
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS 2022/11

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos

lyderių suvažiavimas vyks

2023 metų rugpjūčio 3–6 dienomis

Palangoje

Posėdžiavo PLB valdyba

Lapkričio 29 dieną vyko PLB valdybos

posėdis. Valdybos nariai diskutavo PLB ir PLJS

suvažiavimo, vyksiančio kitų metų vasarą,

klausimais, aptarė PLB XVII Seimo rezoliucijų

įgyvendinimą. Posėdžio metu buvo

pristatytas  PLB Švietimo komisijos strateginis

planas 2022‒2025 ir Komisijos sudėtis.

https://pasauliolietuvis.lt/prenumerata/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2022-12-12


PLB Švietimo komisiją sudaro:

Alvija Černiauskaitė  (Jungtinė Karalystė) – Komisijos pirmininkė

Arūnas Teišerskis  (Airija)

Donata Simonaitienė  (Airija)

Jūratė Bujanauskas  (JAV)

Silvija Černiauskaitė (Jungtinė Karalystė)

Jūratė Kušeliauskienė  (Australija)

Jolita Majauskienė  (Egiptas)

Jolanta Malinowska – Wiaktor  (Lenkija)

Rita Virbalienė  (Liuksemburgas/Lietuva)

Milda Karaliūnė (Norvegija)

Margarita Re  (Singapūras)

Martyna Vilutytė (Italija)

Pagrindinės Komisijos veiklos kryptys:

Lituanistinio švietimo informacijos sklaida

Lituanistinių mokyklų statusas

Lituanistinių mokyklų mokytojų kvalifikacijos kėlimas ir

tobulinimasis

Rekomendacinės lituanistinio švietimo programos

Sugrįžtančių į Lietuvą vaikų integracija

Pagalba etninių žemių mokykloms

Suaugusiųjų lituanistinis švietimas

Nuotolinis/virtualus ugdymas

Ispanijos lietuvių suvažiavimas



Apie Ispanijos lietuvius

Lapkričio 19 dieną Madride vyko Ispanijos lietuvių susitikimas 2022.

Renginyje dalyvavo PLB pirmininkė Dalia Henke, kuri pristatė    PLB

strategines kryptis 2022-2025 m., kalbėjo apie solidarumą, pilietišką ir

aktyvią diasporą. Pirmoje renginio dalyje Ispanijos lietuvbių

bendruomenė pristatė 2021-2022 m. veiklos ir finansinę ataskaitą.

Buvo aptarti svarbiausi užsienio lietuviams klausimai, nuo lietuvybės

iki pilietybės išsaugojimo, konsulinių paslaugų, pilietinio susitelkimo ir

kitų.  Taip pat buvo išrinkta nauja lietuvių bendruomenės valdyba:

pirmininkė Agneta Vansavičienė, valdybos nariai Eglė Balčiūnaitė, Lina

Klemkaitė, Aušra Kundrotaitė, Antanas Liaugminas, Antanas Raugalas,

Sigitas Teišerskis.

Susitikimai Briuselyje

Lapkričio 24–25 dienomis PLB pirmininkė Dalia Henke ir PLB valdybos

narys Laurynas Gerikas Briuselyje susitiko su Lietuvos Respublikos

nuolatinės atstovybės prie Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos

ambasadoriumi Deividu Matulioniu (nuotrauka kairėje). Susitikimo

metu aptartos karo Ukrainoje ir kovos už Ukrainos pergalę aktualijos ir

https://youtu.be/wGVqeQbjLZA?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2022-12-12


galimos Lietuvos diasporos indėlio formos aktyviai prisidedant prie

Ukrainos palaikymo. PLB atstovai pristatė rengiamos strategijos,

skirtos pasiruošti pilietiniam neginkluotam pasipriešinimui, idėją.

Susitikime su Lietuvos Respublikos ambasadore Belgijos Karalystei Rita

Kazragiene (nuotrauka dešinėje) aptarti Belgijoje gyvenančių lietuvių

komunikacijos būdai ir galimybės pasiekti kuo daugiau šioje šalyje

gyvenančių lietuvių su šeimomis ir vaikais skatinant lituanistinio

švietimo plėtrą Belgijoje. Aptartas ir informacijos apie lituanistinį

švietimą ir Lietuvių bendruomenę Belgijoje bei kitas organizacijas

pateikimas LR piliečiams tuo metu, kai suteikiamos konsulines

paslaugos ambasadoje. Taip pat buvo   pristatytos pagrindinės PLB

valdybos strategines kryptys 2022–2025 ir PLB rengiamos strategijos,

skirtos pasiruošti pilietiniam neginkluotam pasipriešinimui,

idėja, aptartos paramos Ukrainai galimybes.

Nuotraukos Tomo Razmaus

Belgijos lietuvių bendruomenė paminėjo 75

metų veiklos jubiliejų

Lapkričio 25 dieną Briuselyje iškilmingai paminėtas Belgijos lietuvių

bendruomenės 75 metų jubiliejus. Iškilmėse dalyvavo lietuvių

bendruomenės nariai ir svečiai iš visos Belgijos. Per iškilmes PLB

pirmininkė Dalia Henke įteikė PLB padėkos raštus Belgijos lietuvių

bendruomenės valdybos nariams ir atskirai visai lietuvių



bendruomenei už ilgametę tarnystę Lietuvai ir lietuvybės labui. Taip

pat įteikta bendra PLB XVII Seimo dalyvių atminimo nuotrauka.

O. Posaškovos nuotr. (2022 m. rudens sesija)

LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės

komisijos pasitarimas

Gruodžio 6 d. vyko LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės

atstovų pasitarimas, kurio metu buvo pritarta PLB atstovų Komisijoje

siūlymui susirinkti į posėdžius Vilniuje 2023 m. balandžio 25‒27 d.

Numatoma svarstyti: 

pilietybės referendumo sėkmės strategija; 

pilietiškumas ir solidarumas, susitelkimas ir diasporos įsitraukimo

į Lietuvos gyvenimą didinimas;

grįžimas per ekonomikos ir išeivijos jaunimo įsijungimo į Lietuvos

ekonomikos / pilietinį gyvenimą atliekant stažuotes / praktikas

Lietuvoje prizmę;

 Strategijos „Globali Lietuva“ 2022‒2030 m. įgyvendinimo 2022–

2024 m. veiksmų plano įgyvendinimas;

kultūra – programų tobulinimas ir įgyvendinimas,

didesnis Kultūros ministerijos įsitraukimas į diasporos tapatybės

puoselėjimo veiklas;

kultūros „minkštoji galia“ ir kultūros ambasadoriai;

Pasirengimas jubiliejinei Dainų šventei 2024 m. liepos 1 d.



Plačiau

A.Kubaičio nuotr. 

Gruodžio 5 d. PLB pirmininkės pavaduotojas, Sporto komisijos

pirmininkas Laurynas Misevičius dalyvavo Klaipėdos sportininkų

namų-muziejaus penkiolikos metų veiklos jubiliejaus šventėje, kurios

metu buvo atidaryta daugiau nei 1600 skirtingų ženkliukų krepšinio

tema  paroda „Tas oranžinis krepšinio kamuolys“. L.

Misevičius  muziejaus eksponatų rinkinį papildė istoriniais tautiečių

krepšininkų iš Toronto marškinėliais, išeivijos sporto leidiniais. 

https://www.lrytas.lt/sportas/startai/2022/12/07/news/klaipedos-sportininku-namu-muziejaus-svente-vainikavo-krepsinio-zenkliuku-paroda-25407560?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2022-12-12


PLB Viešųjų ryšių komisijos pirmininkė, e. valdžios sprendimų ekspertė

Aurelija Orlova, turinti virš 10 m. patirties perkeliant valstybės

paslaugas į el. erdvę ir diegiant centralizuotus sprendimus Lietuvai,

pravedė mokymus „Elektroninės konsulinių paslaugų alternatyvos:

kaip viską atlikti internetu.“ 

Mokymų vaizdo įrašai:

1 dalis. Pristatomos valstybės el. paslaugos, prisijungimų būdų

alternatyvos, el. parašo ir el. spaudo galimybės.

2 dalis. Kaip pasitikrinti, ar jums nepriskaičiuota PSD skola,

kaip perskaičiuoti PSD įmokas, jas anuliuoti ar atidėti jų mokėjimą ir

skaičiavimą. Kaip tvarkytis sveikatos draudimą dirbant vienoje ES

šalyje, gyvenant kitoje. Kaip įtraukti į apskaitą užsienyje gimusio vaiko

gimimą, sudarytą santuoką, pasikeisti vardą/pavardę ir kt.

www.pasauliolietuvis.lt

„Pasaulio Lietuva“

Kviečiame skaityti naujus PLB atstovybės vykdomo projekto

„Pasaulio Lietuva“ straipsnius:

Vilniaus lietuvių namuose mokosi vaikai iš 43 šalių

Laimė būti kartu: talentų savyje ir kituose atradimai

Prisimename Nyderlandų lietuvių bendruomenės įkūrėją Mirgą

Augustaitytę-van Spanje
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XVII Pasaulio lietuvių

jaunimo kongresas

2023 m. birželio mėn. JAV ir

Kanadoje vyks XVII Pasaulio

lietuvių jaunimo Kongresas

(PLJK). Kongresai vyksta nuo

1966 m. ir yra šaukiami kas 2–4

metus kaskart vis kitame

pasaulio krašte, kur veikia

lietuvių jaunimo sąjungos. Tai

aukščiausiasis Pasaulio lietuvių

jaunimo sąjungos (PLJS) valdžios

organas, kuris nustato

organizacijos veiklos gaires,

renka naują PLJS valdybą ir į

bendrą pokalbį suburia jaunimo

bendruomenių lyderius iš viso

pasaulio.

Pasaulio lietuvių jaunimo

Kongrese dalyvauja iki 120

delegatų iš kraštų lietuvių

jaunimo sąjungų. 

Daugiau infomacijos čia

Lietuvos diasporos

jaunimo forumas

Šiemet Pasaulio lietuvių jaunimo

sąjunga (PLJS ) švenčia savo

veiklos 50-metį. Per šį laikotarpį

PLJS ne kartą įrodė Lietuvos

jaunimui, kad Lietuva yra ten,

kur esi, ir kiekvienas mūsų gali

būti Globalios Lietuvos dalimi. 

Tradiciškai šventiniu laikotarpiu

PLJS organizuoja veiklas į Lietuvą

grįžtančiam jaunimui ir kartu su

partneriais kviečia  į Lietuvos

diasporos jaunimo forumą, skirtą

paminėti PLJS 50-mečiui, kartu

su visais, neabėjingais Lietuvos

diasporos jaunimui.

Daugiau informacijos čia

https://www.pljs.org/artejantis-kongresas?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2022-12-12
https://www.eventbrite.com/e/lietuvos-diasporos-jaunimo-forumas-tickets-475231228397?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2022-12-12


Gruodžio 5 dieną įvyko PLJS susitikimas su Azijos lietuvių jaunimu,

kuriame, be PLJS valdybos narių, dalyvavo Japonijos ir Taivano lietuvių

jaunimas. Susitikimo metu pristatyta PLJS veikla ir būdai, kaip prisidėti

prie Lietuvos diasporos jaunimo politikos. Vyko diskusija apie Azijos

lietuvių jaunimo ryšio su Lietuvą išlaikymą bei komunikaciją su lietuvių

jaunimu pasaulyje.

Lietuvių kalbos dienos

2023

Lietuvos Respublikos Seimo

Švietimo ir mokslo komiteto ir

Valstybinės lietuvių kalbos

komisijos (VLKK) iniciatyva nuo

Užsienio lietuvių

neformaliojo

lituanistinio švietimo ir

sporto projektų

konkursas



2016 m. kiekvienais metais

vasario 16 – kovo 11 dienomis

Lietuvoje ir užsienyje rengiamos

Lietuvių kalbos dienos.  Lietuvių

kalbos dienų tikslas – didinti

lietuvių kalbos prestižą, stiprinti

lietuvių kalbos mokymosi

motyvaciją, prisidėti prie lietuvių

kalbos sklaidos pasaulyje, telkti

bendruomenes Lietuvoje ir

užsienyje. VLKK kviečia surengti

renginius, skirtus lietuvių kalbai,

jos mokymuisi ir sklaidai.

Švietimo, mokslo ir sporto

ministerija skelbia konkursą

užsienio lietuvių

neformaliojo lituanistinio švietimo

ir sporto projektams finansuoti

2023 metais. 

Konkurso tikslas – skatinti

užsienio lietuvius mokytis

lietuvių kalbos, Lietuvos

valstybės istorijos, kultūros,

pažinti Lietuvos dabartį, taip pat

sudaryti sąlygas saviraiškai

lietuvių kalba, stiprinti ir

puoselėti lietuvybę, telkti lietuvių

bendruomenes užsienyje

įsitraukti į sveikatą stiprinančią ir

jų fizinį aktyvumą  didinančią

veiklą.

Daugiau informacijos čia

Daugiau negu 500 šokėjų iš viso pasaulio – Argentinos, Urugvajaus,

JAV, Švedijos, Kanados ir Lietuvos, kartu su ne lietuvių šokių

kolektyvais iš Beriso miesto dalyvaus gruodžio 17 d. Šokių šventėje

Argentinoje ,,Ten, kur Nemunas banguoja“, kad išsaugotų kultūrų

įvairovę, išlaikytų lietuvišką tradiciją.  Šventėje minimas Argentinos

lietuvių šokių kolektyvų ,,Skaidra” ir ,,Nemunas” 50 metų jubiliejus. 

Kviečiame skaityti Pasaulio Lietuvių

https://smsm.lrv.lt/lt/skelbimai/skelbiamas-uzsienio-lietuviu-neformaliojo-lituanistinio-svietimo-ir-sporto-projektu-konkursas-3?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2022-12-12
https://youtu.be/0ogbkrqNqWU?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=plb_valdybos_naujienlaiskis&utm_term=2022-12-12


kaip įsigyti

PRENUMERUOTI

Bendruomenės leidinį – metraštį  „Pasaulio

lietuvis“

Metams skubant į pabaigą naujausias diasporos gyvenimui ir minčiai

skirtas žurnalas „Pasaulio lietuvis“ žvelgia į tai, kas šiemet labiausiai

rūpėjo pasaulio lietuviams.
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PLB valdyba

PLB pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: Dalia.Henke@plb.lt

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino

pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plb@plb.lt

www.plb.lt

www.pasauliolietuvis.lt
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