
  

 
 Lietuvos Nepriklausomybės trisdešimtmečio paminėjimui skirtas Italijos 

lietuvių suvažiavimas Sicilijoje: ,,30 lietuviškų įspaudų Italijoje“ 
 
 
 
 

2020 m. spalio 2 d.  
 

PROGRAMA 
 
18.00 ir 20.00 val. pervežimas užsisakiusiems pervežimą iš Mesinos centrinės stoties į Italą (tel. 
3333808903) 
19.00 – 20.00 val. kviečiame aplankyti Italos miestelio bažnyčias Katedrą Madonna del Piliero, Madonna 
della Catena, Santa Venera. 
21.00 val. Koncertas ,,Pasveikinkim Lietuvą – jai trisdešimt!/ Facciamo gli auguri alla Lituania che 
festeggia il suo 30° anniversario!“ lietuvių ir italų bendruomenėms (atlikėjai Marco Micali (Messina), 
Tolvaida Gilyte (Redžio Kalabrija), Karinė Amirjan Luckė (Apulija). Italos bendruomenės pasveikinimas 
Italijos lietuvių bendruomenei. 
Kur? Vieta SS Pietro e Paolo, 1000 metų senumo bažnytėlė. Orui leidžiant ir norui esant, 20.30 val. 
pajudame nuo ,,Le Giare” pėsčiomis bažnytėlės link. Jei lis ar bus pageidaujančių, 20.50 val. numatytas 
pervežimas aštuonviečiu autobusiuku.  
22.00 val. Labas Itala” sienos ir Panevėžio Balčikonio gimnazijos bendruomenės dovanotų knygų Pietų 
Italijos lietuviams apžiūra. Italijos lietuvių suvažiavimo atidarymo aperityvas ,,Labas” terasoje.  
 
 
 

2020 m. spalio 3 d.  
 

7.30 – 9.00 Pusryčiai (viešintiems ,,Le Giare” ir butuose netoliese - ,,Le Giare” restorane, viešintiems 
kaimo turizmo sodyboje ,,Castagneto” - ,,Castagneto”). 
Nuo 8.30 val. nuo Padre Pio statulos vyks autobusiuko reisai į renginio vietą Itala Marinoje.  
 
 
 
 
 

KUR? 
 

Renginio adresas: PROLOCO Giovannello da Itala būstinė, Via Roma 124, Itala Marina.  
 
Zoom videokonferencija: Negalintys atvykti, bet pageidaujantys dalyvauti nuotoliniu būdu 
transliuojamame renginyje kviečiami registruotis adresu: email40info@gmail.com . Registruojantis, 
prašome nurodyti vardą, pavardę, vietovę (miestą ir šalį) bei savo elektroninio pašto adresą. 
 

KAIP? 
 
Laikantis COVID-19 pandemijos saugumo rekomendacijų (privalomas vieno metro tarp žmonių 
atstumas, dezinfekcinių skysčių naudojimas, kaukių dėvėjimas, vengimas bendrauti su kitais žmonėmis, 
esant peršalimo ar COVID-19 požymiams, svetingumo įstaigose matuojama temperatūra, pildomos 
savideklaracijos, kad nėra COVID požymių). Nuo spalio 1 d. Sicilijoje įsigalioja Sicilijos regiono vadovo 
N.Musumeci įsakymas kaukes dėvėti ne tik pastatų viduje, bet ir lauke, esant kitiems žmoniems šalia. 



  

Lietuvos Nepriklausomybės trisdešimtmečio paminėjimui skirtas Italijos lietuvių 
suvažiavimas Sicilijoje: ,,30 lietuviškų įspaudų Italijoje“ 

 
KONFERENCIJOS PROGRAMA 

2020 10 03 
 

8.45 – 9.30 val. Registracija renginiui Proloco būstinėje  

9.30 – 9.40 val. Sveikinimo žodis. ProLoco pasveikinimas ILB ir Ambasadoriui.  

9.40 - 10.00 val. Ričardas Šlepavičius, ambasadorius, Lietuvos Respublikos ambasada Italijos 
Respublikoje, Maltos Respublikai, San Marino Respublikai ir Libijai (Roma, Lacijus): ,,Lietuvos – Italijos 
santykiai: interesai, tikslai, bendrystė“ 

10.00 – 10.20 val. Inga Balnanosienė, Užimtumo tarnybos prie SADM direktorė: ,,Užimtumo galimybės 
į Lietuvą grįžtantiems Italijos lietuviams ir jų šeimoms“ 

10.20 – 10.30 val. Simona Crisafulli, ILB apylinkės Pietų Italijai ir Kalabrijai pirmininkė (Mesina, 
Sicilija) : ,,Dabarties lietuvis Italijoje: koks jo paveikslas ir socialinis kultūrinis kontekstas?“ 

10.30 - 10.45 val. Elzė Simonkevičiūtė- Di Meglio, Italijos lietuvių bendruomenės pirmininkė 
(Roma, Lacijus: ,,ILB istorinės asmenybės ir jų indėlis garsinant Lietuvą Italijoje“ 

10.45 - 11.00 val.  Birutė Žindžiūtė Michelini, Parmos universitetas (Parma, Emilijos Romanijos 
regionas): ,,Iškiliausių XX a. Italijos lietuvių šviečiamoji veikla” 

11.00-11.15 val. Toma Gudelytė, vertėja, publicistė (Genuja, Ligūrijos regionas):  ,,Įdomiausi lietuvių 
kūrėjai Italijos literatūroje“  

11.15 – 11.35 val. Ūla Ulijona Žebriūnaitė, Italijos radijo ir televizijos RAI orkestro altų grupės 
koncertmeisterė: ,,Lietuvių muzikų kelias Italijoje” (videopranešimas, atvykti negali dėl užimtumo akademijoje) 

11.35 - 11.45 val.  Viktorija Rekašiūtė-Staponė, fotografė, keliautoja, meno galerijos bendrasavininkė 
(Milanas, Lombardijos regionas): ,,Lietuviškieji fotografijos atgarsiai Italijoje“     

11.45 – 12.00 val. Agnė Buckutė, portalo www.itlietuviai.it bendrasteigėja, pirmoji redaktorė (Bolonija, 
Emilijos Romanijos regionas): ,,Lietuvės moters kelias Italijoje“   
 
12.00 – 12.15 val. Alessandro Palmigiano, garbės konsulas Sicilijoje, advokatas (Palermas, 
Sicilija): ,,Lietuvos ir Sicilijos ryšiai: teisiniai ir politiniai aspektai“   
 
12.15 – 12.20 val. Antonino Crisafulli, Italos meras ir Italos bendruomenės pasveikinimas    
 
12.30 – 15.00 val. pietų pertrauka. Siciliečio menininko Alex Caminiti paroda. Vietos bendruomenės 
tradicijų pristatymas. 
 
15.00 – 16.00 val. Italijos profesionalų klubo pristatymas bendruomenei prie ,,apvalaus stalo“ 
(moderuoja idėjos autorės Aurelija Orlova ir Simona Crisafulli, dalyvauja: Aušra Kukelkaitė, Global 
Lithuanian Leaders direktorė, Lina Dusevičienė, Global Lithuanian Leaders projektų vadovė) 
 



  

16.00- 17.00 val. ,,Lietuvybė Italijos lietuviams“: Italijos lietuvių bendruomenei aktualių klausimų 
aptarimas (rinkimai, pilietybės išsaugojimo klausimas, lietuvybės palaikymas) 
 
17.00 – 19.00 val. autobusiuko reisai į Italą Superiore.  
 
 

2020 10 04 
 
8.00 – 10.00 val. Pusryčiai (viešintiems ,,Le Giare” ir butuose netoliese - ,,Le Giare” restorane, viešintiems 
kaimo turizmo sodyboje ,,Castagneto” - ,,Castagneto”). 
9.30- 10.30 val. Konferencijos rezultatų aptarimas. Artėjančių rinkimų ir Konstitucinės dienos 
paminėjimas. Suvažiavimo uždarymas. Taorminos aplankymas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renginys iš dalies finansuojamas LR URM lėšomis. Rėmėjai:,,Proloco Giovanello da Itala”, Italos 
savivaldybė, restoranas ,,Le Giare”, baras ,,Sala Ausilia”. Informacinis rėmėjas Italijos lietuvių 
naujienų portalas www.itlietuviai.it  


