Tikslas – daugiau Lietuvos Estijai
Prieš metus iš pagrindų atsinaujinusi Estijos Lietuvių Bendruomenė (ELB) imasi
iniciatyvų, siekdama svariau ir ryškiau pristatyti Lietuvą Estijoje. Bus siekiama
tiesti tampresnius informacinius, kultūrinius bei etnografinio paveldo tiltus į
Estiją. Naujoji ELB veiklos strategija apima ilgalaikius tikslus ir prioritetus, o
vizijos bei planai jau virsta konkrečiais darbais.
Šių metų pradžioje Estijoje buvo ypač ryškiai paminėta 100-mečio Vasario 16 d.,
kuomet Lietuvos vėliavos spalvomis nušvito ištisi pastatai, gatvės, aikštės, tiltai,
prekybos centrai ir net mokyklos, o visuomeninis transportas Taline į gatves
išriedėjo pasipuošęs šimtais trispalvių vėliavėlių. Saulei tekant prie Lietuvos
ambasados Lietuvos himną giedojo Estijos premjeras su ministrais bei tautiečiais
Estijoje, o visa tai buvo tiesiogiai transliuojama Estijos nacionalinio transliuotojo
kanalu ETV. Tai buvo pasiekta jungtinėmis Estijos ir Lietuvos institucijų
pastangomis bei aktyviai dalyvaujant ELB valdybos nariams ir savanoriams.
Gegužės 19 d. ELB organizuoja bene didžiausią pastaraisiais metais lietuvišką
renginį – „Lietuvos diena Taline“, įvyksiantį Estijos etnografijos muziejuje po
atviru dangumi Taline. Renginys jau susilaukė neįtikėtino susidomėjimo, o svečių
bei dalyvių skaičius, išankstiniais duomenimis, kelis kartus viršys planuotus
srautus. Šventės metu lietuvių liaudies šokius ir dainas bei tautinius kostiumus

pristatys VU ansamblis „Ratilio“, senovinį karpinių meną – tautodailininkų grupė
„Sėjinis“ o lietuviškus patiekalus ruošti padės virtuvės meistrė iš Vilniaus TV
bokšto restorano „Paukščių Takas“. Vienas iš renginio tikslų – sutraukti kuo
daugiau Estijoje gyvenančių tautiečių ir jų palikuonių su šeimomis – jau pasiektas.
Į renginį iš anksto užsiregistravo ir trečios, ir net ketvirtos kartos lietuviškų šaknų
turintys svečiai.

ELB pirmininkas Vaidas Matulaitis
Ši šventė atvira visiems muziejaus lankytojams ir neapsiriboja vien lietuvių
diasporos sambūriu. Tikimasi, kad „Lietuvos diena Taline“ taps svarbia kasmete
tradicija tiek tautiečiams, tiek ir svečiams iš visos Estijos bei užsienio. Renginio
biudžetą sudaro ELB lėšos, privačių rėmėjų bei įmonių parama, iš dalies remia ir
pats Estijos etnografijos muziejus. Ateityje tikimasi sulaukti daugiau dėmesio bei
paramos iš suinteresuotų Lietuvos institucijų, siekiant sukurti tvarią ir svarią
tradiciją garsinant Lietuvą Estijoje.
Estijos Lietuvių Bendruomenė maloniai kviečia Lietuvos žiniasklaidos atstovus,
politikus, Valstybinių institucijų pareigūnus bei pasaulio lietuvių diasporų atstovus
atvykti į šventę ir savo akimis pamatyti bei širdimis pajusti ypatingą dvasią, kuria
garsėja Estijos lietuviai.
Anot ELB valdybos pirmininko Vaido Matulaičio, „Lietuvos žinomumas Estijoje yra
gana žemas, ypač jei lygintume, kiek dėmesio Lietuvos žiniasklaidoje skiriama
Estijai, tačiau veikdami kryptingai ir nuosekliai, veikdami išvien, mes galime šią
situaciją pakeisti iš esmės“.
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