI pasaulio lietuvių sporto žaidynėms 
Druskininkuose, PLB Sporto komisijos nario Mariaus 
Banaičio vadovaujama Didžiosios Britanijos lietuvių 
sporto asociacija šių metų gegužės 8 d. surengė pirmą-
sias istorijoje Britanijos lietuvių sporto žaidynes. Ren-
ginys vyko UEL SportsDock sporto komplekse, kuriame 
sportininkai varžėsi krepšinio, futbolo, tinklinio, ba-
dmintono, stalo teniso ir šachmatų varžybose, o diena 
anksčiau visi norintieji galėjo dalyvauti ir 5 km bėgimo 
rungtyje. Ankstyvą sekmadienio rytą sporto komplekse 

https://www.facebook.com/LietuviuZaidynes/?__cft__%5b0%5d=AZUaNFzp57aq9Q3305C1vUU5AH6aV6vbHiLudOnttvfIkmTmHdNAJYm8NZ0l9vafrH0DO1Ke0YRzVXtpFwl1JGtOn9I95LLKrpPnsk4XXBlYYGaBTrlmW4BFyzZ03FVNw3_g6QHADKrmUCkp4APWWKU5ve1QZ7JY3B0VutEDUsOQ7w&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/BritanijosLietuviuSportoAsociacija/?__cft__%5b0%5d=AZUaNFzp57aq9Q3305C1vUU5AH6aV6vbHiLudOnttvfIkmTmHdNAJYm8NZ0l9vafrH0DO1Ke0YRzVXtpFwl1JGtOn9I95LLKrpPnsk4XXBlYYGaBTrlmW4BFyzZ03FVNw3_g6QHADKrmUCkp4APWWKU5ve1QZ7JY3B0VutEDUsOQ7w&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/BritanijosLietuviuSportoAsociacija/?__cft__%5b0%5d=AZUaNFzp57aq9Q3305C1vUU5AH6aV6vbHiLudOnttvfIkmTmHdNAJYm8NZ0l9vafrH0DO1Ke0YRzVXtpFwl1JGtOn9I95LLKrpPnsk4XXBlYYGaBTrlmW4BFyzZ03FVNw3_g6QHADKrmUCkp4APWWKU5ve1QZ7JY3B0VutEDUsOQ7w&__tn__=kK-y-R


LTOK Olimpinės mylios bėgimas Vankuveryje (WA valstija) ant Columbia upės kranto, nuo jauniausių iki vyriausių Portlando-Pietvakarių 
Vašingtono JAV Lietuvių Bendruomenės apylinkės narių. 2020 m. birželis. Portlando lietuvių bendruomenės nuotr.
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susirinko apie 200 sportininkų kartu su šeimomis ir ki-
tais sporto entuziastais. Renginio atidaryme sveikinimo 
žodį tarė Lietuvos Respublikos ambasados Jungtinėje 
Karalystėje diplomatas Tadas Kubilius. Sveikindamas 
susirinkusiuosius, jis pasidžiaugė dalyvių gausa ir padė-
kojo už galimybę būti šių pirmųjų Didžiojoje Britanijoje 
gyvenančių lietuvių sporto žaidynių dalimi. Prieš apdo-
vanodami sportininkus, renginio organizatoriai padė-
kojo visiems svečiams ir dalyviams, pagrindiniam ren-
ginio rėmėjui Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, 
partneriams Jungtinės Karalystės lietuvių bendruo-
menei, Britanijos lietuvių krepšinio lygai ir Jungtinės 
Karalystės Lietuvos šaulių sąjungos paramos padaliniui.   

Didžiausia išeivijos lietuvių sporto sąjunga ŠALFASS 
šių metų gegužės 15–22 dienomis Čikagos lietuviškiau-
siame priemiestyje Lemonte surengė jubiliejines 70-
ąsias metines žaidynes, kurios dėl pandemijos buvo 
atkeltos iš 2020 m. pavasario. Septynis dešimtmečius 
už Atlanto veikianti stambiausia lietuviška sporto mė-
gėjų organizacija subūrė apie 400 JAV ir Kanadoje gyve-
nančių savo tautiečių dalyvauti krepšinio, stalo teniso, 
biliardo, kėglių ir šachmatų varžybose. Specialų bėgimą 
ŠALFASS 70-mečiui dedikavo Čikagos lietuvių bėgimo 
klubo nariai, skaičių 70 išbėgioję Lemonto miestelio 
gatvėmis. Per Pasaulio lietuvių sporto žaidynes Drus-

kininkuose vykusios mokslinės konferencijos sportine 
tematika metu buvo parodytas žinomo Amerikos lie-
tuvių kinematografo Arvydo Reneckio filmas apie ŠAL-
FASS 70 metų veiklą už Atlanto.

Po dvejus metus trukusios pandeminės pertraukos 
birželio 11–12 dienomis Diufelio mieste (Belgija) įvyko 
jau 15-osios Beniliukso šalių lietuvių sporto žaidynės. 
Dalyvauti varžybose buvo kviečiami visi Belgijoje, 
Liuksemburge ir Olandijoje gyvenantys arba dirbantys 
Lietuvos Respublikos piliečiai arba lietuvių kilmės as-
menys ir jų šeimų nariai bei svečiai. Kaip ir anksčiau, 
į žaidynes kviesti latvių ir estų bendruomenių Bel-
gijoje atstovai.  13 sporto šakų (badmintono, žaidimų 
estafečių, futbolo, grindų riedulio, krepšinio, lauko 
teniso, lengvosios atletikos, petankės, plaukimo, stalo 
teniso, šachmatų, šaškių ir tinklinio) varžybose daly-
vavo net apie 400 sportui neabejingų lietuvių ir mūsų 
tautai prijaučiančių žmonių. Džiaugiamės, kad po pan-
demijos sporto veikla atsigavo, suaktyvėjo, vėl planuo-
jami renginiai. Tikimės, kad XI pasaulio lietuvių sporto 
žaidynėse Druskininkuose dalyvaus gausus būrys 
sporto entuziastų iš įvairių Pasaulio šalių.

Laurynas R. Misevičius
PLB Sporto reikalų komisijos pirmininkas

https://www.facebook.com/ambasadaJK?__cft__%5b0%5d=AZUaNFzp57aq9Q3305C1vUU5AH6aV6vbHiLudOnttvfIkmTmHdNAJYm8NZ0l9vafrH0DO1Ke0YRzVXtpFwl1JGtOn9I95LLKrpPnsk4XXBlYYGaBTrlmW4BFyzZ03FVNw3_g6QHADKrmUCkp4APWWKU5ve1QZ7JY3B0VutEDUsOQ7w&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/tadas.kubilius.5?__cft__%5b0%5d=AZUaNFzp57aq9Q3305C1vUU5AH6aV6vbHiLudOnttvfIkmTmHdNAJYm8NZ0l9vafrH0DO1Ke0YRzVXtpFwl1JGtOn9I95LLKrpPnsk4XXBlYYGaBTrlmW4BFyzZ03FVNw3_g6QHADKrmUCkp4APWWKU5ve1QZ7JY3B0VutEDUsOQ7w&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/SvietimoIrMoksloMinisterija?__cft__%5b0%5d=AZUaNFzp57aq9Q3305C1vUU5AH6aV6vbHiLudOnttvfIkmTmHdNAJYm8NZ0l9vafrH0DO1Ke0YRzVXtpFwl1JGtOn9I95LLKrpPnsk4XXBlYYGaBTrlmW4BFyzZ03FVNw3_g6QHADKrmUCkp4APWWKU5ve1QZ7JY3B0VutEDUsOQ7w&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/JungtinesKaralystesLietuviuBendruomene/?__cft__%5b0%5d=AZUaNFzp57aq9Q3305C1vUU5AH6aV6vbHiLudOnttvfIkmTmHdNAJYm8NZ0l9vafrH0DO1Ke0YRzVXtpFwl1JGtOn9I95LLKrpPnsk4XXBlYYGaBTrlmW4BFyzZ03FVNw3_g6QHADKrmUCkp4APWWKU5ve1QZ7JY3B0VutEDUsOQ7w&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/JungtinesKaralystesLietuviuBendruomene/?__cft__%5b0%5d=AZUaNFzp57aq9Q3305C1vUU5AH6aV6vbHiLudOnttvfIkmTmHdNAJYm8NZ0l9vafrH0DO1Ke0YRzVXtpFwl1JGtOn9I95LLKrpPnsk4XXBlYYGaBTrlmW4BFyzZ03FVNw3_g6QHADKrmUCkp4APWWKU5ve1QZ7JY3B0VutEDUsOQ7w&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/blkl.lyga/?__cft__%5b0%5d=AZUaNFzp57aq9Q3305C1vUU5AH6aV6vbHiLudOnttvfIkmTmHdNAJYm8NZ0l9vafrH0DO1Ke0YRzVXtpFwl1JGtOn9I95LLKrpPnsk4XXBlYYGaBTrlmW4BFyzZ03FVNw3_g6QHADKrmUCkp4APWWKU5ve1QZ7JY3B0VutEDUsOQ7w&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/JKLSSPP/?__cft__%5b0%5d=AZUaNFzp57aq9Q3305C1vUU5AH6aV6vbHiLudOnttvfIkmTmHdNAJYm8NZ0l9vafrH0DO1Ke0YRzVXtpFwl1JGtOn9I95LLKrpPnsk4XXBlYYGaBTrlmW4BFyzZ03FVNw3_g6QHADKrmUCkp4APWWKU5ve1QZ7JY3B0VutEDUsOQ7w&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/JKLSSPP/?__cft__%5b0%5d=AZUaNFzp57aq9Q3305C1vUU5AH6aV6vbHiLudOnttvfIkmTmHdNAJYm8NZ0l9vafrH0DO1Ke0YRzVXtpFwl1JGtOn9I95LLKrpPnsk4XXBlYYGaBTrlmW4BFyzZ03FVNw3_g6QHADKrmUCkp4APWWKU5ve1QZ7JY3B0VutEDUsOQ7w&__tn__=kK-y-R
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PLJS veikla

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga (PLJS) yra 
nepriklausoma, nepolitinė, savanoriškumo pagrindu 
veikianti jaunimo organizacija, kurios pagrindinis tik-
slas – burti pasaulio lietuvių jaunimą, palaikyti pasaulio 
lietuvių jaunimo organizacijų tinklą ir atstovauti jų in-
teresams.

PLJS vienija daugiau nei 30 kraštų lietuvių jaunimo 
sąjungų (LJS) ar bendruomenėse veikiančių jaunimo 
aktyvų visame pasaulyje. PLJS organizacijos misija – iš-
laikant ir puoselėjant lietuvišką tapatybę, kurti aktyvią 
ir pilietišką jaunimo bendruomenę užsienyje.

Pagrindinis PLJS valdybos organas – Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas (PLJK), organizuojamas kas 2–3 
metus ir suburiantis pasaulio lietuvių jaunimo atstovus 
vis kitame pasaulio krašte. Kongresą sudaro kultūrinė 
dalis, skirta pažinti Kongresą organizuojančiam kraštui 
bei jo lietuvių kultūrai, ir delegatų suvažiavimas, skirtas 
išrinkti PLJS valdybai, priimti nutarimams bei gairėms, 
apibrėžiantiems PLJS valdybos veiklos sritis iki kito 
PLJK. 2017 m.  Suomijoje vykęs XV PLJK nubrėžė 
gaires 2017–2021 m. kadencijos PLJS valdybai; 2021 m. 
XVI PLJK delegatų suvažiavimas, vykęs virtualiai, nu-

PLJS nariai vizito Lietuvoje metu. PLJS archyvo nuotr.
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brėžė gaires naujajai PLJS valdybai, o jo kultūrinė dalis 
2022 m. liepą vyks Lenkijoje: Punsko krašte ir Varšu-
voje. Šiaurės Amerikoje vyks XVII PLJK.

Remdamasi XV PLJK nutarimais, 2017–2021 m. ka-
dencijos PLJS valdyba veikė šiose srityse:

• Organizacijos stiprinimas ir tęstinumo užtikrinimas: 
PLJS valdybos narių kompetencijų kėlimas, organi-
zacijos stabilumo ir ilgaamžiškumo užtikrinimas; 
finansavimo užtikrinimas PLJS ir jos vienijamų 
užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veikloms;

• Kraštų LJS stiprinimas: naujų jaunimo židinių 
paieškos, kraštų LJS kūrimas, esamų LJS plėtojimas, 
stiprinimas ir augimas;

• Pasaulio lietuvių jaunimo interesų atstovavimas: at-
stovo delegavimas į Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
(PLB) valdybą, diasporos ir jaunimo klausimus 
sprendžiančias valstybines institucijas ar tam spe-
cialiai įsteigtas komisijas, tarybas, darbo grupes: Jau-
nimo reikalų departamentą (nuo 2022 m. balandžio 
1 d. Jaunimo reikalų agentūra), Globalios Lietuvos 

departamentą, Jaunimo reikalų tarybą, Lietuvos di-
asporos reikalų koordinavimo komisiją, LR Seimo ir 
PLB komisiją ir kt.; bendradarbiavimas su išoriniais 
partneriais, skatinančiais lietuvių jaunimo profesinį 
tobulėjimą: Bring Together Lithuania, Kurk Lietuvai, 
Renkuosi Lietuvą, W@ (Women at), LISS, Work in 
Lithuania ir kitais, prisidedančiais prie Lietuvos di-
asporos politikos ir jaunimo politikos formavimo, 
taip pat su kitomis Lietuvos diasporos organizaci-
jomis: Globalūs Lietuvos lyderiai, VšĮ LT Diaspora;

• Lietuvybės puoselėjimas ir sklaida: sukurti galimybes 
puoselėti lietuvybę PLJS ir kraštų lygmeniu. Skatinti 
gyvai puoselėti, iš naujo atrasti lietuvišką kultūrą, ja 
dalintis su vietos bendruomenėmis.

XVI PLJK metu išrinkta valdyba tęsia veiklą šiomis 
strateginėmis kryptimis remdamasi delegatų suvažia-
vimo metu nustatytomis gairėmis.

Rimvydas Rubavičius
PLJS pirmininkas

Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas Urugvajuje. PLJS archyvo nuotr.
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Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių  
Bendruomenės komisijos veikla

Tapatybė vienija tautą, o vienybėje yra stiprybė

Įvairios istorinės priežastys lėmė, kad Lietuva yra di-
asporinė valstybė – tai šalis, kurios tautos skaitlinga dalis 
gyvena už Lietuvos ribų. Lietuviai yra viena iš nedaugelio 
tautų, kurios yra išlaikiusios tautinę tapatybę nepaisy-
damos priešiškų jėgų šimtamečių pastangų jas sužlug-
dyti. Išsaugotas ir stiprus ryšys tarp Lietuvoje gyvenančių 
lietuvių ir diasporos. Lietuviai visada buvo atviri pasaulio 
piliečiai ir, nepaisydami gyvenamosios vietos, prasmingai 
dalyvauja tautos ir Lietuvos valstybės politiniame, kultū-
riniame ir ekonominiame gyvenime įnešdami į jį ženklų 
indėlį. Lietuvai atkūrus valstybingumą daugiau kaip 
prieš 30 metų, tas ryšys tarp Lietuvos valstybės ir pasaulio 
lietuvių diasporos peraugo į dar kitą lygį, kai Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės atstovai pradėjo dalyvauti aukš-
čiausios valstybės įstatymų leidybos institucijos, Lie-
tuvos Seimo, veikloje per Lietuvos Respublikos Seimo ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Komisiją.  

Tai, kad ši Komisija gyvuoja jau daugiau nei ketvirtį 
amžiaus, rodo jos misijos ilgaamžiškumą ir reikalin-
gumą. Visų kraštų lietuvių bendruomenių atstovavimas 
komisijoje yra ypač svarbus – per ją atstovaujami net ir 
tie tautiečiai, kurie neturi Lietuvos pilietybės ir negali 
rinkti savo Seimo nario, tačiau jų balsas yra girdimas. 
Komisija yra ta platforma, per kurią į įvairių tautai 
svarbių klausimų sprendimą ir pasiūlymų teikimą bei 
jų įgyvendinimą įsijungia įvairios lietuvių organizacijos 
pasaulyje, mokyklos, klubai, kultūros židiniai, žinias-
klaidos priemonės. Tai išties unikalus parlamentinis 
diasporos ir Seimo bendradarbiavimo formatas, kuris 
labai pasiteisino. 

Komisija veikia Lietuvos Respublikos Seime, ji yra 
sudaroma Seimo kadencijos laikotarpiui Seimo nu-
tarimu iš 20 narių: 10 Seimo narių, deleguotų pagal 
proporcinio Seimo frakcijų atstovavimo principą, ir 10 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovų, deleguotų 
geografiniu principu. PLB atstovaujantys Komisijos na-
riai yra renkami ne politiniu pagrindu, dėl to Komisijos 
sudėtis yra margaspalvė dėl išrinktų žmonių skirtingų 

politinių pažiūrų ir pakraipų, juos visus vienija savano-
rystė, siekiant dirbti lietuvių tautos ir valstybės labui. 
Komisijai vadovauja du pirmininkai, vienas jų – Seimo 
narys, antrasis – PLB atstovas. Į Komisijos posėdžius yra 
kviečiami LR Vyriausybės, ministerijų, kitų valstybės ir 
visuomeninių institucijų atstovai, įvairių šalių lietuvių 
bendruomenių bei organizacijų atstovai, įvairių sričių 
specialistai ir ekspertai iš Lietuvos ir kitų valstybių.

Pagrindiniai komisijos tikslai, perduodami iš ka-
dencijos į kadenciją, yra išsaugoti ir stiprinti lietuvišką 
tapatybę bei tautos vienybę, puoselėjant Lietuvoje ir 
užsienyje gyvenančių lietuvių bendradarbiavimą, rū-
pinantis abipuse pagalba ir parama, keičiantis mokslo, 
kultūros, verslo ir kita informacija, skatinant kurti 
atviros Lietuvos visuomenę ir stiprinti žmonių ryšį su 
Lietuva.

Paskutinių Komisijos kadencijų pagrindinės veiklos 
temos ir kryptys:
•	 Gimimu įgytos Lietuvos pilietybės išsaugojimas 

dešimtmečiais išlieka svarbus klausimas užsienyje ir 
Lietuvoje gyvenantiems lietuviams. Komisija nuolat 
dirba priimdama rezoliucijas, prašydama ir skatin-
dama Lietuvos Seimą ir Vyriausybę spręsti šį klausimą 

LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos pirmininkai 
Dalia Asanavičiūtė ir Jonas Bružas. LR Seimo kanceliarijos nuotr.
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rengiant referendumą, įvertinant kitus teisinius šio 
klausimo sprendimo būdus, kad visi lietuviai savo 
prigimtine teise galėtų išsaugoti Lietuvos pilietybę, 
net turėdami ir užsienio šalies pilietybę. Pilietybė 
yra svarbiausias ir stipriausias prigimtinis ryšys, 
koks tik gali būti tarp žmogaus, tautos ir valstybės, 
su teisėmis ir pareigomis vienų kitiems. Jis yra ypač 
svarbus šiandieninio įvairių valstybių ir jų grupių su-
sipriešinimo ir agresijos akivaizdoje; 

• Ryšių su lietuviais išlaikymas ir pagalba jiems 
persikeliant į Lietuvą iš humanitarinių krizių iš-
tiktų šalių, tokių kaip Ukraina ar Venesuela, arba 
šalių, atsidūrusių pavojingų diktatūrų gniaužtuose, 
kaip Baltarusija ar Rusija, kur mūsų tautiečiai yra 
sudėtingose teisinėse ar politinėse situacijose. Vėl 
iškyla Lietuvos saugumo klausimas - kibernetinio 
ir fizinio: kaip lietuvių bendruomenės įvairiose 
valstybėse gali dirbti kartu su Lietuva, kad būtume 
maksimaliai vieningi ir mūsų visų saugumas ir inte-
resai būtų maksimaliai užtikrinti;

• Grįžimas į Lietuvą ne tik fiziškai, bet ir širdimi. 
Tai apima Lietuvos demografijos ir migracijos poli-
tiką ir sąlygų grįžti į Lietuvą sudarymą, atsižvelgiant 
į šiandienines verslo, darbo ir gyvenimo realijas, kai 
žmonės gali gyventi ir dirbti skirtingose valstybėse 
tuo pačiu metu, išlaikant tų žmonių ryšį su Lietuva 
ir lietuvišką tapatybę. Taip pat svarbu stiprinti ryšius 
tarp po pasaulį išplitusių lietuviškų verslų; 

• Pilietiškumo skatinimas ir diasporos įsitraukimo į 
Lietuvos gyvenimą didinimas susipina su daugeliu 
kitų temų, tokių kaip balsavimas internetu, ak-
tyvumas dalyvaujant rinkimuose ir referendumuose, 
švietimas, kultūra. Balsavimas internetu yra labai 
svarbus klausimas šiuolaikinei visuomenei ir ypač 
piliečiams, gyvenantiems užsienyje, jų pilietinei 
valiai išreikšti. Lietuvos ambasados ir konsulatai yra 
ne visose šalyse ir vietovėse, kur gyvena lietuviai, o 
balsavimas paštu ne visada ir ne visur gerai veikia, 
kas ypač išryškėjo per pandemiją, kai balsavimo bi-
uleteniai tiesiog neatkeliavo laiku į ambasadas ar 
buvo pamesti; net ir normaliomis sąlygomis dažnai 
nepavyksta balsuojant paštu dalyvauti antruose 
rinkimų turuose. Svarbus kibernetinio saugumo 
klausimas,: jam išspręsti atliekamos studijos, reikia 
paruošti atitinkamą įstatyminę bazę, procedūras ir 
išbandyti sistemas iki rinkimų, kuriuose balsavimas 

internetu galėtų būti įgyvendintas;
• Globalizacijos laikais mūsų tautai gyvybiškai svar-

bios temos yra tapatybės išlaikymas, etninė 
kultūra, išskirtinio Lietuvos įvaizdžio kūrimas, 
istorinė atmintis, kultūra, kurios neatsiejama dalis 
yra išeivijos kūrėjai ir jų nuopelnai garsinant lietuvių 
tautą ir valstybę pasaulyje. Lietuvos, vienos iš buvu-
sios didžiausių Europos valstybių, istorija negali būti 
pamiršta kuriant ir stiprinant Lietuvos įvaizdžio iš-
skirtinumą šiandien; 

• Lituanistinio švietimo klausimai visuomet buvo 
ir išlieka Komisijos darbotvarkėje, pažymint for-
maliųjų ir neformaliųjų užsienio lituanistinių 
mokyklų atliekamą svarbų ir didelį darbą mokant 
lietuvių kalbos, etninės kultūros, Lietuvos istorijos, 
ugdant Lietuvos valstybės patriotus, puoselėjant 
lietuviškas tradicijas, papročius ir istorinę atmintį, 
auginant Lietuvą garsinančius lietuvius. Paskutinėse 
kadencijose Komisija priėmė rezoliucijas ragindama 
atsakingas institucijas atlikti reikiamus lituanistinių 
mokyklų bei mokymo programų užsienyje tyrimus ir 
nustatyti lituanistinio švietimo stiprinimo kryptis; 
identifikuoti lituanistinio švietimo poreikius kiekvi-
enoje tautinėje bendruomenėje, atsižvelgiant į 
įvairias Lietuvos diasporos kartas; nustatyti Lietuvos 
diasporos vaikų kalbos lygius pagal Europos kalbų 
aplanką (EKA); sukurti nuoseklią ir vieningą mo-
kymo ir testavimo sistemą, kas padėtų grįžusiems 
vaikams integruotis į Lietuvos švietimo sistemą bei 
gyvenimą; teikti deramą paramą užsienio lietuvių 
bendruomenės organizacijoms, kurios svariai pri-
sideda prie lituanistinio švietimo plėtros ir sėkmės 
užsienyje; teikti finansinės paramą lituanistinių 
mokyklų veiklai; teikti metodinę ir techninę pa-
galbą lituanistinėms mokykloms užsienyje, įskaitant 
ir nuotolinį  mokymą. Atitinkamai buvo pateikti 
siūlymai dėl Lietuvos švietimo įstatymo pataisų, 
kurie yra priimti ir įgyvendinami;

• Ir paskutinė sąraše, bet toli gražu ne paskutinė pagal 
svarbą tema – „Globalios Lietuvos“ strategija ir šios 
strategijos įgyvendinimo veiksmų plano įgyvendin-
imas ir priežiūra. 

Jonas Bružas
LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių  

Bendruomenės komisijos pirmininkas
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Lietuvių Fondas – lietuvybės puoselėtojas išeivijoje

Lietuvių Fondas – išeivijos lietuviams gerai žinoma 
organizacija. 2022 m. kovo 14 d. sukako 60 metų, kai 
Lietuvių Fondas (angl. Lithuanian Foundation, Inc) 
buvo oficialiai įteisintas Ilinojaus valstijoje kaip sava-
rankiška, narių-aukotojų tvarkoma, pelno nesiekianti 
korporacija, kurios pagrindinis tikslas – remti išeivijos 
švietimą, kultūrą ir jaunimą. 

Vargu ar LF įkūrėjai galėjo numatyti, kad Fondas 
išaugs į vieną didžiausių paramos lietuvybei organi-
zacijų. Pirmaisiais savo veiklos metais (1962) Lietuvių 
Fondas lietuviškai veiklai paremti paskyrė 1200 dol., o 
nuo 1967 m. pradėtos skirti stipendijos studijuojančiam 
jaunimui. Metams bėgant LF kapitalas didėjo, už kap-
italo investavimą gaunamos palūkanos leido paramai 
skirti vis daugiau lėšų. 2021-aisiais paramai ir stipendi-
joms buvo skirta rekordinė suma – 1 407 670 dol. Iš jų 
paramai – 1 042 722 dol., stipendijoms – 364 948 dol. 

Dosnūs lietuviai ir jų organizacijos, testamentų pa-
likėjai, vardinių fondų steigėjai (šiuo metu Lietuvių 
Fonde jų įkurta 117), labdaros akcijų ir renginių organi-
zatoriai per 60 metų suaukojo per 50 mln. dol. 2020 m. 
sausio 11 d. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos 
iniciatyva Lietuvių Fonde įsteigtas naujas vardinis 
fondas – PLB ateities fondas. Šis fondas padės Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenei įgyvendinti jos tikslus – remti 
lietuvių bendruomenės veiklą visame pasaulyje. 

Iš viso per savo gyvavimo metus lietuvybės išlai-
kymui Fondas yra paskyręs per 25 mln. dol.  Pagrindinę 
LF kapitalo dalį sudaro palikimai testamentu, kurie 
2021 m. pabaigoje siekė per  36,2 mln. dol. 

Šiuo metu Fondas turi per 8000 narių. Kiekvienas 
asmuo, organizacija, klubas, sambūris, draugija, apy-
linkė ar vienetas, paaukojęs 100 dol., tampa visateisiu 
LF nariu. 

Vyriausiasis Lietuvių Fondo organas yra visuotinis 
narių suvažiavimas, šaukiamas kartą per metus. Su-
važiavimas išklauso ir tvirtina LF direktorių tarybos, LF 
valdybos, LF komitetų pranešimus, aptaria LF veiklą, 
sumanymus, projektus ir siūlymus, sprendžia dėl LF 

įstatų pakeitimų ir juos tvirtina. Suvažiavimo metu 
vyksta rinkimai į LF tarybą – trejų metų kadencijai ren-
kamas vienas trečdalis LF tarybos direktorių.

Kasmet skelbiami konkursai LF paramai ir stipendi-
joms gauti. Gavę prašymus, LF Pelno skirstymo komi-
sijos (PSK) nariai atidžiai juos išnagrinėja ir renkasi į 
Pelno skirstymo posėdžius. Stipendijas studentams, 
išnagrinėję studentų prašymus, skirsto PSK Stipendijų 
pakomisės nariai. 

Daliai projektų parama ir dalis stipendijų studen-
tams skiriama iš LF įsteigtų vardinių fondų. Parama ski-
riama pagal tų fondų steigėjų nurodymus ir išmokama 
tiesiogiai Lietuvos bei JAV organizacijoms. Stipendijos 
išmokamos pagal specifinius steigėjų pageidavimus 
ir nurodymus tiesiogiai mokslo įstaigoms Lietuvoje. 
Kandidatus šioms stipendijoms gauti atrenka pačios 
mokslo įstaigos. Pelno skirstymo komisijos ir PSK Sti-
pendijų pakomisės sprendimai yra tvirtinami LF ta-
rybos posėdžiuose. 

Kaip žinome, Lietuvių Fondas įsteigtas išeivijos 
lietuvių lituanistiniam švietimui, kultūrai, jaunimui 
ir visuomeninei veiklai remti. Net ir Lietuvai atkūrus 
Nepriklausomybę, lietuvybės išlaikymas ir toliau lieka 
pagrindinis  išeivijos tikslas. Štai 2021 m. 50 % paramos 

LR generaliniame konsulate Čikagoje buvo iškilmingai įteikti 
Užsienio reikalų ministerijos apdovanojimai nusipelniusiems JAV 
lietuvių bendruomenės nariams ir organizacijoms. Lietuvių Fondui 
įteiktą apdovanojimą priėmė LF tarybos pirmininkas Tauras Bublys 
ir LF valdybos pirmininkė Milda Davis. Nijolės Shuberg nuotr.
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skirta JAV lietuvių bendruomenei, 41% – JAV organi-
zacijoms, 4% – Lietuvos organizacijoms, 3% – Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenei ir 2% – kitų kraštų išeivijos or-
ganizacijoms. 2021 m. Pasaulio Lietuvių Bendruomenei 
skirti 33 248 dol. 

Laisvėjant Lietuvai, LF vadovybei ir Pelno skirstymo 
komitetui iškilo nauji iššūkiai – nuo 1990 m. LF ėmė 
remti Lietuvos Respublikos švietimą, mokslą, kultūrą, 
studentus. Atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę LF va-
dovybė pasiūlė iš Lietuvių Fondo pagrindinio kapitalo 
paskirti 1 mln. dolerių Lietuvos Respublikos švietimo, 
kultūros ir mokslo reikalams. 1991 m. liepos 27 d. buvo 
sušauktas neeilinis LF narių metinis suvažiavimas, 
kuriame buvo išrinkta Patikėtinių taryba. Jos pirmin-
inku tapo dr. Antanas Razma. Pritarus daugumos šio 
suvažiavimo narių, specialiai Lietuvos Respublikos 
kultūros ir švietimo projektams paremti iš pagrin-
dinio LF kapitalo iš viso buvo skirti 1 354 462 dol. Šio 
paskyrimo tvarkymas buvo patikėtas LR kultūros ir švi-
etimo ministerijai, kuriai vadovavo Darius Kuolys. 

Lietuvių Fondas Lietuvai yra skyręs ir kitų gražių 
dovanų. 1990–2006 m. laikotarpiu LF per Lietuvių 
dailiojo meno institutą padovanojo Lietuvai ir per-
davė Lietuvos dailės muziejui 665 Prano Domšaičio 
kūrinius. Šios dovanos pagrindu dailininko gimtajame 
krašte Klaipėdoje 2004 m. atidaryta Prano Domšaičio 

galerija, kurioje eksponuojama, saugoma ir tyrinėjama 
LF padovanota kūrinių kolekcija. 

Lietuvių Fondas savo 50-ojo jubiliejaus proga vil-
niečiams įteikė dovaną – Lietuvos dailės muziejui per-
davė 26 Ados Peldavičiūtės-Montvydienės (1907–1967) 
paveikslų kolekciją. 

Už ypatingus nuopelnus garsinant Lietuvos vardą, 
puoselėjant ir plėtojant tarpvalstybinius santykius 
2014 m. spalio 12 d. Lietuvių Fondui įteiktas garbės žen-
klas ,,Lietuvos diplomatijos žvaigždė“. 2017 m. pabai-
goje LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė įteikė Lietuvių 
Fondui „Globalios Lietuvos lyderių“ apdovanojimą „Už 
ilgametės veiklos nuopelnus“, o 2021 metų pabaigoje 
Fondas buvo apdovanotas LR užsienio reikalų minis-
terijos garbės ženklo „Už pasaulio lietuvių nuopelnus 
Lietuvai“ Aukso Vyčiu. Apdovanojimą LR generali-
niame konsulate Čikagoje įteikė generalinė konsulė Či-
kagoje Sigrida Mulevičienė.

Šiandien drąsiai galime pasakyti, kad LF stovi ant 
tvirtų pamatų. Džiugu, kad prabėgę dešimtmečiai ne-
pakeitė LF siekių ir tikslų, kuriuos įžvalgiai nusakė šio 
svarbiausio lietuvybės ramsčio kūrėjai. Smagu, kad į 
organizaciją įsijungia jaunimas, kuris jaučia pasididžia-
vimą tęsdamas LF veiklą ir toliau puoselėdamas lietu-
vybę Amerikoje.

Lietuvių Fondo informacija

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke sveikina Lietuvių Fondo narių 59-ojo metinio suvažiavimo dalyvius. Jono Kuprio nuotr.
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Airija

Airijos lituanistinių mokyklų moksleivių konkurso-viktorinos 2022 atidarymas. Bendruomenės archyvo nuotr.

Airijos lietuvių bendruomenė įkurta 2015 metais.

NARIŲ SKAIČIUS 

Oficialios narystės bendruomenėje nėra, aktyvių narių lituanistinėse mokyklose, 
klubuose ir įvairiose kitose bendruomenės organizacijose yra keli šimtai.

LITUANISTINĖS MOKYKLOS 

18 lituanistinių mokyklų.

KOLEKTYVAI/CHORAI/TEATRAI

2 mėgėjiški teatrai – „Alternatyva alternatyvai“ ir „Dublino mažasis teatras“, tautinių 
šokių kolektyvas „Suktinis“, poezijos kūrybinė grupė „Lyrikos vakarai“.

KLUBAI/DRAUGIJOS 

Airijos lietuvių kultūros asociacija, Airijos lietuvių sporto asociacija, Ateitininkų 
federacijos skyrius Airijoje.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI/RENGINIAI 2018–2022 METAIS

Airijos lituanistinių mokyklų sąskrydžiai, Šeimų sporto šventės Airijoje, Airijos 
lituanistinių mokyklų moksleivių konkursai-viktorinos.

VALDYBA 2022 METAIS 

Arūnas Teišerskis (pirmininkas), Aušra Žutautaitė (finansų direktorė), Donata 
Simonaitienė.

„FACEBOOK“ 

https://www.facebook.com/ALBendruomene/

EL. PAŠTAS 

info@alb.ie

https://www.facebook.com/ALBendruomene/
mailto:info%40alb.ie?subject=
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ALB ALOST būstinė – Aušros Vartų parapija. Bendruomenės archyvo nuotr.

Argentina

Argentinos lietuvių bendruomenė/Argentinos Lietuvių 
Organizacijų ir Spaudos Taryba/ ALB ALOST įkurta 1956 
metais.

NARIŲ SKAIČIUS  

2700.

ŽINIASKLAIDA  

Skaitmeninis laikraštis. 

LITUANISTINĖS MOKYKLOS  

Kordobos lietuvių kalbos mokykla, Argentinos lietuvių 
centras-kalbos mokykla. 

KOLEKTYVAI/CHORAI/TEATRAI  

Choras „Miškas“, Lietuvių klubas Rosarijuje. 

KLUBAI/DRAUGIJOS  

„Nemuno“ lietuvių kultūros ir savišalpos draugija 
(Berisas, Buenos Airių provincija), Susivienijimas 
lietuvių Argentinoje (Lanusas, Buenos Airių provincija), 
Argentinos lietuvių centras (Buenos Airės), Mindaugo 
lietuvių katalikų kultūros ir savišalpos draugija 
(Berisas, Buenos Airių provincija), Lietuvos klubas 
(Rosarijus, Santa Fė provincija), Aušros Vartų parapija 
(Aveljaneda, Buenos Airių provincija), Kordobos lietuvių 
bendruomenė, Argentinos lietuvių jaunimo sąjunga.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI/RENGINIAI 2018–2022 METAIS  

Lietuvos Nepriklausomybės 100 metų jubiliejus; Buenos 
Airės švenčia Lietuvą (2021 m.), pirmasis skaitmeninis 
lietuvių ir jų palikuonių surašymas Argentinos 
Respublikoje 2021–2022 m., Vytauto internetinis 
naujienų portalas. 

VALDYBA 2022 METAIS (DIREKTORIŲ TARYBA)  

Nestoras Luksas (pirmininkas), Laura Gomez-Metrikis 
(pirmininko pavaduotoja), Clara Jordán (sekretorė). 
Tarybos nariai: Marcelo Bardini, Miriam Griszka, Alfredo 
Dulke, Juanas Ignacio Fourmentas Kalvelis, Marcela 
Neselis, Ana Laura Savickas, Felixas Paplauskas, 
Germánas Petraitis. 

INTERNETO SVETAINĖ  

https://lituania.ar/

„FACEBOOK“  

https://www.facebook.com/LituaniaArgentina

„INSTAGRAM“  

https://www.instagram.com/
ComunidadLituanadeArgentina/

EL. PAŠTAS  

albalost@gmail.com

https://lituania.ar/
https://www.facebook.com/LituaniaArgentina
https://www.instagram.com/ComunidadLituanadeArgentina/
https://www.instagram.com/ComunidadLituanadeArgentina/
mailto:albalost%40gmail.com?subject=
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Armėnija

 Renginys „Ant kalno mūrai“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti, 2022 m. Bendruomenės archyvo nuotr.

Visuomeninė kultūros organizacija „Lietuvių bendruomenė“ įregistruota 2017 
metais.

NARIŲ SKAIČIUS

apie 40.

LITUANISTINĖS MOKYKLOS

Jerevano lituanistinė mokykla.

KOLEKTYVAI/CHORAI/TEATRAI

Profesionalių muzikių Ani Yukhanyan (sopranas) ir Olgos Arzumanian (fortepijonas) 
duetas.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI/RENGINIAI 2018–2022 METAIS

Vykdomi kultūros, sporto ir švietimo projektai „Ant kalno mūrai“, „Armėnijoje kalbu 
lietuviškai“, „Mano indėlis į Lietuvos ateitį“.

AUKŠČIAUSIAS VALDYMO ORGANAS  
Armėnijos lietuvių bendruomenės susirinkimas (14 bendruomenės narių, 
bendruomenės pirmininkė Olga Arzumanian). 

„FACEBOOK“ 

https://www.facebook.com/Armėnijos-lietuvių-bendruomenė-ALB-1724871387595749

EL. PAŠTAS

bendruomene.armenija@gmail.com

https://www.facebook.com/Armėnijos-lietuvių-bendruomenė-ALB-1724871387595749 
mailto:bendruomene.armenija%40gmail.com?subject=
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Dalis Sidnėjaus bendruomenės narių, susirinkusių jūros pakrantėje Lietuvos himno vasario 16-osios proga. Fausto Stančiausko nuotr.

Australija

Australijos lietuvių bendruomenė įkurta 1950 metais, 
periorganizavusi iš ankščiau, 1930 metais, įsteigtos 
Australijos lietuvių draugijos. Australijos lietuvių 
bendruomenę sudaro: Adelaidės lietuvių bendruomenė, 
Brisbanės kun. Dr. Bačinsko lietuvių kultūrinė draugija, 
Džilongo lietuvių bendruomenė, Kanberos lietuvių 
bendruomenė, Melburno lietuvių bendruomenė, Perto 
lietuvių bendruomenė, Sidnėjaus lietuvių bendruomenė. 
Taip pat ji apima ir lietuvius Tasmanijoje, nors ten nėra 
inkorporuotos bendruomenės.

NARIŲ SKAIČIUS  

Adelaidėje apie 150 narių, Brisbane apie 50 narių, 
Džilonge 80–100 narių, Kanberoje 140 narių, Melburne 
50 narių, Perte apie 50 narių, Sidnėjuje 60 narių, 
Tasmanijoje apie 20–30 narių. Skautų yra apie 200, 
lituanistines mokyklas lanko apie 140 mokinių.

ŽINIASKLAIDA   

Savaitinis laikraštis „Mūsų Pastogė“, Adelaidės lietuvių 
biuletenis, leidžiamas kas antrą savaitę, Adelaidės radijo 
programa. 

LITUANISTINĖS MOKYKLOS 

Lietuvių kalbos klasė (Hobarte), Lituanistinė studija 
„Spindulys“ (Brisbane), Adelaidės „Lithuanian 
School“ (šiuo metu neveikia, bet prisideda prie renginių), 
Perto lituanistinė mokykla „Baltų šalelė“, Sidnėjaus 

lietuvių vaikų klubas-mokyklėlė „Avilys“, „Mano kalba“ ir 
„Pelėda“ (Melburne).

KOLEKTYVAI/CHORAI/TEATRAI  

Adelaidėje – tautinių šokių grupė „Žilvinas“, choras 
„Lituania“, ansamblis „Šypsena“ ; Džilonge – tautinių šokių 
grupė „Linas“, tautinių šokių grupė „Gegutė“, choras 
„Viltis“, Kanberoje – ansamblis „Kalvelis“, Melburne – 
choras „Dainos sambūris“, „Danos sesės“, „Pamesta 
klumpė“, Kanklių ansamblis; Sidnėjuje – tautinių šokių 
grupė „Sūkurys“, ansamblis „Atspindys“, „Dainos“ choras.

KLUBAI/DRAUGIJOS  

Australijos lietuvių jaunimo sąjunga (Adelaideje, 
Melbourne, Sidnėjuje); Australijos lietuvių fizinio 
auklėjimo sąjunga (ALFAS). Adelaidėje: skautai – Vilniaus 
tuntas, sporto klubas „Adelaidės Vytis“, Australijos 
lietuvių archyvo darbo kolektyvas, Adelaidės lietuvių 
muziejus ir Dovanų parduotuvė, Adelaidės lietuvių 
Caritas, Adelaidės lietuvių sąjunga Adelaide Lithuanian 
Society Inc., Pietų Australijos lietuvių moterų draugija, 
Adelaidės katalikių moterų draugija, šv. Kazimiero 
koplyčia (kurią palaiko Adelaidės katalikų vyskupija) ir 
Adelaidės lietuvių katalikų centras;

Brisbane – sporto klubas „Baltija“; Džilonge – sporto 
klubas „GLSK Vytis“, suaugusiųjų biliardo grupė, 
„Židinys“, Džilongo etninių grupių sąjungos narys; 
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Kanberoje – krepšinio komanda „Vilkas“, „Židinys“;

Melburne – Melburno lietuvių klubas, Lithuanian Credit 
Cooperative Talka, Socialinės globos moterų draugija, 
Katalikių moterų draugija, Džiugo skautų tuntas, slidi-
nėjimo klubas „Neringa“ ir klubo žiemnamis Buleryje, 
Melburno lietuvių pensininkų asociacija; 

Sidnėjuje – „Aušros“ skautų tuntas, Sidnėjaus lietuvių 
klubas „Dainava“, „Kovo“ sporto klubas, „Bakūžė“, Sidnė-
jaus socialine moterų draugija, Sidnėjaus katalikų drau-
gija, Baleto bičiuliai.

FONDAI  

Australijos Lietuvių Fondas.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI/RENGINIAI 2018–2022 METAIS  

2018 m. Vasario 16-ąją Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-mečio proga – ypatingi minėjimai visose 
bendruomenėse; ambasadorius Gediminas Varvuolis 
oficialiai apsilankė Australijoje, Kanberoje ir Adelaidėje 
atidarė garbės konsulo raštinę; Australijos lietuvių 
dienos, Sporto šventė ir Krašto tarybos suvažiavimas 
Adelaidėje; Australijos parlamente pristatyta Stasio 
Jameikos knyga „Only Eleven Came Back“, išversta į 
anglų kalbą. Kanberos lietuvių kioskas veikė Europos 
Sąjungos paviljone per Daugiakultūrį festivalį.

2019 m. Vilniaus tunto suruošta Australijos rajono sto-
vykla Adelaidėje; „Dainos sambūrio“ 70 metų jubiliejaus 
koncertas; „Mūsų pastogės“ 70 metų jubiliejus.

2020 m. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-osios 
metinės oficialiai atšvęstos Adelaidėje; Adelaidės choro 

„Lituania“ 70 metų jubiliejaus koncertas; Adelaidės 
sporto klubas „Vytis“ atšventė metų sukaktį; Adelaidės 
lietuvių Carito Lietuvių katalikų centro 60 metų jubiliejus.

2021 m. Adelaidės lietuvių Carito 65 metų jubiliejus; 
80 metų nuo Sibiro trėmimų pabaltijiečių minėjimas 
prie Migracijos muziejaus atminimo lentos (Migration 
Museum Remembrance Wall).

2022 m. Atidaryta Lietuvos Ambasada Australijoje, 
Kanberoje; sukanka 20 metų, kai Kanberos 
bendruomenė skiria pinigų premijai Generolo Jono 
Žemaičio Lietuvos karo akademijos absolventui; 
Brisbeno lietuvių namų 40 metų jubiliejus; vyks 70-toji 
sporto šventė, 31-osios Australijos lietuvių dienos ir 38-
asis Krašto tarybos suvažiavimas; Australijos lietuvių 
skautų 75 metų jubiliejus.

VALDYBA 2022 METAIS  

Rasa Mauragienė (pirmininkė), Alexas Talansakas 
(pirmininko pavaduotojas), Edita Meškausaitė 
(sekretorė), nariai: Antanas Cibiras, Giedre Kazlauskaitė-
Groch, Šarūnas Rimša, ex officio nariai: ALJS – Martha 
Karoblytė, Australijos Lietuvių Fondas – Algis Šimkus.

INTERNETO SVETAINĖ  

https://www.australianlithuanians.org/ 

„FACEBOOK“  

https://www.facebook.com/AustralijosLietuviuBendruomene

EL. PAŠTAS  

info@australianlithuanians.org

Australijos lituanistinių mokyklų mokytojų suvažiavimas Melburne 2019 m. Bendruomenės archyvo nuotr.

https://www.australianlithuanians.org/
https://www.facebook.com/AustralijosLietuviuBendruomene
mailto:info%40australianlithuanians.org?subject=
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Austrija

Austrijos lietuvių bendruomenė įkurta 2006 metais.

NARIŲ SKAIČIUS   

17.

LITUANISTINĖS MOKYKLOS 

Mokyklėlė „Ąžuoliukas“.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI/RENGINIAI 2018–2022 METAIS 

Baltų Joninių šventė (Rasos), Baltijos pokylis, Bendruomenės Kalėdos, festivalis  
„LT.art Vienna“, festivalis „Edelweiss“, mokyklėlės „Ąžuoliukas“ renginiai.

VALDYBA 2022 METAIS 

Justina Špeirokaitė, Ingrida Prelgauskaitė, Danielė Brekytė, Zigmantas Kalibatas, 
Andrius Petryla, Ieva Lukošiūnaitė.

INTERNETO SVETAINĖ

https://www.lietuviai.at/

„FACEBOOK“

https://www.facebook.com/AustrijosLietuviuBendruomene

„INSTAGRAM“ 

https://www.instagram.com/austrijoslb

EL. PAŠTAS 

austrijos.lietuviai@gmail.com 

Austrijos lietuvių bendruomenės valdyba 2022– 2024 m. Zigmanto Kalibato nuotr.

https://www.lietuviai.at/
https://www.facebook.com/AustrijosLietuviuBendruomene
https://www.instagram.com/austrijoslb
mailto:austrijos.lietuviai%40gmail.com?subject=
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Baltarusija

Baltarusijos lietuvių bendruomenė įkurta 1995 metais.

NARIŲ SKAIČIUS  

1500.

LITUANISTINĖS MOKYKLOS 

Minsko lietuvių sekmadieninė mokykla vaikams, Minsko lietuvių sekmadieninė 
mokykla suaugusiems, Lydos lituanistinė sekmadieninė mokykla, Rimdžiūnų lietuvių 
vidurinė mokykla, Pelesos lietuvių vidurinė mokykla.

KOLEKTYVAI/CHORAI/TEATRAI 

Folklorinis ansamblis „Žilvitis“, ansamblis „Ne-Miega“.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI/RENGINIAI 2018–2022 METAIS 

Sekmadieninės lietuvių kalbos mokyklos  
atidarymas Minske; tarptautinis renginys  
„Tautų dialogas“.

VALDYBA 2022 METAIS 

Jonas Matiulevičius, Virginija Tarnauskaitė, Marija Mitiukevič, Edita Čiaplinskaja, 
Emilija Pranskutė, Vladas Bublevičius, Stanislovas Sugintas, Vilija Valkauskaitė.

EL. PAŠTAS 

vytis.com@gmail.com

Baltarusijos lietuviai Červenės kapinėse prie NKVD sušaudytų lietuvių kapo. Bendruomenės archyvo nuotr.

mailto:vytis.com%40gmail.com?subject=


PLB XVII SEIMAS   53 

Belgija

Belgijos lietuvių bendruomenė įkurta 1947 metais.

NARIŲ SKAIČIUS  

Šalyje gyvena apie 4000 lietuvių, iš jų apie 1000 dalyvauja 
įvairiuose renginiuose, 60 moka nario mokestį.

LITUANISTINĖS MOKYKLOS  

Lietuvių kalbos pamokos vedamos „Lietuvių kultūros 
centre Belgijoje“ (LKCB), Briuselyje. Briuselio 2-oje 
Europos mokykloje yra įsteigta lietuvių kalbos sekcija, 
kurioje pagal Europinio Bakalaureato programą mokosi 
vaikai nuo 4 metų iki 12-os klasės.

KOLEKTYVAI/CHORAI/TEATRAI:  

Folkloro grupė „Rasos“, choras „Be lietaus“, tautinių 
šokių kolektyvas „Lietuvonis“.

KLUBAI/DRAUGIJOS  

Belgijos lietuvių jaunimo sąjunga, Briuselio debatų 
klubas, MAM Investment profesionalų klubas, keliautojų 
klubas, krepšinio komanda „Green white“, parapija, 
Belgijos ateitininkų kuopelė, Femmes d‘Europe asociacijos 
Lietuvos grupė. 

SVARBIAUSI ĮVYKIAI/RENGINIAI 2018–2022 METAIS  

2018 m. Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio renginiai 
100 km bėgimo estafetė ir 100 km žygis „Dovana 
Lietuvai!“; XIII BeNeLux sporto žaidynės ir Šimtmečio 
Joninės;

2019 m. Labdaros iš uždaromos Diufelio mietelio 
ligoninės organizavimas; Sausio 13-osios pagarbos 

bėgimas; XIV BeNeLux sporto žaidynės; Joninės; Baltijos 
kelio 30-mečio minėjimas;

2020 m. Sausio 13-osios pagarbos bėgimas; prasidėjus 
pandemijai daugelis veiklų sustojo, bet debatų klubas 
pradėjo organizuoti virtualias diskusijas, į kurias 
kvietėme viso pasaulio lietuvius; aktyviai agitavome ir 
dalyvavome LR Seimo 2020 metų rinkimuose;

2021 m. – dar vieni pandeminiai metai, mažai įvykių, 
ryškiausias renginys – Sovietų vykdytų trėmimų iš 
Baltijos valstybių 80-ųjų metinių minėjimas 4 valandas 
gyvai skaitant tremtinių pavardes;

2022 m. planuojamos XV BeNeLux sporto žaidynės, 
bendruomenės 75-mečio minėjimas. 

VALDYBA 2022 METAIS  

Gintaras Marijauskas (pirmininkas), Asta Kulikauskaitė 
(vicepirmininkė), Laurynas Gerikas (sekretorius), 
Jovita Lazdinienė (iždininkė), Renalda Šimkutė, Dalia 
Zdanevičiūtė.

INTERNETO SVETAINĖ  

https://www.belglietuviai.eu

„FACEBOOK“  

https://www.facebook.com/BelgijosLB

EL. PAŠTAS 

belgliet@gmail.com

Baltijos kelio 30-mečio minėjimas Briuselyje 2019 m. rugsėjo 22 d. Tomo Razmaus nuotr.

https://www.belglietuviai.eu
https://www.facebook.com/BelgijosLB
mailto:belgliet%40gmail.com?subject=
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Bulgarija

Lietuvių bendruomenė Bulgarijoje įkurta 2012 metais.

NARIŲ SKAIČIUS  

32.

ŽINIASKLAIDA 

Tinklaraštis „Kliukarka“ www.kliukarka.wordpress.com, pažintinė knyga/gidas apie 
Bulgariją www.pupeikyte.weebly.com/knyga.html 

SVARBIAUSI ĮVYKIAI/RENGINIAI 2018–2022 METAIS 

Tarptautinė moterų labdaros mugė, valstybinės šventės.

VALDYBA 2022 METAIS 

Viktorija Baltutytė (pirmininkė), Justina Mikeliūnaitė (pavaduotoja),  
Vilma Paškūnaitė-Aleksandrova (iždininkė), Aistė Sabaliauskaitė-Tsachev,  
Aušra Tamošauskaitė-Antonov, Dainius Bakutis.

„FACEBOOK“ 

https://www.facebook.com/groups/lietuviaibg 

EL. PAŠTAS 

lietuviaibg@gmail.com

Po himno giedojimo, 2021 m. Bendruomenės archyvo nuotr.

http://www.kliukarka.wordpress.com
http://www.pupeikyte.weebly.com/knyga.html
https://www.facebook.com/groups/lietuviaibg
mailto:lietuviaibg%40gmail.com?subject=
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Čilė

Čilės lietuvių bendruomenė įkurta 2020 m. rugpjūčio 23 d.

NARIŲ SKAIČIUS  

20.

LITUANISTINĖS MOKYKLOS 

Pietų Amerikos lituanistinė mokykla (PALM, virtuali 
mokykla). 

KLUBAI/DRAUGIJOS 

PALM knygų klubas.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI/RENGINIAI 2018–2022 METAIS 

Straipsnis „Dialogai su Jonu Meku Čilėje“, Pietų Amerikos 
lituanistinės mokyklos įkūrimas ir organizavimas, 

dalyvavimas įvairiuose forumuose ir seminaruose, 
solidarumo akcijos Ukrainai paremti organizavimas. 

VALDYBA 2022 METAIS 

Adriana Giedrė Barkauskaitė (pirmininkė), Inga 
Padumytė (pirmininkės pavaduotoja), Renata 
Sinkevič, Ina Kazlauskaitė, Veronika Kucharevič, Vaida 
Kursevičiūtė. 

„FACEBOOK“ 

https://www.facebook.com/LietuviaiCileje

EL. PAŠTAS

comunidadlituanadechile@gmail.com 

Čilės lietuvių bendruomenės nariai organizavo solidarumo akciją Ukrainai paremti. 2022 m. balandžio 2 d. Ugnės Lipeikaitės nuotr.

https://www.facebook.com/LietuviaiCileje
mailto:comunidadlituanadechile%40gmail.com?subject=
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Danija

Danijos lietuvių bendrija (DLB) buvo įkurta 1997 m. 
gegužės 2 d. Kopenhagoje. Lietuvių bendruomenė 
„Jylland&Fyn“ Vejlės mieste susikūrė 2009 metų rudenį. 
2012 metais įsikūrė Danijos lietuvių jaunimo sąjunga – 
LYS.

NARIŲ SKAIČIUS  

Visose organizacijose –  
apie 300.

LITUANISTINĖS MOKYKLOS  

Šeštadieninės lietuvių kalbos pamokos 
ikimokyklinukams organizuojamos Kopenhagoje, 
Olborge, Odensėje, Vejlėje – lituanistinėje mokykloje 
„Sparnai“, Viborge ir Orhuse.

KOLEKTYVAI/CHORAI/TEATRAI  

Katalikiškos muzikos choras „Credo“.

KLUBAI/DRAUGIJOS  

Nuo 2017 metų Kopenhagoje veikia lietuvių profesionalų 
klubas (LPC).

SVARBIAUSI ĮVYKIAI/RENGINIAI 2018–2022 METAIS  

2018 m. Bendruomenė „Jylland&Fyn“ organizavo 

tarptautinį lituanistinių mokyklų sąskrydį „Draugystės 
tiltas“;

2022 m. Baltijos baleto spektaklis „Vaivos juosta“ 
Kopenhagoje. 

VALDYBA 2022 METAIS  

DLB – Inga Merkytė (pirmininkė), Darius Mardosas 
(pirmininkės pavaduotojas), Agnė Pociūtė (atsakinga 
už lituanistinį švietimą), Ineta Kaufmanas (iždininkė), 
Artūras Maslauskas (informacijos koordinatorius).

INTERNETO SVETAINĖ 

https://www.lietuva.dk

„FACEBOOK“ 

DLB: https://www.facebook.com/Danijos-Lietuvi%C5%B3-
Bendrija-DLB-378794968801843 

„Jylland & Fyn“: https://www.facebook.com/
LietuviuBendruomeneJyllandFyn

EL. PAŠTAS  

DLB: Info@lietuva.dk
„Jylland & Fyn“: mes.lietuviai.dk@gmail.com

Danijos lietuviai susitiko su Lietuvos premjere Ingrida Šimonyte 2022 m. birželio 9 d. Bendruomenės archyvo nuotr.

https://www.lietuva.dk
mailto:Info%40lietuva.dk?subject=
mailto:mes.lietuviai.dk%40gmail.com?subject=
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D. Danijos lietuviai susitiko su Lietuvos premjere Ingrida Šimonyte 2022-06-09. Bendruomenės 
archyvo nuotr.

Estija

Estijos lietuvių bendruomenė įkurta 1980 m. gruodžio 6 d.

NARIŲ SKAIČIUS 

Aktyvių narių, mokančių nario mokestį, yra apie 60.

LITUANISTINĖS MOKYKLOS 

2022 m. balandžio 30 d. atnaujinta lietuviško vaikų klubo 
veikla, jame per muziką, dainas, šokius ir žaidimus vaikai 
mokysis lietuvių kalbos.

KLUBAI/DRAUGIJOS 

Nuo 2021 m. veikia lietuviškų knygų klubas.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI/RENGINIAI 2018–2022 METAIS 

Lietuvos dienos Taline – Gegužinė (kasmetinis renginys), 
Andriaus Mamontovo koncertas, Teatradienis (kasme-
tinis renginys), Estijos lietuvių bendruomenės 40-asis 

jubiliejus, Švyturių diena, renginys Irenai Veisaitei atminti 
„Prisimenant Ireną Veisaitę tarp Estijos ir Lietuvos“.

VALDYBA 2022 METAIS 

Rita Kuzminienė (pirmininkė), Rimutė Semper (valdybos 
narė), Kristina Andla (valdybos narė), Mindaugas Mėlinis 
(valdybos narys).

INTERNETO SVETAINĖ 

https://lietuviai.ee/ 

„FACEBOOK“

https://www.facebook.com/groups/lietuviai.estijoje

EL. PAŠTAS   

labas@lietuviai.ee 

Švyturių diena Pakrio pusiasalyje, 2021 m. birželio 12 d. Bendruomenės archyvo nuotr.

https://lietuviai.ee/
https://www.facebook.com/groups/lietuviai.estijoje
mailto:labas%40lietuviai.ee?subject=
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Graikija

Graikijos lietuvių bendruomenė įkurta 2002 metais.

NARIŲ SKAIČIUS 

Nario mokestį mokančių oficialių narių – 21, aktyvių Graikijos lietuvių apie 150.

LITUANISTINĖS MOKYKLOS 

Lituanistinė mokykla „Giliukai“.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI/RENGINIAI 2018–2022 METAIS 

II ir III Graikijos ir Kipro lietuvių sąskrydžiai, 2022 m. birželį Atėnuose vyksiantis 
„Draugystės tiltas“.

VALDYBA 2022 METAIS

Viktorija Gribinaitė-Naki (pirmininkė), Lina Stasytė (pirmininkės pavaduotoja), Rasa 
Alėjūnaitė (iždininkė), Austina Jastremkaitė (sekretorė), narės: Ernesta Kazlauskaitė-
Tsakona, Jurgita Paltarokaitė, Kristina Rinkevičiūtė.

INTERNETO SVETAINĖ

https://lietuviubendruomene.gr

„FACEBOOK“ 

https://facebook.com/graikijoslietuviai/

„INSTAGRAM“ 

https://Instagram.com/graikijoslietuviai

EL. PAŠTAS 

glb.taryba@gmail.com

Šeimų sporto šventė Atėnuose, 2021 spalis. Bendruomenės archyvo nuotr.

https://lietuviubendruomene.g
https://facebook.com/graikijoslietuviai/
https://Instagram.com/graikijoslietuviai
mailto:glb.taryba%40gmail.com?subject=
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Islandija

Islandijos lietuvių bendruomenė įkurta 2008 m. gegužės 
10 d.

NARIŲ SKAIČIUS  

Priklausomai nuo kas metus nario mokestį 
susimokėjusių asmenų, iki 100.

LITUANISTINĖS MOKYKLOS  

Lituanistinė mokykla „Trys spalvos“.

KOLEKTYVAI/CHORAI/TEATRAI 

Lituanistinės mokyklos vaikų teatras „Kaliausė“.

KLUBAI/DRAUGIJOS 

Vyrų krepšinio klubas „Stál Úlfur“, šokių klubas „The 
Dans space Reykjavik“; sielovada prie Hafnarfjörd 
katalikų bažnyčios.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI/RENGINIAI 2018–2022 METAIS 

2018 m. Užgavėnės su tautinių šokių kolektyvu iš Lietuvos 
„Jaunimėlis“, Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio 
minėjimas, paskaitos dalyvaujant psichologei Rūtai 
Misiulienei, Kovo 11-osios minėjimas, Talentų konkursas, 
Reikjaviko vaikų meno šventė, Reikjaviko tautų šventė, 
Joninės dalyvaujant kolektyvui iš Lietuvos „Guostė“, 
Tautinė giesmė aplink pasaulį, labdaros vakaras;

2019 m. Lietuvos pristatymas tautų šventėje, protmūšis, 
Vasario 16-osios minėjimas, Užgavėnės, Lietuviško kino 

vakaras, visuotinis bendruomenės narių susirinkimas, 
Kaziuko mugė, Velykos, vakaras su teatru „Arti“, vakaras 
su Rita Miliūte ir Norbertu Černiausku, Joninės, Baltijos 
kelio 30-metis, labdaros vakaras;

2020 m. Lietuviško kino vakaras, Baltijos kelias „Mes su 
jumis, Baltarusija“, virtuali kalėdinė mugė;

2021 m. svečių iš Lietuvos „Typoart“ dailininkų renginys 
„Lietuvos kunigaikščiai“, psichologė Kotryna Godberg, 
Kalėdų mugė, Kalėdų šventė;

2022 m. svečiuose – Lietuvos etnokosmologijos muziejus.

VALDYBA 2022 METAIS:  

Neringa Eidukienė (bendruomenės pirmininkė), Jurgita 
Millerienė (Islandijos lituanistinės mokyklos direktorė), 
Jūratė Leškienė (Tarybos narė ), Irena Valužienė (Tarybos 
narė), Simona Vareikaitė (apskaitininkė).

INTERNETO SVETAINĖ 

https://www.lietuviais.net/

„FACEBOOK“ 

https://www.facebook.com/
groups/378658289227222/?ref=share

EL. PAŠTAS  

lietuviais@gmail.com

Islandijos lituanistinės mokyklos „Trys spalvos“ 15-asis gimtadienis. Simonos Trainienės nuotr.

https://www.lietuviais.net/
https://www.facebook.com/groups/378658289227222/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/378658289227222/?ref=share
mailto:lietuviais%40gmail.com?subject=
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Ispanija

Ispanijos lietuvių bendruomenė (ILB) įkurta 2004 m. rugsėjo 6 d.

REGIONINĖS BENDRUOMENĖS  

Albasetės lietuvių bendruomenė, Alikantės provincijos lietuvių bendruomenė, 
Aragono lietuvių bendruomenė, Galisijos lietuvių bendruomenė, Lietuvių 
bendruomenė Katalonijoje, Madrido lietuvių bendruomenė, Navaros lietuvių 
bendruomenė, Tenerifės lietuvių bendruomenė, Valensijos lietuvių bendruomenė.

NARIŲ SKAIČIUS  

90.

LITUANISTINĖS MOKYKLOS  

Alikantės lituanistinė mokykla „Draugystė“, Baltijos tarptautinė mokykla Tenerifėje, 
Barselonos LT mokyklėlė ir Barselonos LT mokyklėlės virtuali mokykla, Europos 
Sąjungos mokykla Alikantėje, Ispanijos neformalaus lituanistinio švietimo virtuali 
mokyklėlė „Švyturys“, lituanistinė mokyklėle „Kiškučiai“, neformalaus lituanistinio 
švietimo mokyklėle ABC, Saragosos lituanistinė (kultūros) „Šeimos“ mokykla, 
Valensijos neformaliojo ugdymo mokykla „Lituanica“.

KOLEKTYVAI/CHORAI/TEATRAI  

Liaudies dainų, sutartinių kolektyvas „Sadula“ (Valensija).

KLUBAI/DRAUGIJOS  

Katalonų–lietuvių asociacija (Ct-Lt), lietuviška biblioteka „Knygų namai Tenerifėje“, 
lietuviškų knygų klubas BCN (Barselona), Valensijos lietuvių krepšinio komanda „VLKK 
Lietuva“, Ispanijos lietuvių profesionalai LPS (Lithuanian Professionals in Spain), Lietuvių 
profesionalų klubas Barselonoje LPB (The club of Lithuanian Professionals in Barcelona).

SVARBIAUSI ĮVYKIAI/RENGINIAI 2018–2022 METAIS 

2018 m. 100-mečio renginiai: Santjago de Kompostelos katedroje šv. mišių metu 
skambėjo San Pelajo choro giesmės lietuvių kalba. Vyko vieša diskusija „Lietuvai 

2022 m. kovo 12 d. ILB kasmetinis žygis Šv. Jokūbo keliu. Agnetos Vansavičienės nuotr.
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svarbios datos ir įvykiai – ką jie reiškia svetur gyvenantiems lietuviams?“, diskusija 
referendumo dėl pilietybės išsaugojimo, pilietiškumo skatinimo tema „Ar galima 
mylėti Lietuvą iš toli?“ Dalyvauta LR konsulato Valensijoje akcijoje „Pasodink 
šimtmečio medį“ El Salero parke, kur bendruomenės nariai pasodino 100 medelių. 
Dalyvauta Pasaulio lietuvių bendruomenės projekte „100 Lietuvos veidų – sujunkime 
Lietuvą“ Vilniuje, Lietuvoje, kur ILB pristatė Ispanijos lietuvių paviljoną. 

2020 m. vykdytas projektas „RAKTAS“, sukurta mobilioji programėlė prekybos 
žmonėmis prevencijai.

2021 m. surengta virtuali diskusija Kovo 11-osios proga „Kokia yra išeivio lietuvio 
tapatybė?“, filmo „Nova Lituania“ (rež. Karolis Kaupinis) peržiūra. Dalyvauta jaunųjų 
Europos lietuvių bendruomenių pristatyme I pasaulio lietuvių bendruomenių 
forume (VDU). 

2022 m. skirtinguose Ispanijos regionuose dalyvauta Ukrainos palaikymo ir paramos 
akcijose. Parengti ir išsiųsti kreipimaisi į Ispanijos valdžios atstovus.

2018–2022 m. vyko kasmetinis tradicinis Ispanijos lietuvių Kovo 11-osios žygis Šv. 
Jokūbo keliu Santjago de Komposteloje.

VALDYBA 2022 METAIS  

Agneta Vansavičienė (pirmininkė), Tomas Dinsmonas (pirmininkės pavaduotojas), 
Eglė Balčiūnaitė (iždininkė), Elena Vaičiulytė (Ispanijos lituanistinio švietimo tarybos 
pirmininkė), Vilūnė Molina Cid (kultūra), Mantvydas Bučys (jaunimo sritis).

INTERNETO SVETAINĖ 

https://lituanos.es/

„FACEBOOK“ 

https://www.facebook.com/ILBinfo

https://www.facebook.com/groups/339310282797429/

EL. PAŠTAS  

labas@lituanos.es

Mokslo metų atidarymo šventė Alikantės lituanistinėje mokykloje „Draugystė“. Mokyklos archyvo nuotr.

https://lituanos.es/
https://www.facebook.com/ILBinfo
https://www.facebook.com/groups/339310282797429/
mailto:labas%40lituanos.es?subject=
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Italija

Italijos lietuvių bendruomenė buvo įkurta 1952 metų spalio mėnesį, tačiau 1992 metais 
jos veikla nutrūko. 2002 m. lapkričio 23 d. Italijos lietuvių bendruomenė buvo atkurta.

NARIŲ SKAIČIUS    

Apie 400. 

ŽINIASKLAIDA  

https://www.itlietuviai.it 

LITUANISTINĖS MOKYKLOS  

Šeštadieninė Romos lituanistinė mokyklėlė „Bitutė“, Pjemonto lietuvių 
bendruomenės lituanistinė mokykla Turine „Pasakų namai“ prie asociacijos „Italijos 
lietuvių bendruomenė (ILB)“, Milano lituanistinė mokyklėlė „Aitvaras“ (sustabdžiusi 
veiklą), Toskanos lituanistinė mokyklėlė „Toskaniukai“, Sardinijos lituanistinė 
mokykla „Maminukai“ (sustabdžiusi veiklą), Genujos lituanistinė mokykla „Žuvėdros“ 
( sustabdžiusi veiklą), Virtuali lituanistinė Italijos mokykla.

 KLUBAI/DRAUGIJOS  

Italijos lietuvių profesionalų klubas. 

SVARBIAUSI ĮVYKIAI/RENGINIAI 2018–2022 METAIS 

2018 m. Lietuvos 100-mečiui paminėti suorganizuota konferencija Romoje „100 
Lietuvos metų“. Pranešimą skaitė prof. Alessandro Vitale, prisiminimais „Meilė 

Apylinkių pirmininkai: Italijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Elzė Di Meglio, Pjemonto regiono lietuvių bendruomenės pirrmininkė 
Aurelija Orlova, Veneto regiono – Dalia Martusevičiūtė, Ligūrijos regiono – Toma Gudelytė, Emilijos Romanijos regiono – Inga Trofimo-
vaitė, Sardinijos – Daiva Lapėnaitė, Sicilijos – Simona Crisafulli, aktyvi narė iš Neapolio Lina Gaučytė ir kiti nariai Italijos lietuvių bendruo-
menės suvažiavime Italoje, Sicilijoje. Bendruomenės archyvo nuotr.

https://www.itlietuviai.it
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Lietuvai Lozoraičių širdyse“ pasidalijo p. Giovanna Pignatelli-Lozoraitis. Vyko Italijos 
lietuvių bendruomenės suvažiavimas Florencijoje (Toskanos regione).

2019 m. Romoje, Florencijoje ir Turine surengti M. K. Čiurlionio kūrybos vakarai ir 
susitikimas su knygos „Šiandien Čiurlionio karaliai mums pasakas seka“ autoriais 
Milda Pleitaite ir Kazimieru Momkumi. Kovo 11 d. vyko filmo „Tumo kodeksas“ 
peržiūra ir susitikimas su režisieriumi Eimantu Belicku; Surengtas Italijos lietuvių 
bendruomenės suvažiavimas Romoje (Lacijaus regione) ir A. Mamontavo koncertas.

2020 m. Italijos naujienų portalas ITLIETUVIAI.IT kartu su Italijos lietuvių 
bendruomene iniciavo „Laisvės kelio“ akciją, išreiškiančią solidarumą su Baltarusija. 
Susikabinti rankomis laisvės kelyje prie Baltarusijos ambasados Romoje susirinko ne 
vien lietuviai, bet ir Baltarusijos, Ukrainos bendruomenių nariai. Tai paskatino rengti 
solidarumo akcijos ir kituose Italijos miestuose; Minint Tautodailės metus, Romoje, 
Florencijoje ir Turine buvo surengtos drožybos amatų dirbtuvės su tautodailininku, 
drožėju E. Akulausku; Vyko Italijos lietuvių bendruomenės suvažiavimas Italoje 
(Sicilija); Virtuali lituanistinė Italijos mokykla surengė teatralizuotą muzikinį Advento 
tradicijų labdaros vakarą ir pasaulio lietuviams ne tik padovanojo gausybę šviesių 
emocijų, bet ir įrodė, kad galima kartu jas išgyventi, nepaisant skiriančių tūkstančių 
kilometrų ir pandemijos apribojimų. 

2021 m. „Draugystės tiltas“ Romoje – „Gintaro keliu į Amžinąjį miestą“; Italijos 
lietuvių bendruomenės suvažiavimas Rodi Garganike (Apulijos regionas); Romoje, 
Florencijoje ir Turine surengtos sodų gaminimo dirbtuvės su lietuvių tautodailininke, 
senųjų amatų puoselėtoja Vida Sniečkuviene. 

2022 m. Virtuali lituanistinė Italijos mokykla sulaukė ypatingo, diasporos profesionalų 
indėlį į šalies augimą įvertinančio „Globalios Lietuvos“ apdovanojimo. Mokykla – jos 
šešios mokytojos bei įkūrėjos Elzė Simonkevičiūtė-Di Meglio ir Aurelija Orlova – gavo 
apdovanojimą kategorijoje „Už jaunųjų talentų ugdymą Lietuvai pasaulyje; Surengtos 
Monikos Liu išlydėtuvės į Euroviziją, susitikimas Turine.

VALDYBA 2022 METAIS  

Elzė Di Meglio (pirmininkė), Viktorija Šafranavičiūtė (pirmininkės pavaduotoja 
ir iždininkė), Margarita Bareikytė (atsakinga už kultūrą), Kristina Petrauskaitė 
(sekretorė), Gianluca Petrone (atsakingas už italų komunikaciją), patarėjai: Romanas 
Kazakevičius ir Raimonda Bojažinskytė.

Taip pat į valdybą įeina apylinkių pirmininkai ir aktyvūs besikuriančių regionų 
bendruomenių atstovai:
Aurelija Orlova – Pjemonto regiono lietuvių bendruomenės pirmininkė;
Lija kuzmaitė – Lombardijos regiono lietuvių bendruomenės pirmininkė;
Dalia Martusevičiūtė – Veneto regiono lietuvių bendruomenės pirmininkė;
Aistė Paradnikaitė – Ligūrijos regiono lietuvių bendruomenės pirmininkė;
Inga Trofimovaitė – Emilijos Romanijos regiono lietuvių bendruomenės pirmininkė;
Asta Kriščiūnaitė-Dantoni – Toskanos regiono lietuvių bendruomenės pirmininkė;
Daiva Lapėnaitė – Sardinijos lietuvių bendruomenės pirmininkė; 
Indrė Matutytė-Cordella – Apulijos/Bazilikatos regiono lietuvių bendruomenės pirmininkė;
Simona Cristafulli – Sicilijos regiono lietuvių bendruomenės pirmininkė;
Milda Ramšaitė – aktyvi narė Umbrijos regione;
Lina Gaucytė – aktyvi narė Neapolyje.

„FACEBOOK“  

https://m.facebook.com/Italijos-Lietuvi%C5%B3-Bendruomen%C4%97-Romoje-
Comunit%C3%A0-Lituana-a-Roma-Italia-127471467295038

EL. PAŠTAS  

itlietuviai@gmail.com

https://m.facebook.com/Italijos-Lietuvi%C5%B3-Bendruomen%C4%97-Romoje-Comunit%C3%A0-Lituana-a-Roma-Italia-127471467295038
https://m.facebook.com/Italijos-Lietuvi%C5%B3-Bendruomen%C4%97-Romoje-Comunit%C3%A0-Lituana-a-Roma-Italia-127471467295038
mailto:itlietuviai%40gmail.com?subject=
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Izraelis

Lietuvių bendruomenė Izraelio Valstybėje „Nerija“ įkurta 2015 metais. 

NARIŲ SKAIČIUS   

30 šeimų.

LITUANISTINĖS MOKYKLOS  

Lituanistinės veiklos susitikimai vykdomi kartą per kelis mėnesius.

KOLEKTYVAI  

Tautinių šokių kolektyvas „Vija“.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI/RENGINIAI 2018–2022 METAIS  

Lietuvių diena Tel Avive, šimtmečio minėjimas – medelių sodinimas.

VALDYBA 2022 METAIS  

Ieva Vebraite Adereth (pirmininkė), Rima Blumenzon, Živilė Avital Juonytė, Niras 
Eshkolas, Gabrielė Baristaitė, Ilona Sakalauskaitė.

„FACEBOOK“  

https://www.facebook.com/Nerija.lbiv/

„INSTAGRAM“  

https://www.instagram.com/nerija.lbiv/

EL. PAŠTAS  

nerija.lbiv@gmail.com

Vienybės žygis, skirtas paminėti Lietuvos nepriklausomybės dienai ir palaikyti Ukrainai. Prie žygio prisijungė ir atstovai iš latvių ir estų 
bendruomenių. 2020 m. Bendruomenės archyvo nuotr.

https://www.facebook.com/Nerija.lbiv/
https://www.instagram.com/nerija.lbiv/
mailto:nerija.lbiv%40gmail.com?subject=
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Jungtinės Amerikos Valstijos

JAV lietuvių bendruomenė įkurta 1951 metais.

NARIŲ SKAIČIUS   
apie 200 000.

ŽINIASKLAIDA

JAV LB leidžiami žurnalai „Pensininkas“, „Bridges“ (anglų k.), „Lituanus“ (anglų k.), 
JAV LB naujienlaiškis https://mailchi.mp/javlb/naujienlaiskis, JAV LB Švietimo tarybos 
naujienlaiškis. 

LITUANISTINĖS MOKYKLOS   
38. 

KOLEKTYVAI/CHORAI/TEATRAI 

Illinojaus valstijoje: Čikagos lietuvių opera, lietuvių meno ansamblis „Dainava“, 
„Dainavos“ ansamblio vyrų vienetas, Palaimintojo Matulaičio misijos vaikų choras 
„Vyturys“, Kamerinis choras „Ave Musica“, lietuvių tautinis ansamblis „Grandis“, 
tautinių šokių kolektyvas „Laumė“, moterų šokių grupė „Rusnė“, Lemonto šokių 
grupė „Spindulys“, tautinių šokių grupė „Suktinis“, Čikagos „Žaltvykslės“ teatras, 
satyros teatro grupė „Antras kaimas“, pramoginių šokių studija „Dance Duo“, Galerija 
„Siela“, Jaunimo centro „Čiurlionio galerija“.

Viskonsino valstijoje: tautinių šokių grupė „Žaibas“;

Mičigano valstijoje: tautinių šokių grupė „Šaltinis“;

Klivlando valstijoje: tautinių šokių grupė „Švyturys“, choras „Exultate“;

Konektikuto valstijoje: tautinių šokių grupė „Berželis“;

Nebraskos valstijoje: tautinių šokių grupė „Aušra“; 

Vašingtono valstijoje: choras „Vakarai“, tautinių šokių grupė „Lietutis“, tautinių šokių 
grupė „Lankas“;

Vašingtone: tautinių šokių grupė „Juostelė“, tautinių šokių grupė „Juosta“;

Misūrio valstijoje: tautinių šokių grupė „Aguonėlė“;

Atlantos valstijoje: Tautinių šokių grupė „Jievaras“;

Kalifornijos valstijoje: tautinių šokių grupė „LB Spindulys“, tautinių šokių grupė 
„Tiltas“, šokių grupė „Retro“, choras „Los Angelai“;

Valstybės dienos šventė Čikagoje. Sandros Ščedrinos nuotr.

https://mailchi.mp/javlb/naujienlaiskis
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Floridos valstijoje: tautinių šokių grupė „Saulėtas krantas“;

Masačusetso valstijoje: tautinių šokių grupė „Sambūris“;

Merilando valstijoje: tautinių šokių grupė „Malūnas“, tautinių šokių grupė „Mituva“;

Filadelfijos valstijoje: tautinių šokių grupė „Žilvinas“;

Naujojo Džersio valstijoje: tautinių šokių grupė „Viesulas“;

Niujorko valstijoje: tautinių šokių grupė „Tryptinis“.

KLUBAI/DRAUGIJOS 

Lietuvos dukterų draugija, komitetas „Lietuvos vaikų viltis“, Čikagos lietuvių moterų 
klubas (Chicago Lithuanian Women’s Club), Čikagos lietuvių klubas „Alatėja“, Amerikos 
lietuvių klubas (St. Pitersbergas, FL).

FONDAI

Lietuvių Fondas, Kazickų šeimos fondas, Tautos fondas, Lietuvių pagalbos fondas (LPF) 
Kalifornijoje, JAV-Baltijos šalių fondas, Mažosios Lietuvos fondas, „Draugo“ fondas.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI/RENGINIAI 2018–2022 METAIS 

2018 metais vyko Lietuvos Valstybės Atkūrimo šimtosioms metinėms skirti renginiai, 
šia proga JAV lietuvių bendruomenė buvo apdovanota Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos garbės ženklu „Lietuvos diplomatijos žvaigždė“, 2021 m. vyko daug 
renginių įvairiose valstijose pažymint JAV LB 70-metį, šia proga JAV LB apdovanota 
Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklo „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ 
Aukso Vyčiu. 

Kas treji metai vyksta rinkimai į JAV LB Tarybą, kasmet vykdoma Lietuvos išeivijos 
studentų stažuočių (LISS) programa Lietuvoje, Lietuvių dienos Los Andžele (CA), 
Lietuvos ambasadoriaus krepšinio taurės turnyras, JAV lietuvių Poezijos pavasaris, 
vaikų talentų konkursas ir kiti renginiai bendruomenėse.

JAV lietuviai dalyvavo Pasaulio lietuvių bėgime „Penki už Lietuvą“, kasmet įvairiose 
vietovėse prisijungiama prie akcijos „Tautiška giesmė aplink pasaulį“, išleista 
Broniaus Makausko ir Vytauto Juozo Černiaus „Lietuvos istorija“ anglų kalba 
„History of Lithuania: From Medieval Kingdom to Modern Democracy“, parodytas 
miuziklas „Šnekučiai“ kartu su Lietuvos atlikėjais, vyko virtualus bendruomenių 
koncertas „Sujunkime rankas ir širdis“ kartu su Lietuvos atlikėjais, sukurta JAV lietuvių 
profesionalų duomenų bazė. 

VALDYBA 2022 METAIS

Arvydas Urbonavičius (pirmininkas), Daina Miežlaiškis (vykdomoji pirmininko 
pavaduotoja), Juras Palukaitis (pirmininko pavaduotojas organizaciniams reikalams), 
Algis Mikuckis (pirmininko pavaduotojas finansų reikalams), Raminta Urbonavičienė 
(pirmininko pavaduotoja specialiesiems projektams), Inga Klimašauskienė (pirmininko 
pavaduotoja verslo reikalams), Regina Butkus (pirmininko pavaduotoja archyvų 
reikalams), Kernius Miežlaiškis (pirmininko pavaduotojas sporto reikalams), Krista 
Bard (Visuomeninių reikalų tarybos pirmininkė), Auksė Motto (Švietimo tarybos 
pirmininkė), Juozas Polikaitis (Socialinių reikalų tarybos pirmininkas), kun. Jaunius 
Kelpšas (Religinių reikalų tarybos pirmininkas), Giedrė Knieža (Kultūros reikalų tarybos 
pirmininkė), Estera Sunelaitė (iždininkė), Juozas Kazlauskas (IT specialistas), Sigita 
Barysienė (sekretorė), Marija Čyvaitė (JAV lietuvių jaunimo sąjungos atstovė).

INTERNETO SVETAINĖ

https://javlb.org

„FACEBOOK“ 

https://www.facebook.com/JAVLietuviuBendruomene

EL. PAŠTAS 

informacija@javlb.org

https://javlb.org
https://www.facebook.com/JAVLietuviuBendruomene
mailto:informacija%40javlb.org?subject=
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Jungtinė Karalystė

Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenė (JKLB) įkurta 1947 metais. 

NARIŲ SKAIČIUS  

Veikia 25 skyriai, narių apie 700.

ŽINIASKLAIDA  

anglija.lt, žurnalas ir portalas Londonietė.

LITUANISTINĖS MOKYKLOS  

Iš viso 57 mokyklos/darželiai/klubai. Tarp jų – lituanistinė mokyklėlė „Saulutė“, Škotijos 
lietuviška mokykla (Glazgas), Trispalvė mokyklėlė, lituanistinė studija „Aisčiai“, lituanistinis 
darželis „Obelėlė“, lituanistinė mokykla „Obelėlė“, dailės ir darbelių klubas „Atspindys“, 
nuotolinė lituanistinė mokykla „Tiltas“, Lankašyro lituanistinė mokykla „Pelėdžiukas“, 
Mančesterio lituanistinė mokykla ,,Austėja“, EC „Lighthouse“ lituanistinė mokykla, virtuali 
lituanistinė mokyklėlė ,,Pasaka“, edukacinis centras „Karusėlė“ ir kt. 

KOLEKTYVAI/CHORAI/TEATRAI  

Londone: Londono lietuvių folkloro ansamblis „Saduto“, lietuvių krikščionių bažnyčios 
Londone choras „Gausa“, Londono lietuvių Šv. Kazimiero parapijos choras „Gimtinė“, 
pramoginių šokių mokykla „Akademija“, edukacinio centro „Lighthouse“ šokių studija 
„Lighthouse“, tautinių šokių kolektyvas „Versmė“, vaikų muzikinė grupė „Pepi Pop“, vaikų 
šokių grupė „Polėkis“; Manchesteryje: lietuvių liaudies šokių kolektyvas „Perkūnas“; 
Danganone, Šiaurės Airijoje: lietuvių liaudies šokių kolektyvas „Spiečius“; 
Lidse: tautinių šokių kolektyvas „Vėtrungė“; 
Piterbore: tautinių šokių kolektyvas „Raskila“;
Visbiče: meno kolektyvas/ansamblis „Dijuta“.

2021 liepos 27 d. LR ambasados Londone susitikimas su ambasadoriaus Renato Norkaus diplomatine komanda ir 2021 liepos 3 d. 
išrinkta JKLB valdyba ir taryba bei JKLB pirmininke Alvija Černiauskaite. Bendruomenės archyvo nuotrauka.
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KLUBAI/DRAUGIJOS  

Londono Sičio lietuvių klubas (London City of Lithuanians 
Club), Santara-Šviesa, Lietuvių komercijos rūmai 
Jungtinėje Karalystėje LCCUK, Žygeivių klubas, Britanijos 
lietuvių sporto asociacija, JK Lietuvos šaulių sąjungos 
paramos padalinys, JK LŠS PP, „London Rotary“ klubas, 
Didžiosios Britanijos lietuvių katalikų bendrija, lietuvių 
katalikų centras „Židinys“, lietuvių skautų sąjungos 
Europos rajonas, lietuvių gydytojų ir odontologų, 
dirbančių Jungtinėje Karalystėje, asociacija ALDDUK, 
Jungtinės Karalystės lietuvių studentų asociacija, 
Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo sąjunga (JKLJS).

SVARBIAUSI ĮVYKIAI/RENGINIAI 2018–2022 METAIS 

2019, 2020, 2021, 2022 m. – stovyklos Lietuvoje „Pasaulio 
Lietuva“, rengiamos kartu su Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerija ir PLB Švietimo komisija;

2019, 2020, 2021, 2022 m. – Jungtinės Karalystės 
lituanistinių mokykla mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 
seminarai;

2020 m. JKLB pirmininkė Dalia Asanavičiūtė išrinkta į 
Lietuvos Respublikos Seimą;

2021 m. Lituanistinio švietimo lyderių mokymai 
Edinburge;

2022 m. Pirmosios Britanijos lietuvių sporto žaidynės, 
JKLB 75-ojo jubiliejaus renginiai; Jungtinės Karalystės 
ansamblių kolektyvų suvažiavimas „Gegužinė“; 
Dvikalbystės ir lituanistinio švietimo konferencija 
Londono Stratford rotušėje, renginio globėja pirmoji 
ponia Diana Nausėdienė; JKLB 75-ojo jubiliejaus 
minėjimas Londono olimpiniame stadione; Lituanistinių 
mokyklų mokinių sporto šventė ir Didysis šeimų piknikas.

VALDYBA 2022 METAIS  

Alvija Černiauskaitė (pirmininkė), Akvilė Daniels, Viktorija 
Volkova, Aušra Jokubauskė, Eligijus Jakavickas, Birutė 
Gelumbauskienė, Rūta Kisio, Egonas Jakimavičius, Daiva 
Lydekienė.

INTERNETO SVETAINĖ  

https://jklb.co.uk/

„FACEBOOK“  

https://www.facebook.com/
JungtinesKaralystesLietuviuBendruomene

EL. PAŠTAS  

info@jklb.co.uk, valdyba@jklb.co.uk

https://jklb.co.uk/
https://www.facebook.com/JungtinesKaralystesLietuviuBendruomene
https://www.facebook.com/JungtinesKaralystesLietuviuBendruomene
mailto:info%40jklb.co.uk%2C%20valdyba%40jklb.co.uk?subject=
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Kanada

Lietuvos užsienio reikalų ministerija garbės ženklu „Lietuvos diplomatijos žvaigždė“ apdovanojo Kanados lietuvių bendruomenę už 65 
metų nuoseklią politinę ir diplomatinę veiklą siekiant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo bei stiprinant Lietuvos atkurtą valstybingumą 
ir ryšius su Kanada. 2018 m. apdovanojimą priėmė KLB krašto valdybos pirmininkai: (iš kairės) Algis Pacevičius (1983–1987, 1989–1990, 
1991), Gabija Petrauskienė (1991,1992), Vytautas Bireta (1987–1989), Rūta Žilinskienė (2001–2007), Algirdas Vaičiūnas (1993–2001), 
Joana Kuraitė (1979–1982, 2007–2017), Kazimieras Deksnys (2017–2020). Bendruomenės archyvo nuotr.

Kanados lietuvių bendruomenė įkurta 1952 m. Monrealyje.

NARIŲ SKAIČIUS

Kanadoje yra 59 000 lietuvių kilmės gyventojų.

ŽINIASKLAIDA

Buvęs savaitraštis „Tėviškės Žiburiai“, pastaruosius kelerius metus spausdinamas 
kas dvi savaites, dabar tapo virtualiu, adresas tevzib.com; radijo valandėlė 
„Gintariniai Aidai“, Hamiltone transliuojama kiekvieną sekmadienį.

KLB įsteigtas Kanados lietuvių muziejus archyvas (1989 m.), lithuanianheritage.ca, 
išsaugo paveldą ir ruošia informacines parodas.

LITUANISTINĖS MOKYKLOS

Šiuo metu lietuvių kalbos mokyklos veikia Vankuveryje, Kalgaryje, Edmontone, 
Hamiltone, Toronte, Otavoje, Monrealyje ir aukštesnieji kursai Toronte

KOLEKTYVAI/CHORAI/TEATRAI

Tautinių šokių ansambliai – Toronto „Gintaras“, Toronto „Atžalynas“ , Hamiltono 
„Gyvataras“, Kalgario „Klevelis“, Monrealio „Gintaras“; chorai – Toronto „Volungė“, 
Prisikėlimo parapijos choras Toronte, Kankinių parapijos choras Misisogoje, 
Vilniaus Aušros Vartų parapijos choras Hamiltone, Aušros Vartų parapijos choras 
Monrealyje; teatras „Žalios lankos“ Toronte. Pastoracinės paslaugos: Prisikėlimo 
parapija Toronte, Kankinių parapija Misisogoje, Vilniaus Aušros Vartų parapija 
Hamiltone, Šv. Kazimiero parapija Monrealyje, Aušros Vartų parapija Monrealyje; Šv. 
Jono lietuviškos kapinės Misisogoje.
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KLUBAI/DRAUGIJOS

Skautai; ateitininkai; medžiotojų klubas „Tauras“ Toronte, medžiotojų žvejotojų 
klubas ir šaudykla „Giedraitis“ Hamiltone; katalikų moterų draugijos; Šiaurės 
Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo sporto sąjunga (ŠALFASS), Kanados apygardos 
klubai – Toronto „Vytis“, Toronto „Aušra“, „Anapilio“ klubas Misisogoje, Hamiltono 
„Kovas“; Vlado Putvio šaulių kuopa Toronte.

FONDAI/KREDITO UNIJOS  
Kanados Lietuvių Fondas; Lietuvių kredito unijos – „Parama“ Toronte, Prisikėlimo 
parapijos unija Toronte, „Talka“ Hamiltone.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI/RENGINIAI 2018–2022 METAIS

Šiaurės Amerikos tautinių šokių šventė (kartu su JAV LB); Lietuvos šimtmečio 
proga Toronte kartu su Lietuvos ambasada Otavoje suorganizuotas didysis 
koncertas; Lietuvių Chartijos 70-mečio minėjimas. Metiniai susirinkimai bei tautiniai 
minėjimai dėl koronaviruso buvo vykdomi virtualiai. Kovo 11 d., minint Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo dieną, surengtas koncertas, kuriame dalyvavo Toronto 
simfoninio orkestro nariai, rinktos lėšos Ukrainai paremti.

VALDYBA 2022 METAIS 

Kazimieras Deksnys (pirmininkas), Joana Kuraitė (vykdomoji pirmininko pavaduotoja 
ir pirmininko pavaduotoja visuomeniniams reikalams), Povilas Kesminas (iždininkas), 
Virginija Zubrickienė (sekretorė), Loreta Gudynaitė-Savitch (pirmininko pavaduotoja 
švietimo reikalams), Jūratė Perminaitė (pirmininko pavaduotoja, Vakarų Kanados 
ryšininkė), Lina Samonis (Kanados lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkė); Arūnas 
Pabedinskas (KLF atstovas); Stasys Kuliavas (ŠALFASS Kanados apygardos atstovas).

INTERNETO SVETAINĖ

https://klb.org

„FACEBOOK“

https://www.facebook.com/KanadosLB/

EL. PAŠTAS

info@klb.or

Toronte minima Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Organizatoriai, svečiai ir savanoriai. D.Skusevičiaus nuotr.

https://klb.org
https://www.facebook.com/KanadosLB/
mailto:info%40klb.or?subject=
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Kipras

Kipro lietuvių bendruomenė įkurta 2018 m. lapkričio 4 d.

NARIŲ SKAIČIUS.  

80.

LITUANISTINĖS MOKYKLOS 

Lituanistinė mokykla „Gaja“, lituanistinė mokykla „Lietutis“.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI/RENGINIAI 2018–2022 METAIS 

Kasmetiniai Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios minėjimai, Viduržemio jūros regiono 
šalių sąskrydis 2021 m. spalio mėnesį Pafoso mieste, kasmetiniai bėgimai „5 už 
Lietuvą“, medžių sodinimas Nikosijoje Kovo 11-osios proga lietuviškame parkelyje 
2020 m., kasmetiniai tautiškos giesmės giedojimai liepos 6 d. 

VALDYBA 2022 METAIS 

Rūta Pečkytė (pirmininkė), Gediminas Burba (iždininkas), Valdas Kontautas (tarybos 
narys), Lina Grickevičiūtė (tarybos narė), Vintarė Skarupskaitė (tarybos narė), Giedra 
Skarupskaitė (tarybos narė), Beatričė Vaitiekūnaitė-Pliuskė (tarybos narė).

„FACEBOOK“ 

https://www.facebook.com/KiproLietuviuBendruomene

EL. PAŠTAS 

kiprolietuviai@gmail.com

2020 m. rugsėjo mėnesį bendruomenės piknikas netoli Afroditės akmens (Petra tou Romiou), Kipras. Beatričės Vaitiekūnaitės-Pliuskės 
nuotr.

https://www.facebook.com/KiproLietuviuBendruomene
mailto:kiprolietuviai%40gmail.com?subject=
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Kolumbija

1946 m. Bogotoje buvo įsteigtas Lietuvių katalikų komitetas, o 1949 m. Kolumbijos 
lietuvių bendruomenė.

NARIŲ SKAIČIUS  

Kolumbijoje gyvena 53 šeimos, iš kurių 25 šeimos – Bogotos mieste, iš jų maždaug 
12 yra aktyvios.
SVARBIAUSI ĮVYKIAI/RENGINIAI 2018–2022 METAIS 

Vasario 16-osios valstybinės šventės minėjimas, Lietuvos šokių kolektyvo „Dainava“ 
priėmimas, lietuvio autoriaus tapybos darbų paroda, lietuvių autorių filmų 
pristatymas, paskaitos apie lietuviškus tautinius kostiumus, informacija ir leidiniai 
apie dainų šventę, Kalėdų ir Naujųjų metų papročių atskleidimas, istorinius faktus 
pristatančios publikacijos, pvz., „Žalgirio mūšis“, „Valstybės diena“; informacija apie 
lietuvių kalbos kursus.

VALDYBA 2022 METAIS 

Liudas Klemas (pirmininkas), Barbara Rimgaila ir Gaile Karanauskas.

„FACEBOOK“ 

www.facebook.com/lituaniacolombia

EL. PAŠTAS 

consulituania@outlook.com (LR garbės konsulato) 

Lietuvių bendruomenės narės. Bendruomenės archyvo nuotr.

mailto:consulituania%40outlook.com?subject=
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Latvija

Latvijos lietuvių bendruomenė įkurta 1991 m. gegužės 4 d.

NARIŲ SKAIČIUS 

10 organizacijų, 1000 narių.

ŽINIASKLAIDA 

Radijo laida „Lietuva brangi“ Latvijos nacionalinėje programoje „Radio 4“.

LITUANISTINĖS MOKYKLOS 

Rygos lietuvių vidurinė mokykla, Daugpilio lituanistinė mokykla.

KOLEKTYVAI/CHORAI/TEATRAI

Latvijos lietuvių senjorų tautinių šokių kolektyvas „Bijūnas“, Vokalinis kvartetas 
„Labirintai“, Liepojos vokalinis ansamblis „Senoliai“, Latvijos lietuvių jaunimo tautinių 
šokių kolektyvas „Saulė“, Latvijos lietuvių liaudiškos muzikos kapela „Grytela“.

KLUBAI/DRAUGIJOS 

Bauskės lietuvių kultūros draugija „Astra“, Daugpilio lietuvių bendruomenė, Duobelės 
lietuvių kultūros draugija, Jelgavos lietuvių kultūros draugija „Vytis“, Liepojos lietuvių 
kultūros draugija „Rūta“, Valmieros lietuvių kultūros draugija „Gintaras“, Latvijos 
lietuvių politinių kalinių ir represuotųjų draugija, Latvijos lietuvių kultūros draugija 
Rygoje, Latvijos lietuvių sąjunga, Latvijos lietuvių jaunimo bendruomenė.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI/RENGINIAI 2018–2022 METAIS 

Latvijos lietuvių bendruomenės ir Rygos lietuvių vidurinės mokyklos festivalis „Mano 
tėviškės spalvos“, Sporto šventė „Sportuojame lietuviškai“, Lietuvių dienos Rygoje, 
Joniškiečių piknikas Rygoje.

VALDYBA 2022 METAIS 

Rolandas Žalnierius (pirmininkas), Tomas Kaikaris (pirmininko pavaduotojas), 
Audronė Blunava (narė).

„FACEBOOK“ 

https://www.facebook.com/groups/447824812012446 

EL. PAŠTAS

r.zalnierius@gmail.com 

Mindaugo karūnavimo diena, himno giedojimas. Bendruomenės archyvo nuotr.

https://www.facebook.com/groups/447824812012446
mailto:r.zalnierius%40gmail.com?subject=
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Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjaus jubiliejus. Bendruomenės archyvo nuotr.

Lenkija

Lenkijos lietuvių bendruomenė kaip organizacija 
įregistruota 1993 metais. 

NARIŲ SKAIČIUS  

apie 20 000.

ŽINIASKLAIDA  

Dvisavaitinis leidinys „Aušra“, mėnesinis leidinys vaikams 
‚Aušrelė“, ketvirtiniai leidiniai „Šaltinis“ ir „Suvalkietis“, 
portalas punskas.pl, lietuviškos radijo ir televizijos laidos 
valstybinėje televizijoje „TVP Bialystok“.

LITUANISTINĖS MOKYKLOS  

Punsko savivaldybės vaikų darželis, Punsko Dariaus 
ir Girėno pagrindinė mokykla, Punsko Kovo 11-osios 
lietuvių licėjus, Vidugirių pagrindinė mokykla, Seinų 
lietuvių „Žiburio“ mokykla, Suvalkų lietuvių vaikų darželis, 
Varšuvis šeštadieninė lituanistinė mokyklėlė.

KOLEKTYVAI/CHORAI/TEATRAI  

Punsko lietuvių kultūros namuose veikiantys 
ansambliai: kapela „Klumpė“, choreografinis sambūris 
„Jotva“, šokių grupė „Vyčiai“, mišrus choras „Dzūkija“, 
vaikų liaudies meno studija „Puniukai“, vaikų ir jaunimo 
vokalinis ansamblis „Balsynėlis“, estradinė grupė 
„Punia“, Klojimo teatras, jaunių teatras „Kregždė“, 
vaikų teatras „Kregždutė“; pensininkų klubo ansamblis 
„Tėviškės aidai“; Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjuje 
veikiantys ansambliai: choras „Pašešupiai“, šokių grupė 
„Šalčia“, dramos būrelis; Lenkijos lietuvių etninės 
kultūros draugijos globojami ansambliai: „Gimtinė“, 
„Alna“, „Šalcinukas“, „Saulalės“; Vidugirių kaimo kapela; 
Seinų „Lietuvių namuose“ veikiantys ansambliai: 
liaudiškos muzikos kapela „Šalcinis“, liaudiškų šokių 

grupė „Seina“, vokalinis moterų ansamblis „Intro“, 
vokalinis vyrų ansamblis, etnografinis ansamblis 
„Galadusys“, pop studija „Žiburys“, mėgėjų teatras 
„Kultuvė“; Šv. Kazimiero draugijos vyrų kvartetas; 
Suvalkų lietuvių ansambliai: „Sūduva“ (šokių, muzikos 
ir teatro grupės), „Ančia“, teatras „Sūduvis“; Teatras 
„Aurora“; III amžiaus universiteto mėgėjų teatras.

KLUBAI/DRAUGIJOS  

Lenkijos lietuvių jaunimo sąjunga (LLJS), Lenkijos lietuvių 
draugija ir jos skyriai (LLD), Lenkijos lietuvių etninės 
kultūros draugija (LLEKD), Lenkijos lietuvių šv. Kazimiero 
draugija, Suvalkų lietuvių „Vienybės“ klubas.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI/RENGINIAI 2018–2022 METAIS 

2018 m. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 100-mečio 
minėjimai Punsko-Seinų-Suvalkų krašte ir Varpinės 
Punsko senosiose kapinėse atidengimas;

2019 m. Kalbos premijos įteikimas Punsko Kovo 11-osios 
lietuvių licėjui;

2020 m. Suvalkų lietuvių vaikų darželio atidarymas;

2021 m. Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjaus ir Punsko 
lietuvių kultūros namų 65-metis, paminklo „Laisvės 
kovotojams“ atidengimas Punske;

2022 m. PLJS kongreso kultūrinė dalis Punske.

VALDYBA 2022 METAIS  

Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė (pirmininkė), Petras 
Maksimavičius (pirmininkės pavaduotojas), Aidis 
Staskevičius (pirmininkės pavaduotojas), Alicija Kraužlytė 
(sekretorė), Rita Vaina, Justas Bliūdžius, Alius Kliučinskas.

INTERNETO PORTALAS 

https://punskas.pl/

https://punskas.pl/
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Liuksemburgas

Oficialiai Liuksemburgo lietuvių bendruomenė 
užregistruota 2007 metais. 

NARIŲ SKAIČIUS 

Liuksemburge gyvena arba dirba apie 1500 lietuvių. 
Įdomu, kad 46% Liuksemburge dirbančių žmonių (ne 
išimtis ir lietuviai) gyvena kaimyninėse valstybėse 
(Prancūzijoje, Belgijoje, Vokietijoje).

LITUANISTINĖS MOKYKLOS 

Lituanistinė mokykla „Avilys“ įkurta 2016 m. 

KLUBAI/DRAUGIJOS 

Liuksemburge veikia lietuvių žygeivių, skaitytojų, 
investuotojų grupės, menininkų grupė „LitArtLux“, 
kultūros klubas. Vyksta Advento vakarai ir Gavėnios 
rekolekcijos, lietuviškos mišios, veikia Liuksemburgo 
ateitininkų draugija. Žaidžia krepšinio komanda „Baltai“. 
Iki pandemijos reguliariai vykdavo kovo 11 d. lietuviškas 
krepšinio turnyras.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI/RENGINIAI 2018–2022 METAIS 

Dalyvavimas Migracijos, tautų ir kultūrų festivalyje, 
dalyvavimas tarptautinėje labdaros mugėje „Bazar 

International“, diskusijų ciklas (tęstinis projektas), 
lietuvių menininkų paroda, vaikų stovykla, vaikų komiksų 
konkursas, Baltijos kelio minėjimas, lietuvių sporto 
žaidynes „BeNeLux“, įvairūs labdaros renginiai, koncertai 
ir teatrų spektakliai, dalyvavimas Rytų ir Vidurio Europos 
kino festivalyje „CinEast“.

VALDYBA 2022 METAIS 

Aleksandras Čyras (pirmininkas), Žilvinas Breivė 
(iždininkas), Jolanta Švedkauskaitė, Rytis Virbalis, 
Vaidotas Knezėnas.

INTERNETO SVETAINĖ 

www.lietuva.lu

„FACEBOOK“

https://www.facebook.com/
LiuksemburgoLietuviuBendruomene

„INSTAGRAM“

https://www.instagram.com/llb_valdyba/

EL. PAŠTAS 

llb-valdyba@googlegroups.com

2017 m. mokslo metų pradžios šventė Liuksemburgo lietuviukams. Ramūno Astrausko nuotr.

https://www.facebook.com/LiuksemburgoLietuviuBendruomene
https://www.facebook.com/LiuksemburgoLietuviuBendruomene
https://www.instagram.com/llb_valdyba/
mailto:llb-valdyba%40googlegroups.com?subject=
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Malaizija

Malaizijos lietuvių bendruomenė įkurta 2020 m. 
rugpjūčio 31 d.

NARIŲ SKAIČIUS  

17.

ŽINIASKLAIDA 

Nėra, tačiau rašome ir „Facebook“ paskyroje skelbiame 
straipsnius apie Malaizijoje švenčiamas šventes, 
lankytinas vietas ir kulinarinį paveldą, šiuo metu turime 
parašę 25. 

LITUANISTINĖS MOKYKLOS 

Nėra, tačiau mūsų mokiniai lanko Rytų ir Pietryčių Azijos 
virtualią lituanistinę mokyklą „Aušra“ (Taivanas), kurioje 
mūsų bendruomenės nariai yra savanoriai mokytojai.

KLUBAI/DRAUGIJOS 

„Damų klubas“.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI/RENGINIAI 2018–2022 METAIS 

Susikūrėme pandemijos metu, tad veikla buvo 
labai apribota, tačiau, be dalyvavimo įvairiuose kitų 

bendruomenių ir Lietuvos institucijų organizuojamuose 
susitikimuose, seminaruose ir renginiuose, šventėme 
didžiąsias Lietuvos valstybines šventes – Vasario 16-ąją, 
Kovo 11-ąją, Mindaugines, taip pat religines šventes – 
šv. Kalėdas ir šv. Velykas; vyko žygis „Fraserio takais“, 
„Šeštadienio popietės piknikas“, taiki protesto akcija dėl 
karo Ukrainoje. Bendruomenės narė Audra Pakalnytė 
yra viena iš Azijos lietuvių profesionalų klubo, kuris 
2021 m. pradėjo savo sėkmingą veiklą, įkūrėjų. 

VALDYBA 2022 METAIS 

Rita Rukė (pirmininkė), Gintarė Baltenė (sekretorė), 
Jurgita Abaravičienė (iždininkė).

„FACEBOOK“  

https://www.facebook.com/malaizijoslietuviai

EL. PAŠTAS 

malaizijoslietuviai@gmail.com

Malaizijos lietuvių bendruomenė švenčia Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną pandemijos sukaustytame Kvala Lumpūre, 2022 m.  
„All is Amzing“ fotostudijos nuotr.

https://www.facebook.com/malaizijoslietuviai
mailto:malaizijoslietuviai%40gmail.com?subject=
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2019 metų Vasario 16-osios šventė pas Dalią Kubiliūtę. Bendruomenės archyvo nuotr.

Naujoji Zelandija

Naujosios Zelandijos lietuvių bendruomenė įkurta 
2007 m. gruodžio 20 d. Oklande.

NARIŲ SKAIČIUS  

Apie 150–170.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI/RENGINIAI 2018–2022 METAIS 

2018 m. vyko Lietuvos šimtmečio minėjimas, S. 
Smirnovos koncertas. Tai buvo pirmasis viešas 
paminėjimas Oklando jachtų klube. Bendruomenė 
pristatė savo veiklą, papasakojo apie Lietuvos istoriją;

2019 m. A. Mamontovas po kelionės į Australiją 
trumpam užsuko į Naująją Zelandiją ir padovanojo 
lietuvių bendruomenei nuostabiai šiltą koncertą; Kartu 
latviais ir estais paminėjome Baltijos kelio 30-asias 
metines Oklando Silo parke; 

2020 m. Vasario 16-osios paminėjimas įvyko Oklando Šv. 
Juozapo (St. Joseph’s) bažnyčioje. Kunigas Juozas Deveikis 
ir garbės konsulė Danutė Leveckis atvyko iš Melburno 
padėti suorganizuoti pirmąsias lietuviškas mišias. 
Ambasadorius G. Varvuolis pasveikino bendruomenę 

ir apdovanojo vaikų piešinių konkurso „Piešiu Lietuvą“ 
nugalėtojus. Kovo 11-osios 30-mečio minėjimas su S. 
Smirnova iš Niujorko ir „Dainavos“ ansambliu iš Alytaus; 
Joninės Oklande; 

2021 m. padedant Eglei Šimkevičiūtei-Kulvelis, Oklande 
buvo surengtas Lietuviškų filmų festivalis, kuriame 
pristatyti vaikiška programėlė, dokumentiniai ir meniniai 
filmai;

2022 m. rodėme lietuviškus trumpametražius filmus 
Oklande, Velingtone ir Kraistčerče; M. Plepio fotografijų 
paroda „Mano modernizmas“; Lietuvių dienos Naujojoje 
Zelandijoje vėl džiugins lietuvių kino kūrėjų darbais.

VALDYBA 2022 METAIS 

Johnas Makas, Dalia Kubiliūtė, Eglė Šimkevičiūtė-Kulvelis, 
Giedrė Avard, Simona Galdikaitė, Indrė Kleinaitė, Edita 
Žiogaitė,

„FACEBOOK“ 

https://www.facebook.com/groups/220374584662990

https://www.facebook.com/groups/220374584662990
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Po lietuviškų šv. Mišių, vykusių Amsterdamo priemiestyje Duivendrechte esančioje Šv. Urbono (Sint-Urbanuskerk) bažnyčioje, 2020 m. 
vasario 16 dieną. P. Davidavičiaus asmeninio archyvo nuotr.

Nyderlandai

Olandijos lietuvių bendruomenė įkurta 1951 metais.

NARIŲ SKAIČIUS 

Nyderlanduose gyvena apie 20000 lietuvių, oficialios 
narystės šiuo metu nėra.

ŽINIASKLAIDA 

Informacinis portalas olandijoslietuviai.lt/; tinklaraštis ir 
forumas /nyderlandai.eu/. 

KOLEKTYVAI/CHORAI/TEATRAI 

Lietuvių katalikų bendruomenė Nyderlanduose, 
lietuviškų mišių choras, Baltijos popietė. 

KLUBAI/DRAUGIJOS 

Organizacija „Benelux Baltics in Business“, siekianti 
suvienyti ir sujungti Beniliukso ir Baltijos šalių verslus, 
Lietuvių kultūros centras, Nyderlandų - Baltijos šalių 
asociacija, NLT lietuvių studentų asociacija.

FONDAI 

Fondas „smARTroots“.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI/RENGINIAI 2018–2022 METAIS 

Į olandų kalbą buvo išverstos dvi knygos: Kristijono 
Donelaičio „Metai“ (vertėjas Michielis de Vaanas), Balio 
Sruogos „Dievų miškas“ (vertėja Anita van der Molen); 
Amsterdame įkurtas lietuviškas restoranas „Sunny Side“; 
Amsterdamo konservatoriją baigė Rugilė Daujotaitė, 
kurios baigiamasis koncertas buvo įvertintas maksimaliu 
10 balų įvertinimu – toks įvertinimas paskutinį kartą 
buvo suteiktas prieš 15 metų; veiklą pradėjo nemažai 
organizacijų: „Lietuviai profesionalai Nyderlanduose“, 

„Benelux Baltics in business“, vienijantis Baltijos ir 
Beniliukso šalių verslininkus, Amsterdamo knygų 
klubas, „Nyderlandų skaitytojų klubas“, Lietuvių 
studentų asociacija; kasmet vyksta lietuviškas protmūšis 
„6-turai“, Liepos 6-ąją plaukiant kanalais kasmet 
giedama Tautiška giesmė; 6–8 kartus per metus 
vyksta lietuviškos šv. Mišios; Keletą kartų po šv. Mišių 
buvo organizuotas koncertas, minima Vasario 16-oji, 
per šv. Velykas organizuojamas margučių ridenimas 
mažiesiems; lietuviai aktyviai palaikė lietuvius ir jų 
pasirodymą Eurovizijoje Roterdame; 2019 m. asmenine 
iniciatyva paleista mobili programėlė „LitVentas“, kurioje 
galima rasti informaciją apie Nyderlanduose ir Belgijoje 
vykstančius lietuviškus renginius; Nyderlanduose vyksta 
gana daug įvairiausių lietuviškų renginių: lietuviškų 
renginių programėlės „LitVentas“ duomenimis, 
2021 metais Nyderlanduose vyko 31, o 2020 metais – 59 
lietuviški renginiai; 2019 metais veiklą pradėjusi rugsėjo 
mėnesį programėlė paskelbė apie 19 lietuviškų renginių, 
o šiais, 2022, metais iki birželio mėnesio buvo paskelbta 
apie 22 lietuviškus renginius.

VALDYBA 2022 METAIS 

Paulius Davydavičius (pirmininkas), Monika Baukytė, 
Urtė Urbonavičiūtė, Laima Tiškuvienė, Elona Huijben-
Pusčiūtė, Tomas Andriulionis, Sigita Jurkynaitė.

„FACEBOOK“ 

https://www.facebook.com/olandijoslietuviubendruomene

EL. PAŠTAS 

valdyba@olbinfo.nl

https://www.facebook.com/olandijoslietuviubendruomene
mailto:valdyba%40olbinfo.nl?subject=
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Norvegija

Norvegijos lietuvių bendruomenė įkurta 2001 m. kovo 
11 d. Osle.

NARIŲ SKAIČIUS 

Norvegijoje gyvena apytiksliai 50 000 lietuvių, aktyvių 
narių – 5 000.

ŽINIASKLAIDA 

Kas mėnesį leidžiamas naujienlaikraštis „Lietuvių 
naujienos Norvegijos Karalystėje“.

LITUANISTINĖS MOKYKLOS 

Nutodeno lituanistinė mokykla „Ąžuolynas“, lituanistinė 
mokykla Bergene „Abėcėlė“, Bergeno vaikų ir jaunimo 
organizacija, lituanistinės mokyklos „Rytmetys“ ir „Laimė“ 
Ose, lituanistinė mokyklėlė Mose, lituanistinės mokyklos 
„MiLiT Studio“, „Gintaras“ Osle, „Žilvinas“ Dramene; „Bal-
tai“ Triondelage, „Draugystė“ Rugalande, „Gandriukas“; 
„Mokykla ant ratų“; „Alta“; virtuali mokykla Raidė“.

KOLEKTYVAI/CHORAI/TEATRAI

Moterų choras „Ensemble di Nuovo“ Vestfolde, vaikų 
choras „Tutti“ Vestfolde, lietuvių ansamblis „Gabija“ Osle, 
lietuvių choras „Baltija“ Rugalande, lietuvių ansamblis 
„Šeimyna“ (Rugalande), lietuvių tautinių šokių kolektyvas 
„Jorė“, Bergeno teatras. 

KLUBAI/DRAUGIJOS

Klubas „Galime ir čia“, draugija „Tillit – Voksne for Barn“ 
Osle, sporto klubas „Baltai‘‘ Trondheime.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI/RENGINIAI 2018–2022 METAIS 

2018 m. Susikūrė Langvatneto lietuvių bendruomenė; 
Kovo 11 d. Moso mieste surengta Lietuvos 

nepriklausomybės 100-mečio šventė „Lietuvai 100“; 
Mariaus Jovaišos fotografijų paroda „Neregėta Lietuva: 
ateitis“;

2019 m. Įkurtos Vestlando lietuvių bendrija „Vytis“, ir 
Telemarko lietuvių bendruomenė; vyko Baltijos vasaros 
šventė Osle;

2020 m. Surengta lietuvių tautinių šokių kolektyvo „Jorė“ 
fotosesija ant pasaulyje žinomos Sakyklos uolos; „Zoom“ 
platformoje vyko renginiai „Ką veikia bendruomenės ir 
kodėl verta tapti jos narėmis“;

2021 m. Susikūrė Agderio lietuvių bendrija; paminėtas 
Norvegijos lietuvių bendruomenės dvidešimtasis 
jubiliejus;

2022 m. Rugalando lietuvių bendrijos veiklos 
dešimtmečio minėjimas, rodytas spektaklis „Legenda 
apie stebuklingą meilę“; Kovo 11-osios minėjimas 
Bergene su meno kolektyvais iš Rogalando.

VALDYBA 2022 METAIS 

Violeta Dobrovolskienė (pirmininkė), Lina Baltrukonienė 
(pirmininkės pavaduotoja), Saulius Trepekūnas 
(iždininkas)

INTERNETO SVETAINĖ 

https://www.nlbt.no/ 

 „FACEBOOK“ 

https://www.facebook.com/NLBT.NO/

EL. PAŠTAS 

post@nlbt.no

Rugalando lietuvių tautinių šokių kolektyvo „Jorė“ fotosesija ant Sakyklos uolos (Prikestolen), 2020 m. Remigijaus Ratkevičiaus nuotr.

https://www.nlbt.no/
https://www.facebook.com/NLBT.NO/
mailto:post%40nlbt.no?subject=
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Pietų Korėja

Pietų Korėjos lietuvių bendruomenė įkurta 2022 metais.

NARIŲ SKAIČIUS 

13.
SVARBIAUSI ĮVYKIAI/RENGINIAI 2018–2022 METAIS 

Bendruomenės įsteigimas, apsilankymas lietuvių fotografijos parodoje „Atodangos“, 
Ievos Trinkūnaitės parodoje (abi buvo atidarytos Seule).

VALDYBA 2022 METAIS 

Martynas Šiaučiūnas-Kačinskas (pirmininkas), Agnė Latinytė (sekretorė), Aistė 
Žemaitytė (iždininkė)

„FACEBOOK“ 

https://www.facebook.com/groups/1509606362601927

EL. PAŠTAS 

korejoslietuviai@gmail.com 

Bendruomenės nariai. 

https://www.facebook.com/groups/1509606362601927
mailto:korejoslietuviai%40gmail.com?subject=
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Pietų Afrikos Respublika

Pietų Afrikos Respublikos lietuvių bendruomenė įkurta 2018 metais. 

NARIŲ SKAIČIUS 

250.

LITUANISTINĖS MOKYKLOS  

Lituanistinė mokykla „Kodėlčius“.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI/RENGINIAI 2018–2022 METAIS  
Lietuviško filmo „Tarp pilkų debesų“ peržiūra 2019 metais Rosebanke, Johanesburge, 
filmo peržiūros koordinavimas su „Sterkinekor Management“, oficialus filmo 
pristatymas Pietų Afrikos Respublikos lietuvių, Pietų Afrikos Respublikos, žydų ir 
ukrainiečių bendruomenėms; bendras projektas su Lietuvos verslo atstovais ir 
bendras koordinavimas su Lietuvos ambasada Pietų Afrikos Respublikoje; Vasario 
16-osios ir Kovo 11-osios minėjimai.

VALDYBA 2022 METAIS  

Arnoldas Sheras, Donatas Brazaitis, Eglė Wallner, Enrika Brianskytė-Sher, Jurgita 
Mothulwe, Laura Baltrimaitė Harris, Ugnė Voverytė, Virginija Grcic.

„FACEBOOK“  

https://www.facebook.com/PietuAfrikosLietuviuBendruomene/

„INSTAGRAM“  

https://www.instagram.com/par_lietuviu_bendruomene/

EL. PAŠTAS  

lithuaniancommunityofsa@gmail.com

 Bendruomenės narių susitikimas, 2021 m. lapkritis. Bendruomenės archyvo nuotr.

https://www.facebook.com/PietuAfrikosLietuviuBendruomene
https://www.instagram.com/par_lietuviu_bendruomene/
mailto:lithuaniancommunityofsa%40gmail?subject=
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Pietų Korėjos lietuviai. 

Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečio minėjimas Paryžiuje 2018 m. Jolitos Dijkmans nuotr.

Prancūzija

Prancūzijos lietuvių bendruomenė įkurta 1947 metais.

NARIŲ SKAIČIUS 

Tikrųjų narių 100, veikloje dalyvauja iki 500.

LITUANISTINĖS MOKYKLOS 

Prelato Jono Petrošiaus lituanistinė mokykla Paryžiuje.

KLUBAI/DRAUGIJOS 

Lietuvių katalikų misijos Prancūzijoje; Prancūzijos lietuvių jaunimo sąjunga; 
Paryžiaus lietuvių profesionalų klubas.
SVARBIAUSI ĮVYKIAI/RENGINIAI 2018–2022 METAIS 

Nepriklausomybės šimtmečio minėjimas su Naujų idėjų kameriniu orkestru 2018 m. 
vasario 10 d.; visuotinis Prancūzijos lietuvių susitikimas 2020 m. kovo 7 d., Andriaus 
Mamontovo koncertas.

TARYBA 2022 METAIS  

Linas Maknavičius (pirmininkas), Inga Kvietelaitienė, Rūta Kareckaitė-Gouriou, 
Dominyka Idzelytė-Brunelle, Noruta Kuzmaitė, Jolita Lenkevičiūtė-Dijkmans, 
Mažvydas Michalauskas, Emilija Pundziūtė-Gallois, Saulė Railaitė-Majcher, Simona 
Raišytė Moulin, Asta Timukaitė Lemiesle.

INTERNETO SVETAINĖ 

https://lietuviai.fr/lt/

„FACEBOOK“ 

https://www.facebook.com/groups/27737495813

EL. PAŠTAS 

info@lietuviai.fr

https://lietuviai.fr/lt/
https://www.facebook.com/groups/27737495813
mailto:info%40lietuviai.fr?subject=


PLB XVII SEIMAS   83 

Singapūras

Singapūro lietuvių bendruomenė įkurta 2021 m. gegužės 
1 d.

NARIŲ SKAIČIUS

Kol kas oficialiai užregistruota 13 narių. 

LITUANISTINĖS MOKYKLOS

Lietuviška mokyklėlė „Šnekutis“.

VALDYBA 2022 METAIS

Margarita Repšienė (pirmininkė), Vesta Ratkevičiūtė 
(pirmininkės pavaduotoja), Jūratė Vanagaitė (iždininkė).

„FACEBOOK“

uždara grupė https://www.facebook.com/
groups/36163613888 

EL. PAŠTAS

lietuviai.sg@gmail.com

Singapūro lietuviai su Lietuvos ambasadoriumi Japonijoje Gediminu Varvuoliu. Bendruomenės archyvo nuotr.

Peru

Peru lietuvių bendruomenė įkurta 2020 m. rugpjūčio 15 d.

NARIŲ SKAIČIUS 

16.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI/RENGINIAI 2018–2022 METAIS  

Bendruomenės įkūrimas.

VALDYBA 2022 METAIS  

Renata Povilaitytė (pirmininkė), Greta Volbikaitė 
(sekretorė), Vincentas Titas Gimžūnas (iždininkas).

„FACEBOOK“  
https://web.facebook.com/perulietuviai

EL. PAŠTAS  

renata.povilaityte@yahoo.com

Renata Povilaitytė. Asmeninio archyvo nuotraukos

https://web.facebook.com/perulietuviai
mailto:renata.povilaityte%40yahoo.com?subject=
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Foto stock.adobe.com

Suomija

Suomijos lietuvių bendruomenė įkurta 2006 metais.

NARIŲ SKAIČIUS   
50.

LITUANISTINĖS MOKYKLOS 

Lituanistinis ikimokyklinukų klubas.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI/RENGINIAI 2018–2022 METAIS 

2021 m. bendruomenės 15-os metų jubiliejus.

VALDYBA 2022 METAIS 

Arvydas Dapkūnas (pirmininkas), Eglė Aronen, Dovilė Kurmanavičiūtė, Darius 
Minkevičius, Mindaugas Grigelionis.

INTERNETO SVETAINĖ 

https://www.lietuviai.fi/

„FACEBOOK“ 

https://www.facebook.com/SuomijosLietuviuBendruomene/

EL. PAŠTAS 

pirmininkas@lietuviai.fi , info@lietuviai.fi

Penkioliktąjį Suomijos lietuvių bendruomenės įkūrimo jubiliejų šventėme gamtoje. Eurikos Balsytės-Ojakoski nuotr.

https://www.lietuviai.fi/
https://www.facebook.com/SuomijosLietuviuBendruomene/
mailto:pirmininkas%40lietuviai.fi?subject=
mailto:info%40lietuviai.fi?subject=
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Šri Lanka – Indija

Šri Lankos – Indijos lietuvių bendruomenė įkurta 2018 m. gruodžio 24 d.

NARIŲ SKAIČIUS.  

15.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI/RENGINIAI 2018–2022 METAIS 

Kasmetiniai Vasario 16-osios renginiai, kasmetiniai velykiniai ir kalėdiniai 
susibūrimai. 

VALDYBA 2022 METAIS 

Vilma Mockuvienė (pirmininkė), Antanas Zdramys, Paulius Sabaliauskas, Marija 
Sabaliauskienė.

„FACEBOOK“ 

https://www.facebook.com/%C5%A0ri-Lankos-Lietuvi%C5%B3-Bendruomen%C4%97- 
108160448542505

Šri Lankos lietuvių bendruomenė. 2021 metų Velykos bendruomenės pirmininkės sodyboje. Amande Panditaratne nuotr.

https://www.facebook.com/%C5%A0ri-Lankos-Lietuvi%C5%B3-Bendruomen%C4%97-108160448542505
https://www.facebook.com/%C5%A0ri-Lankos-Lietuvi%C5%B3-Bendruomen%C4%97-108160448542505
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Švedija

Lietuvių bendruomenė Švedijoje įkurta 1946 metais.

NARIŲ SKAIČIUS 

Šiuo metu Lietuvių bendruomenė Švedijoje jungia apie 
1000 narių.

LITUANISTINĖS MOKYKLOS 

Stokholmo lituanistinė „Saulės“ mokyklėlė, Lietuvių 
mokykla Vesterose, Skonės lituanistinė „Gintaro“ 
mokyklėlė. 

KOLEKTYVAI/CHORAI/TEATRAI 

Stokholmo lietuvių tautinių šokių kolektyvas „Baltija“, 
etnografinis ansamblis „Bitkrėslė“, vaikų tautinių šokių 
kolektyvas „Vijurkas“, vaikų tautinių šokių kolektyvas 
„Gintarėliai“.

KLUBAI/DRAUGIJOS

Lietuvių jaunimo bendruomenė Švedijoje (LJB), Lietuvių 
profesionalų klubas Stokholme (Lithuanian Professionals 
in Stockholm Club, LPSC), Stokholmo sporto klubas, 
Skonės verslo klubas, Skonės žvejų klubas.

FONDAI 

Lietuvių mokyklos Švedijoje rėmimo fondas, Jubiliejinis 
fondas.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI/RENGINIAI 2018–2022 METAIS 

Tradiciniai Baltijos šalių dienos (Baltikum dagen) ir 
Vasario 16-osios minėjim renginiai; „Saulės“ mokyklos 

organizuojami renginiai kasmetinė šeimų stovykla, 
Užgavėnės, mokyklos 25-ių metų sukakties šventė, 
Kalėdų šventė vaikams su teatru iš Lietuvos; šokių 
grupės „Baltija“ 15-kos metų jubiliejaus renginys, 
„Bitkrėslės“ etnografinio ansamblio organizuoti 
renginiai ir projektai: renginys „Dainuoju Lietuvai“, 
projektas „Dainuoju sakmes“, „Čia skamba laisvė!“, 
skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio 
paminėjimui; susitikimas su Ryčiu Zemkausku 
Stokholme (LJB), susitikimas su Andriumi Tapinu 
(LJB), Lietuviškų knygų mugė su Vytautu Landsbergiu 
(„Saulės“ mokykla ir LJB). 

VALDYBA 2022 METAIS 

Rūta Žičkienė (pirmininkė), valdybos nariai: Egidijus 
Meškėnas, Jurga Laurenčikienė, Vilija Okė, Rūta 
Smertinienė, Brigita Klimčiauskienė, Renata Sajevic, Vida 
Kilikevičienė, Darius Kvainauskas, Marija Zelenkauskė, 
Marijus Sabalas, Veronika Hantus, Akvilė Johansson, 
Gytis Rinkevičius. 

INTERNETO SVETAINĖ 

http://www.lietuviai.se/

EL. PAŠTAS 

lbs-valdyba@lietuviai.se

Lietuvių bendruomenės Švedijoje meno kolektyvai Baltijos šalių dienos šventėje Stokholme 2019 m. rugsėjo 13 d. Bendruomenės 
archyvo nuotr.

http://www.lietuviai.se/
mailto:lbs-valdyba%40lietuviai.se?subject=
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Šveicarija

Šveicarijos lietuvių bendruomenė įkurta 1950 m. 
rugpjūčio 20 d.

NARIŲ SKAIČIUS  

apie 160.

ŽINIASKLAIDA 

Spausdintas metraštis „Šveicarijos lietuvių žinios“, 
kasmėnesinis elektroninis ŠLB naujienlaiškis.

LITUANISTINĖS MOKYKLOS 

Šiuo metu keturios – „Pagrandukas“ Ciuriche, „Saulutė“ 
Berne, „Boružėlė“ Bazelio mieste ir „Bitutės“ Ženevoje.

KOLEKTYVAI/CHORAI/TEATRAI 

Naujai susikūręs moterų choras (dar be vardo) Ciuriche.

KLUBAI/DRAUGIJOS 

Ciuricho lietuviškos knygos klubas, sambūris „Aktyvūs 
vaikai“.

FONDAI 

Nėra (buvo įkurtas tikslinis fondas „Lietuvai – 100“).

SVARBIAUSI ĮVYKIAI/RENGINIAI 2018–2022 METAIS 

Jubiliejinis atkurtos Lietuvos valstybės 100-mečio 
minėjimas ir koncertas Rapersvilio pilyje; 

Paroda „Dvasiniai Fribūro vaikai. Lietuviai studentai 
Fribūro universitete ir Lietuvos valstybės kūrimasis“ 
(atsisveikinimas su 100-mete „Lituanios“ draugijos 
vėliava, perduota nuolat saugoti Bažnytinio paveldo 
muziejui Vilniuje);

ŠLB fotografijų parodos „Lietuvių Šveicarija“ viešnagės 
Lietuvoje (2016–2020) (paroda skirta Lietuvos valstybės 
100-mečiui, pristatyta 47 vietovėse 29 rajonuose);

„Baltijos kelio“ 30-mečio minėjimas (su estais ir latviais) 
Fribūre; lietuvių karo pabėgėlių stovyklos „Židinys“ 
įsteigimo 75-ųjų metinių minėjimas (pasodintas 
lietuviškas ąžuoliukas, atidengtas paminklėlis parke) 
Iverdone; pažintinė kelionė „Lietuviškais pėdsakais 
Lugane ir Lugano ežero paktantėmis“ (Signatarų Šaulių 
gyventos ir įamžintos vietos, architektūriniai LDK laikų 
pėdsakai); kun. Jono Juraičio atminimo pagerbimo 
renginys (10-osios mirties metinės) „Schweizergarde“ 
muziejuje Brige.

VALDYBA 2022 METAIS 

Jūratė Caspersen (ŠLB valdybos pirmininkė, taip pat 

atsakinga už kultūrą, administraciją, archyvus ir Ciuricho 
lietuviškos knygos klubo veiklą), Danguolė Böhi (renginių 
organizaciniai reikalai), Saulius Damčikas (sportinė veikla 
ir organizaciniai bei logistiniai reikalai),Agnė Erickson 

(Lituanistinis švietimas, internetinės svetainės priežiūra, 
Ciuricho lituanistinio darželio-mokyklėlės „Pagrandukas“ 
vadovė), Vilma Kinčiūtė Kern (finansai ir lėšų telkimas), 
Valdonė Meylan (prancūziškos Šveicarijos dalies 
lietuviškų veiklų koordinatorė).

INTERNETO SVETAINĖ

https://lietuviai.ch/

„FACEBOOK“  

https://www.facebook.com/SveicarijosLB/

EL. PAŠTAS

sveicarijoslb@gmail.com 

Lietuvių karo pabėgėlių stovyklos „Židinys“ įsteigimo 75-ųjų metinių minėjimas Iverdone 2020 m. Laimos Tikuišienės nuotr.

https://lietuviai.ch/
https://www.facebook.com/SveicarijosLB/
mailto:sveicarijoslb%40gmail.com?subject=
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Taivanas

Taivano lietuvių bendruomenė įkurta 2020 m. vasario 9 d.

NARIŲ SKAIČIUS 

Susimokėjusių nario mokestį 11, bet dalyvaujančių renginiuose apie 20.

LITUANISTINĖS MOKYKLOS 

Virtuali lituanistinė mokykla „Aušra“.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI/RENGINIAI 2018–2022 METAIS 

Bendruomenės įkūrimas 2020 m.; bendruomenės gimtadienis ir Vasario 
16-osios paminėjimas, dviračių žygis, Kalėdos su Baltijos šalių (Latvijos ir Estijos) 
bendruomenėmis.

VALDYBA 2022 METAIS 

Aušra Andriuškaitė (pirmininkė), Miglė Matekūnaitė (sekretorė), Mangirdas Riešuta 
(iždininkas).

„FACEBOOK“ 

https://www.facebook.com/lithuaniansintaiwan/

EL. PAŠTAS 

taivanolietuviai@gmail.com 

Bendruomenės gimtadienis. Vasario 16-osios minėjimas 2022 m. Taivano lietuvių bendruomenės nariai. Bendruomenės archyvo nuotr.

https://www.facebook.com/lithuaniansintaiwan/
mailto:taivanolietuviai%40gmail.com?subject=
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Turkija

Turkijos lietuvių bendruomenė įkurta 2014 metais. 

NARIŲ SKAIČIUS  

31. 

LITUANISTINĖS MOKYKLOS 

 Alanijos lituanistinė mokyklėlė „Vaivorykštė“, Stambulo mokyklėlė „Gilė“. 

SVARBIAUSI ĮVYKIAI/RENGINIAI 2018–2022 METAIS  

2018 m. Stambule vyko Antrasis visuotinis Turkijos lietuvių bendruomenės suvažiavimas 
(Vasario 16-osios 100-mečio minėjimas); 

2019 m. kapadokya vyko trečiasis visuotinis suvažiavimas; 2022 lapkričio mėn. planuojamas 
ketvirtasis Turkijos lietuvių suvažiavimas Stambule;

 2020 m. kovo 11 d. LR nepriklausomybės atkūrimo jubiliejaus proga buvo pasodinti ąžuoliukai 
Alanijoje ir Antalijoje, pastatytos atminimo lentelės; Antalijoje kartu su Muratpašos rajono 
savivaldybe ir LR ambasada Turkijoje atidarėme Lietuvos kultūros parką; Alanijoje vyko 
Švenčionių miesto dainų ir šokių ansamblio „Aukštaitija“ šokėjų grupės gastrolės, kurių metu 
koncertus organizuoti padėjo LR garbės konsulas Alanijoje, Alanijos prekybos ir pramonės 
rūmų vadovas, ponas Mehmetas Şahinas ir Turkijos lietuvių bendruomenė. 

Nuo 2013 m Turkijos lietuvių bendruomenė kasmet dalyvauja „Labdaros kalėdinėje 
mugėje“ Alanijoje, organizuojamoje Alanijos savivaldybės; nuo 2013 metais kasmet pavasarį 
organizuojama tradicinė „Šv. Velykų šventė Alanijoje“ (nevyko tik 2020 dėl pandemijos).

VALDYBA 2022 METAIS 

 Elena Malašauskaitė (pirmininkė), Saulius Kupčinskas, Asta Buckiūnaitė, Ieva Keskinė, 
Rūta Günday. 

INTERNETO SVETAINĖ 

https://turkijoslietuviai.wordpress.com/

„FACEBOOK“ 

https://www.facebook.com/Turkijoslietuviubendruomene

„INSTAGRAM“ 

https://www.instagram/Turkijoslietuviai 

EL. PAŠTAS 

turkijoslietuviai@gmail.com

Turkijos lietuvių bendruomenė šv. Velykų šventėje Alanijoje, 2022 m. balandis. Bendruomenės archyvo nuotr.

https://turkijoslietuviai.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Turkijoslietuviubendruomene
https://www.instagram/Turkijoslietuviai
mailto:turkijoslietuviai%40gmail.com?subject=
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Ukraina

Ukrainos lietuvių bendruomenė oficialiai užregistruota 2004 m. rugpiūčio 28 d., nors 
veikia nuo 1994 metų.

NARIŲ SKAIČIUS  

Truputį daugiau kaip 300 narių.

LITUANISTINĖS MOKYKLOS  

Lvivo lietuvių draugijos ,,Medeina“ mokykla , kol kas nuotoliniu būdu veikia Kyjivo 
Maironio lietuvių kultūros draugijos mokykla.

KOLEKTYVAI/CHORAI  

Kyjivo Maironio lietuvių kultūros draugijos folkloro ansamblis ,,Sesulės“ ir choras 
,,Viltis“.

KLUBAI/DRAUGIJOS  

Kyjivo Maironio lietuvių kultūros draugija, Lvivo lietuvių draugija ,,Medeina“, Bila 
Cerkvos Vasario16-osios lietuvių kultūros draugija, Zaporyžjos srities lietuvių 
draugija, Vinicos lietuvių kultūros ir istorijos centras ,,Sakalas“, Charkivo lietuvių 
draugija, Dnipro lietuvių kultūros ir verslo centras ,,Gintaras“, Nikopolio lietuvių 
draugija, Kamianskės lietuvių draugija, Ivano Frankivsko srities Vydūno lietuvių 
kultūros visuomeninis centras, Chersono lietuvių draugija. 

2021 m. rugpjūčio 23 d. Kijevo Pečorų lauros Uspenjės soboras: centre – LR Prezidentas Gitanas Nausėda, nuo jo antras iš dešinės – me-
cenatas, LR garbės konsulas Luhansko srityje Robertas Gabulas. Dalios Makarovos archyvo nuotr.



PLB XVII SEIMAS   91 

SVARBIAUSI ĮVYKIAI/RENGINIAI 2018–2022 METAIS  

2018 m. vyko Lietuvos valstybės 100-mečio atkūrimo minėjimas Kijeve; folkloro 
ansamblis ,,Sesulės“ dalyvavo tautinių mažumų festivalyje ,,Etnofest “ ir Lietuvos 
kultūros dienose Chersone; Lvivo, Kyjivo, Zaporyžjos, Dnipro miestų lietuviai pasitiko 
Lietuvos nacionalinę ekspediciją; Kyjivo Maironio lietuvių kultūros draugijos choras 
,,Viltis“ dalyvavo Pasaulio lietuvių dainų ir šokių šventėje Vilniuje; Kijevo lietuvių 
choras ,,Viltis“ dalyvavo tautinių mažumų festivalyje; folkloro ansamblis ,,Sesulės“ 
Kišiniove sveikino Moldovos lietuvių bendruomenę 25-čio proga; Kyjive Lietuvos 
ambasadoje vyko metinis ULB pirmininkų suvažiavimas.

2019 m. Kartu su Lietuvos ir Lenkijos ambasadomis buvo minimos Abiejų Tautų 
Respublikos Konstitucijos metinės; folkloro ansamblis ,,Sesulės“ dalyvavo Kyjivo 
tautinių mažumų festivalyje ,,Etnofest“; choras ,,Viltis“ dalyvavo festivalyje ,,Visi mes 
tavo vaikai-Ukraina“; Kyjive bibliotekoje atidarytas lietuviškų knygų skyrius ,,Skrynia“; 
Vinicos sr. Jakušincų miestelyje vyko tarptautinis kultūrų festivalis ,,Gyva ugnis jungia 
Ukrainą“, kuriame dalyvavo folkloro ansamblis ,,Sesulės“; Kyjive kartu su Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos ambasadomis minėjome Baltijos kelio 30-metį; Kyjive vyko 
bėgimas ,,5 už Lietuvą“; Vyko ULB pirmininkų suvažiavimas ir istorinė konferencija 
,,Lietuva-Ukraina: nuo LDK iki šių dienų“, skirta ULB 15 metų jubiliejui.

2020 m. Kyjivo filharmonijoje kartu su ambasada minėjome Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį; liepos 6 d. giedojome Tautinę giesmę kartu su 
nauju LR ambasadoriumi Valdemaru Sarapinu.

2021 m. Vasario 16-osios šventė, Nepriklausomybės atkūrimo minėjimas; 
Kyjive įvyko draugijos narių susitikimas su LR prezidentu Gitanu Nausėda; po 
rekonstrukcijos buvo iškilmingai atidarytas Lietuvos ir Ukrainos draugystės skveras; 
dalyvavome Ukrainos Nepriklausomybės 30-mečio minėjime. 

2022 m. Kyjive su Lietuvos ambasada, Lietuvos Respublikos Seimo nariais, Rados 
deputatais paminėjome Vasario 16-ąją; Kyjivo archeologijos muziejuje buvo 
atidaryta Chersono sr. Tiagino tvirtovės archeologinių iškasenų paroda, kuri turėjo 
veikti iki šių metų pabaigos, jos radiniai buvo susiję su LDK. 

2022 m. vasario 24 d. 5 ryto Ukrainos teritorijoje prasidėjo karas su Rusija. 

Kyjivo lietuviai kartu su Lietuvos Gedimino legionu vyko į išlaisvintą Bučią padėti – 
tvarkėme meriją. 

VALDYBA 2022 METAIS  

Dalia Makarova (pirmininkė), pirmininkės pavaduotojos Regina Baltučytė Falkevič ir 
Beatričė Beliavciv.

INTERNETO SVETAINĖ  

https://litva.org.ua/ 

EL. PAŠTAS  

daliamakarova@gmail.com

https://litva.org.ua/
mailto:daliamakarova%40gmail.com?subject=
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Urugvajus

Dabartinė Urugvajaus – lietuvių kultūros draugija įkurta 
1941 m. vasario 16 d.

NARIŲ SKAIČIUS 

Tikslus skaičius nežinomas, dažniausiai veikloje 
dalyvauja 50–100 žmonių.

LITUANISTINĖS MOKYKLOS 

Lituanistinė mokykla „Gabija“.

KOLEKTYVAI/CHORAI/TEATRAI 

Vaikų šokių grupė „Rintukai“, jaunimo šokių ansamblis 
„Ąžuolynas“, veteranų šokių kolektyvas „Gintaras“.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI/RENGINIAI 2018–2022 METAIS 

2018 m. vyko renginiai „Atkurtai Lietuvai – 100 metų“ – 
fotografijų paroda, išleistas pašto ženklas Urugvajaus 
pašte, mišios katedroje ir atvira lietuvių virtuvės pamoka;

2018–2020 m. lietuvių bendruomenė kartu minėjo 
Vasario 16-ąją, šventė Jonines, Velykas; 

2022 m. vasario mėnesį vyko Pietų Amerikos jaunimo 
sąjungos suvažiavimas Montevidėjo mieste.

VALDYBA 2022 METAIS 

Verónika Kavaliauskas (pirmininkė), Virna Vilimaviciute 
(pirmininkės pavaduotoja), Alejandro Brom Svobas 
(iždininkas), Alberto Kaluzevicius (sekretorius), 
Christianas Kavaliauskas, Roberto Ibarra Veta, Sergio 
Velo (nariai).

„FACEBOOK“  
https://www.facebook.com/groups/46896364655

EL. PAŠTAS

veronika.kavaliauskas@gmail.com 

Urugvajaus lietuvių bendruomenės valdyba ir nariai. Bendruomenės archyvo nuotr.

https://www.facebook.com/groups/46896364655
mailto:veronika.kavaliauskas%40gmail.com?subject=
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Venesuela

Venesuelos lietuvių bendruomenė įkurta 1949 metais.

NARIŲ SKAIČIUS 

apie 500 narių.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI/RENGINIAI 2018–2022 METAIS 

Kūčios 2018 m., paskutinis bendruomenės susirinkimas prieš pandemiją.

VALDYBA 2022 METAIS 

Vytenis Folkmanas Acevedo (pirmininkas), Vanda Liesinskas-Aleksejunas, Luisas 
Rosalesas Statkus, Ambar Zalnieriunas.

„FACEBOOK“

https://www.facebook.com/groups/14077782397

EL. PAŠTAS 

vlb.valdyba@gmail.com

Venesuelos lietuviai. Bendruomenės archyvo nuotr.

https://www.facebook.com/groups/14077782397
mailto:vlb.valdyba%40gmail.com?subject=
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Vengrija

Vengrijos lietuvių bendruomenė oficialiai įkurta 1992 metais. 

NARIŲ SKAIČIUS 

Bendruomenės narių skaičius svyruoja nuo 20 iki 60. Nario mokesčio nėra, todėl 
tikslus skaičius nežinomas.

LITUANISTINĖS MOKYKLOS  
Neformali lituanistinė mokyklėlė Budapešte, trumpasis pavadinimas – Vaikų klubas 
Vengrijoje.

KLUBAI/DRAUGIJOS

Vaikų klubas. 
SVARBIAUSI ĮVYKIAI/RENGINIAI 2018–2022 METAIS

Joninės, Vengrijos lietuvių kalėdinis vakaras, Vaikų klubo renginiai – 2020 m. 
nuotoliniai susitikimai per vaizdo konferencijų platformą; 2021 m. Vaikų klubo 
susitikimai su Varšuvos mokyklėle; bendri projektai: zuikučių abėcėlė, V. Landsbergio 
kūrybinės pamokėlės, Užgavėnių šventė, Vasario 16-osios minėjimas, Kovo 11-osios 
minėjimas; protų mūšis; bendruomenės Joninės; Kalėdų nuotolinis susitikimas.

VALDYBA 2022 METAIS

Valdonė Skalauskaitė-Mosdóczi (pirmininkė),  
Reda Rimkutė-Lorincz (pirmininkės pavaduotoja).

INTERNETO SVETAINĖ

https://litvania.wordpress.com/

„FACEBOOK“  
https://www.facebook.com/lietuviaivengrijoje

EL. PAŠTAS  
litvania@gmail.com

Kalėdų šventė 2019 m. Bendruomenės archyvo nuotr.

https://litvania.wordpress.com/
https://www.facebook.com/lietuviaivengrijoje
mailto:litvania%40gmail.com?subject=
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Vietnamas 

Vietnamo lietuvių bendruomenė įkurta 2021 m. balandžio 4 d.

NARIŲ SKAIČIUS  

14.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI/RENGINIAI 2018–2022 METAIS 

Tautinės giesmės giedojimas Liepos 6-ąją, Kūčių ir Velykų šventės.

VALDYBA 2022 METAIS 

Aurelija Jankauskienė (pirmininkė), Rokas Šidlauskas (iždininkas), Inga Dedovaitė 
(pirmininkės pavaduotoja), Rūta Biliūnaitė-Kavaliauskienė (sekretorė).

„FACEBOOK“  

https://www.facebook.com/vietnamolietuviubendruomene 

EL. PAŠTAS 

vietnamolietuviai@gmail.com 

Visuotinis Vietnamo lietuvių bendruomenės narių susirinkimas 2022 m. balandžio 17 d. Bendruomenės archyvo nuotr.

https://www.facebook.com/vietnamolietuviubendruomene
mailto:vietnamolietuviai%40gmail.com?subject=
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Vasario 16-osios gimnazija. Bendruomenės archyvo nuotr.

Vokietija

Vokietijos lietuvių bendruomenė įkurta 1950 metų 
vasario 16 d.

NARIŲ SKAIČIUS  
1135.

ŽINIASKLAIDA

Vokietijos lietuvių bendruomenės žurnalas 
„Informacijos“: https://issuu.com/vlbe

LITUANISTINĖS MOKYKLOS

Berlyno lietuvių mokyklėlė, Miuncheno lituanistinė 
mokykla, Diuseldorfo mokyklėlė „Pasaka“, Frankfurto 
lituanistinė mokyklėlė „Ąžuoliukas“, Vasario 16-osios 
gimnazijos šeštadieninė mokykla, Štutgarto lituanistinė 
mokykla „Ridigdo“, Niurnbergo „Mamos mokyklėlė“, 
Hamburgo lituanistinė vaikų ir tėvų mokykla ir klubas 
„Abėcėlė“, nuotolinė lietuvių kalbos mokykla „Lobis“.

KOLEKTYVAI/CHORAI/TEATRAI

Šokių grupė „Gintaras“ (Hamburgas), choras „Ridigdo“ 
(Štutgartas), ansamblis „Litvėja“ (Kelnas).

KLUBAI/DRAUGIJOS

„Ridigdo lietuvių kultūros draugija Štutgarte, Štutgarto 
krepšinio komanda „L-Team“.

FONDAI

Vasario16-osios gimnazijos rėmimo fondas.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI/RENGINIAI 2018–2022 METAIS 

2018 m. Vasario 16-osios minėjimas, Joninės, Tautiškos 
giesmės giedojimas Liepos 6-ąją, dainų šventė „Vardan 
tos Lietuvos“, kurioje dalyvavo Vasario 16-osios 
gimnazijos mokiniai ir Štutgarto LB ansamblis „Ridigdo“; 

parodos „Vilko vaikai“ atidarymas, adventinio lango 
įžiebimas, Kalėdų mugė;

2019 m. Vasario 16-osios minėjimas, Joninės, Tautiškos 
giesmės giedojimas Liepos 6-ąją, Baltijos kelio minėjimas 
rugpjūčio 23 dieną, adventinio lango įžiebimas, Kalėdų 
mugė;

2020 m. Vasario 16-osios minėjimas, solidarumo su 
Baltarusija akcija rugpjūčio 23 dieną, Tautiškos giesmės 
giedojimas Liepos 6ąją, adventinio lango įžiebimas;

2021 m. Vasario 16-osios virtualus minėjimas, Tautiškos 
giesmės giedojimas, spalio 22–24 dienomis Tarptautinė 
mokslinė konferencija, skirta Lietuvių kultūros instituto 
40-mečiui, adventinio lango įžiebimas;

2022 m. Vasario 16-osios minėjimas, vasario 25 dieną 
Ukrainos palaikymo akcija, akcijos vis dar vyksta 
skirtingose apylinkėse (Miunchene, Diuseldorfe, 
Frankfurte, Berlyne, Kaselyje, Manheime, Niurnberge, 
Hamburge ir kt.).

VALDYBA 2022 METAIS

Augustas Šernius (pirmininkas), Asta Korinth (pirmininko 
pavaduotoja), Kristina Braun (iždininkė), Žanas Kalvaitis 
(narys), Robertas Lendraitis (narys). 

INTERNETO SVETAINĖ

http://www.vlbe.org/ 

„FACEBOOK“  
https://www.facebook.com/vlbe.org/ 

EL. PAŠTAS  
augustas@vlbe.org, info@vlbe.org

Vasario 16-osios gimnazija. Bendruomenės archyvo nuotr.

https://issuu.com/vlbe
https://www.facebook.com/RIDIGDO-lietuvi%C5%B3-kult%C5%ABros-draugija-%C5%A0tutgarte-102379678225978/?__cft__%5b0%5d=AZXiVWQNYJrLZJ-HmOslPF7zQ8xclG2FTm9WmVvYVQrBC_haQdID2XXxYc9m6XdX-2QtrhUrBnAoaURr79yW6BqbcooTnIeAfE5g9kuMbIgfYHZJ-A637O84-9g7tujMTXzT3o47FabbkgCnurA5D0YlwTBSAPLbg8S7zmM2_5QsOi8uN6oK-c0pjNJs1mWlZsPyK-lqPxOj41VVO8z2WZcJl7q-KwAqwNgGZ6ulzhMPcQ&__tn__=-UC%2CP-y-R
http://www.vlbe.org/ 
https://www.facebook.com/vlbe.org/
mailto:augustas%40vlbe.org%2C%20info%40vlbe.org?subject=


PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS  

ATEITIES FONDAS
PLB valdybos 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 administruoja Lietuvių Fondas.

Visus, kam rūpi PLB ateitis ir jos veikla, maloniai kviečiame 
papildyti naujai įkurtą fondą įnašais.

Aukojimo būdai:

Pervedimu į banko sąskaitą Swedbank Lietuvoje:

Gavėjas: Lithuanian Foundation, Inc.

Sąskaitos Nr. LT757300010136040915

Aukojant prašome įrašyti: PLB ateities fondui.

Banko čekiu: čekį rašyti: Lithuanian Foundation, Inc.

ir siųsti adresu: Lithuanian Foundation, Inc.,

14911 127th St., Lemont IL 60439, USA

Elektroniniu būdu Lietuvių Fondo tinklapyje:

http://www.lithuanianfoundation.org/LT/aukokite-internetu/

(atsiskaitymo sistema „PayPal“)

Skiriant lėšas būtina įrašyti savo vardą ir pavardę ir nurodyti 
paskirtį – „PLB ateities fondui“.

Kilus klausimams dėl aukų pervedimo,  
prašome kreiptis el. paštu:

admin@lithfund.org

http://www.lithuanianfoundation.org/LT/aukokite-internetu/
mailto:admin%40lithfund.org?subject=
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