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Komisijos pirmininkė: Giedrė Babarskienė 

Komisijos sekretorė: Skirmantė Juodaikytė-Philippone  

Komisijos nariai: Ričardas Černiauskas, Monika Dobrovolskytė, Rasa Paulauskaitė-Dooling, 

Agnė D’Orso, Tomas Mitrulevičius, Dijana Norkienė, Laima Reiss, Raimundas Šilkaitis, 

Ričardas Širvinskas,Austėja Sruoga, Vytautas Sruoga, Nomeda Vučianienė, Rasa Savičiūtė-

Sprindys, Raminta Urbonavičienė. 

 

A. Komisija siūlo PANAIKINTI šiuos praeitoje sesijoje priimtus nutarimus, nes jie jau buvo 

įgyvendinti ir nebėra svarbūs: 

 

1. (3 nutarimas). JAV LB Taryba rekomenduoja KV Kultūros tarybą tęsti Teatro festivalio 

organizavimą kas ketveri metai, užtikrinant, kad nesutaptų su kitomis didelėmis šventėmis 

(pvz. Dainų ar Šokių šventėmis). 

 

Įvadas: Siūloma keliaujantį teatrą. 

 

2. (5 nutarimas). JAV LB Taryba ragina KV Kultūros tarybą tęsti jau pradėtus pasiruošimo 

darbus 2018m. Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimui. 

 

Įvadas: Šimtmečio renginiai jau prasidėjo ir tebesitęsia. Trys kolektyvai iš Lietuvos lankėsi 

dvylikoje apylinkių, Vasario 16 d., Šimtmečio koncertuose ir minėjimuose. Didžioji dauguma 

apylinkių iškilmingai ir išradingai švenčia šimtmečio renginius. Daugelyje apylinkių iškilmingai 

vyko šimtmečio himno giedojimas, ruošiamasi ąžuoliukų sodinimo akcijai. Organizuotas Liudo 

mažylio vizitas Čikagoje. 

 

Suorganizuota vasario 16-osios minėjimas, kartu su Dariumi Polikaičiu, Vytu Čuplinsku ir Gintaru 

Grinkevičiumi didinga Lietuvos šimtmečio šventė Čikagoje vardu “Lietuviais esame mes gimę”. 

Dalyvavo Dainavos choras, tautinių šokių ansambliai, pramoginių šokių šokėjai, dainininkai. 

Publikos buvo virš 1000. Renginys buvo labai sėkmingas. 

Čia nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=LtkCfms96j4 

 

Suorganizuota jau trečioji lietuviškos kultūros vaikų menų stovykla, kuri vyko dvi savaites ir kurią 

lankė keturiasdešimt vaikų. 



 

3. (6 nutarimas). JAV LB Taryba rekomenduoja KV Kultūros tarybą surinkti medžiagą iš 

visų JAV LB apylinkių ir išleisti leidinį apie tai, kaip jose buvo minima Vasario 16-oji. 

 

Įvadas: Leidinio atsisakyta, tačiau surinkta medžiaga ir sumaketuoti 9 stendai kilnojamos parodos, 

kuri atspausdinta ir buvo eksponuojama Lietuvoje ir kuri bus pargabenta į JAV bei pristatoma 

įvairiose apylinkėse.  

 

 

B. Komisija siūlo PALIKTI šiuos nutarimus, nes jie dar tebėra įgyvendinami: 

 

1. Siekiant išsaugoti švenčių organizavimo patirtį, rekomenduojame prie Krašto Valdybos 

įsteigti nuolat veikiantį Dainų, Šokių švenčių ir kitų renginių komitetą̨. Rekomenduojame 

šiam komitetui bendradarbiauti su Lietuvių Tautinių šokių institutu ir Amerikos 

Chorvedžių asociacija.  

 

Įvadas: Palikti šį nutarimą tęstinumui. Įsteigtas komitetas toliau vykdytų savo veiklą.  

 

2. JAV LB Taryba rekomenduoja KV Kultūros tarybą tęsti lietuvių kultūros ir meno 

pristatymą amerikiečiams ir lietuviškai nekalbančiam jaunimui. 

 

Įvadas: Šis nutarimas turėtų būti pastovus, ir vienas iš pagrindinių pristatant Lietuvą, jos tradicijas, 

autentiškumą. 

 

3. Siūlome KV Kultūros tarybą surasti veikiančius tautodailės institutus Amerikoje, sudaryti 

sąrašus ir išplatinti informaciją apylinkėms.  

 

4. Siekiant istorinio ir kultūrinio savitumo išsaugojimo, pabrėžiant tautinio kostiumo, kaip 

vieno iš tautos ir valstybės simbolių, reikšmę, JAV LB Taryba siūlo KV Kultūros tarybą 

tęsti 2017m. paskelbtus Tautinio kostiumo metus, pakviečiant ir pristatant JAV Lietuvos 

Kultūros centre saugomą Tautinio kostiumo kolekciją. 

 

Įvadas: Tęsti šį nutarimą, kol lankstinukas bus paruoštas ir išplatintas. 

 

5. Įvertinant Kultūros veikėjų kūrybinį indėlį į kultūrą ir meną, JAV LB Taryba ragina KV 

Kultūros tarybą įsteigti Kultūros meno premiją šventes organizaciniam komitetui. 

 

Įvadas: Pratęsti šį nutarimą, siūloma ieškoti kitų finansinių paramų. 

 

C. Komisija siūlo PRIIMTI naujus nutarimus: 



 

1. Skelbti Kultūros Tarybos informaciją socialiniuose tinkluose, pvz Facebook, 

Instagram, Twitter, ar kt. 

 

 

 


