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LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS ATAŠĖ
VEIKLOS ATASKAITA
RUSIJOS FEDERACIJA, KALININGRADAS, Romanas Senapėdis
(šalis, kultūros atašė vardas ir pavardė)
2013 m. I-asis pusmetis

I. Reziduojamos ir priskirtų šalių ir jų regionų kultūros lauko charakteristika (kontekstas, procesai, aktualijos, svarbūs kultūros renginiai,
personalijos), galimos Lietuvos kultūros ir meno pristatymo šalyje strategijos; pateikiama informacija, išvados ir siūlymai.
Trumpa Kaliningrado srities charakteristika:
Kaliningrado srityje, o ypač pačiame Kaliningarde, vyksta aktyvus kultūrinis gyvenimas. Kas mėnesį ir dažniau vyksta koks nors
tarptautinis kultūrinis renginys, kuriame būtinai dalyvauja ir Lietuvos atstovai. Jaučiama didelė konkurencija kultūros srityje, nes labai
aktyviai savo kultūrą pristato Vokietija, Lenkija, atvyksta aukšto lygio menininkai, atlikėjai iš Rusijos. Kaliningrado kultūros visuomenė
tikrai išprususi ir tikisi iš Lietuvos taip pat aukšto lygio atlikėjų, menininkų. Šiek tiek liguistai priima praeitį, ypač senuosius vietovardžius,
istoriją interpretuoja pagal oficialią Rusijos poziciją, nors neoficialioje aplinkoje pasitaiko ir objektyvių įvykių vertinimų. Nemažai žmonių
jaučia nostalgiją sovietinei praeičiai. Labai gerai žino to laikmečio mūsų aktorius, atlikėjus. Organizuojant kultūros renginius, yra ypač
svarbus asmeninis ryšys, bei nusistovėję kontaktai. Bendraujant su Kaliningrado kultūros administratoriais labai svarbu išlaikyti
subordinaciją. Tam tikrą specifiką kultūrinių ryšių mainams bei plėtrai suteikia vizų klausimas, su kuriuo susidūrus, kartais nepavyksta
įgyvendinti numatytų planų arba skubiai tenka juos koreguoti. Kadangi Lietuva yra šalia ir daugelis kaliningradiečių dažnai lankosi, jie
gerai žino mūsų situaciją tiek kultūros, tiek visuomeninio gyvenimo srityse. Lietuvos kultūra yra vertinama, čia laukiama mūsų atlikėjų,
menininkų, parodų, spektaklių. Yra nusistovėjęs aktyvus bendradarbiavimas su Klaipėdos kultūros įstaigomis, universitetu, tačiau pasigirsta
norų bendradarbiauti ir plačiau – su Kauno bei Vilniaus menininkais.
Atskiras darbo baras yra su lietuvių bendruomene, kuri taip pat turi tam tikrus nacionalinius kultūrinius poreikius bei lietuvių kalbos
mokytojais. Apibendrinant galima pasakyti, jog būtina tęsti aktyvų bendradarbiavimą Kaliningrade muzikos ir dalės (parodų) srityse,
stiprinti literatūrinius bei teatro ryšius ne tik su Klaipėdos, bet ir su Kauno ir Vilniaus menininkais.
Konsulatas laikosi strategijos, kad Lietuvos kultūra būtų pristatoma ne tik Kaliningrade, bet ir srities miestuose. Paprastai praktikuojama,
kad parodos, kurių atvežimui/išvežimui reikia daug pastangų, butų eksponuojamos ne viename mieste, o ir kituose Kaliningrado srities
miestuose, žinoma, ten kur yra tinkamos tam tikslui sąlygos. Tuo tikslu bendradarbiaujama su Lietuvos Respublikos konsulatu Sovetske
(buv.Tilžė).
II. Kultūros atašė inicijuoti ir įgyvendinti, koordinuoti projektai
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1. Kultūros atašė inicijuoti ir (arba) įgyvendinti projektai:
Projekto pavadinimas ir
pobūdis (koncertas, paroda
ir pan.) bei vykdytojas

1 Tarptautinis vaikų ir
jaunimo muzikos
festivalis ,,Muzikalnaja
vesna“ Kaliningrade
Organizatorius:
Kaliningrado srities
filharmonija,
bendradarbiaujant su
Lietuvos Respublikos
kultūros atašė
Kaliningrade
2. Tarptautinis menų
festivalis ,,Gintarinis
vėrinys“ Kaliningrade
Organizatorius:
Kaliningrado srities
kultūros ministerija,
bendradarbiaujant su
LR GKK
3. Poezijos pavasaris 2013
Lietuvos rašytojų
sąjunga

Projekto įgyvendinimo
vieta ir data

Projekte dalyvavę
Lietuvos kultūros
veikėjai

Projekto reikšmė, pasiekti
rezultatai

Apytikslis žiūrovų,
klausytojų,
lankytojų skaičius

Svarbiausi atsiliepimai žiniasklaidoje, nuorodos
tinklalapiuose arba reikšmingesnių publikacijų
kopijos el. formatu

Kaliningrado srities
filharmonija, kovo19 d.

Prof. Sabina
Martinaitytė ir doc.
Audrnė
Eitmanavičiūtė bei
studentai A.Apšega,
M.Gecevičius,
I.Goleckytė,
M.Dapkus,
S.Radišauskaitė.

Lietuvos dainininkai nuolat
dalyvauja šiame festivalyje,
buvo išlaikytas tęstinumas ir
tradicija. Kaliningardo
muzikos mylėtojams
debiutavo jaunieji Lietuvos
menininkai.

Koncerte buvo apie
300 klausytojų.

Informacija buvo paskelbta Kaliningrado
spaudoje (Kaliningradskaja pravda ir
Komsomolskaja pravda)

Kaliningrado srities
filharmonija, balandžio
22 d.

Klaipėdos
muzikinio teatro
tenoras Tomas
Pavilionis.

Kaliningardo muzikos
mylėtojams pristatytas
jaunasis Lietuvos
dainininkas.

Koncerte buvo apie
300 klausytojų.

Informacija buvo skelbta Lietuvos
Respublikos kultūros, užsienio reikalų
ministerijų, Lietuvos Respublikos
generalinio konsulato Kaliningrade
internetiniuose puslapiuose, vietinėje
spaudoje.

Kaliningradas
Gegužės -23 d.
Kaliningrado 4-ojoje
bibliotekoje
Gegužės 24 d. LR
GGK
Gegužės 25 d.
Tolminkiemyje

Poetai:
Aidas Marčėnas,
Alma Karosaitė,
Donatas Petrošius
Benediktas
Januševičius

Lietuvių bendruomenei ir
Kaliningrado rašytojams
pristatyta Lietuvos poezija,
užmegzto kontaktai su
kolegomis

Bibliotekoje – 30
Konsulate – 30
Tolminkiemyje-250

Informacija skelbta Lietuvos Respublikos
kultūros, užsienio reikalų ministerijų,
Lietuvos Respublikos generalinio
konsulato Kaliningrade internetiniuose
puslapiuose
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4. Šiaulių miesto
berniukų ir jaunuolių
choro „Dagilėlis“
dalyvavimas
Tarptautinės vaikų
gynimo dienos proga
Organizatoriai:
Kaliningrado katedra,
bendradarbiaujant su
Lietuvos kultūros atašė
Kaliningrade.
5. Eimunto Nekrošiaus
režisuotas spektaklis
pagal V.Šekspyro
kūrinį ,,Hamletas“
Organizatorius:
Kaliningrado srities
filharmonija ir LRGKK
6. Dailininkės Emilijos
Gaspariūnaitės –
Taločkienės tapybos
paroda ,,Mano Lietuva“
Organizatoriai:
Tarpasmenybinių
komunikacijų centras
Kaliningrade
bendradarbiaujant su
kultūros atašė
Kaliningarde
7. Liudviko Rėzos 237ųjų gimimo metinių
minėjimas
Kaliningrade
Organizatoriai:
Lietuvių bendruomenė
su kultūros atašė
Kaliningarde

Kaliningrado katedra,
birželio 1 - 2 d.

Remigijus
Adomaitis, choro
„Dagilėlis“ meno
vadovas ir šio choro
vaikai choristai

Lietuva turi gilias chorinio
dainavimo tradicijas, kurios
žinomos ir vertinamos
Kaliningrado srityje. Abu
koncertai sulaukė puikaus
tiek žiūrovų, tiek specialisrtų
įvertinimo.

Birželio 1 d.
koncerte buvo apie
200 klausytojų.
Birželio 2 d. – apie
300 klausytojų

Informacija buvo skelbta Lietuvos
Respublikos kultūros, užsienio reikalų
ministerijų, Lietuvos Respublikos
generalinio konsulato Kaliningrade
internetiniuose puslapiuose, vietinėje
spaudoje

Kaliningrado dramos
teatras, birželio 18 d.

Režisierius
Eimuntas Nekrošius
ir aktoriai.

E. Nekrošius yra vienas
žinomiausių ne tik
Lietuvoje, bet ir užsienyje
savo kūrybą pristatnčių
kūrėjų.

Teatro salė,
talpinanti apie 800
žiūrovų, buvo
beveik pilna.

Spektaklis buvo plačiai nušviestas
žiniasklaidoje. Prieš spektaklį vyko plati
reklaminė kampanija, daugybę anonsų

Kaliningrado
Tarpasmenybinių
komunikacijų centras,
gegužės 28 d.

Dalyvavo autorė
Emilija Taločkienė
iš Vilniaus ir
muzikantas,
kompozitorius
Vygantas
Kazlauskas

Atidaryme
dalyvavo 60
lankytojų, iš jų 20
lietuvių
bendruomenės
narių.

Informacija buvo skelbta Lietuvos
Respublikos kultūros, užsienio reikalų
ministerijų, Lietuvos Respublikos
generalinio konsulato Kaliningrade
internetiniuose puslapiuose, vietinėje
spaudoje

LR GKK, sausio 9 d.

Kaliningrado
rašytojai, lietuvių
bendruomenės
atstovai,
Kaliningrado
kultūros fondo
atstovai

Lietuvos dailininkų sąjungos
narė, tapytoja, daugybės
tarptautinių plenerų ir
tarptautinių parodų dalyvė
pristatė istorinės tematikos
tapybos darbus, sukurtus
Lietuvos 1000-mečio proga.
Atidarymo metu vyko
V.Kazlausko autorinių
kūrinių koncertas
Liudviko Rėzos kūryba ir
nuveikti darbai buvo
pristatyti ne tik lietuvių
bendruomenei, bei ir visiems
besidomintiems lietuvių
kultūra. Pabrėžtas jo indėlis
pristatant pasauliui
K.Donelaičio poemą
,,Metai“.

Renginyje dalyvavo
apie 60 klausytojų.

Informacija buvo skelbta Lietuvos
Respublikos kultūros, užsienio reikalų
ministerijų, Lietuvos Respublikos
generalinio konsulato Kaliningrade
internetiniuose puslapiuose
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2. Kultūros atašė koordinuoti projektai:
Projekto pavadinimas ir
pobūdis (koncertas, paroda ir
pan.) ir kultūros atašė indėlis į
projektą

Projektą
inicijavusi
organizacija

1. Valstybinių švenčių ir
atmintinų dienų
minėjimai:
1.1. Sausio 13-osios
minėjimas (LR GKK)

Lietuvių
bendruomenė ir
LR GKK

Bendruomen
ės patalpos
Sausio 14 d.

Pagrindinis
pranešimas
kultūros atašė
Romanas
Senapėdis

Lietuvių bendruomenei
priminta šios šventės
prasmė ir reikšmė
Lietuvos istorijoje

Dalyvavo 50
lietuvių
bendruomenės
narių

Informacija buvo skelbta KM, URM
ir LR GKK internetiniuose
puslapiuose

1.2. Vasario 16-osios
minėjimas (LR GKK)

LR GKK

Viešbutis
,,Radison“

Folklorinis
ansamblis iš
Nidos ,,Joldija“

Priminta Kaliningrado
visuomenei viena iš
svarbiausių Lietuvos
istorijos datų ir jos
reikšmė

300

Informacija buvo skelbta KM, URM
ir LR GKK internetiniuose
puslapiuose

1.3. Kovo-11-osios
minėjimas

Lietuvių
bendruomenė ir
LR GKK

Bendruomen
ės patalpos

Pagrindinis
pranešimas
kultūros atašė
Romanas
Senapėdis

Lietuvių bendruomenei
priminta šios šventės
prasmė ir reikšmė
Lietuvos istorijoje

30

Informacija buvo skelbta KM, URM
ir LR GKK internetiniuose
puslapiuose

1.4. Gedulo ir vilties
dienos minėjimas

Lietuvių
bendruomenė ir
LR GKK

Bendruomen
ės patalpos

30

2. Pasirengimas
Kristijono Donelaičio
jubiliejui:
2.1. K.Donelaičio
poemos ,,Metai“
skaitymas 11 kalbų.

Kaliningrado
istorijos ir
dailės muziejus
ir LR GKK

Kaliningradas Kultūros atašė
vasario 14 d. Kaliningrade

Lietuvių bendruomenei
priminta šios šventės
prasmė ir reikšmė
Lietuvos istorijoje
Visuomenei prodyta, jog
K.Donelaičio kūryba yra
išversta į 12 užsienio
kalbų, aktualizuota ir
priminta visuomenei apie
artėjantį K.Donelaičio
jubiliejų.

Projekto
įgyvendinimo
vieta ir data

Projekte dalyvavę
Lietuvos kultūros
veikėjai

Projekto reikšmė, pasiekti
rezultatai

Apytikslis žiūrovų,
klausytojų,
lankytojų skaičius

Dalyvavo apie 60
žmonių

Svarbiausi atsiliepimai žiniasklaidoje,
nuorodos tinklalapiuose arba reikšmingesnių
publikacijų kopijos el. formatu

Informacija skelbta Lietuvos
kultūros, užsienio reikalų ministerijų,
LR GGK internetiniuose puslapiuose
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2.2. Paroda ,,Donelaičio
pasaulis“ (Kaliningrado
vaikų piešiniai
K.Donelaičio tema)
2.2.1. Maironio lietuvių
literatūros muziejuje

Kaliningrado
istorijos dailės
muziejus ir LR
GKK

2.2.2. A.Brako dailės
mokykloje Klaipėdoje

Kaliningrado
Klaipėda,
istorijos dailės kovo 21 d.
muziejus ir LR
GKK
Lietuvos
Kaliningrdo
dailininkų
dailės
sąjunga,
galerija,
Kaliningrado
Kovo 14 d.
dailės galerija ir
LR GGK
Lietuvos
Kaliningrado
dailininkų
4-oji
sąjunga,
biblioteka
Kaliningrado 4- Kovo 15 d.
oji biblioteka ir
LR GGK
Lietuvos
Kaliningrada
dailininkų
s, RF URM
sąjungos
atstovybės
Klaipėdos
parodų salė,
skyrius ir LR
Kovo 27 d.
GKK kultūros
atašė
Lietuvos
Kaliningrado
istorijos
dailininkų
dailės
sąjungos
muziejus,
Medalininkų
Balandžio
sekcija ir LR
10 d.
GGK
Kaliningrado
Lietuvos
Respublikos
istorijos dailės
Semas
muziejus ir LR
Gegužės 15
GKK
d.

2.3. Parodos: ,,Skulptoriai
skaito Donelaitį“ ir
tapybos paroda
,,Šimtmečio portretas“

2.4. Paroda
,,Atvirlaiškiai
Donelaičiui“ ir ekslibrisų
paroda
2.5. Tarptautinio grafikų
plenero parodos
,,Kristijonas Donelaitis.
300 metų jubiliejų
pasitinkant“
2.6. Dviejų dalių paroda
,,Mažosios Lietuvos
raštijos veikėjai“ ir
,,Kristijono Donelaičio
metai medaliuose“

2.7. Paroda ,,Kristijono
Donelaičio darbai ir
dienos“ (aut. Tamara
Vasiliauskienė).

Kaunas,
vasario 18 d.

Kultūros atašė
Kaliningrade

K.Donelaičio kūrybos
motyvais kuria
Kaliningrado vaikai,
kurie supažindinami su
poeto gyvenimu bei
kūryba, ją interpretuoja.

Kultūros atašė
Kaliningrade

60 renginio svečių

Informacija buvo skelbta Lietuvos
spaudoje

70 renginio svečių

Lietuvos
dailininkų
sąjungos
pirmininkė
E.Utarienė

Pristatyti
Lietuvos
skulptorių ir tapytojų
darbai
K.Donelaičio
tema.

150 lankytojų

Informacija skelbta kultūros, užsienio
reikalų ministerijų, LR GGK
internetiniuose puslapiuose

Lietuvos
dailininkų
sąjungos
pirmininkė
E.Utarienė

Pristatyti
Lietuvos
grafikų
darbai
K.Donelaičio tema.

150 lankytojų

Informacija skelbta kultūros, užsienio
reikalų ministerijų, LR GGK
internetiniuose puslapiuose

Plenere dalyvavo
5 Kaliningrado
srities ir 8
klaipėdiečiai
grafikai

Tęsiamas
pasirengimo
K.Donelaičio jubiliejui
priemonių
plane
numatytas plenerų ciklas.
Paroda
bus
eksponuojama Vilniuje

Parodos atidaryme
dalyvavo apie 60
žiūrovų

Informacija skelbta kultūros, užsienio
reikalų ministerijų, LR GGK
internetiniuose puslapiuose

Medalininkų
sekcijos
piurmininkas
Antanas
Olbutas

Tęsiamas pasirengimo
K.Donelaičio jubiliejui
priemonių plane
numatytas parodų ciklas.

Parodos atidaryme
dalyvavo apie 60
žiūrovų

Informacija skelbta kultūros, užsienio
reikalų ministerijų, LR GGK
internetiniuose puslapiuose

Seimo nariai,
dailininkė
Tamara
Vasiliauskienė

Tęsiamas pasirengimo
K.Donelaičio jubiliejui
priemonių plane
numatytas parodų ciklas.

Parodos atidaryme
dalyvavo apie 50
žiūrovų

Informacija buvo skelbta Lietuvos
spaudoje
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3. Tarptautinis muzikos
festivalis ,,AntiFon“:

4. VIII–asis vidurvasario
folkloro festivalis

5. Meninių filmų rodymas
rodymas ,,Rytų Europos
lingvistinio centro“ lietuvių kalbos studentams:
6.1. ,,Dievų miškas“ (rež.
A.Puipa)
6.2. ,,Skrydis per Atlantą“

Kompozitorius
Larion Djakov
bendradarbiauja
nt su kultūros
atašė

Vokiečių –rusų
namai, L.
Rėzos kultūros
draugija
bendradarbiauja
nt su kultūros
atašė
LR GKK

Muzikinis
klubas
Kaliningrade
,,Dread
nought“
1. Kovo 28
d.
2. Gegužės
29 d.
Kaliningrada
s, birželio 16
d.

Tomas
Dobrovolskis
Tomas
Dičiūnas

Folklorinis
ansamblis iš
Nidos ,,Joldija“
Vyrų ansamblis
,,Penkia vaikia“
ir moterų
choras ,,Gabija“
Kaliningradas ,,Rytų Europos
lingvistinio
vasario 4 d.
centro“ lietuvių
kalbos studentai
birželio 13 d. ir dėstytojai

Pristatomi Kaliningrado
visuomenei Lietuvos
muzikos virtuozai

60 klausytojų

Informacija skelbta kultūros, užsienio
reikalų ministerijų, LR GGK
internetiniuose puslapiuose

60 klausytojų

Pristatoma ir
populiarinama Lietuvos
etnokultūra.

Dalyvavo per 250
žiūrovų

Informacija buvo skelbta kultūros,
užsienio reikalų ministerijų, LR GGK
internetiniuose puslapiuose

Filmas skirtas 46
Lietuvos inteligentų prieš
70 metų nacių suimtų ir
išvežtų į Štuthofo
koncentracijos stovyklą
atminimui

Dalyvavo 30
žiūrovų

Informacija skelbta Lietuvos kultūros,
užsienio reikalų ministerijų, LR GKK
internetiniuose puslapiuose

III. Kita veikla (tarpininkavimas ieškant potencialių bendradarbiavimo partnerių; informacinės pažymos apie rezidavimo šalies iniciatyvas;
informacijos apie gerąją praktiką įvairiose kultūros srityse kaupimas ir sisteminimas; analitinių planavimo dokumentų, pozicijų, aktualių siūlymų
rengimas ir pristatymas; aukšto lygio susitikimai su rezidavimo šalies valstybės pareigūnais, ES institucijų pareigūnais, kultūros institucijų
vadovybe; organizuoti ir/ar koordinuoti vadovybės vizitai (Lietuvos ir reziduojamos šalies į Lietuvą); organizuoti ir / ar koordinuoti reziduojamos
šalies žiniasklaidos atstovų, kultūros operatorių vizitai (Lietuvos ir reziduojamos šalies į Lietuvą); su tęstiniu bendradarbiavimu susijusios veiklos
(stipendijos, rezidencijos, mainai, ilgalaikiai projektai ir pan.); viešieji ryšiai ir darbas su žiniasklaida; informacijos kaupimas apie Lietuvai
reikšmingą kultūros paveldą rezidavimo šalyje (šalyse), paveldo sugrąžinimo į Lietuvą projektų įgyvendinimas; Lietuvos tremtinių ir politinių
kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų priežiūros darbai; kultūros turizmo produktų sklaida; rezidavimo šalyje Lietuvos kultūrai
nusipelniusių asmenų pristatymas apdovanojimams; pasisakymai ir pranešimai susitikimuose, renginiuose ir konferencijose; interviu žiniasklaidai;
leidybos projektai; edukaciniai projektai; Lietuvos kultūros informacijos centrų kūrimas ir stiprinimas (aukštosios mokyklos, bibliotekos ir kt.) ir
kita).
Su tęstiniu bendradarbiavimu susijusios veiklos:
Kalininagrade yra susiformavęs tam tikrų renginių (parodų, bienalių ir tarptautinių festivalių), kuriuose dalyvauja ir Lietuvos atstovai,
cikliškumas, todėl būtina tęsti ir palaikyti Lietuvos atstovų dalyvavimą.
Viešieji ryšiai ir darbas su žiniasklaida:
Užmegzti kontaktai su įvairių televizijų ir laikraščių žurnalistais, jie informuojami apie būsimus renginius. Jų kontaktai nurodyti 1 priede.
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Kultūros turizmo produktų sklaida:
Bendraujama su Valstybiniu turizmo departamentu (pav. Juozu Ragucku), bei reklamos agentūra Galley Group, atvežama ir dalinama (vizų
skyriuje) turistinė - reklaminė medžiaga apie Lietuvą .
Valstybinis turizmo departamentas surengė turizmo verslo misiją. Jos metu Kaliningrado srities vyriausybės Turizmo departamento bei turizmo
verslo atstovams buvo pristatytos turizmo galimybės Lietuvoje.
Rezidavimo šalyje Lietuvos kultūrai nusipelniusių asmenų pristatymas apdovanojimams:
Lietuvos generalinio konsulo padėkos raštais apdovanoti Kaliningrado rašytojai, dailininkai, lietuvių bendruomenės nariai, kai kurių kultūros –
švietimo įstaigų vadovai.
Pranešimai spaudai:
2013 m. I pusmetį apie pagrindinius kultūros bei kitus reikšmingus Lietuvai įvykius surašyta 22 pranešimai spaudai.
Atmintinės:
2013 m. I pusmetį apie svarbius susitikimus surašytos 3 atmintinės.
Lietuvių bendruomenė:
Kaliningrade veikia Lietuvių kultūrinė autonomija – skėtinė organizacija, kontroliuojama valdžios. Kaip savarankiškos, turinčios juridinio
asmens statusą, ir nuosaikiai bendradarbiaujančios su autonomija, veikia tik trys bendruomenės – Kaliningrado Liudviko Rėzos lietuvių
kultūros draugija (vadovė – Nida Lukoševičienė); Gvardeisko lietuvių bendruomenė (vadovė Vanda Čiursina) ir Sovetsko lietuvių kultūros
draugija ,,Birutė“ (vadovė Danutė Norušaitė)
Lietuvių kalbos mokymas:
Lietuvių kalbos ir etnokultūros Kaliningrado srityje mokoma 22 švietimo įstaigose, jose mokose apie 850 moksleivių.
Vasario 23 d. konsulate vyko Lietuvių kalbos nacionalinio diktanto rašymas.
Balandžio 20 d. Černiachovske vyko XIII-oji Kaliningrado srities moksleivių lietuvių kalbos olimpiada
Birželio 11 d. Konsulate vyko susitikimas su Uljanovo ir Lunino (Sovetsko raj) lietuvių kalbos mokytojomis ir mokiniais.
Birželio 25 d. dalyvauta Kaliningrado 40-osios gimnazijos ir Kaliningrado 35-ojo licėjaus, kuriuose mokoma lietuvių kalbos ir etnokuoltūros,
mokslų metų baigiamuosiuose renginiuose
Lietuvių kalbos mokoma ir ,,Rytų Europos lingvistiniame centre“, su kuriuo glaudžiai bendradarbiaujama. (2 renginiai – filmų rodymas, kursų
baigimo pažymėjimų įteikimas)
Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys:
1. Lietuvos nacionalinis muziejus ir Kaliningrado srities istorijos ir dailės muziejus pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl K.Donelaičio
ekspozicijos Tolminkiemyje sukūrimo.
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Bendradarbiavimas su Kaliningrado žydų bendruomene:
1. Sausio 27 d. minint Tarptautinę holokausto aukų dieną dalyvauta Jantarne ,,Mirties žygio“ aukų atminimo minėjime.
Kita:
Lietuvos turizmo departamento, Lietuvos buriuotojų asociacijos, Maironio lietuvių literatūros muziejaus, verslininkų delegacijų vizitai.
IV. Kultūros atašė sudaryta veiklos kontaktų suvestinė (teikiama viešai prieinama informacija tik elektroniniu būdu kaip priedas prie ataskaitos)
Projektų partnerių, bendradarbių, išeivijos kultūros ir meno veikėjų duomenų bazė rezidavimo šalyje (šalyse) (vardas, pavardė, organizacija /
veiklos sritis, pareigos, kontaktiniai duomenys)
V. Pastabos ir pasiūlymai:
1. Labai reikalingas Lietuvos kultūros centras Kaliningrade (patalpų nuoma arba statyba). Tokius centrus Kaliningrade turi ir išlaiko Vokietija,
Lenkija ir Armėnija;
2. Naujo muzikos instrumento (fortepijono) nupirkimas arba seno restauravimas konsulato renginių salei;
3. Darant veiklos kontaktų suvestinę surašyti tik asmenys, su kuriais dažniausiai tenka bendradarbiauti. Oficialių asmenų, kurių kontaktiniai
duomenys viešai prieinami, nenurodžiau.

__________________
(parašas)

___Romanas Senapėdis___________
(vardas, pavardė)

Pastaba: pasirašytos ataskaitos teikiamos paštu Kultūros ministerijai ir adresuojamos kultūros ministrui. Ataskaitų kopijos, reikšmingesnės
publikacijos žiniasklaidoje ir veiklos kontaktų suvestinės siunčiamos elektroniniu paštu Kultūros ministerijos Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyriaus vedėjui.

