


MŪSŲ MISIJA

❑ JAV LB organizacijos siekis ir veiklos tikslas – gyventi vieningai, laisvai ir 
nepriklausomai, kur bebūtume, išlaikyti kalbą ir tradicijas



❑ Po pandemijos iššūkių, rinkiminių kampanijų pamažu grįžtame į normalų gyvenimą. Naujuosius 2021 metus 
pasitikome nusiteikę džiugiai minėti JAV LB 70-metį. Sėkmingą Bendruomenės istoriją kūrė įvairaus amžiaus 
ir kartų lietuviai – mūsų seneliai, proseneliai, tėvai, mes. JAV Lietuvių Bendruomenės steigimo aktas, 
Laikinojo Organizacinio Komiteto priimtas, oficialiai buvo paskelbtas ir iškilmingai pasirašytas JAV Lietuvių 
Bendruomenės šventėje 1951 m. lapkričio 18 d. New Yorke.
Švęsdami šį jubiliejų jam skirtais renginiais siekėme parodyti sau ir pasauliui, kad JAV LB yra stipri, 
besikeičianti ir su ryžtinga viltimi žiūrinti į ateitį. Per bendruomenes keliaujanti vėliava su jūsų parašais įrodo, 
kad mes sugebame veikti, nors ir sunkiomis sąlygomis – pandemija mūsų nepalaužė! Paroda, tai liudijimas, kad 
JAV lietuvių bendruomenė yra pajėgi veikti nepaisant pasitaikančių sunkumų ir iššūkių. ,,Lietuvybės geno” 
istorijos primena, kas mes esame, kuo mes esame stiprūs, kas mums svarbu ir kas mums padeda neprarasti 
identiteto, išsaugoti tapatybę. Ant Pasaulio lietuvių centro atidengta freska – tai atminties išsaugojimas ir 
įpareigojimas ateities kartoms. Ir Idėjų mugė – mūsų ateitis ieškant, kuriant, dirbant kartu su kitomis 
lietuviškomis organizacijomis. Naujos idėjos ir projektai parodo, kaip mes keičiamės, ką mes galime nuveikti 
daugiau, įdomiau, prasmingiau.



❑ Šiandien didžiuojamės, kad JAV Lietuvių 
Bendruomenė yra didžiausia ir tvirčiausia 
lietuviška organizacija už Lietuvos ribų, 
aktyviai prisidėjusi prie Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo bei padedanti 
Lietuvai sprendžiant svarbius 
ekonominius ir demokratinius klausimus.



❑ Sausio 18 d. vyko virtualus LR 
ambasados Vašingtone darbuotojų 
susitikimas su JAV LB Krašto 
valdybos nariais ir bendruomenių 
atstovais, kurio metu aptartos 
tolimesnio bendradarbiavimo 
galimybės.



❑ Sausio 24 d. vyko Krašto valdybos 
organizuota apylinkių ir apygardų 
atstovų nuotolinė konferencija. Joje 
dalyvavo per 80 atstovų iš 
bendruomenių, prisijungė ir tik 
neseniai į bendruomenės veiklą 
įsitraukę JAV lietuviai.



❑ Krašto valdyba vasario 28 d. Vasario 
16-osios ir Kovo 11-osios proga 
pakvietė į virtualų susitikimą su 
pirmąja pasaulio lietuviams 
atstovaujančia LR Seimo nare, 
Ekonomikos ir inovacijų ministre 
Aušrine Armonaite.



❑ Balandžio 2 d. KV pirmininkas 
dalyvavo susitikime su JAV Kongreso 
Baltic Caucus ko-pirmininku Don 
Bacon iš Omahos, Nebraskos. 
Susitikimo metu buvo kalbama apie 
šiandieninę padėtį Lietuvoje, apie 
mūsų šalies ir JAV tarpusavio 
santykius. Kongreso narys domėjosi 
JAV Lietuvių Bendruomenės veikla, 
JAV lietuvių dalyvavimu politiniame, 
ekonominiame ir kultūriniame 
Amerikos gyvenime.



❑ Balandžio 8 d. vyko JAV Lietuvių Bendruomenės organizuotas nuotolinis seminaras, kuriame žinomas 
ekonomistas iš SEB banko Lietuvoje Tadas Povilauskas pristatė Lietuvos ekonominės raidos apžvalgą ir 
pasidalino naujausia informacija apie pandemijos poveikį įvairioms ūkio sritims mūsų šalyje.

❑ Balandžio 19 d. pasaulio lietuvių bendruomenės tiesė bendradarbiavimo tiltus nuo Taivano per Europą iki 
JAV. Šiame susitikime dalyvavo ir JAV Lietuvių Bendruomenės atstovai, jie kartu su Taivano, Šri 
Lankos, Airijos, Italijos, Belgijos, Ispanijos, Prancūzijos, Vokietijos ir Lietuvos bendruomeniečiais 
dalinosi ne tik savo bendruomenių vykdoma veikla, bet ir diskutavo apie ateities planus.



❑ Gegužės 3 d., minint Abiejų Tautų 
Respublikos Gegužės 3-iosios 
Konstitucijos ir Tarpusavio įžado 230-
osios metines, Čikagoje, Daley Plaza 
aikštėje, surengta iškilminga Lietuvos 
ir Lenkijos vėliavų iškėlimo 
ceremonija.



❑ Gegužės 27 d. vyko naujai 
paskirtos Lietuvos Ambasadorės 
JAV Audros Plepytės nuotolinis 
susipažinimo susitikimas Krašto 
valdybos nariais, jo metu buvo 
aptartas tolimesnis 
bendradarbiavimas. Lietuvos 
Valstybės dienos proga liepos 6 d. 
vyko ambasadorės virtualus 
susitikimas su JAV lietuviais.



❑ Gegužės 21 d. Krašto valdybos pirmininkas ir Visuomeninių reikalų tarybos pirmininkė 
Krista Bard išsiuntė laišką JAV Prezidentui Joe Biden, kuriame prašoma atkurti 
sankcijas subjektams, statantiems Rusijos dujotiekį „Nord Stream 2”.

❑ Kreipėmės į bendruomenes ragindami pasidalinti savo nuomone su JAV valdžios 
atstovais dėl priverstinio Europos keleivinio lėktuvo nutupdymo Minske ir lėktuve 
buvusio žurnalisto, opozicijos aktyvisto arešto.



❑ JAV LB išsiuntė laišką LR Prezidentui 
Gitanui Nausėdai, kuriame prašoma 
pasirašyti LR Seimo 2020 m. gruodžio 
10 d. priimtas Pilietybės įstatymo 
pataisas, pagal kurias Lietuvos 
Respublikos pilietis galės būti kartu ir 
kitos valstybės piliečiu, kai asmuo, 
kuris gimdamas įgijo Lietuvos 
Respublikos pilietybę, kitos valstybės 
pilietybę įgijo, iki jam sukako 18 metų.



❑ JAV LB KV bendruomenių 
atstovams organizavo 
nuotolines lyderystės dirbtuves 
„Kas yra mūsų lyderystės 
įkvėpimo šaltinis?” su 
patyrusiais profesionalais 
Ryčiu Juozapavičiumi ir Orinta 
Žvirzdine.



❑ JAV LB Kultūros taryba Padėkos 
dienos šventės proga padovanojo 
miuziklo ,,Žygimanto Augusto ir 
Barboros Radvilaitės legenda” 
peržiūrą internetu. 



❑ Vaikai turėjo galimybę virtualiai žiūrėti 
miuziklą ,,Kakė Makė”. Kultūros 
taryba organizavo virtualų Kosto 
Smorigino koncertą bendruomenės 
nariams.

❑ Birželio 5 dieną Pasaulio lietuvių 
centre Lemonte vyko pirmą kartą 
Kultūros tarybos surengtas Jaunųjų 
talentų konkursas.

❑ Birželio 26 dieną lauko pramogų parke 
The Forge, Lemont, IL vyko JAV LB 
Kultūros tarybos kartu su LR 
Generaliniu konsulatu Čikagoje ir 
Pasaulio lietuvių centru surengta 
Joninių-Rasos šventė



❑ Veikia bendras internetinis visų JAV lietuvių 
bendruomenių renginių kalendorius. Kviečiame 
skelbti savo renginius: https://renginiaijav.org/



❑ Šiaurės Amerikos lietuvių XVI tautinių 
šokių šventę nutarta perkelti į 2022 m. 
liepos 3 d. Ji, kaip ir anksčiau planuota, 
vyks Filadelfijoje.



❑ Ir pandemijos metu lituanistinis mokymas nenutrūko, 
ugdymas vyko virtualiu būdu. Švietimo taryba organizavo 
virtualius mokymus lituanistinių mokyklų mokytojams, 
rengė konkursus, rūpinosi mokymo priemonių aprūpinimu.

❑ JAV Lietuvių jaunimo sąjungos atstovė Marija 
Čyvaitė  sur uošė  neformalų pokalbį apie jaunimo veiklą , 
kuriame  dalyvavo 15 žmonių iš  įvairių bendruomenių.

❑ Lapkričio 8 d. nuotoliniu būdu vyko JAV Lietuvių jaunimo 
sąjungos suvažiavimas. JAV LB Krašto valdyba stiprina 
bendradarbiavimą su JAV Lietuvių jaunimo sąjunga, rengia 
ir įgyvendina bendrus projektus. JAV LJS pirmininkė Marija 
Čyvaitė aktyviai atstovauja šiai jaunimo organizacijai Krašto 
valdyboje.



❑ Birželio 18-20 dienomis Lemonte susirinko 19 jaunuolių į JAV lietuvių jaunimo jaunųjų lyderių sąskrydį.
❑ Bendri projektai pradėti. Rugpjūčio 12-16 dienomis Pietų Ilinojuje vyko JAV Lietuvių Bendruomenės, JAV 

Lietuvių jaunimo sąjungos projektas ,,Šaknys”, remiamas Lietuvių Fondo.



❑ Kovo 23 d. kartu su buvusiu 
Generaliniu konsulu Čikagoje 
Mantvydu Bekešiumi ir konsulato 
atstove Ieva Dilytė dalyvavome 
virtualiame susitikime su ISM 
Vadybos ir ekonomikos 
universiteto rektoriumi dr. 
Daliumi Misiūnu ir atstove 
studentų priėmimui Akvile 
Beinore. Susitikimo metu kalbėta 
apie galimybes studijuoti 
Lietuvoje ir ISM programas 
užsienio lietuviams.



❑ Šeši lietuvių kilmės studentai iš JAV 
dalyvavo JAV LB organizuojamoje 
Lietuvių išeivijos studentų stažuočių 
(LISS) programoje. Ši programa 
vykdoma daugiau nei 10 metų. LISS 
rėmėjas – Lietuvių Fondas.



❑ Šie metai paskelbti Archyvų 
metais. Juos pažymime 
rinkdami, tvarkydami ir 
skaitmenindami JAV LB 
archyvus. Spalio mėnesį 
organizuojamas seminaras 
archyvų klausimais.

❑ 10 kartų per metus 
paruošiamas JAV LB 
naujienlaiškis, kuriame 
atsispindi įvairi JAV LB 
veikla.



❑ Atsižvelgiant į susidariusią padėtį dėl 
COVID-19 viruso pandemijos, XI 
pasaulio lietuvių sporto žaidynių darbo 
grupė nutarė XI pasaulio lietuvių sporto 
žaidynes perkelti į 2022 m. vasarą. 
Tiksli data bus paskirta atsižvelgiant į 
kitus pasaulio lietuvių renginius.

❑ Kovo 6 d. Kolorado valstijoje vyko 3x3 
krepšinio turnyras ,,70 metų – 70 
taiklių metimų”. JAV LB 70-mečiui 
paminėti skirtame turnyre dalyvavo net 
aštuonios lietuvių komandos.



❑ JAV LB yra subūrusi savanorių grupę, 
kuri COVID-19 pandemijos metu 
renka ir koordinuoja informaciją apie 
JAV lietuviams reikalingą pagalbą ir 
siūlomą savitarpio pagalbą. Jeigu jums 
reikalinga pagalba arba ją galėtumėt 
pasiūlyti šiuo sudėtingu metu, 
kviečiame užpildyti vieną iš trijų 
tinklalapyje https://covid19.javlb.org/ 
esančių anketą.



❑ Lietuvių Fondas (LF) projektų paramai 
ir studentų stipendijoms 2021 m. skyrė 
1,411,359 dol. Didžiausia parama skirta 
JAV Lietuvių Bendruomenei – 501,450 
dol., (55,4 proc.). Esame dėkingi už šią 
didžiulę paramą, kurios dėka galime 
vykdyti plačią visuomeninę, švietimo, 
kultūrinę, sportinę, paveldo 
išsaugojimo, socialinę, jaunimo, 
studentų stažuočių veiklą, įtraukiančią 
tūkstančius po visas valstijas 
išsibarsčiusių lietuvių.



❑ Kaip išeivija atrodys 2010 metais? Dalinamės gerbiamo ilgamečio bendruomenininko a. a. 
Algimanto Gečio pamąstymais ir numatymais, išsakytais dar 1986 metais. JAV LB Krašto 
valdybos pirmininkas A. Gečys ėmėsi sunkaus ir pavojingo uždavinio – pamėginti būti ,,pranašu”, 
mėginti nupiešti vaizdų, kaip LB atrodys po 24 metų. A. Gečys prisipažino, kad sunku žvelgti į 
ateitį, bet ieškant modelių, galima mėginti.

o Turime LB instituciją, jungiančią visus lietuvius. Praeityje to neturėjome.



❑ Kalbėdamas apie tris imigracijos kartas, pirmininkas priminė, kad pirmoji emigracija iš Krašto prasidėjo 
po nepavykusio 1863 m. sukilimo prieš rusus. Ji buvo negausi, nors žinių daug ir neturime, bet ji buvo 
politiškai susiskaldžiusi, užsikrėtusi unijos idėjomis. Antroji imigracija vyko 19 a. pabaigoje ir 20-jo 
amžiaus pradžioje. Ji buvo gausi. Imigrantai atvyko į šį kraštą ieškodami geresnių gyvenimo sąlygų. 
Jų krašto palikimo priežastis buvo ekonominė. LB p-kas padarė šias prielaidas:

o Šiame krašte ekonominio gyvenimo lygis liks panašus, santykiai tarp JAV ir Sov. Sąjungos 
daug nepasikeis, nebus masinės emigracijos iš Lietuvos
o Ryšiai su Kraštu ir toliau bus palaikomi, gal eventualiai plėsis, laisvinimo darbas bus 
sunkesnis.
o Lituanistinių mokyklų skaičius nuo 5200 nukrito iki 1300
o Grynai lietuviškų parapijų nuo 130 nukrito iki 43 (vien Chicagoje buvo 13, liko 3)
o LB rinkimuose dalyvaujančių skaičius nukrito nuo 12,500 iki 7,500
o Kris laikraščių prenumeratoriai (,,Draugas” nuo 25,000 nukrito iki 8,000)
o Nors LB apylinkių skaičius pakilo iki 75 (buvo 57), bet jau atsirado 8 angliškai kalbančios 
apylinkės.



o Ateity apylinkės bus daugiau ar mažiau kaip koordinuojančios institucijos. Mažės chorai, 
ansambliai, tautinių šokių grupės. Minėjimai vyks pietų, agape formose
o Daugiau bus vartojama anglų kalba. Įdomus faktas Lietuvos vyčių istorijoje: kai jie perėjo į 
anglų kalbos vartojimą, savo narių skaičių nuo 1.300 padidino iki 4,000. Vašingtone jaunimo 
sąjungos suvažiavime vyravo anglų kalba
o Bus leidžiami dvikalbiai aplinkraščiai
o Tokio pobūdžio lituanistinių mokyklų gal ir nebebus, veiks lietuvių kalbos kursai 
kasdieniniams pokalbiams
o Išliks tik didelės ir stiprios parapijos. Lietuvių kunigų amžiaus vidurkis - 66 metai. Didelis 
kunigų trūkumas. Iškils diakonų ruošimo klausimas
o Dabartiniai žurnalai ,,Observer” ir ,,Bridges” virs savaitraščiais, dienraščių nebebus, ryšiai su 
Lietuva pasiliks
o Ir angliškai kalbą lietuviai pasiliks ištikimi Lietuvos laisvės idealams
o Ideologinės organizacijos sumenks, ju vaidmuo bus sumažėjęs. Lietuviškame gyvenime 
svarbiausia vaidmuo teks Lietuvių Bendruomenei ir Lietuvos vyčiams
o ,,Paskutinis lietuvis bus bendruomenininkas”



❑ Iš po paskaitos pasisakymų diskusijose ryškėjo: reorgų bendruomenė savo dienas baigs natūralia 
mirtimi; blogai, kad trūksta jaunimo organizacijos vadų, lietuvių kalbos vartojimas svarbus tautiniam 
išlikimui; politinė veikla gali būti ir generacijų jungis; reikia apmokamų LB darbuotojų, šiame reikale 
galėtų Lietuvių Fondas ateiti į pagalbą, per didelis idealizmas atstumia jaunimą, reikia realiai žvelgti į 
įvairias šių dienų problemas. Šeimos, tėvų ir senelių įtaka jaunimui ir toliau pasiliks jaunimo tautinio 
formavimosi vienas iš stipriausių pagrindų.

❑ Tebūnie šios prieš 35 metus išsakytos pranašystės mūsų naujojo strateginio plano ,,prievaizdu” ir 
mokytoju.



LINKIME NAUJAJAI TARYBAI, BŪSIMAJAM PREZIDIUMUI IR KRAŠTO

VALDYBAI SĖKMĖS.





ĮGYVENDINTI NUTARIMAI

❑ Tęsti bendradarbiavimą ir aktyviau dalyvauti PLJS (Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga) veikloje. Pagal
galimybes siųsti Jaunimo komisijos atstovą į PLJS ruošiamus renginius.

❑ Tęsti LISS (Lietuvių Išeivijos Studentų Stažuočių) programą (įkurta a. a. Birutės Bublienės).

❑ Tęsti JAV LB KV jaunimo atstovo komunikacinius pokalbius su valdybų jaunimo atstovais. Stengtis, kiek
įmanoma, užmegzti naujus ryšius. Įpareigoti apygardų ir apylinkių pirmininkus dalytis KV 
informacija/klausimynu.

❑ Tęsti toliau aktyvų informacijos skleidimą jaunimo tarpe (jaunimui lengvai prieinamu būdu): “Facebook”, 
“Twitter”, “Google” ir JAV LB puslapis.

❑ Tęsti Jaunimo atstovų sąskrydžio organizavimą.





KITI ATLIKTI DARBAI

❑ JAV LJS įstatų pertvarkymas

❑ Virtualūs jaunimo susitikimai su JAV ir Kanados latviais bei lietuviais

❑ Dainų ir šokių švenčių įrašų peržiūros JAV LB 70-mečio proga

❑ Jaunimo sporto šventė

❑ Ateityje: Jaunimo suvažiavimas 2021 m. spalio 22-24 d.





Pirmininkė
❑Giedrė Elekšytė-Knieža

Tarybos nariai
❑Diana Miežlaiškis
❑Žygis Janus
❑Gražina Michnevičiūtė
❑Rigonda Savickas
❑Rolandas Dabrukas



KULTŪROS KOMISIJOS NUTARIMAI

❑ JAV LB Kultūros komisija rekomenduoja Krašto valdybos Kultūros tarybai tęsti lietuvių kultūros ir meno 
pristatymą amerikiečiams ir lietuviškai nekalbančiam jaunimui. 

❑ Siūlome Krašto valdybos Kultūros tarybai surasti veikiančius tautodailės institutus Amerikoje, sudaryti sąrašus 
ir išplatinti informaciją apylinkėms.

❑ Įvertinant kultūros veikėjų kūrybinį indėlį į kultūrą ir meną, JAV LB Kultūros komisija ragina Krašto valdybos 
Kultūros tarybą įsteigti Kultūros meno premiją.

❑ JAV LB Kultūros komisija rekomenduoja KV Kultūros tarybai įsteigti komitetą, kuris kuruos „Teatro 
kultūrines dirbtuves”, skirtas vietinių teatro grupių kūrimuisi ir egzistuojančių ansamblių tobulėjimo ir 
profesionalumo skatinimui.



❑ JAV LB Kultūros Komisija rekomenduoja KV Kultūros Tarybai skirti dėmesį lietuviškam tautiniam kostiumui, 
kaip nacionaliniam simboliui. Siūlo ieškoti būdų ir metodų kaip prisidėti ir skatinti jaunimo tautinės savimonės 
formavimąsi, pažįstant lietuvišką tautinį kostiumą.

❑ JAV LB Kultūros Komisija rekomenduoja KV Kultūros Tarybai priimti po Kultūros Tarybos, kaip skėtinės 
organizacijos, sparnu įvairias pavienes iniciatyvas ar tęstinius kultūros renginius, siekiant išlaikyti tęstinumą ir 
padėti gyvuoti tęstinėms iniciatyvoms, tokioms kaip „Poezijos pavasaris” ir panašiai.

❑ JAV LB Kultūros Komisija įpareigoja KV Kultūros Tarybą užtikrinti Šokių šventės bendradarbiavimo sutarties 
paruošimą tarp JAV LB ir Lietuvių Tautinių šokių instituto prieš prasidedant kitai Šokių šventei.



SVARBIAUSI DARBAI

❑ Sėkmingai vyksta daugybė kultūrinių projektų

❑ Pildomos paraiškos Lietuvių fondo (LF) paramai ir
projektų ataskaitos

❑ Įgyvendinti beveik visi Kultūros komisijos nutarimai

❑ Sutvarkyta Kultūros tarybos buhalterija



METŲ RENGINYS



VIRTUALŪS RENGINIAI



VIRTUALŪS RENGINIAI



VIRTUALŪS RENGINIAI



KULTŪROS TARYBOS KURUOJAMI RENGINIAI



JAV LB 70-MEČIO RENGINIAI



JAV LB 70-MEČIO RENGINIAI



KITI DARBAI

❑ Gegužės ir birželio mėnesį vyko tautinių šokių mokytojų kursai teorinėms žinioms pagilinti, šie kursai buvo atidėti 
dėl pandemijos. Kursų iniciatorė ir kuratorė - JAV LB Kultūros taryba.

❑ Iškilmingas koncertas JAV LB 70-čiui paminėti Tarybos sesijos metu.
❑ Kanklininkės Simonos Smirnovos iš Niujorko koncertinis turas Vidurio Vakarų apygardos apylinkėse Vasario 16-

osios proga.
❑ JAV LB 70-mečio vėliavos kelionės pristatymo projektas.
❑ Sukurtas dokumentinis filmas unikalios, vienintelės etninės Lietuvių Operos 65-mečiui paminėti, kurio 

pristatymas numatomas lapkričio mėnesį.
❑ Kuriamas filmas ,,Laisvės varpas”, kurio pristatymas vyks Šokių šventės Filadelfijoje metu.
❑ JAV LB apylinkių kultūrinių renginių rėmimas.



ATEITIES PLANAI

❑Miuziklas visai šeimai ,,Aš kitoks”

❑ Teatralizuotas koncertas ,,Jūratė ir Kastytis”

❑ Klaipėdos Dramos teatro gastrolės JAV su E. 
Nekrošiaus spektakliu ,,Kalės vaikai”



BE JŪSŲ – NEBŪTŲ MŪSŲ





NUOLATINĖ VEIKLA

❑ Amerikos lietuvių profesionalų duomenų bazė-platforma 
Agile CRM ir marketingo platforma Mailchimp: duomenų 
pildymas, atnaujinimas, valdymas ir administravimas

❑ Pagalba JAV-Lietuvos verslui, ieškančiam rinkų, verslo kontaktų ir 
pan.



ŠIAURĖS AMERIKOS-LIETUVOS VERSLO FORUMAS

❑ Sukurta nauja interneto svetainė 
https://nalbforum.com 

2022 m. birželio 29 d., Filadelfija



JAV LIETUVIŲ PROFESONALŲ APKLAUSA

❑ Vykdyta 2020 m. spalio mėn.
❑ Apklausoje dalyvavo 60 respondentų: 75% JAV LB 

nariai ir 90% svarstytų tapti bendrijos nariais
❑ Sužinota: 

o Respondentų verslo kategorijos
o Labiausiai dominančios JAV LB veiklos 
o Įsitraukimas į Amerikos lietuvių profesionalų veiklą
o Pasiūlymai JAV LB veikloms



JAV LB 70-MEČIO JUBILIEJUS

❑ Parengta: 
o Rėmėjo bukletas
o Turinys JAV LB internetinei svetainei, 

https://javlb.org/70th/
o Prezentacija, kreipiantis į galimus rėmėjus 

individualiai

❑Marketingo kampanija: pranešimai ir kvietimai svetainėje ir duomenų platformose
❑ Surengtas pristatymas Chicago Rotary Club, gauta parama
❑ Nuolatiniai susirinkimai su darbo grupe (Algis Mikuckis, Nerija Orentas, John Howes, Raminta 

Urbonavičienė)



RENGINIAI

❑ 2021-03-02 - JAV LB profesionalų susitikimas su LR Seimo 
nare, LR Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos 
pirmininke Dalia Asanavičiūte bei LR Seimo ir Pasaulio 
lietuvių bendruomenės komisijos ko-pirmininku Jonu Bružu 

❑ 2021-04-08 - 2021 Lithuania’s Economic Outlook. SEB Bankas 
ekonomistas Tadas  Povilauskas pristatė Lietuvos ekonominę 
apžvalgą



RENGINIAI

❑ 2021-04-21 - Connecting Lithuanian Professionals on the 
Both Sides of the Atlantic. Virtualus renginys, kuriame 
pristatymus teikė Lietuvos Ekonomikos ir inovacijų ministrė 
Aušrinė Armonaitė, ,,Versli Lietuva” vadovė Daina Kleponė, 
,,Investuok Lietuvoje” l.e.p. direktorius Gediminas Koryzna, 
JAV ir Lietuvos verslo atstovai 

❑ Šiaurės Amerikos-Lietuvos verslo forumas (North American 
Lithuanian Business Forum). Rengimasis gyvam renginiui. 
Numatomas 2022-06-29 Filadelfijoje





VISUOMENINIŲ REIKALŲ TARYBA

❑ Krista Butvydas Bard, Chair
❑ Vytas Maciunas, Vice Chair
❑ Vytautas Aukstuolis
❑ Jonas Howes
❑ Danele Vidutis
❑ Danguole Navickiene, Advisor
❑ Al Domanskis, Advisor



ZOOM VEBINARAI

Ausrine Armonaite
Seimo narė
Ekonomikos ir inovacijų ministrė

Viktoras Dauksas
DEBUNK.EU
“Disinformacija”

Tom Sadauskas
„Lietuvių genealogija“

Lietuvos Respublikos ambasados
darbuotojai ir JAV LB valdyba

Clint Watts
FPRI Fellow
“Disinformacija”

Audra Plepyte
Lietuvos Respublikos ambasadorė JAV

Seth Turner
Kongreso valdymo fondas

Arturas Zukauskas
Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir
mokslo komiteto pirmininkas ir
JAV LB Švietimo taryba



KONGRESO ŠVIETIMAS

❑ Dalyvavimas Baltijos šalių palaikymo savaitėje kovo 8-12 d.
❑ Individualūs susitikimai su įvairiais Kongreso darbuotojais, įskaitant:

o Senatorių James Risch (R-ID)
o Senatorių Sherrod Brown (D-OH)
o Senatorių Chris Murphy (D-CT)
o Senatorių Rob Portman (R-OH)
o Senatorę Jeanne Shaheen (D-NH)
o Kongresmeną Don Bacon (R-NE) su Arvydu Urbonavičiumi

❑ “Vieno lapo“ informacinio puslapio parengimas apie Lietuvos problemas ir prioritetus
❑ Prašymas visiems JAV LB skyriams, siūlant laiškus dėl „NordStream2“ ir Baltarusijos
❑ Nuolatinis veiklos derinimas su Baltivist, JBANC, Baltic Call to Action ir CEEC
❑ Baltarusijos opozicijos lyderės Svetlanos Cichanovskajos vizito ir veiklos palaikymas



BALTIEJI RŪMAI

❑ Laiškas prezidentui Biden dėl NordStream 2

❑ Dalyvavimas oficialiame Baltųjų Rūmų brifinge dėl NS2 2021.09.02

❑ Kvietimas Baltųjų Rūmų darbuotojams kreiptis į LB vadovybę



DAUGIAU

❑ Atliktas tyrimas ir pateikti patarimai dėl Gochin/Foti klausimo, suderinti su garbės konsulais
❑ Pradėtas tyrimas ir diskusijos dėl Holokausto švietimo JAV LB bendruomenėje ir mokyklose
❑ Paruošta rekomendacija dėl greito reagavimo „telefono medžio“ naujienų patvirtinimo ir dalinimosi sistemos
❑ Atliktas tyrimas ir pateikti patarimai dėl FARA - Užsienio agentų registravimo įstatymo – veiklos
❑ Nuolatinis tarimasis ir derinimasis su PLB pirmininke Dalia Henke
❑ Tarimasis ir derinimasis su LRRI - Lietuvos laisvosios rinkos institutu
❑ Tarimasis ir derinimasis su Regina Butkus dėl archyvų:

o Surinkta 3000 dolerių archyvo priežiūrai
o Surengtos keturios archyvų organizavimo sesijos su Marquette Park ir Lemont savanoriais

❑ Tarimasis ir derinimasis su Šiaurės Amerikos lietuvių verslo forumu
❑ Nuolatinis tarimasis su teisiniu patarėju dėl visos viešųjų reikalų veiklos





STATISTIKA 2020-2021

❑ 38 lituanistinės mokyklos ir 3 darželiai.
❑Mokyklose dirba 303 mokytojai, 63 padėjėjai.
❑Mokytojų, turinčių pedagoginį išsilavinimą – 182.
❑ 1709 besimokančiųjų, 80 – suaugusių.
❑ Didžiausios mokyklos:

o Maironio lituanistinė mokykla, Lemont, IL (550 mokinių)
o Čikagos lituanistinė mokykla (165 mokiniai)
o Šv. Kazimiero lituanistinė mokykla, Los Angeles CA (130 mokinių)
o Bostono lituanistinė mokykla (122 mokiniai)

❑ Nuotoliniu būdu dirbo 12 mokyklų.
o Mišriu būdu  – 7 mokyklos.
o Kontaktiniu būdu – 14 mokyklų.
o Laikinai nedirbo 5 mokyklos.



STATISTIKA

❑ Seniausios mokyklos, atšventusios 70-metį
o Šv. Kazimiero lituanistinė mokykla, Los Angeles, CA 
o Žiburio lituanistinė mokykla, Detroit, MI
o Bostono lituanistinė mokykla, MA

❑ Lituanistinėms mokykloms paskirstyta $155,000.00 Lietuvių fondo skirtos paramos.

❑ Konferencijoms, seminarams, mokytojų kvalifikacijos kėlimo kursams, meno konkursams bei mokytojų 
paskatinimui skirta $42,200. Lėšas skyrė Lietuvių Fondas.

❑ Kazickų šeima per paskutinį dešimtmetį JAV lituanistiniam švietimui skyrė $1,5 milijono.



LITUANISTINIO UGDYMO IŠŠŪKIAI
JAV lituanistinių mokyklų 2020/2021 mokslo metų apklausa



LITUANISTINIO UGDYMO IŠŠŪKIAI
JAV lituanistinių mokyklų 2020/2021 mokslo metų apklausa



LITUANISTINIO UGDYMO IŠŠŪKIAI
JAV lituanistinių mokyklų 2020/2021 mokslo metų apklausa



APDOVANOJIMAI NUSIPELNIUSIEMS MOKYTOJAMS

❑ ,,Gintarinio obuoliuko” premija 2020 m. buvo paskirta
Vanesai Kašelionytei, Genio lituanistinė mokykla (San          

Franciskas, Kalifornija)
❑ 2020 metų Nusipelniusios švietėjos vardas suteiktas Aldonai

Lingertaitienei (Bostono LM, MA) ir Gailei Hayden (Šv. 
Kazimiero LM, LA)

❑ Laureatėms skiriamas po $1,000 honoraras. 
❑ Kiekvienais metais apdovanojami mokytojai, kurie dirba

lituanistinėse mokyklose ilgiau nei 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 
50 metų. 2020–2021 m. apdovanota daugiau nei 30 mokytojų.

❑ Premijų mecenatas – Lietuvių Fondas.



PIEŠINIŲ IR RAŠINIŲ KONKURSAI 
MOKYMAI ❑ Konkursai skelbiami kiekvienais metais pavasarį.

❑ 2021 metų Piešinių konkursas ,,Lietuvos vienybės žiedas”, skirtas JAV LB 70-mečiui 
paminėti.

❑ Piešinių konkurso tema – Trispalvis vienybės žiedas arba puokštė, sveikinimas-
iliustracija JAV Lietuvių Bendruomenės 70-mečiui paminėti, emblema.

❑ Rašinių konkursas buvo skirtas  JAV Lietuvių Bendruomenės 70-mečiui paminėti. 
Temos: „Rudnosiuko sapnas”,  „Amžių glūdumoj…”, „Apginta Laisvė”, „Daug rankų 
didžią naštą  pakelia”.

❑ Jau šešti metai po kiekvieno konkurso yra išleidžiamos konkursų knygelės-katalogai su 
nugalėtojų ir paskatinamųjų premijų laimėtojų piešiniais ir rašiniais.

❑ Treti metai paruošiamos skaitmeninės knygos: https://svietimotaryba.org/konkursai/
❑ Su mokinių darbais galite susipažinti apsilankę Švietimo tarybos svetainėje, Konkursų 

skyrelyje: https://svietimotaryba.org/konkursai/
❑ Projektas „Trispalvės širdelės Lietuvai”.
❑ Virtualūs mokymai.  Karpiniai „Vienybės medis”.



INFORMACIJOS SKLAIDA 
❑ „Laikai vaikams” – leidžiamas kas mėnesį, redaktorė – ŠT narė Mirga 

Girniuvienė, PhD.
❑ Naujienlaiškis – atnaujintas dizainas. Skelbiamos Švietimo tarybos 

naujienos, žinios iš lituanistinių mokyklų, medžiaga ir patarimai 
mokytojams. Redaktorė – ŠT narė Kristina Vyšniauskienė.

❑ Švietimo tarybos internetinė svetainė. Atnaujintas dizainas, nuolat 
skelbiamos žinios, straipsniai iš JAV lietuviškos spaudos apie 
lituanistinį mokymą, mokomoji medžiaga mokytojams ir mokiniams. 
Atsakingas Giedrius Stankevičius, Ph.D
o Įdomus faktas  – svetainė daugiausia lankytojų sulaukia vėlyvą 

rudenį, spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesiais. Daugiausia 
apsilankymų – iš Lietuvos. Labiausiai ieškoma medžiaga –
renginių scenarijai. 



NUOTOLINIO LIETUVIŲ KALBOS MOKYMO PLATFORMA SUAUGUSIEMS



NUOTOLINIO LIETUVIŲ KALBOS MOKYMO PLATFORMA SUAUGUSIEMS

❑ Tinklapis https://svietimotaryba.org/LongDistance/
❑Mokslo metai prasidėjo 2020 m. rugpjūčio 28 dieną, baigėsi 2021 m. birželį
❑ Kursus baigė 60 suaugusiųjų.
❑ Kursai vyksta dviem lygiais – pradedančiųjų ir pažengusiųjų.
❑ Pradedantiesiems kursus vedė Daiva Litvinskaitė, PhD.
❑ Pažengusiems kursus vedė Vilma Vilkaitė-Leonavičienė, PhD.
❑ Kursai vyko kiekvieną šeštadienį  Zoom platformoje. Po kiekvienos pamokos studentai turėjo galimybę 

peržiūrėti įrašytą kursų medžiagą.
❑ Projektas tęsiamas, liepos 1 d. prasidėjo naujų mokinių registracija. Kursų pradžia – 2021 m. rugpjūčio 28 d. 

Antrieji metai.



PLANAI ATEIČIAI

❑ Paruošti istorijos vadovėlio 2 dalį 11–14 metų amžiaus vaikams (dr. Norbertas Černiauskas).
❑ Atnaujinti ir koreguoti Visuomenės ugdymo kursą (Juozas Polikaitis)
❑ Tęsti Naujienlaiškio ir „Laikai vaikams” leidimą.
❑ Padėti kurtis naujoms mokykloms.
❑ Tęsti virtualius mokymus. 
❑ Tęsti tradicinius piešinių ir rašinių konkursus.
❑ Toliau skatinti mokytojų tobulinimąsi, padedant dalyvauti konferencijose ir seminaruose. Ypatingai atkreipiant 

dėmesį į mažesnių ir naujai susikūrusių mokyklų mokytojus.
❑ Tęsti bendradarbiavimą su PLB Švietimo komisija ir Lietuvos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 



TARPTAUTINIS PROJEKTAS „TEGUL SKAMBA MŪSŲ 
DAINOS PO ŠALIS PLAČIAUSIAS” MAIRONIS 

Skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. 2021 m. vasario 20 d. 2021m.
Sveikino Dovydas Špokauskas, LR ambasados JAV Laikinasis reikalų 

patikėtinis,
Vaclovas Šalkauskas, LR generalinis konsulas Niujorke, 
Jurgita Šiugždinienė, LR švietimo, mokslo ir sporto ministrė,
Auksė Motto, JAV LB Švietimo tarybos pirmininkė,
Asta Kulikauskaitė, Belgijos LB narė, Briuselio 2-osios Europos 
mokyklos mokytoja, 
Elena Valiulienė, Oslo LB folkloro ansamblio „Gabija”, Oslo 
lituanistinės mokyklos „Gintaras’ vaikų folklorinio ansamblio 
vadovė, 
Vidas Kavaliauskas, Sakartvelo Lietuvių kalbos ir kultūros centro 
vadovas.



TARPTAUTINIS PROJEKTAS „TEGUL SKAMBA MŪSŲ 
DAINOS PO ŠALIS PLAČIAUSIAS” MAIRONIS 

Skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Vasario 20 d. 2021m.
Dalyvavo: Briuselio 2-oji Europos mokykla, Oslo lietuvių bendruomenės folkloro 

ansamblio „Gabija“ bei Oslo lituanistinės mokyklos „Gintaras“ 
Sakartvelo Lietuvių kalbos ir kultūros centras.
20 JAV lituanistinių mokyklų: Aleksandros  Kazickienės, NY: Atžalyno, 

Portland,OR; Lietuvėlė, Jackson, NJ; Bernardo Brazdžionio, San Diegas, CA; 
Čikagos, IL; Edwardo Gervicko, Rochester, NY; Gedimino, Mundelein, IL; Genio 
San Francisco, CA; Kolorado, Denver, CO; Maironio, Lemont, Il (penktadienio 

pamaina); Maironio, Lemont, IL (šeštadienio pamaina); Maironio, 
Brooklyn, NY; Martyno Mažvydo, Mineapolis, MN; Saulės, Atlanta, 
GA; Smiltelė, West Palm Beach, FL; Šv.Kazimiero Cleveland, OH; Šv. 

Kazimiero Los Angeles, CA; V. Krėvės, PA;  V. Vėbraitės, Hartford, CT; Vyturio, 
Norwalk, CT



ŠIRDINGAS AČIŪ
❑ Lietuvių Fondui
❑ Kazickų Šeimos Fondui
❑ Lietuvos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

Užsienio lietuvių skyriui
❑ Aukotojams: 

J. & G. Liautaud 
Kriauciunas Family 
Kirsonis Family Foundation 
G. Balanda 
..ir visiems visiems, prisidėjusiems prie JAV 
lituanistinio švietimo 





JAV LB PLĖTROS KOMISIJOS

PRANEŠIMAS



KOMISIJOS NARIAI
❑ Janina Udrienė, pirmininkė 
❑ Arvydas Barzdukas 
❑ Gailius Draugelis 
❑ Nerija Orentienė 
❑ Austėja Sruoga - vėliau pareigas perėmė Daina Miežlaiškis 
❑ Juozas Polikaitis 
❑ Arvydas Urbonavičius
❑ Artūras Žilys
❑ Darius Sabaliūnas, PhD, patarėjas 



PRIMINIMAS: 

JAV LB Strateginis planas buvo LB XXII Tarybos trečioje sesijoje patvirtintas. Plane 
numatytos šios strateginės veiklos sritys: 

• Narystė
• Lietuviška veikla ir jos teigiamas poveikis
• Švietimas ir jaunimo ugdomoji veikla
• Finansai



PLĖTROS KOMISIJOS TIKSLAS

❑ Prižiūrėti, kad LB Strateginis planas būtų vykdomas ir uždaviniai būtų atlikti.
❑ Daryti periodinis pažangos pranešimus Krašto valdybai ir LB Tarybai.
❑ Pasikeitus Krašto valdybai ar Tarybai, tęstinumo dėlei, komisija laipsniškai keičiasi.
❑ Įvertinus pažangą, bus renkamos kitos strategijos tęsti plano vykdymą.

Pats planas tęsiasi 3-5 metus tada yra atnaujinamas.



DARBO PRADŽIA

Iš LB Strateginiame plane išvardintų 12 strategijų, parinkome tris svarbiausias:

o Suaktyvinti jaunimo veiklą...

o Suaktyvinti LB apylinkių veiklą...

o Plėsti finansavimo šaltinius LB veiklai…



STRATEGIJŲ VADOVAI IR DARBO GRUPĖS

❑ Jaunimo – LJS pirm. Marija Čyvaitė, darbo grupėje...

❑ Apylinkių – LB KV vykdomoji VP Austėja Sruoga, vėliau pareigas perėmė Daina 
Miežlaiškis, darbo grupėje…

❑ Finansų – LB Tarybos prezidiumo pirm. Nerija Orentienė, darbo grupėje…



KAS ATLIKTA

❑ Jaunimo srityje: kuriama app su trimis šakomis… pastovus virtualus bendravimas, 
sukūrė Facebook paskyrą, suorganizavo JAV delegatų į Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
kongresą sąskrydį, suaktyvino ryšyį tarp JAV LB ir Lietuvių Jaunimo Sąjungos  
(LJS).

❑ Apylinkių srityje: surengė tris apylinkių valdybų konferencijas - bendros informacijos, 
finansų tvarkymo, lyderystės.

❑ Finansų srityje: pravedė profesionaliai paruoštą LB 70-mečio lėšų telkimo vajų.



KVIETIMAS

❑ Prisidėkite prie LB Strateginio plano darbų, rašykite:  udrys@sbcglobal.net

❑ Atsižvelkite į LB Strateginio plano uždavinius ir savo komisijoje siūlykite nutarimus, 
kurie yra svarbūs bei išryškinti strateginiame plane.

LB Strateginio plano vykdymas užtinkrins JAV Lietuvių Bendruomenės 
gyvastingumą.

Išsamus LB Plėtros komisijos pranešimas: organizaciniai@javlb.org



LISS VASARA 2021



JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS LISS PROGRAMA

❑ ,,Lietuvių Išeivijos Studentų Stažuotė” (LISS) – 5 savaičių programa, suteikianti studentams galimybę 
stažuotis pagal savo pasirinktą profesiją, patobulinti lietuvių kalbos žinias ir susipažinti su Lietuvos 
kasdieniniu bei kultūriniu gyvenimu ir šiose srityse vykstančiais pokyčiais.



❑ 3 LISS kryptys:
• Stažuotės
• Oficialūs susitikimai
• Kultūrinis pažinimas



❑ Programa intensyvi, 
tačiau leidžianti patirti 
daug per trumpą laiką 

❑ Per 5 savaites – 35 
įvairūs renginiai!



❑ JAV LB yra pasirašiusi 
bendradarbiavimo sutartis su 
Vilniaus universitetu ir su 
Vilniaus Gedimino technikos 
universitetu. 

❑ LISS dalyviai, sėkmingai baigę 
stažuotę, ne tik gauna 5 
universitetinius kreditus, bet ir 
gali papildyti savo CV tarptautine 
darbo patirtimi bei turi galimybę 
sustiprinti savo lietuvių kalbos ir 
kultūros žinias.



❑ VU Gyvybės mokslų centras 
Profesoriaus V. Šikšnio 
laboratorija

❑ LR Sveikatos apsaugos 
ministerija 

❑ Baltijos pažangių technologijų 
institutas

❑ Respublikinė Vilniaus 
universitetinė ligoninė greitosios 
pagalbos skyrius

❑ UAB ,,Direct Machining Control”

2021 METAIS VYKDYTOS STAŽUOTĖS



❑ Joninių šventė Verkių rūmuose
❑ Ekskursija po Vilnių
❑ Žygis pelkėmis
❑ Plaukimas baidarėmis
❑ Skrydis oro balionu
❑ Savaitgalio kelionė Kuršių Nerijoje
❑ Senovinė lietuvių pirtis
❑ Tinklinio turnyras su Lietuvos kariais
❑ Gyvosios archeologijos dienos 

Kernavėje
❑ Geriausio Lietuvos dainininko koncertas 
❑ Ekskursija Lukiškių kalėjime

KULTŪRINIS PAŽINIMAS



❑ Pažintis su LR Seimo darbu
❑ Ekskursija į Valstybės pažinimo centrą
❑ Išvyka į Fotonikos ir nanotechnologijų
❑ institutą
❑ Partizanų bunkerio Minaičiuose lankymas
❑ Žygis „100 km. takas aplink Vilnių”
❑ Išvyka į Kryžių kalną
❑ Ekskursija į Vilniaus gynybinės sienos bastėją
❑ Ekskursija po TV bokštą
❑ Diena istorinėje Lietuvos sostinėje - Trakuose
❑ Karinio dalinio lankymas ir pažintis su LT kariuomene

KULTŪRINIS PAŽINIMAS



❑ Susitikimas su LR Seimo Pirmininke Viktorija Čmilyte-
Nielsen

❑ Susitikimas su Seimo nare Dalia Asanavičiūte
❑ Susitikimas su Vilniaus meru Remigijumi Šimašiumi
❑ Susitikimas su Pirmąja šalies ponia Diana Nausėdiene
❑ Dalyvavimas valstybiniuose renginiuose ir ceremonijose
❑ Susitikimas su „Kurk Lietuvai” vadovybe

OFICIALŪS SUSITIKIMAI



❑ „Labai vertinu laiką, praleistą LISS programos metu. 

❑ Visa mūsų veikla buvo taip subalansuota, kad rimtus 
susitikimus keitė malonios patirtys - tokiu būdu visą 
laiką išlikome aktyvūs ir įsitraukę. 

❑ Pagaliau šios programos dėka aš susitikau su kitais 
lietuviais, išsibarsčiusiais po JAV. Mes tapome artimais 
draugais, besimėgaujančiais lietuviška kultūra.”

- Marius Tali
LISS 2021



❑ Programą remia:
Lietuvių Fondas

AČIŪ!




