Užsienio lietuvių organizacijų projektų finansavimas 2022 m.

EILĖS NR.

ŠALIS

1

ORGANIZACIJOS
PAVADINIMAS

PROJEKTO PAVADINIMAS

TRUMPAS PROJEKTO APRAŠYMAS

SKIRIAMA
SUMA (Eur)

Airijos lietuvių bendruomenė

Stiprios ir efektyvios lietuvių organizacijos Airijoje ir
Jungtinėje Karalystėje

2022 m. planuojama suorganizuoti du seminarus Airijos ir JK lietuvių bendruomenių lyderiams,
kuriais siekiama sustiprinti bendruomenių organizacinius gebėjimus, skatinti bendradarbiavimą. Į
kiekvieną susitikimą planuojama pakviesti apie 20 dalyvių. Taip pat norima sukurti abiejų
bendruomenių lyderių internetinį diskusijų bei klausimų-atsakymų forumą.

3000,00

Mullingaro lietuvių
bendruomenė

Festivalis visai šeimai ,,Gegužinė“

2022 m. birželio 5 d. rengiamas festivalis šeimai ,,Gegužinė“. Į festivalį ketinama kviesti atlikėją(us)
iš Lietuvos. Dalyvaus Airijoje muzikuojančių lietuvių kolektyvai, vietiniai lietuvių tautodailininkai.
Bus prekiaujama lietuviškais tradiciniais valgiais.

900,00

Mano indėlis į Lietuvos ateitį

1) 2022 m. Lietuvių bendruomenė organizuos renginių ciklą: Valstybės dieną minės surengdama
lietuvių literatūros festivalį, kuris supažindins su lietuvių literatūros klasikų ir šiuolaikinių rašytojų
kūryba. Bus pristatyti kūrinių vertimai į armėnų kalbą. Festivalio metu įvyks poezijos konkursas,
eiles deklamuos bendruomenės nariai. 2) Vytauto Didžiojo universitete (VDU) rengiami intensyvūs
vasaros lietuvių kalbos ir kultūros kursai. VDU universiteto paraiškų konkurso būdu atrinkti
studentai mėnesį tobulins lietuvių kalbos žinias, praleis Lietuvoje ir taps pavyzdžiu kitiems
bendruomenės nariams. 3) Dalyvavimas Kalėdų labdaros mugėje (pajamos skiriamos projektams
Armėnijos regionuose finansuoti) - tai ne vien kilnaus tikslo palaikymas, bet ir puiki galimybė
pristatyti Lietuvą tarptautinei bendruomenei.

450,00

Pelesos vidurinė mokykla
lietuvių mokomąja kalba

LDK pilių keliais

2022 m. gegužės-birželio mėn., moksleivių atostogų metu, ketinama aplankyti Naugarduką, Lydą,
Krėvą, Alšėnus, Geranėnus, vykti į Lietuvą, lankyti Nacionalinį muziejų, Valdovų rūmus, Trakų pilį.
Projekte dalyvautų apie 30 asmenų: aktyviausias jaunimas ir LVS „Tėvynė“ nariai. Projektas
skiriamas Jaunimo metų minėjimui ir Vilniaus ir Lydos miestų 700-ųjų metinių (2023 m.)
minėjimui.

1600,00

Lydos lietuvių visuomeninis
susivienijimas „Rūta“

Lietuvių tradicijų ir kultūros palaikymas Baltarusijoje

2022 m. valstybinių švenčių minėjimas: bendruomenė planuoja iškilmingai minėti Vasario 16-osios
ir Kovo 11-osios šventes. Edukacinė ekskursija į Lietuvą į Klaipėdą. Tradicinė etnokultūrinė šventė
„Lietuvos dienos Lydos regione“: vyks edukacinė programa, pristatoma lietuviška virtuvė,
tradiciniai amatai ir rankdarbiai, folkloras.

2050,00

Čekijos lietuvių bendruomenė

Tradicinis Čekijos lietuvių Kalėdų vakaras

Planuojamas tradicinis Kalėdų vakaras. Bus rodomas Jurbarko kultūros centro K. Glinkso teatro
spektaklis „Naktukas“. Planuojama rengti Advento vainikų dirbtuves, pasikviečiant menininką iš
Lietuvos.

800,00

Danijos lietuvių bendrija

„Vaivos juosta“ - nuo Vilniaus iki Kopenhagos

2022 m. gegužės 15 d. DLB kartu su Baltijos baleto teatru organizuoja baleto „Vaivos juosta“
gastroles ir ketina pristatyti spektaklį Danijos ir Pietų Švedijos lietuvių bendruomenei.
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Visuomeninė kultūros
organizacija „Lietuvių
bendruomenė“

Baltarusija
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Danija
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Estija

Islandija

2022 m. kovo 19 d. planuojamas LPC klubo narių renginys, kuriame nariai kurs klubo strategiją,
siūlys idėjas renginiams bei projektams. Programa sujungtų klubo narius ir Lietuvos bei Danijos
verslo atstovus (planuojama 50-100 asm.). Pranešimus skaitys atstovai iš akademinės ir verslo
srities. Prireikus projektas būtų vykdomas nuotoliniu būdu.

1000,00

Estijos lietuvių bendruomenė

2022 m. gegužės mėn. organizuojamos Lietuvos kultūros dienos Taline. Planuojama pristatyti
senuosius lietuvių muzikos instrumentus ir sutartines, lietuvišką virtuvę. Rugsėjo pr. ketinama
pasikviesti rašytoją Giną Vilūnę, kurios romanas yra verčiamas į estų kalbą. Pokalbį su rašytoja
pabaigtų grupės „Kamanių šilelis“ pasirodymas. Lapkričio pr. planuojama surengti Teatradienį.

2500,00

2022 m. gegužės-rugsėjo mėn. bus pristatomos Lietuvos etnokosmologijos muziejaus atstovų
paskaitos temomis „Lietuviški vardai naktiniame danguje“, „Lietuvių ir su Lietuva susijusių žmonių
indėlis kosmoso tyrimuose“. Planuojami keli renginiai: mokslo metų pabaigos šventė, renginys
bendruomenės nariams ir susitikimas su mokyklos mokytojomis trumpame seminare.

1800,00

Ispanija

Mes turim kuo didžiuotis - Lietuva Estijoje

Islandijos lietuvių bendruomenė Lietuvos etnologija kosmoso platybėse

Ispanijos lietuvių bendruomenė
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Kopenhagos lietuvių
profesionalų klubas - Lithuanian
LPC+ diena
Professionals in Copenhagen
(LPC)

Ispanijos lietuvių bendruomenė

2022 m. planuojama organizuoti kasmetinį tradicinį žygį „Šv. Jokūbo kelias“ ir surengti Ispanijos
lietuvių bendruomenių lyderių ir atstovų suvažiavimą. „Šv. Jokūbo kelias“ - svarbiausias, visas
Ispanijos lietuvių regionines bendruomenes apimantis kasmetinis renginys, skiriamas Kovo 11-ajai
ir 100-osioms Lietuvos ir Ispanijos diplomatinių santykių atkūrimo metinėms. Projekto metu
planuojamas žygis pasirinktoje Šv. Jokūbo piligriminio kelio atkarpoje su lietuve gide. Po žygio
planuojama vakarinė dalis - programa, akcentuojanti svarbiausias užsienio lietuviams aktualijas,
Renginių ciklas 2022 m. Ispanijos lietuvių bendruomenės
istorinę atmintį, tautinę tapatybę. Gegužės mėn. planuojama surengti Lietuvos dienas Tenerifėje
bendruomeniškumui stiprinti
kartu su Ispanijos lietuvių suvažiavimu. Suvažiavimo metu regioninių bendruomenių lyderiai ir
atstovai pristatys savo istoriją, aktualijas ir veiklą, pasidalins patirtimi, dalyvaus emocinio intelekto
ir bendruomenės vertybių mokymuose (lektorė Irma Liubertienė, VšĮ Pozityvaus ugdymo instituto
vadovė, Lietuviškos mokyklos Tenerifėje „Baltic international school“ įkūrėja, VDU doktorantė ir
lektorė), aplankys lietuvišką mokyklą ir lietuvišką biblioteką Tenerifėje, dalyvaus ekskursijoje.
Lietuvių dienų Tenerifėje renginiuose planuojami lietuvių atlikėjų pasirodymai, koncertai.

Tarpbendruomeninis Liepos 6-osios, Valstybės dienos,
minėjimas, skirtas Lietuvos ir Ispanijos diplomatinių
santykių 100-mečiui paminėti

2022 m. liepos 6 d. planuojamas minėjimas yra bene didžiausias Katalonijos lietuvių bendruomenės
planuojamas renginys, kartu tai tarpbendruomeninis projektas - bendradarbiaujama su Švedijos
lietuvių bendruomene. Planuojama renginio vieta - Teatre Nacional de Catalunya. Renginio metu
numatomas Tautiškos giesmės giedojimas, Švedijos lietuvių bendruomenės šokių kolektyvo
„Baltija“ pasirodymas ir įtraukiančioji dalis, kuomet kviestų visus susirinkusius bendram šokiui.
Taip pat vyktų bendrystės vakaras, kuriame visi dalyviai bendrautų. Renginys būtų atviras ir
ispanams.

3700,00

1500,00

Ispanija

700,00

2022 m. planuojamas jau trečiasis etninės kultūros vakaras, kurio metu Valensijos moterų sutartinių
ansamblis „Sadula“ pasirodys kartu su Valensijos tradicinių dainų garsiu atlikėjų kolektyvu,
pritariant lietuviškoms kanklėms. Taip pat prieš kultūros vakarą konsulato patalpose numatyti dviejų
dienų kanklių mokymai su Rimantu Šliužinskiu, Klaipėdos universiteto profesoriumi, sutartinių
grupei ir besidomintiems lietuvių liaudies folkloru. Po mokymų planuojamas pasiruošimas
koncertui, programos sudarymas. Koncertas vyktų Denijos miesto kultūros centre.

1400,00

Italijos lietuvių bendruomenė

2022 m. sausio-gegužės mėn. Pjemonto lietuvių bendruomenė kartu su Italijos lietuvių
bendruomene, LRT, Kaunas 2022, VšĮ „Musica Vitale“ planuoja Turine surengti Eurovizijos atstovo
palaikymo akciją bei pristatyti Lietuvos kultūrą. 2 savaitės iki Eurovizijos pasirodymų planuojama
2022 metų Eurovizijos Lietuvos atstovų palaikymo akcija
įkurti fizinę erdvę, kurioje būtų pristatomi Lietuvos atlikėjai ir Lietuva. Į projektą taip pat ketinamą
Italijoje ir Lietuvos kultūros sklaida tarptautiniu mastu
įtraukti Turino moksleivius, kad jie skleistų žinią apie Lietuvą, rengtų pristatymus. Planuojama
Lietuvos kūrinį atlikti kitų šalių instrumentais, įtraukti kitų šalių muzikos profesionalus. Informaciją
planuojama viešinti Italijos dienraščiuose, būtų parengti 3 straipsniai.

1000,00

Italijos lietuvių bendruomenė

Italijos lietuvių bendruomenės suvažiavimas Bardi
miestelyje (Emilijos-Romanijos regionas), skirtas
paminėti bendruomenės 70-ąjį jubiliejų ir pagerbti
bendruomenės steigėją bei ilgametį pirmininką prelatą V.
Mincevičių

2300,00

Ispanijos lietuvių bendruomenė
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Inovacijų ir startuolių kultūriniai mainai

Valensijos lietuvių bendruomenė Skamba kanklės
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Italija
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2022 m. birželio mėn. planuojama vienos dienos konferencija, kurios metu „Baltic Sandbox“ ir
„Startup Lithuania“ pasidalintų patirtimi ir papasakotų apie Lietuvos startuolių ekosistemą, šių
dienų inovacijas, galimybes ir iššūkius. Taip pat planuojama pakviesti Barselonos startuolių veiklos
puoselėtojų kampaniją dalyvauti konferencijoje. Po renginio pranešimų vyktų diskusija pagal
dalyvių pateiktus klausimus. Vakarinio renginio metu dalyviai bendrautų ir stiprintų ryšius, megztų
kontaktus.

Asociacija „Emokis – Istruzione Skaitmeninio turinio pažinimas ir vertinimas užsienio
e cultura“
lietuvių mokiniams

2022 m. rugsėjo 16-18 d. planuojamas kasmetinis visuotinis Italijos lietuvių suvažiavimas EmiliaRomagna regione, Bardi miestelyje, kurio metu būtų paminėtas bendruomenės veiklos 70-metis,
įkūrėjo mons. Vinco Mincevičiaus pagerbimas, prisimenant jo veiklą, paminėti Lietuvos katalikų
Bažnyčios kronikos metai, plėtojami ir stiprinami ryšiai tarp Bardžio ir Lietuvos.

2022 m. vasario - lapkričio mėn. planuojami virtualūs mokomieji renginiai, kuriais siekiama mokyti
užsienio lietuvių ir lietuvių kilmės vyresniųjų klasių mokinius atpažinti ir vertinti skaitmeninės
informacijos turinį apie Lietuvą ir šalies kultūrinį, istorinį ir visuomeninį kontekstą, pasinaudojant
ekspertų suteikiamomis žiniomis. Numatoma, kad projekte dalyvaus apie 30 mokinių iš lituanistinių
mokyklų skirtingose šalyse. Renginiai mokiniams vyks su ekspertais, mokytojais reguliariai - du
kartus per mėnesį. Mokyklų pradinis atrinkimas dalyvavimui yra pagal formalų kriterijų Lituanistinių mokyklų registrą. Kviečiami registruotų mokyklų vyresnieji mokiniai, turintys
pakankamą kalbos žinių kiekį, taip pat mokyklos turėtų veikti Europos laiku.

0,00

Įkvėpimo šaltinis - Lietuva

Renginių ciklas: Valstybinių švenčių minėjimai; „Kino po žvaigždėmis“ projektas; Knygų klubas
„Atsiversk ir skaityk“ (planuojamas susitikimas su rašytoja, publiciste Eva Tombak. Rašytojos vizito
metu planuojamas knygos „Ar čia kas nors yra?“ pristatymas ir ekspresyvaus rašymo dirbtuvės);
Kulinarinės dirbtuvės „Šakočio suktinis” (šakočio gaminimo proceso video bus viešinamas Izraelio
socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidoje); Menų dirbtuvės; Izraelio lietuvių šventė (Izraelio lietuviai
ir izraeliečiai bus kviečiami pasimokyti šokti tautinių šokių, pasiklausyti „Folk Trio“ pasirodymo,
pasigrožėti modernia izraeliečio ir lietuvės šokio kompozicija ir kt).

Čiurlionio galerija Čikagoje

VR projekto „Angelų takais“ (K. Buožytė ir V. Žukas)
rodymas Čiurlionio galerijoje Čikagoje

Čiurlionio galerijoje Čikagoje bus įrengtas VR kambarys, išpieštas freskomis Čiurlionio paveikslų
tematika, jame bus rodomas VR filmas „Angelų takais“, vedamos edukacinės klasės apie garsaus
kompozitoriaus gyvenimą, tapybą, kūrybą. Projektas turėtų apkeliauti visas didžiausias lietuvių
bendruomenes JAV: Los Andželo, Niujorko, Detroito, kt. Projekto trukmė 2022 rugsėjis - 2024
gegužė.

0,00
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Lietuvių centras „Saulėtas
krantas“

Pasaulio mugė

„Saulėtas krantas“ kartu su kitomis Baltijos šalių bendruomenėmis dalyvaus 2022 m. kovo 20 d.
Floridoje Boynton Beach mieste Pasaulio mugėje, kurios pagrindinė tema - šv. Kazimieras, Lietuvos
globėjas, vyks tautinių šokių konkursas.

0,00
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Jungtinės Karalystės lietuvių
bendruomenė (LB „Žemyna“)

Amatų šventė

2022 m. birželio-rugsėjo mėn. planuojama surengti Mančesterio amatų šventę, skirtą paminėti JKLB
75-metį. Planuojama kviesti tiek JK, tiek Lietuvoje gyvenančius amatininkus. Ruošiamos audimo,
keramikos, sodų pynimo, karpinių, drožimo, pynimo iš vytelių dirbtuvės. Tautinių šokių kolektyvai
rengia šventinius pasirodymus.

1750,00
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Jungtinės Karalystės lietuvių
bendruomenė (LB „Žemyna“)

Užgavėnių šventė „Sveiki būkim, linksmi būkim“

Kovo 6 d. planuojama surengti Užgavėnių šventę, reprezentuojant keturis Lietuvos regionus. Bus
rengiamos Užgavėnių kaukės dirbtuvės, mokoma lietuviškų ratelių, žaidimų ir dainų, vyks
persirengėlių procesija, pasirodys Mančesterio lietuvių liaudies šokių ir dainų kolektyvas
„Perkūnas“.
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Jungtinės Karalystės lietuvių
bendruomenė

75-mečio kelias

2022 m. gegužės-liepos mėn. (data bus tikslinama) būtų organizuojama JKLB narių, skyrių ir
lituanistinių mokyklų bendruomenių šventė/koncertas paminėti JKLB jubiliejų.
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Jungtinės Karalystės lietuvių
bendruomenė

Išsaugokime išeivijos lietuviams lietuvišką knygą

Projekto tikslas - įkurti JKLB biblioteką-archyvą LR ambasados patalpose, paminint JKLB 75-metį.
Tai būtų lietuvių išeivijos spaudos ir muzikos leidinių kolekcija, siekiant padėti pagrindus
lietuviškos bendruomenės bibliotekos-archyvo atsiradimui JK. Taip pat planuojama parengti
kilnojamąją parodą pristatančią bibliotekos-archyvo įsteigimą ir JKLB veikos akimirkas (būtų
eksponuojama 5 JK miestuose).
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Jungtinės Karalystės lietuvių
bendruomenė

Projekto metu planuojama atlikti baigiamuosius JKLB internetinės svetainės plėtros darbus bei
Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės internetinės
priežiūrą, grafinį dizainą padarant šiuolaikišku ir patraukliu. Ketinama sukelti aktualią informaciją,
svetainės plėtra, priežiūra ir grafinio dizaino
sužymėti žymius lietuviškus objektus, kapines, sukurti puslapio dalis, kur būtų galima rasti
atnaujinimas
informaciją, kaip padėti į nelaimę pakliuvusiems Lietuvos piliečiams.
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Izraelis

19

Lietuvių bendruomenė Izraelio
valstybėje ,,Nerija“

JAV

2000,00

0,00

3500,00

0,00

600,00

Mančesterio lietuvių draugija
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Jungtinės Karalystės lietuvių
bendruomenė
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Jungtinė
Karalystė

Jungtinės Karalystės lietuvių
bendruomenė

Lietuviško identiteto stiprinimas Didžiojo Mančesterio
lietuvių bendruomenėje per lietuvių liaudies dainas,
šokius ir žaidimus

Gyvai grojanti grupė „Kelyje“ norėtų paskatinti vyresniąją išeivijos kartą nepamiršti, o jaunesniąją
kartą - išmokti lietuvių liaudies dainas, šokius ir žaidimus, puoselėti tradicijas. Siekiama
reprezentuoti Lietuvą, jos kultūrinį paveldą regiono daugiakultūrinei bendruomenei. Grupė norėtų
rengti pasirodymus Užgavėnėse, Vasario 16-osios, Kovo 11-osios ar Liepos 6-osios šventėse.

0,00

Londono I-ojo skyriaus 75-mečio šventė

2022 m. rugsėjį planuojamas renginių ciklas: nusipelniusių narių pagerbimo renginys (kamerinis
instrumentinės muzikos, poezijos bei senjorų pagerbimo vakaras. Dalyvaus skyriaus folkloro
ansamblis „Saduto“); šventinis koncertas su atlikėjais iš Lietuvos (oficialus sukakties paminėjimas
su svečiais iš Lietuvos institucijų, savivaldybių, ambasados, bendruomenių); bus rodomas aktorių iš
Lietuvos spektaklis; pramoginis vakaras su populiariosios muzikos atlikėjais. Vyks nuotraukų ir
istorinės medžiagos paroda. Bendruomenės istorijos įamžinimui bus sukurtas filmas.

0,00

Bendruomenės stiprinimas per edukaciją

Planuojami mokymai: empatijos, komunikacijos bei asmeninių ir lyderio savybių, reikalingų, kad
visuomeninė veikla būtų efektyvi, ugdymas: viešasis kalbėjimas, viešoji komunikacija,
reprezentavimas, komandinis darbas. Planuojami mokymų dalyviai: JKLB organizacijos 24 skyrių
lyderiai; JK veikiančių organizacijų lyderiai, (iki 10 organizacijų); Lituanistinių mokyklų vadovai
(apie 20 asmenų).

0,00
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Lietuvių asociacija Šiaurės Rytų ALNES matomumo šalyje, bendruomeniškumo ir
Škotijoje
pilietiškumo stiprinimas

Projektu siekiama pristatyti Lietuvą: kultūrą ir tradicijas, paminint Lietuvoje švenčiamas
įsimintinas datas. Bendruomenė planuoja paminėti Lietuvos Mindaugo Karūnavimo dieną, surengti
metinį visuotinį susirinkimą, suorganizuoti kasmetinį kalėdinį renginį šeimoms su Kalėdų Seneliu iš
Lietuvos.

900,00
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Jungtinės Karalystės lietuvių
bendruomenė (JKLB skyrius
„Jungtis“)

JK lietuvių vienybės diena

Kiekvieno miesto, regiono ar skyriaus bendruomenės grupės bus atsakingos už savo komandas,
kurios turės atlikti tam tikras užduotis, pasiruošti renginiui, turės galimybę prisistatyti, pristatyti
planus ateičiai. Vyks teminės orientacinės varžybos, sportiniai, kūrybiniai užsiėmimai. Bus sukurta
„JK lietuvių vienybės knyga“, kurioje kiekvienas lietuvis galės įrašyti savo vardą ir mintį, kas jiems
labiausiai primena Lietuvą ir ko labiausiai trūksta, būnant toli nuo jos.

0,00
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Jungtinės Karalystės lietuvių
bendruomenė (JKLB skyrius
„Jungtis“)

Pagerbkime Jungtinės Karalystės lietuvių atminimą

Lietuvių palaidojimo vietų JK tvarkymo projektas. Norima surinktą informaciją apie lietuvių
palaidojimo vietas išsaugoti vienoje vietoje (internetinėje svetainėje), kad ji būtų visiems prieinama.
Rugsėjo-spalio mėnesiais būtų tvarkomi naujai atrasti kapai, statomi kryžiai Headley kapinėse.

0,00
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Lietuvių bendruomenė Jungtinės
Mažoji Lietuva
Karalystės pietinėje pakrantėje

Kasmetinė lietuvišką tapatybę puoselėjanti šeimų stovykla „Mažoji Lietuva“ planuojama organizuoti
liepos 8-10 d., Midhurst, JK. Numatytos edukacinės dirbtuvės visai šeimai tema „Mano žemė Lietuva”. Minint kovotojo Romo Kalantos žūties metines, numatytas istoriko M. Tavoro pranešimas.
Planuojama surengti gyvos muzikos koncertą, kuriame pasirodytų dainuojamosios poezijos atlikėjas.
Vyks šeimų sporto turnyras vaikams ir suaugusiems.

2000,00

33

Festivalis „Laisvės pavasaris“, skirtas švęsti Lietuvos nepriklausomybės dieną. Programą sudaro
lietuviškas piknikas, edukacijos ir meno veiklos, skirtos tiek lietuviams, tiek užsieniečiams, gyvas
Lietuvių bendruomenė Jungtinės
lietuviškos muzikos koncertas, lietuvių tautinių šokių kolektyvo pasirodymas. JK Šaulių sąjungos
Muzikos ir lietuvybės festivalis ,,Laisvės pavasaris 2022“
Karalystės pietinėje pakrantėje
paramos padalinys, Londono lietuvių Sičio klubo nariai, JK lietuvių jaunimo diasporos klubas
,,Gintarėliai“, lituanistinio ugdymo studija „Jūra“ visus pakvies ištiesti Trispalvę ir dalyvauti
tautinėje eisenoje pakrante.

34

Jungtinės Karalystės lietuvių
Bendruomenės plėtra, organizuojant kultūrinius bei
bendruomenė (Oksfordo lietuvių edukacinius renginius paminėti Lietuvai svarbias datas
bendruomenė)
bei tradicines šventes 2022 metais

35

Rygos lietuvių vidurinė mokykla

Renginių ciklas: Vasario 16-osios minėjimas (planuojama pakviesti pašnekovą iš Lietuvos ar JK
lietuvį/ę, kurie kalbėtų šiai dienai aktualia tema); Velykinių kiaušinių marginimo ir šiaudinių sodų
dirbtuvėlės; Gatvės krepšinio turnyras; Joninės su tradicinių lietuvių liaudies šokių ir žaidimų
pamokėle; Tautiškos giesmės diena; Lietuviško filmo vakaras; Kalėdų šventė ir keramikos
dirbtuvėlės.

0,00

800,00

Tarptautinis dainų ir šokių festivalis „Mano tėviškės
spalvos“

Tęstinis tarptautinis festivalis „Mano tėviškės spalvos“, kuriame dalyvaus išeivijos lietuvių, latvių ir
kitų tautinių mažumų šokių ir dainų meno kolektyvai, solistai. Šiais metais festivalis skirtas „2022
Lietuvos jaunimo metams“. Numatoma, kad festivalyje dalyvaus apie 400 dalyvių, 25 meno
kolektyvai iš įvairių pasaulio šalių.

0,00

Numatomas ciklas renginių: Lietuvos valstybės diena, Latvijos ir Lietuvos nepriklausomybių
minėjimai. Liepos mėn. planuojama organizuoti „Lietuvių dienas“ Rygos Vermanio parke, kuriame
dalyvaus tautodailininkai, amatininkai, prekeiviai iš Lietuvos ir Latvijos, koncertuos Latvijos
lietuvių bendruomenės meno kolektyvai, svečiai iš Lietuvos ir kitų šalių lietuvių bendruomenių.
Vyks tautodailės parodos.

1000,00

Latvija

36

Latvijos lietuvių bendruomenė

Lietuvybė Latvijoje 2022 metais

37

Lenkijos lietuvių šv. Kazimiero
draugija

Draugija organizuoja kasmetinį šv. Kazimierui skirtų dailės kūrinių konkursą jaunimui ir rezultatus
pristato plačiajai visuomenei; rengia tradicinę šv. Kazimiero šventę (kovo 6 d.), IX bažnytinių
Lenkijos lietuvių šv. Kazimiero draugijos veikla 2022 m. chorų susitikimą Žagariuose (gegužės 29 d.); draugija leidžia žurnalą „Šaltinis“ ir prašo finansavimo
jo platinimui; organizuoja per metus bent po dvi piligrimines keliones į Lietuvą; įkūrė Draugijos
vyrų kvartetą ir prašo lėšų transportui (į repeticijas ir gastrolėms).

38

Lenkijos lietuvių etninės
kultūros draugija

Lietuvos istorijos pėdsakai Rytprūsiuose

Draugija organizuos krašto ir pakviestų svečių iš Lietuvos bei jaunimo velykinę parodą - konkursą.
Komisija atrinks 20 geriausių atitinkančių tradicijas darbų: margučių, verbų, karpinių, sodų.
Geriausių darbų autoriai gaus dovaną – kelionę po Rytprūsius. Dviejų dienų kelionės metu
numatoma aplankyti objektus, susijusius su Lietuvos istorija: Žalgirio laukus ir muziejų, vietą prie
Melno ežero, kur 1422 m. pasirašyta sutartis, Marienburgo pilį, Vengožavo miestą, kur gydėsi Ieva
Simonaitytė, Mėrūniškių piliakalnį, Olštyneko skanseną, kur yra lietuviška troba, bei kitas vietas.

500,00

600,00

Seinų „Lietuvių namų“ kultūrinė veikla

Projektas skirtas Seinų „Lietuvių namų“ kolektyvų dalyviams ir vadovams, Seinų-Punsko-Suvalkų
krašto lietuvių bendruomenei. I dalis: „Lietuvių liaudies muzikos ir šokių vakaras“. Renginio metu
pasirodys Seinų-Punsko-Suvalkų krašto ansambliai bei keli ansambliai iš Lietuvos, po koncerto
vyks integracinis žiūrovų ir ansambliečių susitikimas. II dalis: XX Jubiliejinė kapelų šventė „Seinai
2022“, tradicinis Seinų krašto renginys, surenkantis pilną „Lietuvių namų“ koncertų salę. Renginyje
dažniausiai dalyvauja visos Seinų, Punsko ir Suvalkų krašto kapelos, kviečiamos kelios kapelos iš
Lietuvos. Šventės kūrybinė grupė kasmet ieško vis kitokio renginio teminio fono, susiejančio
liaudies papročius ir tradicijas su šių dienų tikrove. Žiūrovai yra skatinami aktyviai dalyvauti
renginyje, pašokti, padainuoti, dalyvauti žaidimuose, paskanauti tradicinių valgių. Renginiai skirti
visiems Lenkijos – Lietuvos pasienio gyventojams bei atvykstantiems turistams, svečiams.

1000,00

Kultūrinės veiklos palaikymas 2022 m.

Tradicinių Punsko LKN renginių - lietuvių bendruomenės švenčių ir festivalių - organizavimas:
tarptautinė teatro diena „Melpomenės drugeliai“, XVII chorų šventė „Lietuva brangi“, XIX vaikų
lietuviškos dainos konkursas „Dainorėlis“, Žolinės – Punsko kultūros dienos, XXXI klojimo teatrų
festivalis; bus minimas mišraus choro „Dzūkija“ 65-erių metų jubiliejus ir Punsko LKN teatrų
„Kregždutės" 15 metų sukaktis.

1500,00

„Vienybės“ poezijos šventė su garbingais jubiliejais

2022 m. gegužės mėn. numatomi jubiliejų minėjimai: LLD Suvalkų skyriaus 60-metis,
„Suvalkiečio“ ir šv. mišių atnašavimo lietuvių kalba Suvalkuose 30-metis. Ketinama iškilmingai
atšvęsti „Vienybės“ (LLD Suvalkų skyriaus klubas) poezijos šventę su garbingais jubiliejais,
priartinti suvalkiečių veiklą Lenkijos lietuvių visuomenei ir svečiams iš Lietuvos. Renginio
meninėje programoje pasirodytų Suvalkų ansamblis ir kapela „Ančia“ bei jaunimas, savo kūrybą
skaitytų „Vienybės“ klubo poezijos mėgėjai ir svečiai iš Lietuvos.

400,00

Lenkijos lietuvių draugija

II vaikų šokių šventė „Bitute pilkoji“ Suvalkuose

2022 m. balandžio - gegužės mėn. bus rengiama vaikų šokių šventė „Bitute pilkoji“, pirmą kartą
surengta 2021 m. Norima, kad vaikams skirtas renginys taptų tradiciniu. Renginys vyktų vieną
dieną. Į Suvalkus suvažiuotų svečiai iš Punsko, Vidugirių, Seinų, Suvalkų ir Lietuvos. Planuojama
pakviesti apie 10 įvairaus amžiaus vaikų šokių ansamblių. Planuojama 200 dalyvių.

0,00

Lenkijos lietuvių draugija

„Lietuviškas vakaras“ Suvalkuose

„Lietuviškas vakaras“ – didžiausias metinis Suvalkų lietuvių renginys, 2022 m. organizuojamas
penktą kartą. Scenoje pasirodys Suvalkuose veikiantys ansambliai, vaikučiai ir mokiniai, lankantys
lietuvių kalbos pamokas, bus pakviesti lietuviški kolektyvai iš Seinų ir Punsko.

1000,00

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

Projektas skirtas Punsko-Seinų-Suvalkų krašto lietuviškų mokyklų (vaikų darželių, pradinių,
licėjaus) mokiniams. Numatoma, kad bendrai konkursuose dalyvaus apie 230 mokinių. Šiems
konkursams mokinius parengs apie 20 mokytojų. Konkursuose dalyvaus lietuviškų mokyklų ir vaikų
darželių Lenkijoje moksleiviai. Šiems mokyklinio amžiaus vaikams bus suorganizuoti dailiojo
žodžio, lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir geografijos konkursai. Jauniausiems laimėtojams bus
nupirktos dovanėlės, vyresniesiems – suorganizuota pažintinė kelionė į Lietuvą. Kiekvienam
dalyviui bus įteiktas pagyrimo raštas už dalyvavimą, laimėtojams - diplomai.

Vysk. Antano Baranausko
fondas „Lietuvių namai“
Seinuose
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Punsko lietuvių kultūros namai
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Lenkijos lietuvių draugija

41

42

Lenkija
43

44

Lenkijos lietuvių draugija

0,00

45

46

Lenkijos lietuvių draugijos 65-mečio minėjimas

Lenkijos lietuvių draugija

Kiekvienais metais liepos mėnesį lakūnų žuvimo vietoje vyksta Dariaus ir Girėno skrydžio per
Dariaus ir Girėno paminklo ir muziejaus jų žūties vietoje Atlantą minėjimas. Šioje vietoje, Pščelnyko miške, lakūnų atminimui pastatytas paminklas bei
Pščelnyko k. priežiūra
muziejus. Norint apsaugoti šią vietą nuo užmaršties, būtina nuolatinė priežiūra bei aplinkos
tvarkymo darbai.

Lenkijos lietuvių jaunimo
sąjunga

48
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Lenkijos lietuvių draugija

Lenkijos lietuvių draugija

47

Liuksemburgas

LLD per 65 metus organizavo Lenkijos lietuvių švietimą, kultūrinę veiklą, leido žurnalą „Aušra“ ir
„Aušrelė“, stengėsi išlaikyti savo skyrius Lenkijos gilumoje: Varšuvoje, Vroclave, Gdanske,
Slupske, Suvalkuose. LLD globojo Dariaus ir Girėno paminklą Myslibože. 65 metų sukakties proga
bus apžvelgtas LLD nueitas kelias, išsaugant ir stiprinant Lenkijos lietuvių bendruomenės
organizacinius gebėjimus. 2022 m. spalio – lapkričio mėn. planuojama paminėti ir pagerbti aktyvių
draugijos veikėjų veiklą ir surengti koncertą. Koncerte dalyvaus Seinų, Suvalkų bei Punsko
saviveiklininkai.

Liuksemburgo lietuvių
bendruomenė

600,00

800,00

Rudens gėrybių šventė su proza ir daina

Suvalkuose sėkmingai veikia „Ančios“ ansamblis ir kapela bei mėgėjų teatras „Sūduvis“. Kasmet
rudenį yra organizuojamas renginys su prozos skaitymais, vaidinimais ir daina. 2022 m. spalio
mėnesį ketinama atšvęsti Rudens gėrybių šventę, priartinti suvalkiečių veiklą Lenkijos lietuvių
visuomenei ir svečiams iš Lietuvos. Renginio meninėje programoje pasirodytų Suvalkų mėgėjų
teatras „Sūduvis“, Suvalkų ansamblis ir kapela „Ančia“ bei jaunimas. Savo kūrybą skaitytų
„Vienybės“ klubo poezijos ir prozos mėgėjai ir svečiai iš Lietuvos.

Lietuvių pėdsakai Lenkijoje

Lenkijos lietuvių jaunimo sąjunga kartu su Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga ir Lenkijos lietuvių
draugija Lenkijoje 2022 m. organizuoja XVI Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą ir jo kultūrinę dalį.
Projektu „Lietuvių pėdsakai Lenkijoje” siekiama sukurti naujovišką ir patrauklų turinį Kongreso
sklaidai bei lietuviškos kultūros reprezentavimui. Organizuojamas dviejų dienų (2022-07-25/26)
apsilankymas Varšuvoje: pirmos dienos susitikimas Lietuvos ambasadoje Lenkijoje su
asmenybėmis, savo darbais garsinančiomis Lietuvos vardą už jos teritorijos ribų, pvz.: Lietuvos
diplomatijos atstovais, menininku Stasiu Eidrigavičium, smuikininke Vida Bobin-Sokolowska, PLJS
valdybos atstovais. Antrą dieną projekto dalyviai pažintinės ekskursijos metu susipažins su Lenkijos
ir Lietuvos istoriniu ir kultūriniu kontekstu: istorinė ekskursija po senamiestį, Valdovų Rūmus,
Varšuvos sukilimo muziejų.

0,00

Renginių ir diskusijų ciklas pilietiškumo, ekonomikos,
kultūros ir švietimo temomis

2021 m. kovo - lapkričio mėn. planuojama organizuoti diskusijas įvairiomis aktualiomis temomis,
siekiant aptarti lietuviškos tapatybės istorinę ir dabartinę raidą, jai kylančius iššūkius, tapatybės
santykį su lietuvių kalba, kalbos mokymo svarbą ir įtaką tapatybės ugdymui, išlaikymui gyvenant
užsienyje, Lietuvos ir Liuksemburgo pasiekimus finansinių technologijų srityje, istorinės atminties
svarbą Lietuvos įvaizdžiui. Diskusijose dalyvaus Europos Parlamento nariai L. Mažylis ir R.
Juknevičienė, Lituanistikos instituto mokslininkai ir kt. Kovo 11-osios proga bus organizuojama
filmo „Partizanas“ peržiūra ir aptarimas su režisiere. Taip pat planuojama dalyvauti Tautų ir kultūrų
festivalio mugėje Liuksemburge ir savivaldybių rengiamose tautų mugėse. Diskusijas planuojama
rengti gyvai bei virtualiai.

500,00

300,00

Lietuvių profesionalų klubas
Osle „Lithuanian Professionals
Lietuvių profesionalų klubų atstovų susitikimas Osle
in Oslo“, veikiantis kaip
2022
Lithuanian-Norwegian Chamber
of Commerce (LNCC) dalis

Rugsėjo 23-25 d. organizuojamas lietuvių profesionalų klubų susitikimas. Dalyviai (80-100 atstovų
iš 10-15 užsienio šalių ir Lietuvos) - profesionalų klubų, GLL, Lietuvos valdžios institucijų atstovai.
Programoje numatyta: suvažiavimo dalyvių ir Norvegijos „Team Lithuania“ susitikimas; kviestinio
svečio pranešimas „Socialinės perlaidos“: žinios, patirtys, vertybės, socialinis kapitalas (re)migrantų
kilmės šalių visuomenių gerovės augimui; moderuojama diskusija apie klubų įsitraukimą į
ekonominės diplomatijos komandas; koordinuojamos interaktyvios dirbtuvės, diskusijų
apibendrinimas, numatant tikslus kitiems susitikimams.

1500,00

Rogalando lietuvių bendrija

Europos lietuvių bendrijų kultūros dienos Rogalande

Birželio 4-5 d. planuojamas Lietuvių namų Rogalande atidarymas. Kultūrinėje programoje numatyti
bendruomenių meno kolektyvų pasirodymai, bendri vietos ir užsienio lietuvių bendruomenių
atlikėjų pasirodymai, tautinio kostiumo kolekcijos pristatymas, 2024 m. Šimtmečio dainų šventės
pristatymas. Vyks apvalaus stalo diskusijos bendruomenių lyderiams, pasidalinimas gerosiomis
praktikomis. Planuojamos tradicinių amatų dirbtuvės lietuvių bendruomenių nariams ir vietiniams
norvegams. Sekmadienį Europos lietuvių bendruomenių meno kolektyvai galės dalyvauti Riska
festivalyje (Norvegija).

2000,00

Benelux Baltics in Business kasmetinė konferencija.
2022 m. rugsėjo mėn. 24 d., Hagoje, Nyderlandai

2022 m. rugsėjo 24 d. planuojama kasmetinė konferencija tema „Unlock Impactful Creativity“/
„Atrakink įtakojantį kūrybingumą“, kuria siekiama vienyti Baltijos šalių profesionalus, stiprinti
verslo bendradarbiavimo galimybes tarp Beneliukso ir Baltijos šalių regionų, stiprinti tarpregioninį
ekonominį bei bendruomeninį bendradarbiavimą. Konferencijos moderatorius - Jurgis Didžiulis.
Konferencijos pranešėjai dar tikslinami. Dalyviams, kurie nėra Benelux Baltics in Business nariai ar
partneriai, konferencija bus mokama - bilieto kaina 30 Eur. Planuojama sulaukti 200 dalyvių
konferencijoje „gyvai“, taip pat vyks online transliacija.

1000,00

53

Olandijos lietuvių bendruomenė Olandijos lietuvių bendruomenės 70-asis gimtadienis

2022 m. planuojama paminėti Nyderlandų lietuvių bendruomenės 70-metį, prisiminti ir pagerbti
aktyvius bendruomenės narius prisidėjusius prie lietuvybės puoselėjimo, bendruomenės gyvavimo,
atgaivinti ir sustiprinti pastaraisiais metais susilpnėjusius tarpusavio ryšius su Nyderlanduose
gyvuojančiomis lietuvių organizacijomis. Renginys būtų pradedamas oficialia dalimi, pranešimais
(planuojama kviesti Lietuvos politikus, institucijų atstovus, Andrių Tapiną (Lietuvos visuomeninis
gyvenimas ir aktualijos), Rimvydą Baltaduonį (politiniai klausimai, pvz. dėl artėjančio
referendumo), prelatą Edmundą Putrimą (sielovados ir kultūriniai klausimai), Global Lithuanian
Leaders atstovus). Planuojama įtraukti kultūrinius, meninius, muzikinius pasirodymus, kurie bus
atliekami Nyderlanduose gyvenančių lietuvių. Bus kviečiamos lietuvių įmones pasinaudoti galimybe
prisijungti prie lietuviškos mugės, kur renginio dalyviai turėtų galimybę įsigyti lietuviškų prekių.

2000,00

54

Projektu siekiama palengvinti informacijos sklaidos būdą apie Nyderlanduose organizuojamus ir
Mobiliosios programėlės „LitVentas“, skirtos skelbti apie
vykstančius lietuviškus renginius visoms Nyderlanduose veikiančioms lietuvių bendruomenėms,
Nyderlanduose ir kaimyninėse šalyse vykstančius
Olandijos lietuvių bendruomenė
pritaikant jau sukurtą mobiliąją programėlę „LitVentas“ kitoms užsienio lietuvių bendruomenėms ir
lietuviškus ir lietuviams aktualius renginius, išviešinimas
paskleidžiant informaciją apie jos egzistavimą tiek tarp Nyderlanduose gyvenančių lietuvių, tiek tarp
ir pristatymas kitoms lietuvių bendruomenėms
kitose šalyse veikiančių lietuviškų organizacijų.

50

Norvegija

51
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Benelux Baltics in Business

Nyderlandai

0,00
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Krasnojarsko regioninė lietuvių
tautinė kultūros autonomija
„Lietuva“

VO KRLTKA-30

2022 m. gegužės 27-29 d. ketinama iškilmingai minėti organizacijos 30-metį: organizuojamos
lietuvių tautinio kostiumo ir fotografijų parodos, bus pristatoma organizacijos veikla, rodomas
lietuviškas filmas. Dalyvaus ne tik Krasnojarsko gyventojai, bet ir svečiai iš Altajaus, Tomsko,
Irkutsko, Buriatijos, Lietuvos.

2500,00

56

Maskvos lietuvių kultūros
bendrija

Nauji veidai

Bendrija organizuoja Maskvoje gyvenančios ir kuriančios lietuvių kilmės menininkės Julijos
Bružaitės knygos ,,Marija iš Briugės“ pristatymą, jos paveikslų parodą, koncertą - renginio tikslas
pritraukti jaunimą ir Maskvoje kuriančius lietuvių kilmės menininkus.

300,00

Kaliningrado miesto L. Rėzos lietuvių kultūros
bendruomenės veikla

Planuojamas valstybinių ir kalendorinių švenčių organizavimas (Gedulo ir vilties diena, Karaliaus
Mindaugo karūnavimo diena; Velykos, Motinos, Pagyvenusių žmonių dienos, Rasos, Žolinės,
Kalėdos ir kt.). Per Jonines bus organizuojama organizacijos narių išvyka į gamtą. Kita planuojama
išvyka - į Lazdydėlius ir K. Donelaičio muziejų Tolminkiemyje. Draugija ketina atlikti kosmetinį
nuomojamų patalų remontą, atnaujinti tautinius kostiumus įgydama ir atnaujindama kostiumų
elementus.

1000,00

Rusija
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Kaliningrado miesto L. Rėzos
lietuvių kultūros draugija
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Lietuvių profesionalų Stokholme Lietuvių profesionalų Stokholme klubo tinklapio
klubas
modernizavimas sukuriant informacinį modulį

Norima sukurti informacinį modulį LPS Klubo tinklapyje, kuris skatintų lietuvius Švedijoje
(verslininkus, menininkus ir bendruomenę) bendrauti ir bendradarbiauti perkant produktus,
paslaugas ar meno kūrinius. Jame būtų skelbiama informacija (kontaktai) apie (1) lietuvius
verslininkus Švedijoje, (2) menininkus Švedijoje, (3) darbo vietas Švedijoje ir Lietuvoje, bei (4)
"Team Lithuania“ narius.

0,00

Švedija
Kovo 12 d. Lietuvių bendruomenė susipažins su lietuvišku tautiniu kostiumu. Bus pristatoma knyga
,,Miestelis, kuriame gyvena lėlės“. Iš Lietuvos atvykusi tautodailininkė renginio dalyvius mokins
pasigaminti lėlę. Darbo metu bus rodomas dokumentinis filmas ,,Lietuvių tautinis kostiumas“.

500,00
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Vokietijos lietuvių
bendruomenė, Niurnbergo
Klaipėdos jaunimo teatro gastrolės Vokietijos lietuvių
apylinkė ir lituanistinė „Mamos bendruomenėse
mokyklėlė“

Klaipėdos jaunimo teatro gastrolės, kurioms pasirinkti du Klaipėdos jaunimo teatro spektakliai: 1)
Spektaklis-koncertas „Graži ir ta galinga“; 2) Spektaklis vaikams „Grybų karas“. Šie spektakliai bus
rodomi Niurnberge, Hamburge, Berlyne, Štutgarte, kur susitelkusios didžiosios lietuvių
bendruomenės. Planuojami susitikimai su bendruomenėmis, galimų edukacinių, bendros kūrybos
projektų planavimas ateityje.

0,00
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Vokietijos lietuvių bendruomenė
Visuomeninių ir kultūrinių renginių ciklas
(Hamburgas)

Planuojamas renginių ciklas: Kovo 11-osios minėjimas; „Velykinės apeigos, margučių marginimas,
jų raštai, reikšmė“ – edukacinė programa su tautodailininke; Juozo Gaižausko knygų pristatymas;
„Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022" "Kauno architekto A. Funko keliais“; „Tautiniai
kalėdiniai papročiai, šiaudinių žaisliukų gamybos dirbtuvės“.

1000,00

Lietuvių sporto asociacija
Vokietijoje

Projektu siekiama suvienyti sportininkus, padėti plėtoti sportinę veiklą Vokietijoje gyvenantiems
lietuviams, skatinti užsienio lietuvių bendravimą ir fizinį aktyvumą suteikiant galimybę 2-3 kartus
per savaitę sportuoti sporto salėje, užtikrinant saugumą ir tinkamus trenerius.

0,00
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Vesteras lietuvių bendruomenė

Kovo 11-osios minėjimas. Edukacinis užsiėmimas
tautiškumo akcentais

Vokietija

62

Sveikas žmogus, stipri šeima ir valstybė

Vokietija

2022 m. Vokietijos lietuvių centrinės bendruomenės
Vokietijos lietuvių bendruomenė
renginiai

Renginių ciklas: Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios paminėjimai, Velykų (su etnografinėmis
dirbtuvėmis) ir Joninių (planuojamas grupės „Žalvarinis“ pasirodymas) šventės, talkos, blusturgiai,
advento vakaras ir kt. Taip pat planuojama surengti „elektroninių sutartinių“ koncertą su V. Diawara
ir L. Peleniūte.

3000,00
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Pasaulio lietuvių bendruomenė

Pasaulio Lietuva

Ketinama parengti ne mažiau kaip 50 straipsnių svetainei www.pasauliolietuvis.lt apie šiandienos
lietuvių bendruomenių veiklą kultūros, švietimo, meno, mokslo, sporto srityse, atskleidžiant
užsienio lietuvių indėlį į Lietuvos vardo garsinimą ir veiklą Lietuvos labui, apie lietuviško kultūrinio
paveldo užsienio šalyse saugojimą ir priežiūrą, istorines asmenybes, daug prisidėjusias prie lietuvių
bendruomenių, lituanistinių mokyklų įkūrimo, lietuvybės saugojimo. Straipsniai padės įtraukti
užsienyje gyvenančius lietuvius į Lietuvos gyvenimą, kurti bendravimo ir bendradarbiavimo saitus,
skatinant užsienyje gyvenančius lietuvius puoselėti vertybinį, kultūrinį ir tautinį tapatumą.

4000,00
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Pasaulio lietuvių bendruomenė

Pasaulio lietuvių bendruomenės XVII Seimo leidinys

Bus parengtas ir išleistas specialus PLB XVII Seimui skirtas leidinys, talpinsiantis svarbiausius
Pasaulio lietuvių bendruomenės dokumentus, nušviečiama PLB veikla ir pagrindiniai įvykiai
2018–2021 metais. Numatomas tiražas 500 egz., puslapių skaičius – 80-100.

2000,00

Pasaulio lietuvių bendruomenės XVII Seimas

PLB XVII Seimą buvo planuojama surengti 2021 metais Vilniuje, tačiau dėl pandemijos nutarta
nukelti į 2022 metus. PLB Seimas vyks 2022 m. liepos 17–21 d. Numatomas dalyvių skaičius apie
190. PLB Seimo metu dalyviai aptaria nuveiktus darbus, nubrėžia gaires ateities veiklai, pasidalina
patirtimi, svarsto aktualius išeivijos lietuviams klausimus. PLB Seimas išrenka PLB Valdybą, kuri
vadovaus PLB ateinančius trejus metus, taip pat Kontrolės komisijos bei Konfliktų sprendimo
komiteto pirmininkus. PLB Seime bus svarstomi svarbiausi klausimai, PLB Konstitucijos
pakeitimai.

1500,00

Metraštis „Pasaulio lietuvis“

Trečius metus leidžiamas „Pasaulio lietuvio“ metraštis, vietoj anksčiau leisto popierinio mėnraščio
(100-108 psl., planuojamas tiražas apie 500 egz.) - leidinys, kuriame pateikiama informacija apie
Pasaulio lietuvių bendruomenės veiklą, svarbiausius įvykius, lietuvių bendruomenių veiklą,
straipsniai apie PLB istoriją, 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 ir jų veiklos Lietuvoje nušvietimas. Metraštį planuojama išleisti 2022 m. IV
ketvirtyje. Leidinys bus platinamas Lietuvoje ir užsienyje: bibliotekoms, mokykloms, valstybės
institucijoms, lietuvių bendruomenėms.

2000,00
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PLB
66
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Pasaulio lietuvių bendruomenė

Pasaulio lietuvių bendruomenė

Iš viso:

68750,00

