Birželio pabaigoje–liepos pradžioje
Vašingtonas ir Baltimorė taps JAV
lietuvių renginių, susitikimų ir
susibūrimų traukos centru
Birželio pabaigoje–liepos pradžioje Vašingtone ir Baltimorėje vyks daugybė
renginių, subursiančių JAV lietuvius, Lietuvos politikus, Lietuvos ambasados
diplomatus ir JAV kolegas bei draugus ir pakviesiančių diskusijoms politikos,
saugumo, gynybos, kovos su propaganda, verslo plėtros, investicijų skatinimo,
bendradarbiavimo turizmo srityje bei kultūrinės sklaidos temomis.
Birželio 22–23 d. Vašingtone lankosi Vilniaus viešosios žydų bibliotekos
direktorius Žilvinas Bieliauskas. Vizito metu Ž. Bieliauskas susitiks su JAV žydų
organizacijų atstovais, apsilankys Kongreso bibliotekoje ir JAV Holokausto
memorialiniame muziejuje, aptars bendradarbiavimo galimybes su Vašingtono
žydų kultūros centro vadovais.
Birželio 23 d. 18.30 val. Vašingtono profesionalų klubas prie ambasados rengia
susitikimą su Europos Sąjungos ambasadoriumi Maskvoje Vygaudu Ušacku tema
„Vakarai ir Rusija pasaulėžiūrų sandūroje“.
Birželio 28 d. 9.30 val. ambasadoje vyks susitikimas su JAV Sausumos pajėgų karo
koledžo, vienos iš aukščiausių karinės akademinės institucijos JAV, studentais,
turinčiais aukščiausius karinius laipsnius ir didelę tarnybos patirtį JAV
kariuomenėje. Susitikimo metu Lietuvos ambasados JAV karo atašė biuras
supažindins studentus su Lietuvos užsienio ir gynybos politikos aktualijomis ir
pristatys Lietuvos kariuomenės vystymosi prioritetus, pasirengimą užtikrinti

saugumą regione ir Lietuvos priimančios šalies paramą NATO ir JAV pajėgoms
Lietuvoje.
Birželio 28 d. 10–12 val. ambasadoje rengiamas Demokratijų bendrijos Moterų
demokratijoje darbo grupės, kuriai pirmininkauja Lietuva, posėdis. Posėdyje
dalyvaus Lietuvos atstovė, darbo grupės pirmininkė ambasadorė Nijolė Žambaitė,
Demokratijų bendrijos generalinė sekretorė ambasadorė Maria Leissner, darbo
grupės nariai, atstovaujantys Salvadorui, Suomijai, Japonijai ir Urugvajui.
Birželio 29 d. 18.30 val. ambasadoje rengiama diskusija „Nepripažinimo politika:
praeitis, dabartis ir ateitis“, kurioje dalyvaus užsienio reikalų ministras Linas
Linkevičius, Pasaulio politikos instituto profesorius, analitikas, rašytojas ir
žurnalistas, Rusijos, Eurazijos, tarptautinės žiniasklaidos ekspertas, buvęs JAV
valstybės sekretoriaus Jameso Bakerio specialusis patarėjas Sovietų pilietybės
klausimais ir Baltijos reikalais Paulas Goble‘as ir Damianas Leaderas, Niujorko
universiteto profesorius, buvęs JAV valstybės departamento Šiaurės ir Baltijos
šalių biuro vadovas, buvęs misijos vadovo pavaduotojas JAV ambasadoje Vilniuje.
Birželio 30 d. 19 val. Lietuvos ambasada JAV kartu su Lietuvių komitetu rengia
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bazilikoje Vašingtone įkurtos
lietuvių Šiluvos Dievo Motinos koplyčios 50 metų minėjimui skirtos parodos
atidarymą.
Liepos 3 d. JAV lietuvių renginių ciklą vainikuos XV lietuvių tautinių šokių šventė
Baltimorėje, prasidėsianti 13 val. Šokių šventė JAV organizuojama nuo 1957 m.,
kuomet dešimtys tūkstančių šokėjų švęsti savo lietuviškumą per dainą ir šokį
rinkosi Čikagoje, Klivlende, Toronte, Hamiltone, Los Andžele bei Bostone. 2016 m.
ši tradicija tęsiama mieste, kuriame sukaupta ilga Amerikos lietuvių istorija.
Liepos 3 d. į „Royal Farms“ areną Baltimorėje susirinks 1800 šokėjų iš viso
pasaulio, susibūrusių į daugiau nei 33 šokių kolektyvus. Daugiau informacijos –
http://sokiusvente2016.org/lt.
Liepos 4 d. 13–17 val. Lietuvos ambasadoje JAV rengiamas susitikimas su Lietuvos
Seimo Pirmininke Loreta Graužiniene, kultūros ministru Šarūnu Biručiu ir
Lietuvos ambasados JAV diplomatais. 13 val. Seimo Pirmininkė atidarys
Prezidentui Kaziui Griniui skirtą parodą, bus minimos Lietuvos Valstybės
(Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Jungtinių Amerikos Valstijų
Nepriklausomybės dienos.

Liepos 6 d. 14 val. Lietuvos ambasada JAV kartu su JAV Lietuvių bendruomene
prisijungs prie pasaulio lietuvių, giedosiančių Tautišką giesmę visame pasaulyje.
Vašingtone Tautiška giesmė bus giedama prie JAV širdies – Baltųjų rūmų. Liepos 4
d. 10 val. himnas bus giedamas ir Inner Harbour pakrantėje Baltimorėje. Šią
akciją organizuoja Lietuvos generalinis konsulatas Čikagoje, bendradarbiaudamas
su Šokių šventės organizaciniu komitetu.
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos informacija

