Užsienio lietuvių organizacijų projektų finansavimas 2020 m.
EILĖS NR.

ŠALIS

ORGANIZACIJOS
PAVADINIMAS

PROJEKTO PAVADINIMAS

TRUMPAS PROJEKTO APRAŠYMAS

SKIRIAMA
SUMA (Eur)

Mullingaro lietuvių
bendruomenė

Festivalis visai šeimai „Gegužinė“

2020 m. birželį planuojama surengti festivalį visai šeimai „Gegužinė“, kuriame vyks
tautodailininkų mugė ir atlikėjų iš Lietuvos koncertas. Programa bus skirta paminėti
Lietuvos Nepriklausomybės 30-metį.

800
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Airijos lietuvių bendruomenė

Tarptautinis poezijos pavasaris
Airijoje 2020

2020 m. gegužės 18-25 d. organizuojami tradicija tapę Lietuvos poetų susitikimai su
Airijoje gyvenančias lietuviais, pristatoma jų kūryba, aptariami aktualūs kultūros,
meno, visuomenės raidos, lietuvybės išlaikymo klausimai.

0
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Australijos lietuvių
bendruomenė - Sidnėjuje

Istorinio spektaklio „Šimtmečio
moterys” pristatymas ir rodymas
Australijos lietuvių
bendruomenėms

2020 m. balandžio mėn. planuojama surengti spektaklio „Šimtmečio moterys“
pasirodymus Sidnėjuje ir Melburne. Spektaklio pristatymu siekiama Australijos lietuvių
bendruomenėms padėti geriau suprasti ir įsiminti Lietuvos istoriją, skatinti didžiuotis
mūsų valstybe, telkti lietuvius visame pasaulyje.

Australijos lietuvių
bendruomenė

Iki 2020 spalio 11 d. planuojami 8 renginiai, kurių metu bus siekiama skleisti
Seimo rinkimų 2020 populiarinimas
informaciją apie dalyvavimo rinkimuose svarbą, supažindinti ir galimai įtraukti
ir Australijos bendruomenių ryšių
lietuvius į bendruomenės veiklą, skleisti informaciją apie Australijos lietuvių
bei bendruomenės stiprinimas
bendruomenės veiklą.

Australijos lietuvių
bendruomenė

„Australijos lietuvių dienos 2020“
Sidnėjuje. Renginys Australijos
lituanistinių mokyklų mokytojams,
tėvams ir vaikams
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Airija
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Australija
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Austrija

Austrijos lietuvių bendruomenė Tapatybės paieškos bendrystėje

2020 m. gruodžio mėn. Sidnėjuje Australijos lietuvių dienų šventės metu planuojamas
švietimo renginys mokytojams, tėvams ir vaikams. Šiuo renginiu siekiama palaikyti
lituanistinį švietimą, skatinti lietuvių kalbos mokymą, jos vartoseną ir lietuvybės
išlaikymą.
Planuojamas renginių ciklas: vasario 16 d. bendruomenės narių visuotinis susirinkimas
ir naujos valdybos rinkimai; bendruomenės strateginė sesija jos veiklos gairėms
nustatyti; kovo 11 d. bus minimas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metis; kovo
24 d. - balandžio 1 d. organizuojamas menininkų festivalis LT.art Vienna, kurio tema tapatybė.
Planuojamas renginių ciklas: Valstybinių ir religinių švenčių minėjimai, išvyka į
Klaipėdą, bus organizuojamos Pasaulio lietuvių šventė ir tradicinė etnokultūrinė šventė
„Lietuvos dienos Lydos rajono regione“.
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Lydos lietuvių visuomeninis
susivienijimas „Rūta“

Lietuviškos kultūros plėtojimas

8

Pelesos lietuvių visuomeninis
susivienijimas „Gimtinė“

Lietuvių kultūros dienų
2020 m. rugsėjo mėn. lietuvių kultūros dienų organizavimas per šv. Lino atlaidus
organizavimas per Šv. Lino atlaidus Pelesoje, kur dalyvauja visos Baltarusijos lietuvių organizacijos. Kartu bus paminėta
Pelesoje
sukaktis - 85 metai lietuviškai Pelesos parapijai ir bažnyčiai.
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Pelesos vidurinė mokykla
lietuvių mokomąja kalba

Pelesos krašto šviesuoliai

2020 m. balandžio mėn. organizuojama Pelesos krašto šviesuolės Marijos Kruopienės
atminimui skirta konferencija, kurios metu bus minimi ir kiti krašto šviesuoliai, surinkta
ir susisteminta medžiaga apie kraštą, įvykius ir žmones; bus organizuotas piešinių
konkursas.
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Tarptautinė visuomeninė
organizacija „Gervėčių klubas“

Baltarusijos lietuvių švietimas,
lietuvybės puoselėjimas,
informacijos sklaida tarp
bendruomenių

Mėnraščio „Lietuvių godos“ leidyba, platinimas. Tai vienintelis nuo 1993 m.
leidžiamas periodinis leidinys apie Baltarusijos lietuvių gyvenimą.
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Tarptautinė visuomeninė
organizacija „Gervėčių klubas“

Gervėčių krašto lietuvių dienos
Lietuvoje - Lietuvos dienos
Gervėčių krašte

Nuo 1988 m. kasmet organizuojamas renginių ciklas, vyksta Gervėčiuose ir Vilniuje,
Kaune, Trakuose, Švenčionyse, Rokiškyje. Vyksta koncertai, parodos, susitikimai,
mugės, kurių metu bendraujama ir mezgami Lietuvos ir Baltarusijos glaudesni ryšiai.
Projekte dalyvaus Gervėčių krašto ir Rimdžiūnų mokyklos bendruomenė.

0
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Minsko lietuvių susivienijimas
„Vytis“

Tautų dialogas „Mišrios šeimos.
Privalumai - problemos. Tautybė
=pilietybė?“

2020 m. gegužės mėn. pabaigoje organizuojamas renginys kaip bendruomenės
suvažiavimas, kurio metu diskutuojama apie Baltarusijos lietuvių organizacijų ateitį.
Kartu su pranešėjais iš Lietuvos bus surengta diskusija apie tautinės tapatybės
suvokimą. Numatoma lietuvio dailininko iš Minsko tapybos darbų parodos atidarymas.

700

Viribus unitis (jėga vienybėje lot.)

2020 m. spalio arba lapkričio mėn. organizuojamas labdaros renginys, kuriame
dalyvautų Belgijos lietuvių organizacijos, LR diplomatinis korpusas, Lietuvą
atstovaujančio verslo atstovai bei Europos visuomeninės organizacijos Femmes
d'Europe (Europos moterys) Lietuvos grupė. Surinktos lėšos būtų skiriamos: Femmes
d'Europe Lietuvos grupės 2021 m. paramos projektui Lietuvoje ir Belgijoje veikiančiam
Lietuvos kultūros centrui išlaikyti (patalpų nuoma, veiklos draudimas).
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Lietuvos valstybės kultūros
savaitgalis „festivalis LABAS“

2020 m. gegužės 16-17 d. trečiajame LABAS festivalyje dėmesys bus skiriamas
Nepriklausomybės atkūrimo 30 metų sukakčiai, kartu dalyvaujant latvių ir ukrainiečių
bendruomenėms. Visą savaitgalį vyks parodos, pramogos, bus pristatomi lietuviški
amatai ir rankdarbiai, lietuviška virtuvė. Tikimasi, kad šiais metais festivalio renginius
aplankys apie 2500 žmonių.

1800

Brazilijos lietuvių bendruomenė, norėdama suvienodinti lietuvių liaudies šokių
kolektyvo narių tautinius kostiumus, ketina pasiūdinti 10 aukštaitiškų tautinių kostiumų
komplektų, atitinkančių tautinio kostiumo reikalavimus.

0
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Baltarusija

Belgija

Belgijos lietuvių bendruomenė

Brazilijos lietuvių bendruomenė

14
Brazilija
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Lietuvių liaudies šokių kolektyvo
„Nemunas Ansamblis“ narių
Brazilijos lietuvių bendruomenė
folklorinių kostiumų
standartizavimas

600
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Čekija

17

Čekijos lietuvių bendruomenė

Tradicinis Čekijos lietuvių Kalėdų
vakaras bendruomenės nariams

2020 m. gruodžio 5 d. bus organizuojamas tradiciniu tapęs kalėdinis vakaras Čekijoje
gyvenančių lietuvių šeimoms. Susibūrimo metu bus pristatomi lietuviški kalėdiniai
papročiai, vaikams rodomas iš Lietuvos atvykusios teatro trupės spektaklis.

420

Estijos lietuvių bendruomenė

Atkurtai Lietuvai 30/ELB 40

Planuojamas renginių ciklas: Kovo 11 d. skirta istoriko A. Švedo paskaita apie Lietuvos
kelionę nepriklausomybės link; pavasarį organizuojama tradicinė „Lietuvos diena
Taline“; spalį planuojama surengti bendruomenės 40-ojo jubiliejaus šventę.
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Lietuvos savaitė Tartu

2020 m. kovo 14-22 d. planuojami renginiai: dailininkės E. Kriaučiūnaitės paroda
Lietuvos Nepriklausomybės 30-mečiui paminėti; R. Tomingas ir S. Paltanavičiaus
knygų pristatymas; konferencija „Istorinė atmintis Lietuvoje ir Estijoje“; lietuviško
filmo peržiūra (svarstoma rodyti naują filmą „Žalgiris“); cepelinų gamybos dirbtuvės;
folkloro ansamblių pasirodymai.

300

Estija
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Tartu lietuvių bendruomenė
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Žvilgsnis į Lietuvos istorijos
Islandijos lietuvių bendruomenė
ypatumus

Iki 2020 m. rugsėjo 30 d. planuojama įgyvendinti dviejų dalių projektą. Pirmoji dalis kūrybinės dirbtuvės su G. Leonavičium ir J. Rutkauskaite pažinčiai su Lietuvos istorija
pasitelkiant edukacinius užsiėmimus. Antroji - organizacinių gebėjimų ugdymo
užsiėmimai su lektore Kotryna Gotberg.

1300

Valensijos lietuvių bendruomenė Kalėdinis sutartinių vakaras

2020 m. lapkričio arba gruodžio mėn. planuojamas netradicinis Kalėdinis vakaras
Valensijos lietuvių bendruomenėje, kuriame būtų pristatytas dr. Brigitos Bublytės
sutartinių muzikinis projektas.
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Islandija
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Ispanija

Valensijos lietuvių bendruomenė

Vaikų vasaros stovykla „Pažink
Lietuvą“

Kasmetinis Ispanijos lietuvių
Ispanijos lietuvių bendruomenė bendruomenės Šv. Jokūbo kelias
2020 m.
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Italijos lietuvių bendruomenė

23

Italija

Lietuvos Nepriklausomybės
trisdešimtmečio ir Konstitucijos
dienos paminėjimui skirtas Italijos
lietuvių suvažiavimas Sicilijoje: ,,30
lietuviškų įspaudų Italijoje“

2020 m. liepos mėn. organizuojama vasaros stovykla, kurios metu, vaikai bus skatinami
kalbėti lietuviškai, vyks viktorinos ir kiti žaidimai susiję su Lietuvos istorijos pažinimu,
Nacionalinių švenčių minėjimu.
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2020 m. kovo 13-15 d. organizuojamas tęstinis Šv. Jokūbo kelio projektas, kurio metu
lietuvių bendruomenės nariai eina piligriminiu keliu. Šių metų žygis skiriamas 30osioms Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metinėms paminėti.

2 000

2020 m. spalio 23-25 d. planuojama surengti Italijoje ir kitose užsienio šalyse
gyvenančių lietuvių suvažiavimą Sicilijoje, kurio metu būtų pristatomi trisdešimt
ryškiausių Italijos lietuvių darbų kultūros, meno, mokslo ir švietimo, politikos srityse
bei numatomos gairės aktyvesniam Italijos lietuvių dalyvavimui Lietuvos gyvenime.
Planuojama surengti konferenciją, koncertą, parengti straipsnių ciklą.

1 650

Italijos lietuvių bendruomenė

XII Tarptautinio muzikos festivalio
„Le stade d'Europa. Lietuva-Italija
2020'“ plėtra mininti Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį
Turine, Genujoje, Parmoje ir
Palerme

2020 m. lapkričio mėn. organizuojamas tarptautinis muzikos festivalis, skirtas paminėti
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį, stiprinti pasaulio lietuvių tarpusavio
ryšius, įprasminti tautinės tapatybės pažinimą bei atminimą, plėsti Lietuvos kultūros
sklaidą. Koncertus planuojama surengti Turine, Genujoje, Parmoje ir Palerme.

Italijos lietuvių bendruomenė

Italijos lietuvių šeimų vaikų ir
Lietuvos Skautų vaikų stovykla
Italijoje

2020 m. liepos mėn. organizuojama Italijos lietuvių bendruomenių šeimų vaikams
skirta skautiška stovykla kartu su skautais iš Lietuvos. Pagrindinis stovyklos tikslas
ugdyti jaunąją kartą, skatinti Italijos lietuvių vaikų tautiškumą ir patriotizmą, lietuvių
kalbos išlaikymą.

2000

Lietuvių bendruomenė Izraelio
valstybėje „Nerija“

Mes augame Lietuvai

Planuojamas renginių ciklas: Vasario 16-osios proga organizuojamas žygis į Izraelio
nacionalinį parką; pavasarį organizuojama diskusija su Eva Tombak apie emigraciją;
vasarą - šeimoms skirti edukaciniai užsiėmimai „Mes augame kartu“ lietuviškai istorijai
ir tradicijoms pažinti; rudenį planuojamas susitikimas su R. Banioniu ir jo istorinės
dramos „Purpurinis rūkas“ premjera Izraelyje.

1 500

Lietuvių mokykla Vašingtone

„Džinsai ir rokas sugriovė Sovietų
Sąjungą labiau nei kas kitas“,
Lietuvos laisvės trisdešimtmečiui
atminti unikalus forumo teatras
Vašingtone

Lietuvių mokyklos Vašingtone 5-mečiui ir Lietuvos laisvės trisdešimtmečiui atminti
organizuojamas forumo teatras (2 valandų), seminaras mokytojams (1,5 val.) ir
specialių Lietuvos istorijos pamokų ciklas, kurį moksleiviams moderuos mokytojas.
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Kolorado lituanistinė mokykla

Lietuviško kino vakaras

2020 m. balandžio 21-27 d. planuojama Lietuvoje sukurtus įvairaus žanro filmus rodyti
Kolorado valstijos kino teatruose ar kitose tam pritaikytose salėse. Siekiama
suorganizuoti pirmus pastoviai vyksiančius tokio pobūdžio renginius, kurie suburtų
Kolorado valstijoje gyvenančių lietuvių bendruomenę ir skatintų susidomėjimą
Lietuvoje kurtais meniniais bei dokumentiniais filmais.
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Jungtinės Karalystės lietuvių
bendruomenė

Jungtinė Jungtinės Karalystės
bendruomenių Kovo 11-osios 30mečio minėjimo šventė ir Kaziuko
mugė

2020 m. kovo 15 d. Leedso lietuvių bendruomenė planuojama surengti jungtinę
Leedso, Halo, Kings Lyno, Peterboro, Skantorpės, Londono, Burlio lietuvių Kaziuko
mugę, kuria taip pat būtų paminėta Kovo 11-oji. Mugės metu pasirodys šių
bendruomenių šokių kolektyvai ir chorai, vyks vaikų piešinių konkursas, veiks
tautodailės dirbtuvės ir koncertuos iš Lietuvos atvykę atlikėjai.
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Jungtinės Karalystės lietuvių
bendruomenės skyrius Halo
mieste - Lietuvių draugija
„Linas“

Baltų vienybės diena - tautinių
šokių, dainų ir muzikos šventė

2020 m. rugsėjo 20 d. Lietuvių draugija „Linas“ Halo mieste planuoja paminėti Baltų
vienybės dieną lietuvių, latvių ir estų tautinių šokių, dainų ir muzikos kolektyvų
susibūrimu.
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Izraelis
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JAV
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Jungtinės Karalystės lietuvių
bendruomenės skyrius Halo
mieste - Lietuvių draugija
„Linas“
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Jungtinės Karalystės lietuvių
bendruomenė
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Jungtinės Karalystės lietuvių
bendruomenė

Fotografijos paroda - Lietuva:
Saulės ratu. Lithuania in four
seasons.
Lietuvių, gyvenančių Jungtinėje
Karalystėje, pilietinio ir politinio
aktyvumo skatinimas rengiant
kandidatų į Seimo narius debatus
Jungtinės Karalystės lietuvių
bendruomenės kokybinį ir kiekybinį
augimą skatinantys lyderystės
mokymai suaugusiems ir
paaugliams

Lietuvių draugija „Linas“ Halo mieste planuoja surengti skirtingais metų laikais
įamžinto Lietuvos kraštovaizdžio ir miestelių fotografijų parodą Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui paminėti.

700

2020 m. gegužės pradžioje kartu su Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo sąjunga,
Londono Sičio lietuvių klubu, Lietuvių komercijos rūmais planuojama Londone
surengti kandidatų į Seimo narius užsienio lietuvių rinkimų apygardoje debatus.

1500

2020 m. gegužės - rugsėjo mėn. planuojama surengti 3 lyderystės mokymų ciklus
paaugliams ir suaugusiems, kuriais būtų siekiama ugdyti dalyvių organizacinius
gebėjimus.

0

2020 m. gegužės 30-31 d. JKLB Milton Keynes skyrius kartu su Šiaulių miesto
savivaldybės atstovais planuojama organizuoti kūrybinę stovyklą, kurioje būtų mokoma
lietuviškų senųjų amatų.

Jungtinės Karalystės lietuvių
bendruomenė

Tautodailės metams skirta dviejų
dienų kūrybinė stovykla
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Jungtinės Karalystės lietuvių
bendruomenė

Lietuvos Nepriklausomybės
Planuojama Kovo 11-osios proga Londone organizuoti Europos kultūros dienas atkūrimo 30-mečiui skirtos Europos
užsienio lietuvių bendruomenių šokių kolektyvų ir chorų koncertą.
kultūros dienos Londone
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Jungtinės Karalystės lietuvių
bendruomenė

Junkimės, bendruomenės!

Kings Lyno lietuvių bendruomenė planuoja organizuoti lietuvių bendruomenės
ansamblio išvyką į Kaune vyksiantį folkloro festivalį „Atataria lamzdžiai“. Kartu
norima įsigyti tautinius drabužius ansamblio nariams.
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Jungtinės Karalystės lietuvių
bendruomenė

2020 m. kovo 20-22 d. Porthsmouth „Jūra“ bendruomenė planuoja iškilmingu
minėjimu ir koncertu švęsti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį. Kovo 11Lietuvos Nepriklausomybės 30osios minėjime paskaitas apie šios datos svarbą ir pasaulio lietuvių vaidmenį šiandien
mečio renginys „Laisvės pavasaris“ skaitys istorikas N. Černiauskas ir gidas D. Ramanauskas. Gyvos muzikos koncerte
pasirodys Jungtinėje Karalystėje gyvenantys lietuviai atlikėjai ir muzikinė grupė
„Biplan“.
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ALNES - Lietuvių asociacija
šiaurės rytų Škotijoje

ALNES matomumo šalyje,
bendruomeniškumo ir pilietiškumo
stiprinimas

34

Jungtinė
Karalystė

Planuojamas renginių ciklas: vasario pabaigoje organizuojamos Lietuvių dienos
Aberdyne, Užgavėnės; kovą - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio
minėjimas, žygis į kalnus trispalvei iškelti; vasarą planuojamos Joninių ir Mindaugo
karūnavimo šventės; gruodį bus organizuojamas kalėdinis renginys šeimoms.
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Planuojama išleisti knygą lietuvių ir anglų kalbomis „Lietuviškosios tapatybės ženklai
Peterborough“, kurią sudarytų 3 dalys - nuotraukos, vietinių lietuvių istorijos lietuvių ir
anglų kalbomis.
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Peterborough lietuvių
bendruomenė „Švyturys“

Lietuviškosios Tapatybės Ženklai
Peterborough
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Britų Kolumbijos lietuvių
bendruomenė

Lietuvos nepriklausomybės
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio minėjimas: krašto lietuviams skirta
atkūrimo 30-mečio minėjimas; Britų
šventė, galimybė susiburti, Lietuvos istorijos pristatymas. Britų Kolumbijos lietuvių
Kolumbijos lietuvių bendruomenės
bendruomenės kalėdinė vakaronė: tradicinė šventė, suburianti skirtingas kartas.
kalėdinė vakaronė
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Britų Kolumbijos lietuvių
bendruomenė

2020 m.Vankuverio Europos
festivalis
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Daugpilio lietuvių draugija
„Rasa“

2020 m. liepos mėn. dvyliktąjį kartą Daugpilyje organizuojamas lietuviškų dainų ir
Lietuviškos dainos ir šokių XII-asis
šokių festivalis, skiriamas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui paminėti.
festivalis
Vyks edukacinė programa, pristatoma lietuviška virtuvė.

500

43

Rygos lietuvių vidurinė mokykla

2020 m. gegužės 22-24 d. Rygos Vermanio parko estradoje organizuojamas Lietuvos
Tarptautinis dainų ir šokių festivalis
Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui skirtas XII-asis dainų ir šokių festivalis,
„Mano tėviškės spalvos“
subursiantis apie 400 dalyvių, 20 meno kolektyvų iš 5 šalių.

1000
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Lenkijos lietuvių etninės
kultūros draugija

Žolinių folkloro festivalis „Graži
mūsų šeimynėlė“

Jau keletą metų LLEKD organizuoja Žolinių folkloro festivalį vis kita tema. Į jį
kviečiami kolektyvai iš Lietuvos, pasirodymus rengia Punsko krašto lietuvių folkloro
ansambliai.

500

Velykinis konkursas - paroda

2020 m. balandžio 28 d. jau dvidešimt pirmą kartą LLEKD organizuojama tarptautinė
Velykinė paroda-konkursas. Pristatomi darbai Velykų tema: margučiai, verbos,
karpiniai, juostos, sodai. Kviečiami tautodailininkai ir jaunimas iš Lietuvos ir Punsko
krašto. Nusipelnę tautodailininkai - konkurso dalyviai bus apdovanoti diplomais ir
ekskursija į Lietuvą už geriausius konkursinius darbus.

600

Planuojama organizuoti: Pasaulio lietuvių maldos dieną Seinuose kovo 1 d.; VII
bažnytinių chorų susitikimą gegužės 24 d.; platinti krašto žurnalą „Šaltinis“; bus
rengiamos piligriminės kelionės į Lietuvą; lapkričio 20d. - dailės ir eilėraščių apie Šv.
Kazimierą konkurso apibendrinimas.

600

Kanada

2020 m. gegužės 31 d. Įvairių tautų festivalyje bus pristatoma Lietuva -parengtas
stendas apie Lietuvą, tautiniais kostiumais vilkintys 20 savanorių pasakos apie Lietuvą,
meninis pasirodymas festivalio kultūrinėje dalyje.

0

0

338

Latvija

45

Lenkijos lietuvių etninės
kultūros draugija

46

Lenkijos lietuvių Šv. Kazimiero Lenkijos lietuvių Šv. Kazimiero
draugija
draugijos veikla 2020 m.

Punsko lietuvių kultūros namai

47

Lenkija

Projekto metu vyks tradicinis tarptautinės teatro dienos renginys „Melpomenės
Kultūrinės veiklos palaikymas 2020 drugelių“ apdovanojimų šventė, XVIII vaikų lietuviškos dainos konkursas „Dainorėlis“,
m.
XXIX klojimo teatrų festivalis, Žolinės, XII muzikuojančių šeimų šventė, Chorų
šventė. Lėšų prašoma ir vyriškų liemenių įsigijimui kapelai „Klumpė“.

1100
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Lenkija

Lenkijos lietuvių draugija

2020 m. birželio 12 d. Lenkijos lietuvių svarbiausio dvisavaitinio žurnalo „Aušra“ 60Lenkijos lietuvių dvisavaitinio
mečiui skirtas veiklų ciklas: parengta archyvinė paroda, jubiliejinio žurnalo numerio
leidinio „Aušra“ 60 metų jubiliejus
leidyba, jubiliejui skirtas šventinis vakaras.

600
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Lenkijos lietuvių draugija

„Lietuviškas vakaras“ Suvalkuose

Gegužės-birželio mėn. bus organizuojamas trečiasis lietuviškas vakaras. Pasak lietuvių,
tai Suvalkų lietuvių atgimimo simbolis. Dalyvaus Suvalkų lietuvių šokių grupė,
vokalinis-instrumentinis ansamblis, teatras ir vaikų grupė, ansamblis Ančia ir
kolektyvai iš Seinų ir Punsko.
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Lenkijos lietuvių draugija

Dariaus ir Girėno paminklo ir
muziejaus jų žūties vietoje
Pščelnike priežiūra

Planuojama tvarkyti lakūnų žūties vietoje Pščelnike esančią klėtelę, paminklą, aplinką.
Prisidėti prie Dariaus ir Girėno 87-ųjų žūties metinių minėjimo.

800
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Lenkijos lietuvių draugija

Rudens gėrybių šventė su proza ir
daina

Spalio mėn. planuojama Suvalkuose organizuoti šventę, skirtą Tautodailininkų metams.
Renginio metu savo kūrybą skaitytų vietos bendruomenės atstovai ir svečiai iš Lietuvos.
Šventėje dalyvautų Suvalkų lietuvių meno kolektyvas „Ančia“, mėgėjų teatras
„Sūduvis“.

300
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Lenkijos lietuvių draugija

Dailiojo žodžio, lietuvių kalbos,
Lietuvos istorijos ir geografijos
konkursai

Kasmetinis tradicinis renginys. Numatoma organizuoti konkursus mokyklinio amžiaus
vaikams. Vyresniems laimėtojams bus suorganizuota ekskursija į Lietuvą. Dalyvauja
apie 250 moksleivių ir 20 mokytojų.

600
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Vysk. A. Baranausko fondas
„Lietuvių namai“ Seinuose

Seinų „Lietuvių namų“ kultūrinė
veikla

Projektas iš 2 dalių: 1) tarptautinis lietuvių liaudies muzikos ir šokių vakaras gegužės
mėnesį. Pasirodys Seinų-Punsko-Suvalkų ir 2-3 kolektyvai iš Lietuvos. 2) XVII
tarptautinė kapelų šventė - Seinai 2020. Dalyvauja visos Seinų ir Punsko krašto
kapelos.

1000

Liuksemburgo lietuvių
bendruomenė

Lietuva tarptautiniame 37-ajame
Migracijos, tautų ir kultūrų
festivalyje Liuksemburge:
tautodailė, amatai, Liuksemburge
kuriantys lietuviai menininkai

2020 m. vasario 29 - kovo 1 d. festivalio svečiai galės pažinti Lietuvą - paragauti
nacionalinės virtuvės patiekalų ir susipažinti su lietuviais menininkais, gyvenančiais ir
kuriančiais Liuksemburge. Šių metų stendas skleis žinią apie Baltijos kelio minėjimo
30-metį. Festivalio kultūros programoje bus pristatoma menininkės Auksės
Poškuvienės tapytų lino drabužių kolekcija.

640

Liuksemburgo lietuvių
bendruomenė

2020 m. planuojamas diskusijų, seminarų ar prezentacijų ciklas temomis, aktualiomis
Liuksemburgo ir Belgijos lietuvių bendruomenėms: 1) Lietuviška tapatybė - raida,
Diskusijų ciklas pilietiškumo,
iššūkiai ir galimybės?; 2) Fintech, investicijos į Lietuvą ir diasporos dalyvavimas; 3)
ekonomikos, kultūros ir švietimo
Užsienio lietuvių pilietiškumo stiprinimas. Galimybės ir iššūkiai artėjant naujiems
temomis „Lietuvių Liuksemburge ir Seimo rinkimams; 4) Užsienio lietuvių švietimas: problemos ir perspektyvos; 5)
aplinkui susitikimai ir diskusijos“
Iššūkiai Lietuvos valstybei šiuolaikinės geopolitikos sąlygomis - ką gali nuveikti
užsienio lietuvių bendruomenės; 6) Klimato kaita, žalioji energetika, žiedinė
ekonomika, tvarus vartojimas - iššūkiai ir galimybės.

700
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Liuksemburgas

55

800

56

Naujoji Zelandija

57

Naujosios Zelandijos lietuvių
bendruomenė

Vasario 16-osios minėjimas su
šventomis mišiomis

2020 vasario 8 d. organizuojamas Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjimas, kurio
metu bus laikomos Šv. mišios už Lietuvą ir Naujosios Zelandijos lietuvius.

0

Hordaland lietuvių bendrija
„Vytis“

Lietuvos jubiliejai Norvegijos
žemėje

Planuojami Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios minėjimai. Vasario 16 d. kunigas iš
Lietuvos laikys mišias už Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą, Kovo 11 d. proga bus
pašventinta trispalvė ir organizuojamas žygis į kalnus giedoti Tautiškos giesmės.

0

500

Norvegija
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Norvegijos lietuvių
bendruomenių taryba

Nepriklausomai Lietuvai – 30!

2020 m. kovo 14 d. planuojama surengti iškilmingą klasikinės muzikos atlikėjų iš
Lietuvos ir Norvegijoje gyvenančių lietuvių atlikėjų koncertą Lietuvos 30-ųjų
Nepriklausomybės atkūrimo metinių proga. Taip pat šiai sukakčiai paminėti Oslo
universitete organizuojama atvira paskaita apie Lietuvos istoriją, Lietuvos ir Norvegijos
santykius.
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Olandijos lietuvių bendruomenė

Lietuvos Nepriklausomybės 30mečio paminėjimas

2020 m. kovo 7-9 d. planuojamos Šv. mišios ir renginys, siekiant suburti
Nyderlanduose gyvenančius lietuvius kartu paminėti Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo 30-metį.

0

Olandijos lietuvių bendruomenė LitVentas-mobilioji programėlė

Mobiliosios programėlės iOS platformai kūrimas, siekiant palengvinti informacijos
sklaidos būdą apie Nyderlanduose organizuojamus ir vykstančius lietuviškus renginius
visoms Nyderlanduose veikiančioms lietuvių bendruomenėms ir organizacijoms.

0
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Olandijos lietuvių bendruomenė OLB Networking 2.0

2020 m. diskusijų serijos metu planuojama suorganizuoti mažiausiai 6 susitikimus su
žymiais Lietuvos politikos, meno, kultūros ir visuomenės veikėjais. Numatomos temos
ir pašnekovai: 1) diskusija su Rimvydu Baltaduoniu (,,Mūsų metas Dabar“); 2)
profesionalų klubo susitikimas; 3) susitikimas su Juozu Valčiuku (,,Misija Sibiras“); 4)
susitikimas su Tadu Brazdausku; 5) susitikimas su Lietuvos rašytojais: Pauliumi
Senūta, Marijumi Gailiumi, Kotryna Zyle, Tomu Vaisėta, Kristina Sabaliauskaite ir kt.
6) susitikimas su Aurelija Davydavičiene, knygos „Šimtmečio žiedas. Mano laiškai
Lietuvai“ sudarytoja.

900

62

Altajaus krašto lietuvių kultūros
Įamžinta mūsų tiesa
draugija

Tremtinio ir mokslininko Algirdo Šukio autobiografinės knygos „Taip buvo“ apie
tremtį, kalėjimą, likimą leidyba rusų kalba.

0
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Kaliningrado miesto L. Rėzos
lietuvių kultūros draugija

Projektas skirtas draugijos 30-mečiui ir ansamblių „Penke vaikee“ ir „Gabija“ 20mečiams paminėti. Taip pat bus minimos valstybinės ir kalendorinės šventės.

750
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Nyderlandai

Rusija

Kaliningrado miesto L. Rėzos
lietuvių kultūros draugijos veikla

Rusija
Kaliningrado miesto L. Rėzos
lietuvių kultūros draugijos lietuvių
jaunimo lietuvių šokių ansamblio
„Bičiuliai“ tautinių kostiumų
įsigijimas

2019 m. Rėzos lietuvių kultūros draugijos įsteigtam lietuvių jaunimo lietuvių šokių
ansamblio „Bičiuliai“ atlikėjams (4 poros) tautinių kostiumų įsigijimas.

0

Tautinio šokio dirbtuvėlės su prof.
V. Mačiulskiu

2020 m. balandį planuojama surengti du choreografijos prof. V. Mačiulskio seminarus
„Baltijos“ ir „Vijurko“ šokių kolektyvams, Hamburgo, Rogalando, Sankt Peterburgo
šokių kolektyvų vadovams. Seminaruose profesorius dalinsis vadovavimo patirtimi,
vadovaujamų kolektyvų veiklos tradicijomis, pasakojimu apie lietuviškų tautinių šokių
tradicijas.

0

Švedijos lietuvių bendruomenė

Čia skamba Laisvė!

2020 m. kovo 7 d. planuojami edukaciniai užsiėmimai, kurių dalyviai bus kviečiami
pasidalinti prisiminimais apie „Dainuojančios revoliucijos“ laikotarpį, o profesionali
sutartinių atlikėja mokys susirinkusiuosius lietuvių liaudies dainų. Kovo 8 d. vyks
diskusija, kurioje bus gvildenama lietuvybės išsaugojimo ir puoselėjimo tema, pagerbti
bendruomenės įkūrėjai.
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Turkijos lietuvių bendruomenė

Lietuvos Laisvę paminint

2020 m. kovo 1-31 d. planuojamas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio
minėjimo viešas renginys Stambule ir Ankaroje, surengiant lietuvių muzikos grupės
,,Subtilu-Z“ koncertus.
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VLB Hamburgo lietuvių
bendruomenė

Visuomeninių ir politinių renginių
ciklas

Planuojami susitikimai su A. Toliatu, E. Jakilaičiu, A. Bumblausku, kuriuose lietuviai
bus skatinami aktyviau dalyvauti Lietuvos politiniame, visuomeniniame ir kultūriniame
gyvenime.
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VLB Hamburgo lietuvių
bendruomenė
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VLB Hamburgo lietuvių
bendruomenė

Vasario 16-osios Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo
šventinis minėjimas
Kino vakaras Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo dienos
(Kovo 11-osios) 30-osioms
metinėms paminėti

Kaliningrado miesto L. Rėzos
lietuvių kultūros draugija

64

Švedijos lietuvių bendruomenė
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Švedija
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Turkija

Vokietija
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Vokietijos lietuvių jaunimo
sąjunga
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VLB Miuncheno lietuvių
bendruomenė

Baltoweenas 2020: 90 - ieji ir
politika

Lietuviško kodo beieškant

0

1 000

2020 m. vasario 22 d. planuojamas Vasario 16-osios minėjimas, kurio dalyviai bus
kviečiami susipažinti su etnografinėmis tradicijomis, pasirodys vietiniai šokių
kolektyvai ir muzikos ansambliai.

0

2020 m. kovo 27 d. planuojama pakviesti Hamburge ir jo apylinkėse gyvenančius
lietuvius į kino ir diskusijų vakarą „Aš - Lietuvos pilietis“. Planuojama rodyti filmą
apie R. Kalantą ir jo kovą už laisvę.

500

2020 m. spalio 30 d. - lapkričio 1 d. planuojama organizuoti kasmetinį diskusijų
festivalį „Baltoweenas“, kurio tema - „90-ieji ir politika“. Renginį sudaro trys dalys socializacijos vakaras, diskusijų ir kūrybinių dirbtuvių diena, koncertu baigiamas
kaukių pokylis.

0

2020 m. rugpjūčio 10-16 d. planuojama organizuoti vasaros stovyklą bendruomenės
lituanistinės mokyklėlės ir Lazdijų M. Gustaičio mokyklos moksleiviams Lazdijų
rajone.

0
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Pasaulio lietuvių bendruomenė

PLB ir PLJS lyderių suvažiavimas
„Už lietuvybę ir pilietiškumą“

Palangoje 2020 liepos 14-17 d. vyks PLB ir PLJS suvažiavimas, skirtas Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui ir Pasaulio lietuvių dienai paminėti. Numatoma,
kad dalyvaus atstovai iš 35-40 pasaulio šalių.

4500
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Pasaulio lietuvių bendruomenė

Metraštis „Pasaulio lietuvis“

Metiniame leidinyje „Pasaulio lietuvis“ pristatoma PLB veikla, bus paskelbti straipsniai
apie užsienio lietuvių indėlį į Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą.

1000
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Pasaulio lietuvių bendruomenė

Knyga „Pasaulio lietuvių
bendruomenė 2004-2020 metais“

Knygoje bus pristatytos 46 pasaulio lietuvių bendruomenės. Leidinys apims 16 PLB
veiklos metų. Autorė Vitalija Stravinskaitė jau yra parengusi 2004 m. išleistą knygą
„Pasaulio lietuvių bendruomenė 1949-2003 m.“
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Pasaulio lietuvių bendruomenė

„Pasaulio lietuviai ir Lietuva“

Tęstinis projektas: bus parengti straipsniai apie užsienio lietuvių bendruomenių veiklą,
iškiliausias asmenybes, prisidėjusias prie lietuvybės išsaugojimo.

PLB
0

3000

51948,00

