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Lietuvos Respublikos (LR)
Prezidentas
2006 m. gruodžio 8 d. LR Prezidentas Valdas Adamkus susitikime su
Lietuvos verslo įmonių atstovais paragino Lietuvos verslininkus ir atsakingas
valdžios institucijas atverti kelius į tėvynę
svetur išvykusiems tautiečiams.
2006 m. gruodžio 13 d. Valdas
Adamkus priėmė LR Seimo ir JAV lietuvių bendruomenės komisijos narius.
Susitikimo metu buvo aptartos problemos, kilusios užsienyje gyvenantiems
lietuviams po 2006 m. lapkričio 13 d.
Konstitucinio Teismo nutarimo dėl Pilietybės įstatymo atitikimo Konstitucijai.
Prezidentas išreiškė nuomonę, kad galima rasti įvairių išeičių iš šios probleminės situacijos. Šalies vadovo manymu,
šį opų klausimą turėtų išdiskutuoti visa
pilietinė Lietuvos visuomenė ir užsienyje gyvenantys lietuviai. Susitikime buvo
kalbama ir apie galimybes susigrąžinti į
užsienį išgabentas Lietuvos vertybes.

2006 m. gruodžio 22 d. LR Prezidentas Valdas Adamkus ir ponia Alma
Adamkienė artėjančių šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga pasveikino visus užsienyje gyvenančius lietuvius.
2007 m. vasario 7 d. Lietuvos
vadovas Valdas Adamkus dalyvavo San
Francisko lietuvių bendruomenės surengtame minėjime.
2007 m. vasario 9 d. Prezidentas
Valdas Adamkus laišku kreipėsi į Niujorko arkivyskupą Kardinolą Edwardą Eganą ir paprašė jį atkreipti ypatingą dėmesį
į Aušros Vartų parapijos vaidmenį puoselėjant lietuviškumą bei dvasingumą ir
išsaugoti ją tiek dabartinei visuomenei,
tiek ateities kartoms.
2007 m. vasario 12 d. viešnagės JAV
metu, Lietuvos valstybės vadovas davė interviu JAV lietuvių laikraščiui „Amerikos
lietuvis“. Pokalbio metu Valdas Adamkus
pabrėžė pasisakąs už dvigubą pilietybę:
„Visų pirma – aš pasisakau už dvigubą pi
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lietybę. Lietuvos Konstitucinis Teismas išsakė
savo nuomonę tik todėl, kadangi pagal tai,
kaip šiandien yra surašyta LR Konstitucija,
jie tiktai nustatė faktus. Dėl to prarasti galvos
visiškai nėra reikalo. Yra būdų, kaip tą klau
simą ištaisyti, čia net nereikia visos Konstitu
cijos keisti, kaip yra siūloma, nereikia jokio
referendumo skelbti. Jei šiandien paskelbtume
referendumą tokiomis aplinkybėmis, neišaiš
kinus žmonėms reikalo, aš esu beveik tikras,
kad dvigubos pilietybės idėją tikrai atmes, ir
Lietuvos žmonės, ko gero, patvirtins Konsti
tucinio Teismo sprendimą. Tai manau, kad
šiuo keliu eiti nereikia, taip pat nereikia kelti
panikos. Visame pasaulyje, kaip ir Ameriko
je, Konstitucija yra papildoma, pridedama
pataisų, JAV Konstitucijoje yra pilna tokių
pataisų. Manau, laikui bėgant, išsiaiškinus,
teisiškai peržiūrėjus, pristačius tokį Lietuvos
Konstitucijos papildymą atskiru straipsniu, šis
klausimas bus teigiamai išspręstas. Taip kad
nesikarščiuokime, ramiai į tą reikalą pažiū
rėkime ir ta dvigubos pilietybės dilema bus
teigiamai išspręsta.“
2007 m. vasario 15 d. Prezidentas
V. Adamkus Valstybės atkūrimo dienos
proga pasveikino užsienyje gyvenančius
lietuvius.
2007 m. vasario 28 d. LR Prezidentas susipažino su darbo grupės pasiūlymu sukurti ypatingo ryšio su Lietuva
išsaugojimo institutą, kuris sudarytų
sąlygas Lietuvos pilietybės neturintiems
išeiviams išsaugoti ryšius su gimtąja šalimi. Šalies vadovo nuomone, toks teisinis
projektas neišsprendžia problemos dėl
pilietybės, kilusios po to, kai Konstitucinis Teismas išaiškino, kad būtina sumažinti asmenų grupę, galinčių pretenduoti
į dvigubą pilietybę.
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2007 m. balandžio 6 d. Lietuvos
Respublikos prezidentas Valdas Adamkus priėmė akcijos „Pasilik Lietuvoje“
organizatorius. Projekto rengėjai šalies
vadovui pristatė iniciatyvą, kuria norima
paskatinti jaunus žmones siekti geresnio
gyvenimo Lietuvoje ir neieškoti darbo
užsienyje. Valdas Adamkus projekto atstovams įteikė simbolinius lipdukus su
akcijos ženklu ir užrašu „Pasilieku Lietuvoje“. Susitikime su Prezidentu dalyvavo
projekto „Pasilik Lietuvoje“ iniciatorius ir
vadovas Krisas Nikolas, Kristianas Kasas
Mortensenas, akcijos balandžio mėnesio
ambasadorė dainininkė Jurga Šeduikytė
ir kiti akcijos rėmėjai.
2007 m. balandžio 16 d. Lietuvos
Respublikos prezidentas Valdas Adamkus
dar kartą išsakė savo poziciją dvigubos
pilietybės klausimu: „Teisininkai turi ras
ti būdą, kad pilietybė tiems, kurie jos nori,
būtų išlaikyta, o ne atimta. Reikia rasti ke
lią, kad tai tautos daliai, kuri nori pilnai
naudotis visomis jai prieinamomis teisėmis,
būtų sudarytos tokios sąlygos.“
2007 m. balandžio 20 d. Socialdemokratų partijos pirmininkas, kadenciją
baigęs Lietuvos Respublikos prezidentas Algirdas Brazauskas Lietuvos radijo
laidoje „Dienos tema“ išsakė nuomonę,
kad visiems lietuvių kilmės žmonėms
turi būti išsaugota Lietuvos Respublikos
pilietybė.
2007 m. balandžio 28 d. Lietuvos
vadovas darbo vizito metu lankėsi Vatikane ir susitiko su Popiežiumi Benediktu
XVI. Su Katalikų bažnyčios vadovu Valdas Adamkus greta kitų klausimų aptarė
ir Lietuvai svarbų klausimą – sprendimą
uždaryti Aušros Vartų lietuvių bažnyčią

Lie tuvių migracijos ir diasporos studijos

Niujorke, nes toks veiksmas sukėlė didelį
tikinčiųjų nusivylimą. Lietuvos Respublikos prezidentas atkreipė dėmesį, kad
išeiviai iš Lietuvos prieš šimtą metų savo
lėšomis pastatė šią bažnyčią, kad turėtų
kur melstis ir išpažinti savo tikėjimą. Ilgainiui Aušros Vartų bažnyčia tapo ne tik
religijos, bet ir lietuvių kultūros, lietuviškos tapatybės puoselėjimo centru. Šventasis Tėvas atsakė, kad jam ši problema
yra žinoma ir pažadėjo ją aptarti su JAV
vyskupais. Tačiau jau balandžio 29 d.
Aušros Vartų bažnyčios parapijiečiai išvydo suniokotą šios šventovės interjerą.

Lietuvos Respublikos (LR)
Seimas
2006 m. gruodžio 6 d. LR Seimas
patvirtino naujomis Lietuvos Respublikos Seimo ir Jungtinių Amerikos Valstijų
Lietuvių Bendruomenės komisijos pirmininkėmis patvirtino Laimą Mogenienę ir Dalią Puškorienę.
2006 m. gruodžio 11–15 d. vyko
Lietuvos Respublikos Seimo ir Jungtinių
Amerikos Valstijų Lietuvių Bendruomenės komisijos posėdžiai. Jų metu buvo
svarstyti ankstesnių posėdžių rezoliucijų
(televizijos kanalo, skirto išeivijai; SSRS
okupacijos žalos atlyginimo; vizų LR piliečiams, vykstantiems į JAV, panaikinimo ir kt.) įgyvendinimo procesai. Buvo
nagrinėjamas dvigubos pilietybės įstatymo klausimas.
Gruodžio 11 d. Komisijos posėdyje
buvo aptarti klausimai, susiję su lietuviškų
parapijų Jungtinėse Amerikos Valstijose
išlikimu. Komisija paprašė Lietuvos Vyskupų Konferenciją kreiptis į JAV Vyskupų

konferenciją ir tarpininkauti atitinkamose
Vatikano institucijose, kad būtų apsaugotos tradicinės lietuvių parapijos ir kultūros
paveldo objektai, įtraukti į JAV Lietuvių
Bendruomenės valdybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos bendros
darbo grupės sudarytą objektų sąrašą.
Gruodžio 14 d. LR Seimo ir Jungtinių Amerikos Valstijų Lietuvių Bendruomenės komisija paragino Vyriausybę ir
Užsienio reikalų ministeriją imtis visų
įmanomų priemonių bendradarbiaujant
su JAV politikais ir pareigūnais dėl vizų
režimo panaikinimo Lietuvos Respublikos piliečiams.
Gruodžio 15 d. LR Seimo ir Jungtinių Amerikos Valstijų Lietuvių Bendruomenės komisija atkreipė Seimo dėmesį
į susidariusią problematišką situaciją,
Konstituciniam Teismui 2006 m. lapkričio 13 d. priėmus nutarimą „Dėl teisės
aktų, reguliuojančių Lietuvos Respublikos pilietybės santykius, nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“.
Komisija kreipėsi į LR Seimą, „ragindama
ginti savo esamus ir būsimus Lietuvos pilie
čius visa valstybės galia ir priemonėmis“.
Komisija pritarė Vyriausybės rengtos ekonominės emigracijos reguliavimo
strategijos pagrindinėms nuostatoms, taip
pat rekomendavo prie Vyriausybės įkurti
Ministro Pirmininko vadovaujamą Migracijos reikalų tarybą, kuri koordinuotų
visus veiksmus, susijusius su migracijos
problemomis. Komisijos nuomone, reikalinga atlikti visų institucijų, dirbančių
migracijos klausimais, reformą ir atskirti
užsienio lietuvių reikalų administravimą
nuo Lietuvos tautinių mažumų reikalų
administravimo.
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Komisija priėmė rezoliuciją, prašančią Lietuvos Respublikos Vyriausybę
kreiptis į JAV Vyriausybę, kad būtų išsaugoti JAV lietuvių paveldo objektai, įtraukti į JAV Lietuvių Bendruomenės valdybos
ir LR kultūros ministerijos bendros darbo
grupės sudarytą objektų sąrašą.
LR Seimo ir Jungtinių Amerikos
Valstijų Lietuvių Bendruomenės komisija dar kartą paragino Vyriausybę užtikrinti reikiamas sąlygas ir finansavimą,
kad Lietuvos Radijas ir Televizija galėtų
transliuoti lietuviškas laidas JAV ir kituose kraštuose gyvenantiems lietuviams.
Komisija kreipėsi į LR Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininką Zenoną Vaigauską, prašydama apsvarstyti
ir įvertinti technines galimybes užsienyje
gyvenantiems lietuviams balsuoti jų pasirinktose rinkimų apygardoje.
Komisijos nariai atkreipė Seimo
Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko Juliaus Sabatausko ir Vidaus reikalų
ministro Raimondo Šukio dėmesį į nepakankamą Lietuvos gyventojų ir jos svečių
saugaus gyvenimo užtikrinimą.
LR Seimo ir Jungtinių Amerikos
Valstijų Lietuvių Bendruomenės komisija
nariai išreiškė susirūpinimą dėl Švietimo
ir mokslo ministerijos bei Tautinių mažumų ir išeivijos departamento, Lietuvių
grįžimo į tėvynę informacijos centro ir
kt. institucijų nekoordinuotos veiklos,
siekiant užtikrinti galimybes užsienio lietuviams studentams stažuotis Lietuvoje,
o užsienio lietuvių vaikams grįžti mokytis ar studijuoti Lietuvos mokyklose.
Komisija atkreipė dėmesį į blogą
sveikatos sistemos būklę bei skurdo problemą Lietuvoje.
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2007 m. balandžio 13 d. Seime vykusios kasmetinės Europos savaitės, skirtos Romos sutarties penkiasdešimtmečiui
paminėti, metu vyko Seimo Socialinių
reikalų ir darbo komiteto inicijuota diskusija „Migracija – XXI-ojo amžiaus
neišvengiamybė?!“ Renginį įžanginiu
žodžiu pradėjo Seimo Socialinių reikalų
ir darbo komiteto pirmininkas Algirdas
Sysas. Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Kęstutis Sadauskas diskusijos dalyvius supažindino su Europos
Sąjungos politika ekonominės migracijos
srityje. Apie Lietuvos migracijos politiką
kalbėjo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės sekretorius Rimantas
Kairelis ir Migracijos departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus
pavaduotojas Dainius Paukštė. Valstybės
sekretorius renginio dalyviams pristatė Ekonominės migracijos valdymo stra
tegiją, kuri artimiausiu metu turi būti
tvirtinama Vyriausybėje. Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus pavaduotojas Dainius
Paukštė kalbėjo apie imigracijos valdymo
priemones Lietuvoje. Lietuvos laisvosios
rinkos instituto vyresnysis ekspertas Giedrius Kadziauskas diskusijos metu bandė
atsakyti į klausimą Ar verta grįžti namo?,
t. y., ar efektyvios Vyriausybės priemonės
išeivijai susigrąžinti.
Skirtingai nuo valstybės institucijų
vykdomos politikos migracijos valdymo
srityje priemonių, diskusijoje dalyvavo ir
savo iniciatyvą pristatė nevyriausybinės
organizacijos atstovai, vykdantys projektą „Pasilik Lietuvoje“. Vienas iš projekto
iniciatorių, projekto vadovas Chris Nichol renginio dalyviams pristatė informa-
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ciją apie šį projektą, kuris startavo 2007
m. sausio 1 d. ir tęsis iki gegužės 19 d.
Diskusijos metu buvo pristatyta projekto
balandžio mėnesio ambasadorė – Sonata Laurinavičienė, kuri pasidalino savo
asmeniniais išgyvenimais emigracijoje ir
dabartiniu gyvenimu Tėvynėje. Ambasadorių programa yra orientuota į 18–35
metų Lietuvos gyventojus. Tai yra motyvacinė programa, kurios dėka remdamiesi išrinktų „Pasilik Lietuvoje“ ambasadorių patirtimi, nuostatomis yra bandoma
priminti Lietuvos gyventojams, kad čia
tikrai daug ką galima nuveikti, tik reikia pasistengti. Seimo Socialinių reikalų
ir darbo komiteto pirmininkas Algirdas
Sysas, tardamas apibendrinamąjį žodį,
patikino, kad Seimo Socialinių reikalų
ir darbo komiteto nariai ir toliau spręs
klausimus, susijusius su asmenų socialine
gerove tam, kad lietuviai neemigruotų, o
atvykę užsieniečiai jaustųsi saugiai.
2007 m. balandžio 13 d. Lietuvos Seimo narys, opozicinės Tėvynės sąjungos (konservatorių) partijos lyderis
Seimo posėdžių sekretoriate įregistravo
Lietuvos pilietybės įstatymo pataisas.
Politikas pasiūlė neuždrausti dvigubos
pilietybės, tačiau aiškiai išskirti 7 atvejus,
kuriais dviguba pilietybė būtų leidžiama.
A. Kubiliaus nuomone, plačiausiai dvigubos pilietybės suteikimas taikytinas
etniniams lietuviams.
2007 m. balandžio 16–20 d. vyko
LR Seimo ir JAV lietuvių bendruomenės
komisijos posėdžiai.
2007 m. balandžio 16 d. LR Seimo
Pirmininkas pasveikino Seimo ir JAV lietuvių bendruomenės komisijos posėdžių
dalyvius. Savo kalboje Viktoras Muntia-

nas pažymėjo, kad nepakeitus Konstitucijos, Lietuvos Respublikos piliečiui, įgijusiam kitos valstybės pilietybę, Lietuvos
Respublikos pilietybės išsaugojimas iš esmės yra neįmanomas. Pasak Parlamento
vadovo, dvigubos pilietybės įteisinimas
reikštų šalies raidos koncepcijos keitimą,
nes darni ir teisinga pilietinė visuomenė
ir teisinė valstybė Lietuvos Respublikos
piliečių yra kuriama jų tėvų ir protėvių
žemėje – Lietuvoje. V. Muntiano pastebėjimais, dvigubos pilietybės reikalavimai daugiausia grindžiami emociniais argumentais: daug Lietuvos piliečių išvyko
į užsienį, jie norėtų turėti ir Lietuvos, ir
gyvenamosios vietos pilietybę, jų abiejų
neturėjimas traktuojamas kaip skriauda
ir panašiai.
2007 m. balandžio 16 d. Lietuvos Seimo ir JAV lietuvių bendruomenės
komisija kritikavo LR Vyriausybę, kuri
neatsižvelgė į komisijos anksčiau iškeltus
klausimus dėl valstybės politikos emigracijos procesų atžvilgiu.
2007 m. balandžio 19 d. įvyko
bendras Seimo ir Amerikos lietuvių bendruomenės komisijos, žmogaus teisių
komiteto ir Užsienio reikalų ministerijos
atstovų posėdis, kuriame buvo nagrinėjamos dvigubos pilietybės problemos
sprendimo galimybės.
2007 m. balandžio 20 d. LR Seimo ir Amerikos lietuvių bendruomenės
komisija priėmė šešias rezoliucijas. Pirmąja jų „Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės, įgytos gimus, išsaugojimo“, Komisija konstatavo, kad 2006 m. lapkričio
13 d. Konstitucinio Teismo nutarimas
„Dėl teisės aktų, reguliuojančių Lietuvos
Respublikos pilietybės santykius, nuosta-
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tų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, nes „neatitinka Lietuvos nacio
nalinių interesų – dėl šio nutarimo lietuvių
tauta jau praranda ir ateityje praras daug
savo narių, o Lietuvos valstybė – daug pi
liečių, pažeidžia Lietuvos Respublikos pilie
čių teises – dėl jo lietuviai neteko tų teisių,
kurias turi daugelio vakarų valstybių pilie
čiai, pakerta lietuvių pasitikėjimą Lietu
vos valstybe ir teisingumu, lėtina Lietuvos
ūkio, socialinį ir kultūrinį augimą, silpni
na lietuvybę ir lietuvių kultūrą pasaulyje,
mažina lietuvių tautos ir valstybės tarptau
tinę įtaką”. Komisija taip pat išsakė neigiamą poziciją „ypatingo ryšio statuso ar
instituto“ atžvilgiu. LR Seimo ir Amerikos lietuvių bendruomenės komisija paragino LR Seimą imtis veiksmų, kuriais
kuo greičiau būtų pasiektas Lietuvos Respublikos pilietybės, įgytos gimus, išsaugojimas. Komisija Seimui pateikė šiuos
siūlymus: „priimti Lietuvos Respublikos
pilietybės įstatymo pataisas, kurios leistų
Lietuvos Respublikos piliečiams, įgijusiems
pilietybę gimus, jų vaikams, vaikaičiams ir
provaikaičiams bet kuriomis aplinkybėmis
išsaugoti Lietuvos Respublikos pilietybę,
papildyti Lietuvos Respublikos Konstituci
jos 32 straipsnio trečią dalį nuostata, kad
nė vienas pilietis negali prarasti Lietuvos
Respublikos pilietybės, įgytos gimus, prieš
savo valią.“
Rezoliucija „Dėl vaikų, Lietuvos
Respublikos piliečių įvaikinimo“ Komisija kreipėsi į Lietuvos Respublikos socia
linės apsaugos ir darbo ministeriją prašydama, kad lietuviams ir lietuvių kilmės
asmenims, gyvenantiems JAV ir kitose
šalyse, būtų suteikiama pirmumo teisė,
palyginti su kitais užsieniečiais, įsivaiki-
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nant vaiką iš Lietuvos, nes vaikai, įvaikinti lietuvių arba lietuvių kilmės tėvų,
turėtų galimybę užaugti lietuviais.
LR Seimo ir Amerikos lietuvių bendruomenės komisija priėmė rezoliuciją
„Dėl JAV gyvenantiems lietuviams skirtos televizijos programos“, kuria atkreipė
LR Vyriausybės dėmesį, ragindama priimti sprendimą Lietuvos televizijos programos transliavimo bendradarbiaujant
su JAV Lietuvių Bendruomene ir Amerikos lietuvių televizija.
Savo posėdžiuose (balandžio 16–
20 d.) Komisija atkreipė dėmesį į lietuvių
tautos kultūros paveldo JAV išsaugojimo
problemą. Šiuo klausimu buvo priimtos
net dvi rezoliucijos. Pirmąja LR Seimo ir
Amerikos lietuvių bendruomenės komisija kreipėsi į LR Vyriausybę, prašydama:
„sukurti Lietuvoje instituciją lietuviškam
paveldui išeivijoje gelbėti, kreiptis į Jung
tinę kultūros paveldo komisiją su prašymu
į šią komisiją įtraukti tris lietuvius iš JAV
Lietuvių Bendruomenės patarėjais konsul
tantais, nedelsiant įteikti JAV ambasadai
Lietuvos Respublikoje ir JAV Vyriausybei
Lietuvos ir JAV Lietuvių Bendruomenės
sudarytą kultūros objektų sąrašą, kuris,
ambasadoriaus J. Cloud teigimu, iš Lietu
vos Respublikos Vyriausybės iki šiol negau
tas, kreiptis į JAV Vyriausybę ir prašyti lėšų
lietuvių kilmės JAV piliečių paveldui Lie
tuvoje išsaugoti.“
Kita rezoliucija „Dėl lietuviškų parapijų išlikimo JAV ir kitose šalyse“ Komisija atkreipė dėmesį į didėjančią grėsmę lietuviškų parapijų išlikimui JAV ir
kitose šalyse, kadangi mažėja parapijiečių
ir kreipėsi į Lietuvos Vyskupų konferenciją, ragindama: „aktyviau lankyti užsie
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nio lietuvių parapijas ir stiprinti Lietuvos
vyskupų asmeninius ryšius su tų parapijų
vyskupais, skirti lietuviškai kalbančius ku
nigus į užsienio lietuvių parapijas, organi
zuoti misionierių grupes iš Lietuvos „trečio
sios bangos“ emigrantų lietuvių religiniam
auklėjimui ir poreikiams“.
LR Seimo ir Amerikos lietuvių bendruomenės komisija priėmė rezoliuciją
„Dėl Lukiškių aikštės Vilniuje ir Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimo“, kuria kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės
tarybą, prašydama imtis neatidėliotinų
priemonių parengti aikštės sutvarkymo
projektą ir iki 2009 metų pastatyti paminklą didvyriams, žuvusiems už Lietuvos laisvę.

Lietuvos Respublikos
Vyriausybė (LRV) ir
Institucijos prie LRV
2006 m. gruodžio 7 d. Lietuvos ir
Airijos sostinėse vienu metu nušvito dvi
vienodos Kalėdų eglutės. Vilniaus Rotušės ir Dublino Smithfieldo aikštes susiejo
televizijos tiltas. Kalėdų eglutė – tai Vilniaus miesto dovana Dublinui, kuriame
pastaruoju metu įsikūrė apie 100 tūkstančių lietuvių. Pagrindiniai šios šventinės akcijos organizatoriai Vilniaus miesto
ir Dublino savivaldybės, Lietuvos ambasada Airijoje, Airijos ambasada Lietuvoje
ir Airijos lietuvių bendruomenė.
2006 m. gruodžio 19 d. LR ministras pirmininkas Gediminas Kirkilas savo
potvarkiu sudarė darbo grupę Lietuvos
pilietybės sampratos esamomis Lietuvos
valstybingumo raidos sąlygomis suformavimo klausimams išspręsti. Darbo

grupės vadovu paskirtas Mykolo Riomerio universiteto Teisės fakulteto Konstitucinės teisės katedros vedėjas Egidijus
Jarašiūnas.
2006 m. gruodžio 19 d. Vilniaus
universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute vyko apskritojo
stalo diskusija „Lietuvos valstybės santykiai su užsienyje gyvenančiais lietuviais:
nacionalinio solidarumo link“. Renginyje dalyvavo Lietuvos užsienio reikalų ministras Petras Vaitiekūnas. „Mes matome
ateities Lietuvą kaip bendrų pilietinių par
eigų ir teisių saistomą lietuvių bendruome
nę, politiniu apsisprendimu siejančią savo
gyvenimą su Lietuvos valstybe, nepaisant
gyvenamosios vietos“, – teigė ministras
P. Vaitiekūnas. Ministro nuomone, dvigubos pilietybės institutas užtikrintų
svarbiausias išeivių pilietines teises ir
pareigas Lietuvos valstybės atžvilgiu. Jis
pažymėjo, kad tokią nuomonę dažnai
išsako ir užsienyje gyvenantys lietuviai.
Kalbėdamas apie užsienyje gyvenančių
lietuvių dalyvavimą politiniame Lietuvos
gyvenime, ministras P. Vaitiekūnas siūlė
pradėti diskusiją dėl atskiros Užsienio
lietuvių rinkimų vienmandatės apygardos steigimo.
Bendros švietimo erdvės, anot ministro, galime siekti remdami lituanistinės mokyklas, siųsdami mokytojus į lietuvių tankiausiai apgyvendintus pasaulio
regionus, sukurdami Lietuvoje nuolat
veikiantį nuotolinio lietuvių kalbos ir
istorijos mokymo centrą ir sudarydami
atitinkamas technines galimybes Lietuvos išeivijos bendruomenėse.
Užsienio reikalų ministras P. Vaitiekūnas pasiūlė priimti Lietuvos politinių
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partijų susitarimą dėl Lietuvos valstybės
emigracijos ir išeivijos politikos. Anot
ministro, politinių partijų sutarimas dėl
išeivijos politikos būtų aiškus politinis
signalas ir įsipareigojimas veikti, įpareigotų Vyriausybę imtis konkrečių, koordinuotų ir neatidėliojamų veiksmų ir užtikrintų šių veiksmų tęstinumą.
2006 m. gruodžio 29 d. Socialinės
apsaugos ir darbo ministrė Vilija Blinkevičiūtė ir Ūkio ministras Vytas Navickas
pasirašė memorandumą dėl kokybiškų
darbo vietų steigimo, darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo bei kitų veiksnių
koordinavimo, ypač panaudojant ES
struktūrinių fondų lėšas technologinei
pažangai Lietuvoje stiprinti. Pasirašant
Vyriausybėje šį dokumentą, dalyvavo ir
socialiniai partneriai: darbdavių, pramonininkų konfederacijų, profsąjungų atstovai. Memorandumu tikimasi sustabdyti masinę migraciją iš Lietuvos.
2007 m. sausio 3–5 d. Londone
vyko Jungtinės Karalystės lituanistinių
mokyklų mokytojų kvalifikacijos kėlimo
seminaras. Renginyje, kuriame dalyvavo
apie 40 Jungtinės Karalystės lituanistinių
mokyklų mokytojų, dalyvavo LR ambasadorius Jungtinėje Didžiosios Britanijos
ir Šiaurės Airijos Karalystėje – Vygaudas
Ušackas, Švietimo ir mokslo, Kultūros
ministerijų, Pedagogų profesinės raidos
centro, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento (TMID). Renginyje dalyvavusi Švietimo ir mokslo ministrė Roma
Žakaitienė džiaugėsi: „Svarbu, kad žmo
nės, dirbantys su lietuvių vaikais kitose ša
lyse, palaiko ryšius su Lietuvos švietimo ir
kultūros specialistais, domisi Lietuvos švie
timo ir kultūros naujovėmis <…> Pritariu
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iš Lietuvos išvykusių pedagogų norui nepra
rasti Lietuvos aukštosiose mokyklose įgytos
pedagogo kvalifikacijos. Toks jų noras teikia
vilčių, kad svetur padirbėję mokytojai grįš
į Lietuvos mokyklas, o kartu su jais atvyks
ir jų mokiniai. Vis daugiau visų mūsų, tiek
gimtoje šalyje, tiek tolimuose pasaulio kam
peliuose dirbančiųjų švietimiečių rūpesčio
reikia tam, kad neišsivaikščiotų Lietuva.
Kad jos vaikai visada galėtų atrasti save
Tėvynėje, būtų saugūs ir konkurencingi už
jos ribų. Galėtų didžiuotis savo darbais ir
pergalėmis.“
2007 m. sausio 5 d. Vyriausybės
Strateginio planavimo komitetas iš esmės
pritarė Ekonominės migracijos valdymo
strategijai ir priemonių planui. Šiais dokumentais numatyta reguliuoti migracijos procesus, vykdyti nuolatinį ekonominės migracijos procesų ir darbo rinkos
monitoringą, atlikti analizę ir prognozę
bei kartu su socialiniais partneriais rengti
ir įgyvendinti priemones ekonominės migracijos procesų valdymui ir darbo rinkos
pusiausvyros palaikymui. Įvairios priemonės turėtų didinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir užimtumą, darbo rinkos lankstumą, gerinti saugumo ir darbo
sąlygas. Taip pat numatyta rengti ir įgyvendinti priemones dėl užsienio lietuvių
padėties gerinimo, parengti emigracijos
prevencijos priemones tiems sektoriams,
iš kurių emigravo daugiausia darbuotojų.
Realizuojant parengtus planus, siekiama
prevenciniais tikslais teikti informaciją ir
konsultacijas apie įsidarbinimo, mokymosi verslo įkūrimo galimybes Lietuvoje,
o taip pat apie realias įsidarbinimo galimybes užsienio šalyse, gyvenimo ir darbo
sąlygas emigracijoje. Manoma, kad tai
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galėtų sumažinti nemotyvuotą migraciją
ir galimų grėsmių pavojų dėl nelegalaus
darbo užsienio šalyse. Itin didelis dėmesys skiriamas migracijos srityje dirbančių
institucijų veiklos koordinavimui, administracinių gebėjimų stiprinimui, taip
pat numatoma įsteigti Migracijos reikalų
tarybą.
2007 m. sausio 11 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybės Strateginio planavimo komitetas pritarė Tautinių mažumų ir išeivijos departamento (TMID)
Strateginės veiklos planui. Numatoma,
kad TMID biudžetas 2007 m. – 19
mln. 523 tūkst. litų arba 5 mln. 146,7
tūkst. litų daugiau nei 2006 m. 2007 m.
TMID įsipareigojo tęsti Užsienio lietuvių bendruomenių rėmimo ir Tautinių
mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę 2005–2010 metų programas, taip
pat numatė: parengti Tarpinstitucinės
bendradarbiavimo su užsienio lietuvių
bendruomenėmis 2007–2009 metų programos projektą; parengti Ilgalaikės valstybės santykių su užsienyje gyvenančiais
tautiečiais strategijos projektą; parengti
Tautinių mažumų politikos plėtros iki
2015 metų strategiją, parengti Romų
integracijos į Lietuvos visuomenę 2007–
2010 metų programą; organizuoti Lenkijos ir Lietuvos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo tarybos Tautinių mažumų
komisijos posėdį Lietuvoje; parengti ir
pasirašyti Lietuvos ir Rusijos Federacijos
bei Lietuvos ir Lenkijos tarpinstitucinio
bendradarbiavimo sutartis tautinių mažumų klausimais; parengti Lituanistikos
(baltistikos) studijų ir mokslinių tyrimų skatinimo užsienio šalių aukštosiose
mokyklose programą; sukurti virtualiąją

mokyklą, skirtą užsienyje gyvenančių
lietuvių nuotoliniam mokymuisi; tęsti
2005 metais pradėtus BPD ir Europos
Bendrijos iniciatyvos EQUAL projektus.
2007 m. sausio 16 d. LR ministro
pirmininko Gedimino Kirkilo ir Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) generalinio
direktoriaus Kęstučio Petrauskio susitikime buvo svarstytas palydovinės televizijos užsienio lietuviams steigimo klausimas. LRT prašė Vyriausybės skirti 1,5
mln. litų šiai iniciatyvai finansuoti. Anot
LRT vadovo, Premjeras pažadėjo Vyriausybėje apsvarstyti palydovinės televizijos
klausimą.
2007 m. sausio 17 d. TMID paskelbė fotografijų konkurso „Lietuviai
pasaulyje“ nugalėtojus. Komisija pirmąją
vietą skyrė Pranckūno fotografijai „Vyrų
žaidimai“, jo nuotrauka „Margučių ridenimas“ kartu su Zaliecko „Autoportretu“
pasidalijo ir antrąją bei trečiąją vietas. Po
balsavimo internete pirmoji vieta teko
Alvydo Tamošiūno (Belgija) nuotraukai
„Pažvelk į Lietuvą iš arčiau“, antroji – Viktorijos Panovaitės (Graikija) fotografijai
„Ilgesys“, trečioji – Juano Ignacio Kalvelio
(Argentina) darbui „Lietuvaitės“.
2007 m. sausio 25 d. Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LR
Vyriausybės direktoriaus Antano Petrausko įsaku buvo sudaryta koordinacinė
taryba užsienio lietuvių bendruomenių
ir užsienio lietuvių bendrojo lavinimo
lituanistinių mokyklų bei kitų ugdymo
įstaigų 2007 m. projektams analizuoti ir
įvertinti. Į komisiją įtraukti TMID, LR
Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio
departamento, Lietuvių grįžimo į tėvynę
informacijos centro, LR Seimo Užsienio
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reikalų komiteto, Migracijos departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos Pilietybės reikalų skyriaus, LR Seimo
Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto,
Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus, Lietuvos liaudies kultūros centro, Lietuvos
instituto, LR Seimo Užsienio reikalų
komiteto, Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos, Kultūros
ministerijos Regionų kultūros skyriaus,
Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos
Užsienio ryšių skyriaus, Jaunimo reikalų
departamento prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos Jaunimo politikos
plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus, LR Vyriausybės kanceliarijos Švietimo, mokslo ir kultūros skyriaus, Lietuvių kalbos instituto, Socialinių įstaigų
priežiūros ir audito departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Socialinių programų priežiūros skyriaus
atstovai. Pirmasis koordinacinės tarybos
posėdis įvyko 2007 m. vasario 5 d.
2007 m. sausio 25 d. Kultūros
ministras Jonas Jučas nusiuntė kreipimąsi Niujorko arkivyskupui kardinolui
Edwardui Eganui, kuriame išreiškė susirūpinimą dėl galimo Aušros Vartų Dievo
Motinos parapijos (Parish of Our Lady
of Vilna) uždarymo.
2007 m. sausio 27 d. Lietuvoje
ir Lietuvos diplomatinėse atstovybėse
užsienyje vyko Nacionalinis diktantas.
Didžiausio susidomėjimo Nacionalinis diktantas sulaukė Londone (Jungtinėje Karalystėje) – jį rašė 50 lietuvių,
Punsko krašte (Lenkija) – 35, Briuselyje
(Belgija) – 30, Bonoje (Vokietija) – 25,
Maskvoje (Rusija) – 15, Berlyne (Vokie-
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tija) – 10, Minske (Baltarusija) ir Kaliningrade – po 12, Stokholme (Švedija) ir
Kopenhagoje (Danija) – po 11, Čikagoje
(JAV) – 8, Sankt Peterburge (Rusija) ir
Buenos Airėse (Argentina) – po 7, Pary
žiuje (Prancūzija), Madride (Ispanija),
Helsinkyje (Suomija) ir Sovietske (Rusija) – po 6, Hagoje (Nyderlandai) ir Kijeve (Ukraina) – po 5, Budapešte (Vengrija), Tokijuje (Japonija), Valensijoje
(Ispanija) – po 3. Niujorko lituanistinėje
mokykloje palaikyti idėjos ir rašyti šios
mokyklos mokytojų parengto diktanto
susirinko 38 lietuviai.
Nacionalinį diktantą rengė politikos savaitraštis „Atgimimas“ kartu su
Valstybine lietuvių kalbos komisija, Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija,
Savivaldybių asociacija, interneto portalu Delfi.lt, Pedagogų profesinės raidos
centru. Rengti nacionalinį diktantą užsienyje padeda Lietuvos užsienio reikalų
ministerija, Lietuvos diplomatinės atstovybės ir Tautinių mažumų ir išeivijos
departamentas prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės.
Lietuvos užsienio reikalų ministras
Petras Vaitiekūnas sausio 27 dieną specialaus teletilto su Airija metu pasveikino
į Dublino „Keturių vėjų“ lituanistinę
mokyklą Nacionalinio diktanto rašyti
susirinkusius Airijos lietuvius. Ministras
taip pat telefonu susisiekė su Čikagoje,
Minske ir Berlyne diktanto rašyti susirinkusiais lietuvių bendruomenės nariais bei
diplomatais ir palinkėjo jiems sėkmės.
2007 m. vasario 2–3 d. trijuose
Šiaurės Airijos miestuose vyko Lietuvos
dienų minėjimas. Lietuvai šiame renginyje atstovavo Lietuvos ambasadorius
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Didžiojoje Britanijoje ir Šilutės rajono
meras Arvydas Jakas. Lietuvos dienų minėjimo renginiais siekta padėti lietuviams
burtis į bendruomenes ir tokiu būdu išlaikyti lietuvybę bei ryšį su gimtine, supažindinti su įsidarbinimo galimybėmis
Lietuvoje, pristatyti Lietuvos kultūrą bei
papročius vietiniams gyventojams, skatinant toleranciją ir tarpusavio supratimą
tarp lietuvių ir vietos gyventojų.
2007 m. vasario 5 d. Švietimo ir
mokslo ministerija patvirtino priėmimo
į visiškai arba iš dalies valstybės biudžeto
lėšomis finansuojamas pagrindines arba
vientisines studijas Lietuvos valstybinėse aukštosiose mokyklose tvarką asmenims, įgijusiems išsilavinimą užsienyje.
Ši tvarka skirta Lietuvos ir kitų Europos
Sąjungos (ES) šalių piliečiams, užsienio
valstybių, nesančių ES narėmis piliečiams, turintiems leidimą nuolat gyventi
Lietuvos Respublikoje bei lietuvių kilmės
užsieniečiams. Pagal įsigaliojusią tvarką,
asmenys, įgiję išsilavinimą užsienyje, bus
priimami konkurso būdu į jiems skirtas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas vietas ir konkuruos tarpusavyje dėl
studijų vietų atskiroje kvotoje. Tikimasi,
kad įtraukus į šią kvotą lietuvių kilmės
užsieniečius, bus skatinamas išeivijos
vaikų studijos Lietuvos aukštosiose mokyklose bei jų tolimesnė integracija į Lietuvos visuomenę.
2007 m. vasario 26 d. Lietuvos generalinis konsulas Mindaugas Butkus su
Niujorko arkivyskupu Edwardu Eganu
aptarė Niujorko Aušros Vartų bažnyčios
išsaugojimo reikalus. Pokalbio metu arkivyskupas informavo, kad vasario 26 d.
arkivyskupija uždarė bažnyčią. Katalikų

bažnyčios hierarchas pripažino, kad nors
šis jo sprendimas nebus sutiktas palankiai, bažnyčia vis dėl to bus galutinai uždaryta.
2007 m. vasario 27 d. Lietuvos
Ministro Pirmininko Gedimino Kirkilo
potvarkiu (2006 12 19) sudaryta darbo
grupė, kuri analizavo Lietuvos pilietybės
sampratos esamomis valstybingumo raidos sąlygomis suformavimo klausimus,
pasiūlė pilietybės problemas spręsti įteisinant „ypatingo ryšio su Lietuva“ išsaugojimo institutą. Toks institutas, darbo
grupės nuomone, sudarytų prielaidas
kitos valstybės pilietybę įgijusiems išeiviams palaikyti glaudžius ryšius su Lietuva. Jų teisiniais statusas (labai artimas
pilietybės teisiniams santykiams) būtų
skirtingas nei užsieniečiams, jie galėtų
laisvai atvykti į Lietuvą, nereikėtų atskirų
leidimų gyvenimui, studijoms Lietuvoje. „Ypatingo ryšio su Lietuva“ institutas
numatytų teisinį mechanizmą, kuris leistų kitos valstybės pilietybės atsisakiusiam
asmeniui atkurti Lietuvos pilietybę be jokių biurokratinių trukdžių. Darbo grupės nuomone, toks pilietybės problemų
sprendimo būdas sudarytų sąlygas išsaugoti asmens ir valstybės ryšius, nekeičiant
Konstitucijos.
2007 m. kovo 3 d. Lietuvos ambasada Londone kartu su Didžiosios Britanijos lietuvių jaunimo sąjunga surengė
pirmąjį studentų iš Lietuvos, šiuo metu
studijuojančių Didžiojo Britanijoje, susitikimą. Jį inicijavo Oksfordo ir Kembridžo universitetuose studijuojantys
studentai iš Lietuvos ir lietuvė dėstytoja
Renata Retkutė iš Surrey universiteto.
Susitikimo metu buvo išsakyta viltis, kad
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artimiausiu metu prie studentų iš Kembridžo ir Oksfordo prisijungs ir kiti šiuo
metu Didžiojoje Britanijoje studijuojantys lietuviai.
2007 m. kovo 7–9 d. TMID kartu
su Lietuvos liaudies kultūros ir Kultūros
darbuotojų centrais surengė seminarą užsienio lietuvių bendruomenių atstovams.
Pagrindinė seminaro tema – dainų šventės:
rekomendacijos, kaip jas organizuoti gyvenamajame krašte, kaip užsienio lietuvių
meno kolektyvams joms pasirengti, koks
dainų šventės vaidmuo atstovaujant lietuviškai kultūrai užsienyje. Seminare dalyvavo
25 atstovai iš Airijos, Argentinos, Baltarusijos, Belgijos, Brazilijos, Danijos, Didžiosios
Britanijos, Ispanijos, JAV, Kanados, Latvijos, Lenkijos, Prancūzijos, Rusijos, Ukrainos, Urugvajaus ir Vokietijos.
2007 m. kovo 13 d. Užsienio reikalų
ministerijoje buvo atidaryta Airijos lietuvių fotoklubo „Fotomanai.LT“ nuotraukų
paroda „Mūsų gyvenimas Airijoje“.
2007 m. kovo 22 d. įvyko Švietimo ir mokslo ministrės Romos Žakaitienės bei Lietuvos tautinių mažumų
ir išeivijos departamento generalinio
direktoriaus Antano Petrausko susitikimas. Jo metu buvo aptarti užsienio
lietuviams, Lietuvos tautinėms mažumoms bei Rytų Lietuvos regionui aktualūs švietimo klausimai. Valstybinių
institucijų vadovai pabrėždami naujosios emigracijos bangos poreikius,
daug dėmesio skyrė lituanistinių mokyklų klausimams, tarėsi dėl tolesnės
metodinės ir kitos pagalbos šioms mokykloms. Susitikime svarstytos galimybės Pietų Amerikos lietuviams mokytis
Lietuvoje.
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2007 m. kovo 27 d. ekspertų komisija patvirtino finansavimą 12 užsienyje
dirbančių lietuvių mokslininkų vizitams
į Lietuvos studijų ir mokslo institucijas.
Mokslininkų vizitų finansavimo konkursas buvo parengtas įgyvendinant projektą
„Protų susigrąžinimo programos parengimas ir įgyvendinimas“, kuriuo siekiama
sukurti užsienio mokslo centruose studijuojančių ir dirbančių Lietuvos piliečių
skatinimo grįžti į Lietuvą programą.
2007 m. kovo 27 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pristatė šios
institucijos iniciatyva parengtą ir išleistą
knygelę „Lietuva norintiems sugrįžti“.
Knygelė skirta emigravusiems Lietuvos
gyventojams, kurie jau yra įsitraukę į
užsienio šalių darbo rinkas, ir yra atitolę
nuo gyvenimo gimtojoje šalyje bei joje
vykstančių permainų, tačiau svarsto galimybes sugrįžti gyventi ir dirbti į Lietuvą.
Knygelė išleista 10 tūkstančių egzempliorių tiražu ir yra platinama per Lietuvos
Respublikos diplomatines atstovybes ir
konsulines įstaigas, lietuvių bendruomenes bei informacijos centrus užsienyje.
2007 m. balandžio 6 d. visuomenei buvo paskelbti Vaiko teisių apsaugos
kontrolieriaus įstaigos surengtos emigrantų vaikų ir pedagogų apklausos duomenys. Pagal juos, Lietuvoje šiuo metu
egzistuoja daugiau nei 20 tūkstančių
emigracijos našlaičių. Apklausa parodė,
kad tėvų emigracija lemia vaikų elgesio
pakitimus: šie ima vėluoti į pamokas,
praranda mokymosi motyvaciją, tampa
įžūlūs, nedrausmingi, konfliktuoja su
bendraamžiais ir pedagogais.
2007 m. balandžio 14 d. vyko informacijos mugė „Gyvenk ir dirbk Lietu-
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voje“, suorganizuota Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos ir Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) Vilniaus
biuro. Mugėje buvo galima individualiai pasikonsultuoti su darbdaviais, pasiteirauti apie jų siūlomus atlyginimus,
garantijas, paskatinimus bei kitas darbo
sąlygas. Renginyje buvo pristatyta analitikų parengta informacija apie šiandienos
darbo rinką pagal regionus ir sektorius,
karjeros galimybes bei atlyginimus Lietuvoje. Atsakingi valstybės institucijų, bankų atstovai, agentūros besidomintiems
suteikė informacijos pilietybės, smulkaus
verslo, investicijų, nekilnojamojo turto,
mokesčių ir socialinių garantijų klausimais. Renginio metu vykusių apvalių
stalų diskusijose buvo galima išgirsti apie
migracijos grėsmes ir prekybos žmonėmis problemą.
2007 m. balandžio 15 d. Lietuvos
ambasadorius Estijoje Juozas Bernatonis
pakvietė Estijos lietuvių bendruomenę
švęsti Atvelykį naujose Lietuvos ambasados patalpose. Šventės dalyviams buvo
pristatyta Estijos lietuvių bendruomenės
pirmininkės Cecilijos Rasos Unt knyga
„Estijos lietuvių bendruomenė“.
2007 m. balandžio 18–20 d.
TMID surengė kvalifikacijos kėlimo seminarą užsienio lituanistinių mokyklų
vadovams ir mokytojams.
2007 m. balandžio 25 d. LR Vyriausybė pritarė Ekonominės migracijos reguliavimo projektui. Projektas bus
įgyvendinamas 2007 – 2012 m. Ekonominės migracijos reguliavimo projektu
siekiama šių tikslų: 1. parengti ilgalaikes
ekonominės migracijos reguliavimo priemones (ekonominės migracijos procesų ir

užsienio lietuvių būklės stebėsenos, analizės ir prognozavimo metodiką); 2. reguliuoti ekonominę emigraciją skatinančius
veiksnius, siekiant užtikrinti darbo rinkos pasiūlos ir paklausos suderinamumą;
3. palaikyti glaudžius ryšius su užsienio
šalyse gyvenančiais Lietuvos ekonominiais migrantais ir bendradarbiauti su
veikiančiomis lietuvių organizacijomis;
4. pasitelkti darbuotojus iš trečiųjų šalių,
įvertinant grįžtančios emigravusios vietinės darbo jėgos srautus ir atsižvelgiant
į pirmenybę ES piliečiams; 5. užtikrinti
efektyvų tarpinstitucinį bendradarbiavimą ekonominės migracijos srityje.
2007 m. balandžio 27 d. Vasario
16-osios gimnazijos kuratorijos (kuri yra
šios nuo pokario metų Vokietijoje veikiančios lietuvių gimnazijos aukščiausioji
valdymo institucija) metiniame posėdyje
buvo išrinkta nauja kuratorijos valdyba.
Kuratorijos valdybai nuo šiol pirmininkaus Bonos universiteto filosofijos doktorantas Rimas Čuplinskas. Iždininko
pareigas perėmė Vokietijos Lietuvių
Bendruomenės prezidiumo pirmininkas,
ekonomistas Tomas Bartusevičius; į kuratoriją buvo nutarta priimti ir TMID
atstovę, Generalinio direktoriaus pavaduotoją Vidą Bagdonavičienę.

Visuomenėje
2007 m. sausio 1 d. Jaunųjų lyderių ir verslininkų federacija „Junior
Chamber International“ (JCI) kartu su
Lietuvos verslo atstovais vykdė projektą
„Pasilik Lietuvoje“, kuriuo siekiama paskatinti jaunus žmones siekti geresnio
gyvenimo ir neieškoti darbo užsienyje.
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Prie pasaulinės organizacijos padalinio
„JCI Sostinė” inicijuoto projekto įgyvendinimo prisijungė verslo dienraštis „Verslo žinios“ bei „Sampo bankas“.
2007 m. sausio 15 d. Lietuvos
profesinių sąjungų konfederacija, išnagrinėjusi Ekonominės migracijos strategijos projektą, kritikavo šį dokumentą ir
siūlė jį tobulinti, papildant konkretesnėmis priemonėmis. Lietuvos profesinių
sąjungų atstovų nuomone, dokumente
keliamos abstrakčios strateginės veiklos
kryptys, tačiau nenumatomas jų turinys
ir galimi poveikio rezultatai. Lietuvos
profesinių sąjungų konfederacijos pirmininko Artūro Černiausko nuomone,
pateiktas strategijos projektas iš esmės
yra nukreiptas į ekonominės migracijos
padarinių, o ne priežasčių valdymą.
2007 m. sausio 18 d. Vilniuje
vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos
plenarinis posėdis. Jo metu greta kitų
klausimų buvo svarstomas ir LR Seimo
ir JAV lietuvių bendruomenės komisijos
kreipimasis dėl lietuvių parapijų JAV išlikimo. Nors Lietuvos ganytojai negali
tiesiogiai tvarkyti kitos šalies Vyskupų
Konferencijos teritorijoje esančių parapijų reikalų, tačiau jie pasisakė už tai, kad
lietuvių parapijos Jungtinėse Valstijose
nebūtų uždaromos.
2007 m. vasario 1 d. Vilniuje
įvyko Steigiamasis lietuvių, gyvenusių
Amerikoje, visuomeninės organizacijos (LGAVO) „Sugrįžus“ susirinkimas.
Organizacijai vadovauja dr. Daumantas
Matulis. Pagrindiniai LGAVO „Sugrįžus“ tikslai: skatinti lietuvius iš užsienio
grįžti į Lietuvą, dalintis patirtimi, rengti
kultūrinius, visuomeninius ir savišvietos
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projektus, dalyvauti projektuose su kitomis organizacijomis, skatinti verslą bei
investicijas į Lietuvą, ugdyti visuomenės
verslumą ir tautiškumą, perteikiant Vakaruose įgytą patirtį.
2007 m. vasario 16 d. populiariausiuose Lietuvos klubuose: Vilniuje, Kaune,
Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje bei Marijampolėje grojo „Pasilik Lietuvoje“ projekto daina. Šį kūrinį taip pat buvo galima
išgirsti per populiariausias Lietuvos radijo
stotis. Daina „Pasilik“ buvo sukurta atskleisti pagrindinius projekto „Pasilik Lietuvoje“ tikslus. Šio projekto autorių nuomone, „Pasilik“ – tai priminimas apie tai,
kad nepriklausomai nuo to, kokius turtus
galime rasti užsienyje, svarbiausia yra šeima
ir draugai. Daina priminė nuoširdų prašymą nepamiršti savo gimtosios šalies.
2007 m. kovo 3 d. Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) tinklalapyje
www.plbe.org buvo paskelbta skirtinga
šios institucijos nuomonė apie LR ministro pirmininko sudarytos darbo grupės
klausimams, susijusiems su Lietuvos pilietybės samprata, spręsti rekomendacijas
suteikti užsienio lietuviams „ypatingo ryšio su Lietuva“ statusą.
2007 m. kovo 25 d. projektas „Pasilik“ suorganizavo konferenciją „Tiems,
kurie liko, tiems, kurie tiki!“ Konferencija buvo skirta norintiems pradėti verslą,
jį jau pradėjusiems ir visiems, kurie turi
svajonių ir tikslų. Dalyviai galėjo pamatyti bei išgirsti tuos, kurie įkopė į karjeros
aukštumas. Žinomi visuomenėje žmonės
pasidalino sukaupta patirtimi, kaip sukurti būsimo verslo idėjas, siekti karjeros,
pateikti save kitiems, kaip išvengti nesėk
mių versle ir teisinių problemų.
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2007 m. balandžio 7 d. projektas
„Pasilik“ suorganizavo lipdukų dieną. Šios
akcijos tikslas – paskleisti nevienkartinę,
„prilimpančią“ žmonių nuostatą į emigracijos problemą. Akcijos iniciatorių nuomone, užrašas „Pasilieku Lietuvoje“ ne tik
viešai išreikš asmeninę žmonių nuomonę,
bet ir apeliuos į aplinkinių protą, sąžinę,
jausmus. Logotipas simbolizuos vienybę
bei siekį kurti Lietuvos socialinę, ekonominę, kultūrinę gerovę kartu.
2007 m. balandžio 24 d. Lietuvos pramonininkų konfederacijos konsultaciniame posėdyje buvo svarstomas
ekonominės migracijos reguliavimo strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių
2007–2008 metų plano patvirtinimo
klausimas. Šio klausimo pateikėjų nuomone, atkreiptinas dėmesys į tai, kad numatomose LR Vyriausybės priemonėse,
jų vykdymo pagrindinio koordinatoriaus
atsakomybė galėtų būti pavesta LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.
Posėdžio metu Lietuvos pramonininkų
konfederacija pasiūlė: įsteigti nuolatinę
koordinacinę darbo grupę, į kurią įeitų
socialiniai partneriai; regioninės kaimiškųjų rajonų plėtros politikoje numatyti
realias priemones, ten gyvenančių žmonių darbiniam užimtumui plečiant verslą, kuriant įmones ir darbo vietas. Kitaip
nemažės gyvenančių žmonių skurdas ir
jų emigracija; numatyti priemones didinančias darbuotojų mobilumą šalies
viduje; siekti, kad darbovietėse būtų
vykdoma ir plėtojama pažangi socialinių paslaugų darbuotojams praktika. Ne
paslaugų imitaciją, o tikras paslaugas, todėl reikalingas verslo socialinių paslaugų
darbuotojams įstatymas; Lietuvos dar-

bo birža turi greitai ir efektingai spręsti
laisvos darbo jėgos įdarbinimą, kartu su
Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba
organizuoti laisvos darbo jėgos apmokymą, atitinkantį realaus poreikio specialybes; tėvams, auginantiems mažus vaikus,
svarbu sukurti lankstesnes darbo sąlygas
ir tuo pačiu jiems sudaryti galimybes
neprarasti darbo įgūdžių išliekant darbo
rinkoje; priemonėse, kurios susijusios su
verslo plėtra, verslo socialine politika,
siūlome numatyti galimybę dalyvauti socialiniams partneriams.
2007 m. balandžio 28 d. Kaune įvyko Lietuvių fronto bičiulių (LFB)
Lietuvos sambūrio steigiamasis susirinkimas. Ši visuomeninė organizacija savo
istoriją pradėjo 1940–1941 metais. Tuomet organizacijos tikslas buvo kova prieš
nacių ir rusų okupaciją. Vėliau sambūris
persikėlė į Vakarus ir, itin suklestėjęs JAV,
daugiausia dėmesio skyrė rezistencinei
veiklai, siekė Lietuvos išlaisvinimo. Šiuo
metu fronto bičiuliai užsibrėžė tikslą sukurti Lietuvoje gerai organizuotą pilietinę visuomenę. Todėl ir ryžosi organizaciją iš JAV perkelti į Lietuvą. Burdami
pilietinę visuomenę LFB sąjūdžio nariai
siekia kurti tautos interesus ginančią
valstybę, kovojančią už teisinį ir socialinį
teisingumą, pagarbą žmogui. Steigiamojo susirinkimo metu LFB Lietuvos sambūrio pirmininku buvo išrinktas Kęstutis
Milkeraitis.
2007 m. balandžio 28 d. Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO)
Vilniaus biuras, kartu su internetiniu
portalu Myvist.ie, Airijos lietuvių bendruomene bei Lietuvos darbdaviais Dubline surengė „Darbų ir nekilnojamojo
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turto mugę”. Renginyje dalyvavę lietuviai iš Airijos ir kitų šalių aktyviai domėjosi galimybe gauti darbą Lietuvoje ir
derėjosi su galimais darbdaviais. Mugėje
gausiausiai dalyvavo Lietuvos statybų
bendrovės, o taip pat įmonės, ieškančios
techninį išsilavinimą turinčių žmonių,
kurie norėtų Lietuvoje dirbti pagal specialybę. „Darbų ir nekilnojamojo turto
mugės” dalyviai galėjo sužinoti apie galimus prisitaikymo sunkumus, sugrįžus
į Lietuvą. Paskaitą šia tema renginio
dalyviams skaitė Šeimos santykių instituto atstovai. Migracijos departamento pareigūnai ir TMO biuro Lietuvoje
specialistai atsakinėjo į emigrantams aktualius pilietybės klausimus. Nekilnojamojo turto agentūros „101 Procentas“
atstovai konsultavo nekilnojamojo turto įsigijimo klausimais, o SEB Vilniaus
banko ekspertai atsakinėjo į klausimus
apie paskolų būstui įsigyti sąlygas.
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Informacijos šaltiniai:
http://web.sugardas.lt,
www.bernardinai.lt,
www.euro.lt,
www.lpk.lt,
www.lpsk.lt,
www.lrs.lt,
www.lrt.lt,
www.lrv.lt,
www.myvisit.ie,
www.pasilik.lt,
www.plbe.org,
www.president.lt,
www.smm.lt,
www.socmin.lt,
www.ulrc.lt,
www.urm.lt,
Valstiečių laikraštis.
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