Prezidento pokalbyje su Pasaulio
lietuvių bendruomene – dėmesys
lituanistiniam švietimui užsienyje
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda konferenciniu skambučiu
bendravo su Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) Valdybos bei Jaunimo sąjungos
nariais. Pokalbio metu aptartos užsienio lietuvių aktualijos, šalims stengiantis
suvaldyti pandemijos sukeltos krizės padarinius. Prie pokalbio prisijungė lietuvių
diasporos atstovai iš viso pasaulio – Europos, Amerikos, Australijos.
Prezidentas padėkojo užsienio lietuviams už jų aktyvumą, prisidedant prie kovos
su koronavirusu įvairiose pasaulio valstybėse, paramą Lietuvai bei įsitraukimą,
organizuojant Lietuvos piliečių grįžimą į Tėvynę. „Daugiau nei keturiasdešimtyje
šalių visame pasaulyje lietuviai padėjo vieni kitiems grįžti į Tėvynę, prasidėjus
koronaviruso krizei, – vieni ėmėsi organizuoti keliones, kiti prisidėjo pagalba
vertėjaujant, treti svečiose šalyse strigusiems lietuviams pasiūlė apsistoti savo
namuose. Tai – unikalus pasaulio lietuvių vienybės pavyzdys. Susidūrę su
negandomis, mes nepamirštame esantys vienos Lietuvos vaikais, pabirusiais po
visą pasaulį, tačiau nepalaužiamais savo dvasia ir ryžtu“, – teigė Prezidentas.
Prezidentas pabrėžė lituanistinio švietimo užsienyje svarbą ir Lietuvos paramą
sklandžiam jo organizavimui sudėtingu laikotarpiu. Šalies vadovas domėjosi
užsienyje esančių lietuviškų mokyklų veikla per karantiną ir teigiamai įvertino
užsienio lietuvių mokyklinio amžiaus vaikams sudarytas sąlygas mokytis Lietuvos
mokyklose nuotoliniu būdu ir karantino metu naudotis atviromis nuotolinio
mokymosi platformomis lietuvių kalba.
Šalies vadovas su PLB atstovais aptarė grįžtančių į Lietuvą piliečių statistiką bei

jų integracijos Lietuvoje klausimus. Daug dėmesio skirta sugrįžusių migrantų
šeimų vaikų ugdymo klausimui ir suaugusiųjų galimybėms įsidarbinti Lietuvoje
krizės metu.
Pokalbyje aptartas siekis užtikrinti sklandų šių metų spalio mėnesį vyksiančių LR
Seimo rinkimų organizavimą ir užsienio lietuvių dalyvavimą juose. Prezidentas
priminė, kad 2019 m. LR Vyriausioji rinkimų komisija patvirtino Pasaulio lietuvių
vienmandatę apygardą, kurios pagrindu rinkimai bus organizuojami pirmą kartą
istorijoje. Šalies vadovas akcentavo, jog būtinas aktyvus išeivijos dalyvavimas
rinkimuose, parodant šios išskirtinės apygardos svarbą ir reikalingumą.
Šalies vadovas paragino PLB narius aktyviai dalyvauti Lietuvos visuomeniniame
gyvenime, prisidedant prie Lietuvos gerovės kūrimo. Išeivijos indėlis yra ypač
reikšmingas šiuo metu, siekiant sklandaus šalies atsigavimo po pandemijos
sukeltos krizės.
Konferenciniame pokalbyje su Prezidentu dalyvavo Pasaulio lietuvių
bendruomenės Valdyba, vadovaujama pirmininkės Dalios Henke, ir Pasaulio
lietuvių Jaunimo sąjunga, vadovaujama Vlado Oleinikovo.
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