Stokholmas, 2014 m. kovo 30 diena
Lietuvių bendruomenės Švedijoje Valdybos ataskaita
Atsiskaitomasis laikotarpis: 2013 m. - 2014 m. kovo 29 d.
Iki 2014 metų kovo 29 dienos duomenimis, Lietuvių bendruomenei Švedijoje priklausė 170 narių.
2013 metais visuomeniniais pagrindais be atlyginimo Lietuvių bendruomenės Švedijoje valdyboje
dirbo:
Rūta Miklovienė
Asta Mineikytė
Rita Mėlinavičiutė
Aldona Sehgal
Rūta Smertinienė
Marijus Sabalas
Živilė Slavinskaitė

Bendruomenės pirmininkė, taip pat atsakinga už ryšius su
Saulės mokykla ir Baltijos šokių kolektyvu.
Sekretorė ir atsakinga už projektų rengimą.
Iždininkė
Vice pirmininkė, taip pat atsakinga už patalpų nuomą.
Ryšiai su verslo atstovais ir kultūros renginiai
Sporto ir laisvalaikio veikla
Viešieji ryšiai

Revizinėje komisijoje dirbo:
Algreda Markevičienė
Brigita Mačiulytė
Rinkiminėje komisijoje dirbo:
Virginija Karrenbauer
Edita Sääf
Rūta Smertinienė
1. Bendruomenės ir Valdybos darbas.
Nuo 2013 m. birželio mėn. iki 2014 metų kovo mėn. Valdyba organizavo ar prisidėjo prie nemažo
skaičiaus kultūrinių ir kito pobūdžio renginių. Atsiskaitomuoju laikotarpiu organizuoti renginiai
ir projektai:
1.1. Susitikimas-diskusija dėl turizmo tarp Švedijos ir Lietuvos skatinimo 2013 m. gegužės 22d.
Dalyvavo turizmo agentūrų, SAS atstovai, konsultatntai, dirbantys turizmo srityje.
Susitikimas įvyko Bishops Arms Pub (Folkungagatan 105).
1.2. Valtybinio Jaunimo dramos teatro spektaklis ,,JIS IR JI” Stokholme. 2013 m. gegužės 24 d.
19 val. Tai kamerinis spektaklis pagal rašytojo Jono Biliūno (1879-1907) ir jo žmonos Julijos
Janulaitytės-Biliūnienės (1880-1978) laiškus ir kūrybą. Scenarijaus autorė ir režisierė - BIRUTĖ

MAR. Atliko: aktoriai Birutė Mar ir Aleksas Kazanavičius. Dalyvavo smuikininkas Sigitas Rubis.
Vieta: Estų namai (Estniska Huset), Wallingatan 32, 111 24 Stockholm.
1.3. Trėmimu iš trijų Baltijos Šalių aukų minėjimas 2013 m. birželio 14 d. "Trėmimų iš trijų
Baltijos Šalių aukų minėjimas 2013" vyko estų, latvių ir lietuvių kalbomis Suomių bažnyčioje
Stokholme (Slottsbacken, Stokholmas). Dalyvavo kunigas R. Makrickas, LBŠ valdyba ir nariai.
1.4. Stokholmo lietuvių liaudies šokių kolektyvo Baltija 10 metų jubiliejus. 2013 m. birželio 15
d. Stokholme, ABF (Sveavägen 41) didžiojoje salėje. Koncerte dalyvavo: Stokholmo lietuvių liaudies
šokių kolektyvas "Baltija", svečiai - tautinių šokių kolektyvo "Švyturys" iš Klyvlendo JAV, Latvių
folkloro grupė iš Stokholmo. Renginį vedė LBŠ valdybos nariai – Rūta Miklovienė ir Marijus
Sabalas. LBŠ buvo viena iš jubiliejaus rėmėjų.
1.5. Tautiška giesmė aplink pasaulį 2013 m. liepos 6 d. apie 40 lietuvių su lietuviška atributika ir
patriotine nuotaika rinkosi Stokholmo centre, ant Riddarholmen krantinės giedoti Lietuvos himno
vienu metu su visais pasaulio Lietuviais. Taip pat buvo kartu buvo sudainuota keletą populiariausių
lietuviškų dainų.
1.6. Susitikimas su kultūros ministru Šarūnu Biručiu 2013 rugpjūčio 22 d. Lietuvių
ambasadoriaus Švedijos Karalystėje Eitvydo Bajarūno iniciatyva. LBŠ valdyba ir aktyvas turėjo
progos pabendrauti su Lietuvos kultūros ministru Šarūnu Biručiu.
1.7. Piknikas Galå 2013 m. rugpjūčio 31 d. buvo organizuotas žygis pėsčiomis apie 10 km iki Galå
kalno. Susirinko 30 – ties lietuvių būrys.
1.8. Baltijos šalių vienybės diena 2013 m. rugsėjo 14 d. Lietuvių bendruomenė Švedijoje, Svensklettiska föreningen, Sverigeesternas Förbund - Nynäshamnsavdelningen, kartu su Grödinge
hembygdsförening, organizavo Baltijos šalių vienybės dieną Grödingės sodyboje. Šventėje dalyvavo
ir sveikinimo žodį tarė Lietuvos ambasadorius Eitvydas Bajarūnas. Pasirodė Stokholmo Estijos vaikų
choras. Buvo demonstruojami filmai apie Latvijos ir Estijos dainų šventes. Šoko estų, latvių ir
lietuvių liaudies šokių kolektyvai. Pavils Johansson dainavo latviškas dainas. Vyko parodos ir
pardavimas: amatų, keramikos, lino prekių, taip pat knygų apie Baltijos šalis, Baltijos šaliu maistas
(ir degustavimas) ir t.t., sendaikčių turgus, loterija, užsiėmimai vaikams (kiaušinių dažymo varžybos
ir t.t.).
1.9. Susitikimas su ,,Investuok Lietuvoje´´ atstovu Justinu Pagiriu 2013 m. rugsėjo 18 d.
Lietuvos Ambasadoje (Grevgatan 5, 114 53 Stockholm). Pristatyta agentūros veikla ir kaip Lietuva
pristatoma užsienyje. Dalyvavo 12 žmonių.
1.10. Susitikimas ,,Bėgimas vardan geresnio pasaulio ir gyvenimo‘‘. 2013 m. rugsėjo 29 d. buvo
suorganizuotas susitikimas su Lietuvos ambasados konsulu Mindaugu Grigu, kuris pasidalino savo
dalyvavimo dvejuose maratonuose Siera Leonėje patirtimi. Kartu su savo komandos nariais surinko
lėšas mokyklos, vienoje iš skurdžiausių pasaulio valstybių, statybai. Mindaugas papasakojo, kaip
paprastas laisvalaikio užsiėmimas gali pakeisti kitų žmonių gyvenimus. Susitikime dalyvavo bei
dalinosi patirtimi ir Virginija Danylaitė, kuri dalyvavo 2013 m. rugpjūčio pabaigoje Stokholme
vykusiame triatlono pasaulio čempionate, estafetėje kartu su daugkartiniu Švedijos olimpiniu
čempionu Tomas Gustavsson ir užėmė 12-ą vietą. Susitikimas vyko ABF patalpose (ABF huset,
Sveavägen 41, Stockholm).

1.11. Vėlinių mišios vyko Stokholme 2013 m. lapkričio 3 d. Taby bažnyčioje. Mišias laikė, šiai
progai specialiai pakviestas iš Lietuvos, pranciškonas brolis Alvydas Virbalis. Po mišių buvo
galimybė pasilikti pabendrauti prie kavos ar arbatos puodelio. Pasibuvime dalyvavo ir neigalių vaikų
plaukimo komanda su trenere Birute Statkevičiene. Plaukikų komanda dalyvavo tarptautiniame
Šiaurės šalių neįgaliųjų plaukimo čempionate ir labai norėjo pabendrauti su lietuviais, gyvenančiais
Švedijoje.
1.12. Baltijos šalių bendruomenių susitikimas. 2013 m. lapkričio 8 d. Svarbus ir unikalus
susirinkimas ivyko Estų namuose, Wallingatan 34, Stokholme. Susitiko atstovai iš Estų, Lietuvių ir
Latvių organizacijų ir ambasadų. Susitikime buvo diskutuojama Baltijos šalių bendradarbiavimo
galimybes politinėje, kultūrinėj, verslo ir kitose srityse.
1.13. Mokymai bendruomenei 2013 m. lapkričio 9 d. Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos
iniciatyva Lietuvos ambasadoje buvo vedami mokymai bendruomenei apie komandinį darbą, lėšų
pritraukimą, projektų ruošimą ir pan. Mokymus vedė lektorius iš Lietuvos – Šarūnas Frolenko.
1.14. Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą 80-mečio paminėjimas 2013 m. lapkričio 24 d.
Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą 80-mečio minėjimas vyko m. lapkričio 24 d. Årsta Folkets
Hus, Hjälmarsvägen 28 120 53 Årsta, Stockholm.
Renginyje kalbėjo svečiai is "Flygande Veteraner" klubo. Vyko susitikimas/diskusija su istoriku iš
Lietuvos Algimantu Kasparavičiumi, buvo demonstruojamas meninis filmas ,,Skrydis per Atlantą’’
(rež. R. Vabalas).
Renginį rėmė ,,Švyturio‘‘ alaus platintojai Švedijoje.
1.15. BACKTO.LT konferencija Stokholme 2013 m . lapkričio 30 d. “Atgal į Lietuvą!”
Projektas BACKTO.LT skirtas kviesti ir motyvuoti lietuvių jaunimą, gyvenantį ar studijuojantį
užsienio šalyse, grįžti į Lietuvą ir pradėti savo darbo karjerą, kurti verslą, prisidėti prie socialinės
gerovės stiprinimo. Konferencijos pranešėjai:
LR Ambasadorius Švedijoje Eitvydas BAJARŪNAS,
Rūta MIKLOVIENĖ (Lietuvių bendruomenė Švedijoje)
Linas STANKUS ( „Backto.lt“ ir TIP pristatymas)
Gitanas NAUSĖDA (SEB)
Milda AUTUKAITĖ (Swedbank)
Mantas ZALATORIUS (BUSINESS SWEDEN)
Valdas JENCIUS (Lithuanian Youth Society in Danemark)
Rūta MAČIULYTĖ (KURK Lietuvai)
Julius PUODŽIUVELIS (Scandagra – sėkmės istorija)
Gediminas TAMULYNAS (Wide Wings – sėkmės istorija)
Renginyje dalyvavo apie 45 žmones, didžioji dalis – jaunimo.
1.16. Filmo „Moterys meluoja geriau. Kristina” premjera Stokholme. 2013 m. gruodžio 1 d.
Susirinko apie 120 žiūrovų.
1.17. Lietuvių bendruomenės Švedijoje "Kalėdinis vakarėlis". 2013 m. gruodžio 6 d. Lietuvių
bendruomenės Švedijoje valdyba organizavo KALĖDINĮ VAKARĖLĮ su lietuviškomis vaišėmis,
papročiais ir muzika. Dainavo Edita Sääf su savo mokinėmis Gabriele Rozėnaite, Gabriele

Astrauskaite ir Ramune Milašauskaite. Šokį-siurprizą pateikė Baltijos šokių kolektyvas.
Šventės svečias iš Lietuvos - Joniškio kultūros centro liaudiškos muzikos kapela, vadovaujama
Editos Rudienės.
Šventė vyko gruodžio 6 d. Estų namuose (Estonian house) 18.00 val. - 23.00 val. Dalyviai galėjo
pasivaišinti lengvais lietuviškų kūčių užkandžiais, pyragėliais ir kava/arbata. Šventės metu veikė ir
kavinė, kurioje buvo galima nusipirkti lietuviško ,,Švyturio‘‘ alaus ir užkandžių.
Rėmėjai:
LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA ŠVEDIJOS KARALYSTĖJE
TALLINK
1.18. "Valentinas už 2rų" kino filmo premjera Stokholme. 2014 m. vasario 15 d. Lietuvių
bendruomenės Švedijoje valdyba pakvietė lietuvius ir jų draugus kartu pažiūrėti naujausią Donato
Ulvydo komediją „Valentinas už 2rų“!
Susirinko apie 70 žiūrovų.
1.19. Lietuvos Atkūrimo dienos minėjimas Stokholme su Jonu Öhman. 2014 m. vasario 16 d.
Minėjime dalyvavo Jonas Ohman – švedų vertėjas, žurnalistas, publicistas ir kinematografininkas.
„Globalios Lietuvos apdovanojimuose 2013” J. Ohmanas buvo apdovanotas „Lietuvos draugo“
kategorijoje. Kartu su Jonu buvo diskutuojama apie Lietuvių emigraciją.
Vėliau buvo rodomas Jono Öhman dokumentinis filmas apie pokarį ,,Nematomas Frontas‘‘.
Minėjimas vyko vasario 16 d., 15 val. Svenska Filminstitutet patalpose, adresu: Borgvägen 1-5,
Gärdet, Stockholmas.
1.20. Lietuvoje veikiančių verslo ir mokslo slėnius pristatė Jelena Angelis 2014 m. vasario 20 d.
ambasadoje. Taip pat dalyvavo ,,Investuok Lietuvoje‘‘ direktorė M. Dargužaitė. Dalyvavo 17
žmonių.
1.21. Kvietimas į literatūrinę popietę su Mariumi Buroku. 2014 m. kovo 1 d. Susitikimas su
„Bernardinai.lt“ bendradarbiu, „Užkietėjusio skaitytojo kronikų“ autoriumi, poetu ir literatūros
kritiku Mariumi Burokumi. Vyko diskusija apie tai, kas iš tiesų yra vertinga knyga.
Susitikimas vyko restorane Home Vasastan, adresu: Dalagatan 28, Stockholm. Dalyvavo 7 žmonės.
1.22. Verslo diskusija apie statybų, IT ir poligrafijos sritis Skandinavijos šalyse vyko 2014 m.
kovo 19 d. ambasadoje. Buvo diskutuojama, kaip į statybų, IT ir poligrafijos sritis įeiti lietuviškoms
įmonėms. Diskusija skirta pasirengti LR Prezidentės D. Grybauskaitės vizitui Stokholme ir priimant
verslo svečius. Dalyvavo 10 žmonių.
2. Projektai.
2.1. Užsienio lituanistinių mokyklų stovykla „Draugystės tiltas 2014“ Švedijoje. Paraiška siųsta į
Lietuvos Respublikos Užsienio Reikalų Ministeriją, į Kazickų šeimos fondą, į Švietimo ir Mokslo
Ministeriją. Atsakymas gautas iš URM´o, skirtas 10 – ies tūkstančių litų finansavimas. Iš kitų fondų
atsakymo laukiama.
3. Darbo grupės.
3.1. Lituanistinė Saulės mokykla
Mokyklos tarybos dalykinė ataskaita 2013 m.
2013 kovą įvyko mokyklėlės knygų mugė.
2013 balandį įvyko atvelykio šventė.

2013 gegužę įvyko mokslo metų pabaigos šventė.
Užsakytos mokymo patalpos ABF rudens semestrui.
Sudarytas 2013m. RS tvarkaraštis.
Vadovaujant Editai Sääf pradėtas Draugystės tilto 2014 projektas.
Be metinio susirinkimo, ivyko trys tėvų susirinkimai.
Kartu su LBS suorganizuota ir pravesta paskaita „Running for Change“.
Sudarytas 2014 PS tvarkaraštis.
Užsakytos mokymo patalpos ABF pavasario semestrui.
Kartu su Vilniaus „Raganiukes“ vaikų teatru suorganizuota ir pravesta kalėdinė šventė.
3.2. Skonės padalinio informacija.
2013.02.02 Pre-premjerinis daugybę tarptautinių apdovanojimų pelniusio lietuviško filmo „Aurora“
kino seansas Helsingborge.
2013.02.09 Režisieriaus Donato Ulvydo filmo „Valentinas vienas“ pasaulinė premjera Helsingborge.
2013.03.10 Dokumentinio filmo „Kita svajonių komanda“ seansas Helsingborge, kuriame dalyvavo
specialiai į filmo premjerą Skonėje iš Los Andželo atvykęs filmo režisierius ir prodiuseris Marius
Markevičius.
2013.04.07 Mokyklės „Gintaras“ Šv. Velykų šventė su dailininke-rašytoja Sigute Ach.
2013.05.11 Lietuvos atstovo 2013 metų „Eurovizijos“ dainų konkurse Malmėje, dainininko Andriaus
Pojavio koncertas. Koncertas suorganizuotas bendradarbiaujant su Lietuvos ambasada Švedijoje.
Bendruomenės nariai koncertą stebėjo nemokamai.
2013.05.18 Mėgėjų krepšinio turnyras 2013 Mörarpe.
2013.05.25 Vilniaus jaunimo teatro spektaklį „Jis ir ji“ Helsingborgo Dunkers kultūros namuose.
Spektaklis suorganizuotas bendradarbiaujant su Lietuvos kultūros ministerija, Lietuvos ambasada
Švedijoje ir Helsingborgo komuna. Bendruomenės nariai koncertą žiūrėjo nemokamai.
2013.06.01 Bendruomenės Vasaros šventė Höganäs Kvickbadet paplūdimyje. Vieną iš šventės dalių
sudarė Aitvarų šventė su aitvarų meistru Tadas Surkys ir garsiu Užupio respublikos dailininku Marius
Abramavičius Neboisia. Jų pasirodymą rėmė Lietuvos Kultūros ministerija ir Lietuvos ambasada
Švedijoje. Šventę vainikavo Džordanos Butkutės koncertas.
2013.06.02 Pirmosios lietuviškos Šv. Mišios Šv. Jono Krikštytojo katalikų bažnyčioje Landskrūnoje.
Mišias aukojo iš Lietuvos atvykę kunigai Audrius Mikitiukas ir Gintaras Blužas OFS.
2013.10.05 Lietuvos metų grupės „Biplan“ tikro garso koncertas.
2013.12.07 Vilniaus „Raganiukės“ teatro Kalėdinis spektaklis–žaidimas vaikams „Trys paršiukai
pasitinka Kalėdas“. Bendruomenė ne tik antrus metus pakvietė Vilniaus „Raganiukės“ teatrą į
svečius, bet ir padėjo organizuoti Kalėdines teatro gastroles Kopenhagoje, Osle ir Stokholme.
3.3. www.lietuviai.se svetainė.
Švedijos lietuvių bendruomenės svetainė www.lietuviai.se yra administruojama Dariaus Jakonio. Per
2013 metus buvo paskelbta daug bendruomenės renginių bei aktualios informacijos Švedijos
lietuviams. Aktyviai bendradarbiaujama su Draugystės Tilto 2014 rengėjais kviečiant dalyvauti šio

renginio 10-metyje Švedijoje. ,,Saulės‘‘ ir ,,Gintaro‘‘ lituanistinės mokyklėlės svetainėje turi savo
puslapius ir rašo apie savo veiklą.
Svetainės forumas, administruojamas Andriaus Šimkaus jau pasiekė virš 4000 registruotų narių.
Forumo diskusijų dėka svetainė sulaukia daug lankytojų pagal esamus statistinius duomenis. 2013
metais užfiksuoti 206716 apsilankymai svetainėje. Svetainėje sukurta eilė elektroniniu konferencijų,
kurios supaprastina susirašinėjimą bendruomenėje. Populiariausios yra saulesmokykla@lietuviai.se
turinti 80 narių, valdyba@lietuviai.se bei nariai@lietuviai.se.
Viena iš naujų temų yra Virginijaus Keramino aprašyti žygiai partizanų takais. Tuo pačiu svetainėje
paskelbti lietuvių gimtosios kalbos mokymo Švedijos miestuose kontaktai. Skyriuje ,,Naudinga
Žinoti‘‘ trumpai aprašyta kaip Švedijoje ieškoti darbo, išmokti kalbą, pradėti verslą bei kita naudinga
informacija atvykstantiems ir šalyje gyvenantiems tautiečiams. Svetainė metinės pajamos už reklamą
2013 metais buvo 3540 SEK, o išlaidos už domeną 255 SEK ir talpinimą serveryje 203LTL.
Redaktoriaus Dariaus Jakonio, gyvenančio Norrköpinge, noras ir prašymas bendruomenės valdybai
yra surasti daugiau aktyvių redaktorių, rašančių svetainei, apimant visus Švedijos regionus ir
didesnius miestus. Taip pat daugiau iniciatyvaus jaunimo Stokholme įtraukti į svetainės veiklą.
4. Informacijos sklaida.
Informacija apie LBŠ ir jos veiklą skleidžiama per šiuos kanalus:
1. www.lietuviai.se svetainė.
2. Lit-listas ir Lit-list-Skone, asmenine iniciatyva įkūrė ir tvarko LBŠ narė A. ir V. Städje
3. Socialiniame facebook tinkle. 2014 metu pradžioje buvo sukurtas oficialus Lietuvių bendruomenės
Švedijoje Face Book paskira. Puslapį administruoja visi LBŠ valdybos nariai.
4. Sukurtas Lietuvių verslo klubo Švedijoje Face Book paskira.
5. 2013-2014 metais buvo vykdomos 2 bendruomenės narių ir kitų lietuvių nuomonės apklausos,
siekiant išsiaiškinti, kokias Valdybos veiklos kryptis palaikytų bendruomenė, kokie renginiai domintų
ir būtų aktualūs. Dalyvavo 134 ir 87 respondentai.

