
Nematote paveikslėlių?

Spauskite čia...

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS 2022/12

PLB pirmininkės Dalios Henke sveikinimas

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6330683765337a307931
https://www.facebook.com/worldLTcomm/photos/a.970206629708439/5941452809250438/
https://www.youtube.com/watch?v=cU-3K0pSYNc


2022 metų Globalios Lietuvos apdovanojimai

Gruodžio 29 d. Vilniaus rotušėje vyko 11-ieji Globalios Lietuvos

apdovanojimai. Jų metu pagerbti pasaulio lietuviai, prisidėję prie šalies

garsinimo ir gerovės tarptautiniu mastu ekonomikos, mokslo bei

kultūros srityse. Apdovanojimus globoja LR Prezidentas Gitanas

Nausėda, organizuoja VšĮ „Global Lithuanian Leaders“,

bendradarbiaudama su Užsienio reikalų ministerija, kuri, būdama

pagrindine Globalios Lietuvos apdovanojimų rėmėja, skiria

apdovanojimą „Už viso gyvenimo nuopelnus“.

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotr./ Robertas Dačkus

Užsienio reikalų ministerijos apdovanojimą „Už viso gyvenimo

nuopelnus“ Užsienio reikalų viceministras Egidijus Meilūnas įteikė

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovei Lietuvoje Vidai Bandis už

atsidavimą lietuvybės puoselėjimui, aktyvią visuomeninę veiklą,

atstovavimą Lietuvai ir Lietuvos vardo garsinimą.

Šiais metais buvo įsteigta nominacija  už telkiantį diasporos indėlį

Ukrainos palaikymui. Apdovanojimas buvo įteiktas Pasaulio Lietuvių

Bendruomenės valdybos narei, Vokietijos lietuvių bendruomenės

tarybos narei Irmai Petraitytei-Lukšienei ir kitiems  šioje kategorijoje

nominuotiems pasaulio lietuviams.



Apdovanojimų vaizdo įrašas

E. Blaževič/LRT nuotr. ir  Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotr./ Robertas Dačkus

Lietuvos diasporos reikalų koordinavimo

komisijoje aptarta parama Ukrainai, diasporos

politikos įgyvendinimas

Gruodžio 16 d. įvyko Ministrės Pirmininkės Ingridos Šimonytės

pirmininkaujamos Lietuvos diasporos reikalų koordinavimo komisijos

posėdis, kurio metu aptarta pažanga diasporos politikos įgyvendinimo

srityje ir Lietuvos Respublikos bei Lietuvos diasporos parama Ukrainai.

Posėdyje Ministrė Pirmininkė pristatė ir Lietuvos Vyriausybės darbus

remiant Ukrainą Rusijos karinės agresijos akivaizdoje, padėkojo

diasporai už drąsiai reiškiamą pilietinę poziciją bei teikiamą paramą

Ukrainai ir ukrainiečiams. 

Aptariant nuveiktus darbus įgyvendinant Vyriausybės programą

diasporos politikos srityje, premjerė I. Šimonytė, taip pat švietimo,

mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė, ekonomikos ir inovacijų

viceministras Karolis Žemaitis pristatė XVIII Lietuvos Respublikos

Vyriausybės sprendimus diasporai aktualiausiais klausimais. 

Lietuvos diasporos reikalų koordinavimo komisiją sudaro septyni

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos nariai, Pasaulio lietuvių

jaunimo sąjungos pirmininkas ir į diasporos politikos įgyvendinimą

įsitraukusių Lietuvos Respublikos ministerijų ir įstaigų, kitų diasporos

organizacijų ir nevyriausybinių organizacijų vadovai. Komisijos

paskirtis – užtikrinti Vyriausybės dialogą su Lietuvos diasporos

organizacijomis, svarstyti ir teikti Vyriausybei pasiūlymus dėl Lietuvos

diasporos politikos ir jos strategijos įgyvendinimo veiksmų plano bei jo

vykdymo.

Posėdžio protokolas

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000250909/globalios-lietuvos-apdovanojimai-2022
https://urm.lt/uploads/default/documents/2022-12-16%20pos%C4%97d%C5%BEio%20protokolas.pdf


Plačiau

Vyriausybės kanceliarijos nuotr.

Lietuvos diasporos atsparumas hibridinėms

grėsmėms

Gruodžio 30 dieną, PLB Visuomeninių reikalų komisijos pirmininkė Irma

Petraitytė-Lukšienė ir šios komisijos narys dr. Virgilijus Rutkauskas

susitiko su Lietuvos kariuomenės vadu generolu leitenantu Valdemaru

Rupšiu. Susitikimo metu aptarė aktualijas ir pradėjo pokalbį, kaip

Lietuvos kariuomenė galėtų prisidėti ugdant ir stiprinant lietuvių

diasporos atsparumą hibridinėms grėsmėms, įskaitant propagandą.

Sutarta, kad 2023 metais bus vystomas bendradarbiavimas.

https://lrv.lt/lt/naujienos/lietuvos-diasporos-reikalu-koordinavimo-komisijoje-aptarta-parama-ukrainai-diasporos-politikos-igyvendinimas


Susitikimai prezidentūroje

Gruodžio 16 d. PLB pirmininkė Dalia Henke ir jos pavaduotojas

Laurynas Misevičius lankėsi prezidentūroje, kur susitiko su Prezidentu

Valdu Adamkumi. PLB pirmininkė papasakojo Prezidentui apie 2023

metais vasarą organizuojamą PLB lyderių suvažiavimą Palangoje, skirtą

PLB 65-mečiui, pakvietė jame dalyvauti. Laurynas Misevičius

informavo Prezidentą apie ŠALFASS, kurios pirmininku yra buvęs ir

pats Valdas Adamkus, 70-čio šventę Čikagoje, XI Pasaulio Lietuvių

sporto žaidynes Druskininkuose, pranešė apie filmo, skirto ŠALFASS,

kūrimą ir įteikė Prezidentui ŠALFASS ir JAV LB atminimo ženkliukus.



Susitikimo su LR Prezidento Gitano Nausėdos patarėja Skirmante

Straigiene (nuotraukoje viduryje) metu Dalia Henke  su Laurynu

Misevičiumi oficialiai perdavė Prezidentui G. Nausėdai kvietimą į

Palangoje rugpjūčio 3–6 dienomis organizuojamą PLB lyderių

suvažiavimą, PLB 65-mečio paminėjimą. PLB pirmininkė taip pat

priminė konferencijos dėl referendumo ir pilietybės išsaugojimo

klausimo gaires. Konferenciją planuojama rengti kartu su PLB

partneriais 2023 m. vasario pabaigoje. Laurynas Misevičius, kuris taip

pat yra Sporto komisijos pirmininkas, pakvietė Prezidentą G. Nausėdą

apsilankyti pirmą kartą organizuojamose Rytų Azijos lietuvių sporto

žaidynėse, vyksiančiose 2023 m. kovo mėnesį ir birželį planuojamose

16-osiose Beniliukso šalių lietuviškose žaidynėse.

PLB Kultūros komisijos pirmininkė aplankė

Argentinos lietuvius

PLB Kultūros komisijos pirmininkė Jūratė Caspersen dalyvavo Lietuvių

šokių šventėje Argentinoje „Ten kur Nemunas banguoja“, vykusioje

2022 m. gruodžio 17d. Beriso mieste. Šventėje dalyvavo lietuvių šokių

kolektyvai iš Argentinos, Urugvajaus, Jungtinių Amerikos Valstijų,

Švedijos ir Lietuvos.

Šokių šventę organizavo Argentinos lietuvių kultūros ir savišalpos

draugija „Nemunas“, kurios to paties pavadinimo tautinių šokių

kolektyvas šventė 50-ąsias įsikūrimo metines. PLB Kultūros komisijos

pirmininkė Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir PLB valdybos vardu

pasveikino gausų „Nemuno“ šokių kolektyvą su gražiu jubiliejumi ir

perdavė pačius nuoširdžiausius linkėjimus ir toliau 3–4 kartos

išeiviams taip ištikimai puoselėti lietuvybę ir populiarinti lietuvišką šokį

bei skleisti lietuvių kultūrą Argentinoje.

Lietuvių šokių šventės metu drauge su šokių kolektyvų vadovais buvo

aptartas pasiruošimas jubiliejinei Dainų šventei Lietuvoje, vyksiančiai

2024 m. vasarą.



PLB valdybos narė taip pat lankėsi Argentinos lietuvių centre Buenos

Airėse ir susitiko su Argentinos lietuvių bendruomenės pirmininku

Nestoru Lukšu ir buvusiu ALB /ALOST valdybos pirmininku bei

ilgamečiu šokių kolektyvo „Inkaras“ vadovu Juozu Puliku. Aptarta

Argentinos LB veikla, iššūkiai ir galimybės. Lietuvių centras 2026

metais švęs įsisteigimo 100 metų jubiliejų.

Argentinos lietuvių centre Buenos Airėse: J. Caspersen, J. Pulikas, Violeta Fabionovich (Tautinių

šokių instituto JAV vadovė) ir N. Lukšas

Įvyko Lietuvos diasporos jaunimo forumas,

skirtas Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos 50-

mečiui paminėti



Plačiau

Gruodžio 22 dieną Užsienio reikalų ministerijoje vyko Lietuvos

diasporos jaunimo forumas, skirtas Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos

50-mečiui paminėti. Tradiciškai kasmet švenčių laikotarpiu Pasaulio

lietuvių jaunimo sąjunga organizuoja veiklas į Lietuvą grįžtančiam

jaunimui, o šiais metais kartu su Užsienio reikalų ministerija surengė

savo jubiliejui skirtą forumą, kuriame supažindino su sąjungos veikla,

diskutavo apie Lietuvos diasporos jaunimo ateitį, aptarė Pasaulio

lietuvių jaunimo sąjungos veiklos gaires. Renginyje dalyvavo ir

dalyvius pasveikino  Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkės

pavaduotojas Laurynas Misevičius.

Nuotraukoje iš kairės: L.Misevičius, PLJS pirmininkas R.Rubavičius. URM nuotr.

2022 metams baigiantis

Gruodžio 15 d. PLB atstovybėje buvo surengtas neformalus PLB

atstovų susitikimas su valstybinių institucijų atstovais: LR Seimo,   LR

Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos, Vyriausybės,

Užsienio reikalų ministerijos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos,

Krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos nacionalinio kultūros centro.

https://www.urm.lt/default/lt/naujienos/ministras-g-landsbergis-lietuvos-diasporos-jaunimaspatikimas-valstybes-ramstis-pasaulyje-


Plačiau

PLB pirmininkė Dalia Henke padėkojo dalyvavusiems už glaudų

bendradarbiavimą, aptarė nuveiktus per 2022 metus darbus, pristatė

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės veiklos planus 2023 metams.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos

lyderių suvažiavimas vyks

2023 metų rugpjūčio 3–6 dienomis

Palangoje

PLJS XVII Kongresui rengiantis

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) valdybos informacija apie XVII

Pasaulio lietuvių jaunimo Kongresą, kuris planuojamas 2023 m.

birželio 14 – 22 d. Šiaurės Amerikoje.

https://www.pljs.org/_files/ugd/e08a5c_730ef74c206d473f9f920b7084386c92.pdf
https://www.pljs.org/_files/ugd/e08a5c_730ef74c206d473f9f920b7084386c92.pdf
https://www.research.net/r/S8LQC3Y


Plačiau

Užsienio reikalų ministerija kviečia dalyvauti apklausoje užsienyje

gyvenančius lietuvius ir lietuvių kilmės asmenis.  Lietuvos diasporos

nuomonė svarbi, siekiant sustiprinti ir išplėsti valstybės ir diasporos

ryšį, dialogą ir partnerystę!  Dalyvauti apklausoje galite lietuvių, anglų

ar ispanų kalbomis, atsidarę nuorodą www.uzsieniolietuviuapklausa.lt.

Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos

departamento informacija

Lietuvos kariuomenės analitikai lapkričio mėnesį priešiškoje

informacinėje erdvėje fiksavo sumažėjusį dezinformacijos srautą. Buvo

fiksuoti 335 unikalūs, neigiamos informacinės veiklos bruožų turintys

atvejai, o spalio mėnesį buvo fiksuota daugiau – 399.

„Pasaulio Lietuva“

https://plb.lt/lapkriti-kremliaus-kontroliuojamos-ziniasklaida-pristabde-branduolini-santaza/
https://www.research.net/r/S8LQC3Y
http://www.uzsieniolietuviuapklausa.lt/?fbclid=IwAR2a_OtW4C7mVb2wYdZM0Bxdb4BFzqaQB9hGZ6l8IYRQS1uECWVdMal5VVY


Plačiau: www.pasauliolietuvis.lt

Kviečiame skaityti naujus PLB atstovybės vykdomo projekto

„Pasaulio Lietuva“ straipsnius:

Lietuvybė Rugalande

Nuo Auzsros… iki Aušros

Kviečiame skaityti Pasaulio

Lietuvių Bendruomenės

leidinį – metraštį  „Pasaulio

lietuvis“

http://www.pasauliolietuvis.lt/
https://pasauliolietuvis.lt/lietuvybe-rugalande/
https://pasauliolietuvis.lt/nuo-auzsros-iki-ausros/
https://pasauliolietuvis.lt/
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