Valdybos veiklos ataskaita
2018 – 2019 m.

2020 m. vasario 18 d.
Viena
Parengė: Jolita Skinulytė-Niakšu

• Lina Grigaitienė (konkursas „Edelweiss“)

• Olga Keller (iždininkė)

Valdybos
sudėtis

• Jolita Skinulytė-Niakšu (pirmininkė, bendruomenės projektai ir
renginiai)

• Justina Špeirokaitė (pirmininkės pavaduotoja, Lietuvos kultūros
tarybos paremto LT.Art festivalio „Adaptacija“ 2019 m. ir
„Tapatybė“ 2020 m. kuratorė, projekto vadovė)
• Raminta Zalieskytė (lituanistinės mokyklėlės „Ąžuoliukas“
vadovė, šeimų renginiai)
• Mantas Viselga (jaunimo sporto projektai ir kiti renginiai.
Aktyviai veikloje nebedalyvauja nuo 2019 m.)

vienyti Austrijoje
gyvenančius lietuvius ir
Lietuvos tautiniu identitetu
bei kultūra besidominčius
asmenis, telkti juos bendrai
veiklai, tarpusavio
bendravimui, taip pat
interesų ir pomėgių
realizavimui;

palaikyti ir plėtoti
Austrijoje gyvenančių
lietuvių ir jų vaikų tautinį
identitetą, vykdyti jų
formalųjį ir (ar) neformalųjį
švietimą ir ugdymą, skatinti
kultūrinę, mokslinę,
sportinę, meninę ir kitokią
saviraišką;

skleisti informaciją apie
Lietuvą ir formuoti
teigiamą šalies įvaizdį,
skatinti Austrijos ir Lietuvos
bendradarbiavimą
kultūros, mokslo, sporto,
meno ir kitose srityse,
organizuoti bendrus
projektus;

palaikyti ir plėtoti ryšius
su kitų tautų
bendruomenėmis.

Veikla

• Bendruomenės renginiai:
• Kalėdos
• Velykos
• Advento vakaras

Veikla: vienyti
ir burti
lietuvius

• Valstybės šventės:
• Baltijos keliui 30. Diskusija: Prarastų namų beiškant

• Vienyti skirtingų interesų turinčius lietuvius ir Lietuva
besidominčius žmones:
• Susitikimai: LR Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis,
ekspedicijos „Nuo Baltijos iki Bengalijos“ dalyviai, Misija –
pasaulio Lietuva, kt.
• Sutartinių vakaras su Marija Kapeliari
• Jaunųjų mokslininkų susitikimas
• Poezijos pavasaris Vienoje su Mindaugu Nastaravičiumi ir
Domantu Razausku
• Lietuviško kino naktis, filmo „Riešutų duona“ peržiūra
• Andriaus Mamontovo koncertas

Veikla: vienyti
ir burti lietuvių
jaunimą

• LT.Art festivalis „Adaptacija“ 2019 m.
• Renginio trukmė - gegužės 30 d. – birželio 7 d.
• Įvyko 8 renginiai: lietuvių menininkų paroda, du
koncertai, 3 diskusijos, 2 kūrybinės dirbtuvės.
• Renginiuose apsilankė ir dalyvavo 213 žmonių
• Festivalį parėmė Vienos miesto Kultūros skyrius

• LT.Art festivalis „Tapatybė“ 2020 m.
• Renginio trukmė – kovo 24 d. – balandžio 3 d.
• Dar daugiau renginių, skirtingų meno rūšių atstovų bei
dalyvių iš Lietuvos ir kitų šalių
• Festivalis sulaukė puikaus Lietuvos kultūros tarybos
įvertinimo ir gavo 12 000 eurų paramą
• Projekto kuratorės: Justina Špeirokaitė, Julija
Karimžanova, Viltautė Žemelytė, Urtė Špeirokaitė,
Danielė Brekytė

Veikla: neformalusis švietimas
• 2018/2019 m. – ekspermentiniai mokslo metai:
• Pamokos vyko du kartus per mėnesį
• Speciali programa vyresniems vaikams ir
jaunimui su praktinėmis šiuolaikinio meno
pamokomis
• 4 praktikantai iš Lietuvos
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• 2019/2020 m. mokyklėlė laikinai nutraukė veiklą
• Pasiūlytos alternatyvos: kūrybinės dirbtuvės,
muzikos užsiėmimai

• LT.Art festivaliai „Adaptacija“ ir „Tapatybė“

Veikla: Lietuvos
„ambasadoriai“

• Trio.lt koncertų ciklas „Šimtas metų su muzika.
Lietuviškos idilijos“:
• Koncertai Vienoje, Zalcburge, Zell am See, Leipcige
• Paremtas Lietuvos kultūros tarybos
• Unikalus smuiko, fortepijono ir birbynės trio
• Lietuvių kompozitorių kūriniai atspindintys lietuviškos
muzikos raidą 100 metų laikotarpiu
• Jaunųjų pianistų ir kamerinių ansamblių konkursas bei
festivalis „Edelweiss“
• Daugiau nei 130 dalyvių iš 16 pasaulio šalių
• EU Kids Day 2019 St. Pölten
• Lietuvos stendas JT Moterų gildijos labdaringoje mugėje
„Bazaar“ 2018 m.

• Bendradarbiaujama su aplinkinėse šalyse esančiomis
bendruomenėmis, lietuviais, lituanistinėmis
mokyklėlėmis

Veikla:
bendradarbiavimas

• Tęsiamas 2016 m. Lietuvos, Latvijos ir Estijos
ambasadorių Austrijoje inicijuotas lietuvių, latvių ir estų
bendruomenių Austrijoje bendradarbiavimas ir jo
projektai:
• Baltijos pokylis
• Baltų Vidurvasario šventė (Joninės)

Finansai

Mūsų partneriai ir rėmėjai

Mus rasite www.lietuviai.at
Su mumis galite bet kada susisiekti:
austrijos.lietuviai@gmail.com

Ačiū už dėmesį
ir palaikymą!

Kviečiame tapti nariais ir paremti mūsų veiklas:
• Litauische Gemeinschaft in Österreich
• Easy Bank
• IBAN: AT91 1420 0200 1094 5527
• BIC/SWIFT: EASYATW1

