
Eil. Nr. Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo juridinis 

statusas
Projekto pavadinimas

1 Paslaugų sala Mažoji bendrija Tarptautinės tautos dienos paminėjimas

2 Lietuvių jaunimo organizacija 

Gruzijoje „Labas“

Ne pelno organizacija Langas į Lietuvą

3 Lenkijos lietuvių etninės kultūros 

draugija (Stowarzyszenie litewskiej 

kultury etnicznej w Polsce)

Draugija Sūduvių-jotvingių žemės atmintis

4 Menininkių projektai Viešoji įstaiga 11-asis lietuviškų filmų festivalis Berlyne „Litauishen Kino 

Goes Berlin“

5 Klubas „Žalgirio pergalės parkas“ Asociacija Žalgirio mūšio pergalė, nulėmusi Europos valstybių 

politinį ir diplomatinį integralumą, – paminėjimas

6 Rogalando lietuvių bendrija (Litauisk 

forening I Rogaland)

Bendrija Renginių ciklas Rogalando lietuvių bendrijos veiklos 10-

mečiui pažymėti

7 Balta Balta Viešoji įstaiga Eko dizainas: nudažyk Lietuvos-baltų kultūros simbolius

8 Play4n4 Viešoji įstaiga Užsienyje gyvenančių Lietuvos kompozitorių naujų 

elektroakustinės muzikos kompozicijų rinkinys ir 

skaitmeninis koncertų ciklas „Next stop: ..“

9 Lietuvių bendruomenė Švedijoje 

(Litauiska Riksförbundet)

Ne pelno bendrija Tautinio šokio dirbtuvėlės su prof. V. Mačiulskiu

10 Sounderson Uždaroji akcinė 

bendrovė

Tradicijos priartinimas prie dabarties Graikijoje. I dalis. 

Smilkalų darymas pagal autentišką lietuvių žolininkų 

receptą. II dalis. Gilias ilgaamžes tradicijas turintys 

lietuvių liaudies žaidimai.

11 Sounderson Uždaroji akcinė 

bendrovė

Tradicijos priartinimas prie dabarties Italijoje. I dalis. 

Smilkalų darymas pagal autentišką lietuvių žolininkų 

receptą. II dalis. Gilias ilgaamžes tradicijas turintys 

lietuvių liaudies žaidimai.

12 ATM kompanija Viešoji įstaiga Pasaulio lietuvių vienybės dienos paminėjimas

13 Baltijos baleto teatras Viešoji įstaiga Baleto „Vaivos juosta“ sklaida Danijos lietuvių 

bendruomenėje

14 Lietuvos nacionalinis muziejus Biudžetinė įstaiga Renginių ciklas „Mano emigracijos istorija“

15 Tarptautinė solidarumo ir 

demokratijos asociacija „Mes“

Asociacija Lietuvių odisėja Irkutsko gubernijoje: iš širdies į širdį

16 Italijos lietuvių bendruomenė 

(Comunità Lituana In Italia)

Asociacija Maros Rijos – sutartinių magija Italijoje

17 Italijos lietuvių bendruomenė 

(Comunità Lituana In Italia)

Asociacija Italijoje vykstančių meninių ir kultūrinių lietuvių autorių 

renginių atminties įprasminimas ir sklaida internetinėje 

leidyboje

18 Lietuvos žurnalistų sąjungos Šiaulių 

apskrities skyrius

Profesinė sąjunga ar 

susivienijimas
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19 Lenkijos lietuvių jaunimo sąjunga 

(Stowarzyszenie młodzieży litewskiej 

w Polsce)

Draugija Ateitį kuria tradicija: pažink paveldą per tautodailę

20 Ukrainos–Lietuvos kultūros centras Ne vyriausybinė 

organizacija

Menų tiltas Lietuva–Ukraina: per laiką ir atstumą

21 Lietuvių jaunimo organizacija 

Gruzijoje „Labas“

Ne pelno organizacija Langas į Lietuvą

22 Socialinių mokslų kolegija Viešoji įstaiga Skaitmeninė bendrakūrybinė platforma „WeCreators“ 

lietuvybės ir kūrybiškumo puoselėjimui

23 Stalo teatras Viešoji įstaiga Stalo teatro tautinės ir pilietinės sąvimonės spektaklių 

sklaida pasaulio lietuvių bendruomenėse

24 Šilalės rajono savivaldybės viešoji 

biblioteka

Biudžetinė įstaiga Online: pasaulio šilališkiai

25 Punsko lietuvių kultūros namai Viešoji įstaiga Dėlionė Jotvai. Rėdos ratas

26 Punsko lietuvių kultūros namai Viešoji įstaiga Iš praeities į dabartį. Punsko lietuvių kultūros namams 

65-eri

27 Karaliaučiaus lietuvių bendruomenė Viešoji įstaiga Renginių ciklas „Prūsų Lietuva – lietuvių kultūros lopšys“

28 Teatras-studija „Theaomai“ Viešoji įstaiga Virtualaus monologų spektaklio „Aš ir Lietuva“ (darbinis 

pavadinimas) sukūrimas ir sklaida

29 Austrijos lietuvių bendruomenė 

(Litauische Gemeinschaft in 

Österreich)

Asociacija LT.art Vienna: integral

30 Argentinos lietuvių kultūros ir 

savišalpos draugija „Nemunas“ 

(Sociedad Cultural Lituana de 

Socorros Mutuos „Nemunas“ de 

Berisso)

Asociacija Šokių trupės „Nemunas“ 50 metų jubiliejus: 2021 m. 

šokių šventė Argentinoje „Ten, kur Nemunas banguoja“

31 Liuksemburgo lituanistinė mokykla 

(La communauté de l'école 

lituanienne au Luxembourg)

Ne pelno asociacija Lietuvos istorijos dienos „Avilyje“

32 Liuksemburgo lietuvių bendruomenė 

(La communauté des lituaniens au 

Luxembourg)

Ne pelno asociacija SuperJonės nuotykiai Lietuvoje

33 Liuksemburgo lietuvių bendruomenė 

(La communauté des lituaniens au 

Luxembourg)

Ne pelno asociacija Liuksemburgo akiračiai

34 Lietuvių mokykla Vašingtone 

(Lithuanian School of Washington DC)

Ne pelno organizacija Nuotolinių pamokų projektas „Lietuva–Vašingtonas“

35 Lietuvos informacijos ir kultūros 

sklaidos bendruomenė Airijoje 

(Lithuanians Information and Culture 

Community in Ireland)

Bendruomenė Etnografinės Tuktuko kelionės

36 Teatras „Labas“ Viešoji įstaiga Teatro „Labas“ spektaklių pristatymas Prancūzijos 

lietuvių bendruomenėms


