Užsienio lietuvių organizacijų projektų finansavimas 2021 m.
EILĖS NR.

ŠALIS
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Airija
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Austrija
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Baltarusija
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Estija

Islandija
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ORGANIZACIJOS
PAVADINIMAS

TRUMPAS PROJEKTO APRAŠYMAS

SKIRIAMA SUMA
(Eur)

Festivalis visai šeimai „Gegužinė“

2021 m. birželio 6 d. planuojama surengti festivalį visai šeimai „Gegužinė“,
kuriame vyks tautodailininkų mugė ir atlikėjų iš Lietuvos - M. Kavaliausko su
grupe - koncertas.

900

Austrijos lietuvių bendruomenė

Tapatybės paieškos bendrystėje

Planuojamas renginių ciklas: tradicinių lietuviškų ir valstybinių švenčių
minėjimo renginiai; bendruomenės strateginė sesija jos veiklos gairėms
nustatyti ir narių organizaciniams gebėjimams stiprinti; paskaita-susitikimas
su dr. J. Basanavičiaus gyvenimą tyrinėjančiais mokslininkais (doc. dr. E.
Raila, doc. dr. V. Šeferiu); liepos 2-10 d. ir spalio 7-15 d. menininkų
festivalis LT.art Vienna, kurio tema - integralumas (planuojama eksponuoti
sienų tapybos kūrinius, lauko instaliacijas, surengti šokio spektaklį ir muzikos
grupės pasirodymą, rodyti lietuviškus trumpametražius filmus).

2000

Lydos lietuvių visuomeninis
susivienijimas „Rūta“

Projektas skirtas Lydos lietuvių veiklos stiprinimui. Bus minimos Lietuvos
Lietuviškos tapatybės puoselėjimas valstybinės šventės, šv. Kalėdos, planuojama bendruomenės narių išvyka į
Klaipėdą.

Mullingaro lietuvių
bendruomenė

PROJEKTO PAVADINIMAS

1300

Dovanokime Estijai Lietuvos
kultūros lobius

2021 m. gegužės mėn. pab. planuojama organizuoti tradicinę gegužinę
,,Lietuvos diena Taline“, skirtą Lietuvos kultūros paveldui pristatyti. Rugsėjo
mėn. - teatrologės Irenos Vėsaitės vaidmens estų kompozitoriaus Arvo Part
gyvenime ir įtakos jo kūrybai aptarimas. Renginį vesti ir moderuoti
kviečiamas istorikas Aurimas Švedas. Spalio mėn. planuojama surengti
,,Teatradienį“, kuriame pasirodys teatro trupė iš Lietuvos.

1500

Žvilgsnis į Lietuvos istorijos
ypatumus

Planuojama įgyvendinti dviejų dalių projektą. Pirmoji dalis - kūrybinės
dirbtuvės su G. Leonavičiumi ir J. Rutkauskaite, kuriose bus supažindinama
su Lietuvos istorija, pasitelkiant edukacinius užsiėmimus (viena diena
užsiėmimų vaikams ir viena diena užsiėmimų suaugusiesiems). Antroji organizacinių gebėjimų ugdymo užsiėmimai su lektore Kotryna Gotberg.

1300

Ispanijos lietuvių bendruomenė

Vasario 16-osios minėjimas su
„Kino pavasariu“

Vasario 16-osios proga bendruomenė kartu su „Kino pavasariu“ pakvies
Ispanijos lietuvių bendruomenės narius ir svečius į filmų peržiūrą virtualioje
erdvėje. Renginio metu bus rodomas filmas „Nova Lituania“ ir
trumpametražiai jaunų lietuvių režisierių filmai. Taip pat renginio metu
prisistatytų filmų kūrėjai. Esant galimybei, būtų organizuojama filmų peržiūra
gyvai.

1500

Ispanijos lietuvių bendruomenė

Minint Kovo 11-ąją, planuojama surengti virtualią diskusiją su VU istoriku
Diskusija: Kokia yra išeivio lietuvio dr. K. Kilinsku. Vyktų istoriko paskaita, taip pat diskusija su dalyviais.
tapatybė?
Planuojama pakviesti į renginį ir kitų Viduržemio jūros lietuvių
bendruomenių narius.

Estijos lietuvių bendruomenė

Islandijos lietuvių bendruomenė

Ispanija

1

300

Ispanija
Ispanijos lietuvių bendruomenė
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Lietuvių bendruomenė Tenerifėje

9

Italijos lietuvių bendruomenė

10

Italijos lietuvių bendruomenė

11

Italija

Ispanijos lietuvių bendruomenės
kraštų krepšinio varžybos

2021 m. gegužės 29-30 d. planuojama organizuoti Ispanijos lietuvių
bendruomenės kraštų bendruomenių krepšinio varžybas Valensijoje.
Varžybos vyktų 3x3 formatu, numatomas komandų skaičius 16-18.

0

ES lietuvių menininkų kūrybinės
dirbtuvės

2021 kovo-birželio mėn. planuojamos ES gyvenančių lietuvių menininkų
kūrybinės dirbtuvės bei darbų paroda Tenerifėje ir Lietuvoje. Nuo kovo mėn.
iki lapkričio mėn. kas mėnesį ketinama kviesti po tris dailininkus, vienos
grupės kūrybinės dirbtuvės turėtų trukti 10 d. Kiekviena grupė vieną dieną
skirtų susitikimui su Tenerifėje gyvenančiais lietuviais papasakoti apie save,
savo kūrybą. Viso projekto metu planuojama kurti filmą apie projekto eigą,
jos dalyvius. Po parodos Tenerifėje, menininkų darbai būtų vežami į Lietuvą,
ten rengiama darbų paroda.

0

Diasporos naujienų portalas

Įgyvendinant projektą, siekiama sukurti kokybišką naujienų ir informacijos
erdvę Lietuvos diasporai, Lietuvos visuomenei ir žiniasklaidai. Projektą
norima įgyvendinti 2 etapais: 2021 m. vasario-rugsėjo mėn. Italijos lietuvių
naujienų portale „Itlietuviai.it“ norima rubriką „Rinkimai 2020“ pakeisti į
naują rubriką „Trispalvė banga“ ir parengti jos turinį. 2021 m. rugsėjogruodžio mėn. sukurtą rubriką norima išplėsti į nepriklausomą diasporos
naujienų portalą.

0

Lietuvos grožinės literatūros
vaikams ir paaugliams sklaida
Italijoje

2021 m. kovo - gruodžio mėn. Italijos lietuvių bendruomenės Toskanos,
Ligūrijos ir Emilijos-Romanijos apylinkės planuoja įgyvendinti kultūrinį ir
edukacinį projektą. Planuojama: pristatyti lietuvių grožinę literatūrą Italijoje
vykstančiose tarptautinėse knygų mugėse, bibliotekose, mokyklose; inicijuoti
specializuoto žurnalo „Andersen“ numerio, skirto lietuvių grožinės literatūros
vaikams ir paaugliams, išleidimą ir pristatymą bei redakcijos virtualų
susitikimą su lietuviškų knygų vaikams leidyklų atstovais; surengti keliuose
Italijos miestuose lietuvių iliustratorių parodas; įsigyti lietuvių autorių knygų
lietuvių ir italų kalbomis ir jas padovanoti lituanistinėms mokyklėlėms,
bibliotekoms, projekto partneriams; bendruomenėse planuojama surengti
lietuviškas iliustracijos ir skaitymo dirbtuves vaikams lietuvių ir italų
kalbomis.
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Italija

Italijos lietuvių bendruomenė

12
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Izraelis

Lietuvių bendruomenė Izraelio
valstybėje ,,Nerija“

Jungtinės Karalystės lietuvių
bendruomenė

14

2021 m. rugsėjo 24-26 d. planuojamas kasmetinis visuotinis Italijos lietuvių
suvažiavimas Rodi Garganico mieste, Apulija. Projekto idėja - atspindėti
Apulijos regiono ir Lietuvos santykius per istorines asmenybes ir kultūrinį
paveldą. Suvažiavimo metu planuojamos veiklos: konferencijos lietuvių ir
Visuotinis Italijos lietuvių
italų kalbomis, skirtos geriau pažinti ir suvokti dviejų tautų istorinis ryšius,
bendruomenės suvažiavimas, skirtas bus skiriamas dėmesys Marijos Gimbutienės 100-osioms gimimo metinėms
puoselėti senąsias lietuvių tautos
paminėti, sutartinių pasirodymas, degustacinė vakarienė, edukaciniai
tradicijas, susipažinti ir gilinti
užsiėmimai šeimoms. Bus pristatoma Virtuali lituanistinė mokykla, vyks
Lietuvos istorijos pažinimą, ryšių su diskusijos. Projekto metu taip pat siekiama užmegzti glaudesnius ryšius su
Italija suvokimą ir svarbą
Italijos ir Lietuvos valstybinėmis ir savivaldos institucijomis, numatomas
oficialių bendradarbiavimo sutarčių tarp Rodi Garganico (Italija) ir Anykščiai
(Lietuva) pasirašymas. Bus surengta apskritojo stalo diskusija, kurioje
pristatoma svečių iš Anykščių – verslininkų Eriko ir Giedrės Leitonų –
sėkmės istorija.

2600

Lietuvos vardo aidai

Planuojamas renginių ciklas: tradicinių lietuviškų ir valstybinių švenčių
minėjimo renginiai; ekskursija į Jeruzalę M. K. Radvilos Našlaitėlio keliais;
šeimos šventė vietinių lietuvių ūkyje; du kino seansai tęsiant ,,Kinas po
žvaigždėmis“ iniciatyvą; ekskursija lietuvių bendruomenės nariams po Izraelį;
šakočių gamybos užsiėmimai pas vietinius lietuvius; rankdarbių dirbtuvės;
Knygų klubo susitikimai.

1500

Leeds lietuvių bendruomenės 10mečio šventė

2021 m. rugsėjo mėn. Leeds lietuvių bendruomenė planuoja surengti savo 10ojo gimtadienio šventę. Organizuojamas šventinis koncertas, kuriame
pasirodys šalyje veikiantys lietuvių šokių ir muzikos kolektyvai. Taip pat
planuojama surengti knygos „Būk savanoris – keisk pasaulį“ autorės Neringos
Kurapkaitienės paskaitą apie savanorystę ir bendruomeniškumą, išleisti ir
pristatyti bendruomenės veiklos įamžinimui skirtą žurnalą.

600

2021 m. kovo - gegužės mėn. Leeds lietuvių bendruomenė planuoja surengti
lietuvių šeimų turistinį žygį automobiliais po miesto apylinkes. Žygis vyktų
estafetės principu - kiekviename sustojimo punkte dalyvių lauktų užduotys,
kurias įveikę jie galėtų tęsti kelionę. Užduotys būtų kuriamos lietuviškų
tradicijų tematika.

15

Jungtinės Karalystės lietuvių
bendruomenė

Turistinis šeimų ralis

16

Jungtinės Karalystės lietuvių
bendruomenė

Planuojama suburti Leeds lietuvių bendruomenės teatro trupę ir pastatyti
Leeds lietuvių bendruomenės teatro pirmąjį jos spektaklį pagal išeivijos autorės Loretos Vilkytės pjesę ,,Kaip
steigimas/spektaklio kūrimas
jums ne gėda, vaikai?“. Spektaklį planuojama filmuoti ir transliacijos
nuoroda, įrašu pasidalinti su kitomis lietuviškomis organizacijomis.

Jungtinės Karalystės lietuvių
bendruomenė

Amatų šventė Mančesteryje,
Jungtinėje Karalystėje

Jungtinė
Karalystė
17

2021 m. birželio 26-27 d. Mančesterio lietuvių bendruomenė planuoja
organizuoti lietuviškų tradicinių amatų dienas Mančesteryje. Renginio metu
vyks verbų rišimo, Joninių vainikų pynimo, juostų audimo, keramikos,
šiaudinių sodų gamybos, kalvystės užsiėmimai.
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Jungtinė
Karalystė

Planuojama organizuoti mokiniams skirtas tautines meno dirbtuves nuotoliniu
būdu. Dirbtuves moksleiviams organizuotų ir vestų VŠĮ Kūrybinių dirbtuvių
,,Laikas sau“ darbuotoja.

Mančesterio lietuvių
sekmadieninė mokykla

Trokštu tave pažint, Tėvyne

19

Jungtinės Karalystės lietuvių
bendruomenė

2021 m. rugpjūčio 17-21 d. planuojama organizuoti vaikų ir jaunimo iš
Pilietiškumo, patriotiškumo ir
socialiai pažeidžiamų šeimų stovyklą Lietuvoje. Stovykloje dalyvautų ir
bendruomeniškumo skatinimo vaikų Lietuvoje, ir Jungtinėje Karalystėje gyvenantys jaunieji tautiečiai. Stovykloje
ir jaunimo stovykla Lietuvoje
vyks paskaitos ir praktiniai užsiėmimai, kuriuos ves Lietuvos kariuomenės,
Šaulių sąjungos, Lietuvos policijos atstovai, ,,Misija Sibiras“ dalyviai.

0
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Peterboro lietuvių bendruomenė JK Реtеrbоrоugh lietuvių namai

Planuojama nuomojamose patalpose įkurti Lietuvių namus Peterboro mieste.
Prašoma skirti lėšų šių patalpų nuomai.

0
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ALNES matomumo šalyje,
Lietuvių asociacija Šiaurės Rytų
bendruomeniškumo ir pilietiškumo
Škotijoje
stiprinimas

Planuojamas renginių ciklas: sausį planuojama organizuoti metinį
bendruomenės narių susirinkimą; liepos 6 d. - Mindaugo karūnavimo dienos ir Tautinio kostiumo dienos minėjimą; gruodžio 18 d. - tradicija tapusią
kalėdinę vakaronę Škotijos lietuviams.

600

2021 m. rugsėjo mėn. planuojama organizuoti konferenciją, į kurią būtų
kviečiami Jungtinėje Karalystėje veiklą vykdantys lietuviai profesionalai,
Lietuvių ir Jungtinės Karalystės
Lietuvos ir Jungtinės Karalystės pasižymėję verslo atstovai. Pirmojoje dalyje
profesionalų ir verslo atstovų aukšto
būtų skaitomi pranešimai verslo plėtojimo, transformacijos bei investavimo
lygio konferencija Londone
temomis, antroji dalis būtų skirta ryšių tarp dalyvių užmezgimui ir
stiprinimui.

1200

2021 m. vasarą planuojama organizuoti 2 dienų trukmės Jungtinės Karalystės
lietuvių bendruomenei priklausančių organizacijų ir šalyje veikiančių
lituanistinių mokyklų atstovų sąskrydį. Sąskrydžio dalyviai būtų kviečiami
dalyvauti organizacinius, bendradarbiavimo ir lyderystės gebėjimus
stiprinančiuose, bendruomeniškumą skatinančiuose mokymuose. Mokymus
vesti planuojama kviesti prof. A. Kazlauskienę; Š. Dignaitį, R. Juozapavičių,
I. Vasiliauską, N. Bliūdžiūtę, prof. G. Mažeikį.

3000

2021 m. liepos 9-11 d. Anglijos pietinėje dalyje planuojama organizuoti
šeimų stovyklą, kurios tikslas - puoselėti lietuvybę ir skatinti
bendruomeniškumą. Stovyklos dalyviai būtų kviečiami į protmūšį Lietuvos
istorijos tematika, skaitomos paskaitos apie Lietuvos Nepriklausomybės
pripažinimą Jungtinėje Karalystėje (kviečiami istorikas M. Tavoras ir gidas
D. Ramanauskas), Lietuvos ir Jungtinės Karalystės dvišalius santykius. Taip
pat planuojama surengti edukacinius užsiėmimus lietuviškų tradicijų
tematika, sporto rungtis šeimoms. Tokio pobūdžio stovyklos organizuojamos
nuo 2017 m.

2700
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Londono Sičio lietuvių klubas

Jungtinės Karalystės lietuvių
bendruomenė

JKLB sąskrydis 2021

Lietuvių bendruomenė Jungtinės
Stovykla „Mažoji Lietuva - 2021“
Karalystės pietinėje pakrantėje

4

0

2021 m. sausio - liepos mėn. planuojama organizuoti nuotolinius mokymus
,,Zoom“ platformoje 30 Jungtinėje Karalystėje gyvenančių lietuvių jaunuolių
(12-20 m. amžiaus). Projektu siekiama padėti jaunuoliams išlaikyti
,,Gintarėliai“ stovyklos metu užmegztus ryšius su bendraamžiais ir puoselėti
jų tautinį tapatumą. Pirma mokymų dalis bus skirta mokymų turiniui
apžvelgti, supažindinti dalyvius su ,,UNESCO“ organizacija, aptariamos
aplinkos apsaugos temos. Antroji dalis - 4 paskaitos apie į ,,UNESCO“
paveldo sąrašą įtrauktus Lietuvoje esančius objektus. Trečioji mokymų dalis virtualūs susitikimai su žymiais lietuviais keliautojais. Ketvirtoji mokymų
dalis skirta ekologinių bei aplinkosauginių įgūdžių vystymui ir tobulinimui.

25

Lietuvių bendruomenė Jungtinės
Atsakingas lietuvis Anglijoje
Karalystės pietinėje pakrantėje

26

2021 m. rugsėjo 25 d. Rygos VEF kultūros rūmuose planuojama organizuoti
Tarptautinis dainų ir šokių festivalis Rygos lietuvių vidurinės mokyklos 30-mečiui paminėti skirtą XIV lietuvių
Rygos lietuvių vidurinė mokykla
,,Mano tėviškės spalvos“
išeivijos dainų ir šokių festivalį, subursiantį apie 300 dalyvių, 20 kolektyvų iš
skirtingų šalių. Festivalio metu vyks ir amatų mugė.

1000

Planuojamas renginių ciklas: vasario mėn. planuojama šalyje veikiančias
lietuviškas organizacijas suburti Vasario 16-osios minėjimui (vyks nuotoliniu
būdu); liepos mėn. - kartu paminėti Mindaugo karūnavimo dieną, rugpjūčio
mėn. planuojama organizuoti ,,Lietuvos dienas“ Rygoje; rugsėjo mėn. ,,Joniškiečių pikniką Rygoje“.

1000

Tradiciniai draugijos renginiai ir veikla: šv. Kazimiero dienos minėjimas,
bažnytinių chorų šventės organizavimas, ,,Šaltinio“ leidyba ir platinimas,
piligriminių kelionių į Lietuvą organizavimas, vaikų žinių apie šv. Kazimierą
konkurso organizavimas.

600

Latvija

0

27

Latvijos lietuvių bendruomenė

Latvijos lietuvių bendruomenės
veikla „Lietuvybė Latvijoje 2021
metais“

28

Lenkijos lietuvių šv. Kazimiero
draugija

Lenkijos lietuvių šv. Kazimiero
draugijos veiklos organizavimas
2021 m.

Punsko lietuvių kultūros namai

Tradicinių Punsko LKN renginių - lietuvių bendruomenės švenčių ir festivalių
- organizavimas: tarptautinė teatro diena - „Melpomenės drugeliai“, V
lietuviško šokios festivalis „Raitakojis“, XVIII vaikų lietuviškos dainos
Kultūrinės veiklos palaikymas 2021
konkursas „Dainorėlis“, Žolinės – Punsko kultūros dienos, XXX jubiliejinis
m.
klojimo teatrų festivalis. Tai pat numatoma iškilmingai švęsti Punsko lietuvių
kultūros namų 65-mečio, choreografinio sambūrio „Jotva“ 70-mečio, kapelos
„Klumpė“ 55-mečio ir tautinių šokių grupės „Vyčiai“ 20-mečio jubiliejus.

1500

Tradiciniuose kasmetiniuose konkursuose dalyvaus apie 230 lietuviškų
mokyklų ir vaikų darželių Lenkijoje moksleivių: bus suorganizuoti dailiojo
žodžio, lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir geografijos konkursai. Mokinius
dalyvauti konkursuose parengs apie 20 mokytojų. Kiekvieno konkurso
dalyvius vertins vertinimo komisija. Jauniausiems laimėtojams bus nupirktos
kuklios dovanėlės, vyresniesiems - suorganizuota pažintinė kelionė į Lietuvą.
Kiekvienam dalyviui bus įteiktas pagyrimo raštas už dalyvavimą, laimėtojams
diplomai.
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29

Lenkijos lietuvių draugija

30

Dailiojo žodžio, lietuvių kalbos,
Lietuvos istorijos ir geografijos
konkursų organizavimas

Lenkija

5

Lenkija
Lenkijos lietuvių draugija

31

,,Lietuviškas vakaras“ Suvalkuose

LLD organizuojamas šventinis vakaras, kuriame pristatoma Suvalkų
trikampio lietuvių kultūra ir tradicijos: koncertuos Suvalkų, Seinų ir Punsko
lietuvių suaugusių, vaikų ir jaunimo ansambliai. 2018 m. LLB beveik po 100
metų Suvalkų mieste surengė pirmą „Lietuvišką vakarą“, kurio metu buvo
vaidinta, šokta, dainuota, - siekiama puoselėti šią tradiciją.
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Lenkijos lietuvių draugija

Rudens gėrybių šventė su proza ir
daina

2021 m. spalio mėn. Suvalkų lietuvių ansamblio ,,Ančia“ ir mėgėjų teatro
,,Sūduvis“ tradicinė rudeninė meninė programa Suvalkų gyventojams: kasmet
rudenį organizuojamas renginys su prozos skaitymais, vaidinimais ir daina.
Per Rudens gėrybių šventę suvalkiečių veikla būtų pristatyta Lenkijos lietuvių
visuomenei ir svečiams iš Lietuvos.

33

Lenkijos lietuvių draugija

Dariaus ir Girėno paminklo ir
muziejaus jų žūties vietoje
Pščelniko priežiūra

LLD Ščecino lietuviai prižiūri Dariaus ir Girėno paminklo aplinką lakūnų
žūties vietoje ir muziejų Mislybuže (tvarko aplinką, mini skrydžio/žūties
metines).

Lenkijos lietuvių jaunimo
sąjunga

Ateitį kuria tradicija: etninis
paveldas šiuolaikiškai

2021 m. LLJS kartu su PLJS organizuoja XVI Pasaulio lietuvių jaunimo
kongresą, kuris vyks virtualiai, keliais etapais. LLJS ketina sukurti
naujoviškas priemones - komiksą ir reprezentacinę video medžiagą, pritaikytą
sklaidai socialiniuose tinkluose. Projektas ,,Ateitį kuria tradicija: etninis
paveldas šiuolaikiškai“ yra kongreso kultūros programos dalis, kuria siekiama
sukurti naujovišką ir patrauklų turinį etninių žemių ir kongreso sklaidai bei
lietuviškos kultūros reprezentavimui.

Liuksemburgo lietuvių
bendruomenė

2021 m. kovo - lapkričio mėn. planuojamas trečiasis diskusijų, seminarų ar
prezentacijų ciklas temomis, aktualiomis Liuksemburgo ir užsienio lietuvių
Diskusijų ciklas pilietiškumo,
bendruomenėms: 1) Lietuviška tapatybė - raida, iššūkiai ir galimybės?; 2)
ekonomikos, kultūros ir švietimo
Fintech, investicijos į Lietuvą ir diasporos dalyvavimas; 3) Užsienio lietuvių
temomis „Lietuviai Liuksemburge ir švietimas: problemos ir perspektyvos; 4) Klimato kaita, žalioji energetika,
kitur - kas mus vienija“
žiedinė ekonomika, tvarus vartojimas - iššūkiai ir galimybės. Dalį diskusijų
planuojama organizuoti kartu su Belgijos lietuvių bendruomene. Diskusijas
planuojama rengti gyvai bei virtualiai.
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Naujosios Zelandijos lietuvių
bendruomenė

Lietuviškų filmų festivalis suburtų Naujosios Zelandijos filmų mėgėjus ir
NZLB narius. Festivalis truktų 3 dienas ir suteiktų žiūrovams unikalią
galimybę pamatyti 5-10 lietuviškus filmus istoriniame kino teatre „Monterey
Lietuviškų filmų festivalis Oklande, Cinemas“. Festivalyje rodomi filmai būtų su angliškais subtitrais, todėl būtų
Naujojoje Zelandijoje
prieinami ir anglakalbiams šeimų nariams, mažai lietuviškai kalbantiems
lietuvių vaikams ir vietiniams kino mėgėjams. Lietuviškų filmų festivalį
sudarytų trys programos: 1) vaikiška programa; 2) bendra programa; 3)
trumpametražių filmų vakaras. Festivalis vyktų liepos mėn.
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Liuksemburgas

Naujoji
Zelandija
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Vestland lietuvių bendrija
,,Vytis‘‘

Lietuvių bendrijos ,,Vytis“
ansamblio įkūrimas Bergene

Planuojama įkurti profesionalų Bergeno lietuvių muzikos ansamblį, kuris
galėtų atstovauti Vestland lietuvių bendrijai lietuvių organizacijų
susibūrimuose, koncertuose. Lėšų prašoma muzikinių instrumentų įsigijimui.

0

Norvegijos lietuvių
bendruomenių taryba

Ką veikia bendruomenė ir kodėl
verta tapti jos nariu?

Planuojama sukurti 3-4 laidas apie aktyviausias Norvegijos lietuvių
organizacijas. Laidose būtų pristatoma šių organizacijų veikla, sėkmingiausi
projektai, bendradarbiavimo su vietos komunomis pavyzdžiai. Šie reportažai
būtų viešinami socialiniuose tinkluose.
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2021 m. sausio – gruodžio mėn. planuojama surengti mažiausiai 6 teminius
susitikimus su žymiais žmonėmis ir savo sričių ekspertais. Planuojamos
temos: 1) pilietybės išsaugojimas, įgijus kitos valstybės pilietybę (į
susitikimus planuojama kviesti politikus ir visuomenės veikėjus, taip pat
pilietinės iniciatyvos „Mūsų metas dabar“ atstovus); 2) internetinis
balsavimas (diskusijų šiuo klausimu tikslas yra pasikviesti ekspertus, kurie
remdamiesi savo patirtimi ir pasaulinėmis gerosiomis praktikomis pateiktų
faktus apie internetinį balsavimą); 3) lituanistinis švietimas (diskusija norima
paskatinti daugiau savanorių prisidėti prie lituanistinės mokyklos
Nyderlanduose atkūrimo). Į susitikimus planuojama pakviesti lituanistinio
švietimo ekspertus iš kitų bendruomenių ir PLB Švietimo komisijos
pirmininkę Alviją Černiauskaitę.
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2021 m. vasario-gruodžio mėn. planuojami trys susitikimai su knygų autoriais
ir vertėjais (Eva Tombak, Aušra Gudavičiūtė, Lina Ever). Balandžio mėn.
planuojama surengti loteriją, kurios metu būtų galima laimėti naują knygą su
autoriaus parašu. Lapkričio mėn. planuojama surengti vienerių metų klubo
gimtadienį, jo metu vyktų istorijų pasakojimo vakaras su M. Varanauskaite.
Gruodžio mėn. planuojamas Kalėdų renginys, kurio metu būtų dovanojamos
knygos klubo nariams.
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Norvegija
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Olandijos lietuvių bendruomenė OLB Networking 3.0

39

Nyderlandai
Olandijos lietuvių bendruomenė
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Nyderlandų skaitytojų klubo
įkūrimas ir veiklos skatinimas

41

Lietuvių, gyvenančių ir kuriančių
Olandijos lietuvių bendruomenė Nyderlanduose kūrybos vakaras
„Kūrybos galerija“

2021 m. lapkričio 27 d. planuojamas Nyderlanduose gyvenančių lietuvių
kūrėjų darbų pristatymas Lietuvos ir Nyderlandų bendruomenei. Renginio
metu bus surengta paroda, kurioje bus demonstruojami tapybos, grafikos
darbai, taip pat fotografijos bei iliustracijų pavyzdžiai (planuojama 8
autoriai). Kita renginio dalis – istorijų pasakojimas, autoriai pasakos savo
istorijas, skaitys ištraukas arba poeziją iš išleistų arba tik rašomų knygų bei
kitų tekstų. Trečioji dalis – muzikinė, muzikantai atliks muzikos kūrinius
(planuojami trys pasirodymo dalyviai). Ketvirtoji dalis – iš anksto
užsiregistravę dalyviai gaus po penkias minutes laiko ir galės pademonstruoti
auditorijai savo dar niekam nerodytus kūrinius.
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Kaliningrado miesto L. Rėzos
lietuvių kultūros draugija

Projektas skirtas kasmetinei tradicinei draugijos veiklai, t.y. valstybinių ir
kalendorinių švenčių minėjimams, taip pat L. Rėzos 245-ųjų gimimo metinių
minėjimui, ansambliečių tautinių kostiumų atnaujinimui, patalpų nuomai,
kompiuterinei technikai.

Rusija

Kaliningrado miesto L. Rėzos
lietuvių kultūros draugijos veikla

7

Krasnojarsko regioninė lietuvių
tautinė kultūros autonomija
„Lietuva“

Norima atlikti buvusio lagerio vietoje pastatyto paminklo restauravimo
Lietuvos kultūros paveldo paminklo darbus. Jau yra parengti eskizai, darbų vykdytojai - savanoriai bendruomenės
Revučije restauravimas
nariai. Daugiausia lėšų prašoma transporto nuomai nuvykti į atminimo vietą
su darbo priemonėmis (generatorius, statybinės medžiagos).
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Maskvos lietuvių kultūros
bendrija

Bendrijos jubiliejinės šventės organizavimas: numatoma, kad spalio ar
Maskvos lietuvių kultūros bendrijos
lapkričio mėn. į bendrijos 30-mečio jubiliejų susirinks apie 100 žmonių, bus
30-mečio jubiliejus
rodomas video filmas apie organizacijos veiklą, vyks vaišės.
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Irkutsko srities lietuvių tautinės
kultūros centras „Švyturys“

Lietuviškų tautinių drabužių vaikų
šokių ansambliui „Perliukai“
pasiuvimas

Lietuviškų tautinių drabužių vaikų šokių ansambliui „Perliukai“ medžiagos
įsigijimui ir siuvimui.

0

Lietuviška kalėdinė vakaronė
Stokholme

2021 m. gruodžio 11 d. planuojama surengti tradicinę kalėdinę vakaronę
vietos lietuviams, kurios metu vyks amatų ir tradicinių lietuviškų patiekalų
mugė. Taip pat planuojama surengti iš Lietuvos atvyksiančio folkloro
ansamblio koncertą, bus kviečiami pasirodyti ir meninių gebėjimų turintys
vietos lietuviai.
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Lietuvių bendruomenė Švedijoje Baltijos šalių diena Švedijoje

2021 m. rugsėjo 11 d. organizuojamas Baltijos šalių vienybės dienos
minėjimo renginys, kuriame kasmet dalyvauja ir pasirodo lietuvių, latvių ir
estų bendruomenių liaudies šokių kolektyvai, chorai ir vaikų ansambliai.
Renginio metu vyksta koncertai, amatų ir tradicinių šių šalių patiekalų mugės,
pristatomos turizmo galimybės ir organizuojamos kino peržiūros.
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Vokietijos lietuvių bendruomenė Kultūros tiltai

2021 m. spalio 7-9 d. Niurnberge, Georgensmiunde ir Hiutenfelde
planuojamas kultūrinių renginių ciklas. Niurnberge bus rodomas ,,Rokiškio
teatro“ spektaklis ,,Kapinių klubas“. Georgensmiunde ir Hiutenfelde
planuojamos Justino Krisiūno filmo ,,Širdys“ peržiūros ir susitikimai su
režisieriumi filmui aptarti.
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Vokietijos lietuvių periodika:
Vokietijos lietuvių bendruomenė
istorija tęsiasi

Nuo 1951 m. Vokietijos lietuvių bendruomenės leidžiamas žurnalas
,,Informacijos“ - vienintelis šalyje lietuvių kalba leidžiamas periodinis
leidinys. Projekto tikslas - užtikrinti žurnalo popierinės versijos leidybos
tęstinumą.
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Konferencija Vokietijos lietuvių
kultūros instituto (LKI) 40 - metų
Vokietijos lietuvių bendruomenė
veiklos paminėjimui (lietuvių ir
vokiečių kalbomis)

2021 m. spalio 22-24 d. planuojama organizuoti mokslinę konferenciją
Lietuvių kultūros instituto jubiliejui, Archyvų metams paminėti ir a. a. dr. V.
Bartusevičiaus atminimui pagerbti. Konferencijoje D. Dapkutė iš Kauno
išeivijos instituto pristatys dr. V. Bartusevičiaus knygą ,,Vokietijos lietuviai
1951-1990“, taip pat bus pristatomi instituto archyvai. Planuojama į renginį
kviesti prof. habil. dr. E. Aleksandravičių, Lietuvos kultūros tyrimų instituto
Lietuvos filosofijos istorijos skyriaus vyr. darbuotoją dr. D. Viliūną, Lietuvos
istorijos instituto dėstytoją dr. N. Černiauską, Vokietijos Nord-Ost Institut
prof. Dr. Joachim Tauber.
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Lietuvių bendruomenė Švedijoje
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Švedija
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Vokietija
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Vokietija

Lietuvos ekspatų organizacija
Berlyne
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PLB

2021 m. birželio mėn. planuojama organizuoti Lietuvių profesionalų klubų
atstovų susitikimą. Renginio metu planuojama organizuoti strateginio
planavimo sesiją, diskusiją su LR ambasados Berlyne ir LR Seimo atstovais
apie 2020 m. Seimo rinkimų atneštus pokyčius Lietuvos diasporos politikos
Lietuvių profesionalų klubų atstovų
srityje, paskaitą apie diasporos įveiklinimą ir šio proceso gerąsias praktikas,
susitikimas Berlyne
interaktyvias dirbtuves organizacijų atstovų gebėjimų stiprinimui. Svarstoma
kviesti šiuos pranešėjus: Kingsley Aikins, Pierre-Yves Le Borgn, Liną
Linkevičių, Aušrinę Armonaitę, Dalią Asanavičiūtę, Dainą Kleponę, Mantą
Katiną, Eglę Adašiūnaitę, Rimvydą Baltaduonį, Kotryną Kurt.
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Pasaulio lietuvių bendruomenė

Pasaulio lietuvių bendruomenės
Seimas

2021 m. birželio 27-30 d. planuojama organizuoti PLB Seimą nuotoliniu būdu
- būtų renkama PLB valdyba ir pirmininkas. Numatomas dalyvių skaičius apie 190 (51 lietuvių bendruomenių pirmininkas, 24 lietuvių jaunimo sąjungų
pirmininkai, 100 rinktų lietuvių bendruomenių atstovų, PLB Valdyba, PLB
Konfliktų sprendimo komiteto bei PLB Kontrolės komisijos pirmininkai).
PLB Seimo metu dalyviai aptaria nuveiktus darbus, nubrėžia gaires ateities
veiklai, pasidalina patirtimi, svarsto aktualius išeivijos lietuviams klausimus.

Pasaulio lietuvių bendruomenė

Metraštis „Pasaulio lietuvis“

Jau antrus metus leidžiamas „Pasaulio lietuvio“ metraštis, vietoj anksčiau
leisto popierinio mėnraščio (100-150 psl., planuojamas tiražas apie 500 egz.).

3000

Internetinės svetainės www.pasauliolietuvis.lt rengimas. Bus parengti
straipsniai apie istorines asmenybes, daug prisidėjusias prie kraštų lietuvių
bendruomenių įkūrimo, lietuviškos veiklos skatinimo, lietuvybės puoselėjimo,
įtraukimo lietuvių į bendruomenės veiklą, apie užsienyje gyvenančių lietuvių
lietuvybės puoselėjimą, įvairiapusius ryšius su Lietuva.
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Pasaulio lietuvių bendruomenė

Pasaulio lietuviai ir Lietuva
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Pasaulio lietuvių bendruomenė

Pasaulio lietuvių bendruomenė per
Numatoma išleisti knygą, kurioje bus įamžinta PLB 30 metų veikla
30 Lietuvos nepriklausomybės metų
(numatomas tiražas 1200 egz.).
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