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REKOMENDACIJOS PLB VALDYBAI 

 

 Kreiptis į Lietuvos Respublikos Prezidentę, Seimą ir Vyriausybę: 

- Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės išlaikymo. Lietuvos Respublikos 

pilietybės išlaikymas tampa ypač aktualus atsižvelgiant į Jungtinės 

Karalystės situaciją. 

- Dėl lietuvių tautinei mažumai priklausančių asmenų teisių apsaugos. 

Būtina užtikrinti lietuvių tautinei mažumai Jungtinėje Karalystėje 

priklausančių asmenų teisių apsaugą, pagrįstą tarptautiniais 

įsipareigojimais. 

 

 Kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl naujo stadiono Vilniuje 

pastatymo jubiliejinei 2018 metų Dainų šventei „Vardan tos...“ užtikrinimo. 

 

 Kreiptis į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių 

departamentą, kuris yra atsakingas už „Globalios Lietuvos“ programos 

žiniasklaidos priemones (svetainę, FB paskyrą), reikalaujant, kad skelbiant 

žinias apie Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) ir PLB Valdybos veiklą 

būtų nurodomas originalus informacijos šaltinis (PLB svetainė ir FB paskyra, 

„Pasaulio lietuvio“ svetainė ir FB paskyra), o ne antriniai šaltiniai, 

naudojantys PLB žiniasklaidos priemonėse paskelbtą informaciją. 

 

 Kreiptis į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeriją dėl prevencinės 

kovos su prekyba žmonėmis Lietuvoje. Šiuo metu vykdoma prevencija yra 

nenuosekli ir nepakankama, o šio reiškinio mastai auga, todėl kovojant su 

prekyba žmonėmis Lietuvoje būtina taikyti griežtesnes prevencines priemones.  



 Kreiptis į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją, Ūkio ministeriją 

ir Žemės ūkio ministeriją dėl šių ministerijų kuruojamų organizacijų (pvz. 

„Versli Lietuva“, „Investuok į Lietuvą“) bendradarbiavimo su PLB 

Ekonomikos komisija, kadangi jų veiklos kryptys yra panašios (viena jų – 

siekti atverti naujas rinkas Lietuvos prekių eksportui) (PLB Ekonomikos 

komisijos siūlymas). 

 

 Kreiptis į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją dėl PLB 

Ekonomikos komisijos įtraukimo į Užsienio reikalų ministerijos Ekonominės 

diplomatijos tarybos sudėtį (PLB Ekonomikos komisijos siūlymas). 

 

 Kreiptis į Lietuvos Respublikos kultūros ministeriją prašant priimti teisės 

aktus, sudarančius sąlygas užsienio lietuvių bendruomenėms dalyvauti 

Kultūros tarybos finansuojamų projektų, puoselėjančių lietuvių tautinę 

tapatybę, kultūrą ir tradicijas, konkursuose (PLB Kultūros komisijos 

siūlymas). 

 

 Kreiptis į kraštų lietuvių bendruomenių pirmininkus ir valdybas raginant iki 

2016 m. lapkričio 1 dienos atsiųsti planuojamų renginių ir projektų, skirtų 

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti, sąrašus su preliminariomis 

datomis ir renginių vietomis. Siųsti el. pašto adresu: jurate@caspersen.ch 

(PLB Kultūros komisijos siūlymas). 

 

 Kreiptis į kraštų lietuvių bendruomenes raginant iki 2016 m. gruodžio 1 dienos 

siūlyti PLB valdybai kandidatus į būsimą Lietuvos Respublikos Seimo ir PLB 

komisiją. 

 

 Kreiptis į Lietuvos universitetus dėl partnerystės siūlant bendradarbiauti 

švietimo, mokslo ir kultūros srityse. 

 

Suvažiavimo pirmininkė                       Dalia Henke 
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