Stokholmas, 2015 m. kovo 15 diena
Lietuvių bendruomenės Švedijoje Valdybos ataskaita
Atsiskaitomasis laikotarpis: 2014 m. kovo 30 d. - 2015 m. kovo 15 d.
Iki 2015 metų kovo 15 dienos, turimais duomenimis, Lietuvių bendruomenei Švedijoje priklausė
435 narių, iš jų: 85 – LBŠ Skonės skyriaus, 30 - Lietuvių jaunimo bendruomenės.
2014 metais Lietuvių bendruomenės Švedijoje valdyboje dirbo:
Rūta Miklovienė
Asta Mineikytė
Rita Mėlinavičiutė
Aldona Sehgal
Rūta Smertinienė
Marijus Sabalas

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

Revizinėje komisijoje dirbo:
Algreda Markevičienė
Justina Rosengren
Rinkiminėje komisijoje dirbo:
Dainius Jurevičius
Kamilė Simanaitytė
Valerija Bilotienė
1. Bendruomenės ir Valdybos darbas.
Nuo 2014 m. kovo 30 d. iki 2015 metų kovo 15 d. Valdyba organizavo ar prisidėjo prie nemažo
skaičiaus kultūrinių ir kito pobūdžio renginių.
Atsiskaitomuoju laikotarpiu organizuoti renginiai ir projektai:
1.1. Donato Ulvydo komedijos „Kaip pavogti žmoną“ premjera Stokholme. 2014 balandžio 5
d.
1.2. Lietuviška atvelykio / cepelinų vakaronė. 2014 m. balandžio 27 d. Šios vakaronės tikslas
buvo pristatyti lituanistinių mokyklų saskrydį „Draugystės tiltas 2014“ ir surinkti jam paramą.
Renginys vyko Lidingö “Kantarellen“ restorano patalpose.

1.3. Improvizacijos teatro Kitas kampas pasirodymas Stokholme. 2014 m. gegužės 3 d.
Susirinko apie 120 žiūrovų. Pasirodymas vyko TeaterStudio Lederman patalpose, Odenplane.
1.4. Europos lituanistinių mokyklų sąskrydis Draugystės tiltas 2014. 2014 birželio 13 – 15 d.
10 – asis „Draugystės tiltas 2014“ vyko Sigtunoje „Stora Brännbo” konferencijų ir viešbučio
komplekse. Dalyvavo apie 200 dalyvių iš visos Europos ir Amerikos. Sekantis „Draugystes tiltas
2015“ vyks Norvegijoje, Bergen mieste.
1.5. Trėmimų iš trijų Baltijos šalių aukų minėjimas Stokholme. 2014 m. birželio 14 d. Kasmet
birželio 14 dieną, Stokholmo centre vyksta trėmimų iš trijų Baltijos šalių minėjimas, kuriame
skamba visos trys, latvių, lietuvių ir estų kalbos. Minėjimas vyko S:t Jacobs bažnyčioje.
1.6. Tautiškos giesmės giedojimas. 2014 m. liepos 6 d. Kiekvienais metai Švedijos lietuviai
prisijungia prie idėjos, giedoti Lietuvos himną visame pasaulyje, tą pačią valandą. Tradiciškai
renkamės Stokholme, Riddarholmen krantinėje.
1.7. Pasaulio lietuvių bendruomenės kraštų lietuvių bendruomenių pirmininkų suvažiavimas
Klaipėdoje. 2014 m. liepos 8 – 9 d. Šiais metais Lietuvių bendruomenę Švedijoje suvažiavime
atstovavo pirmininkė Rūta Miklovienė.
1.8. Ribentropo ir Molotovo pakto pasirašymo 75 – osios metinių ir Baltijos kelio 25 – ųjų
metinių paminėjimas Norrmalmstorg aikštėje ir filmo „Ekskursantė“ peržiūra. 2014 m.
rugpjūčio 23 d. Organizavo lietuvių, latvių ir estų bendruomenės.
1.9. Baltijos šalių vienybės diena 2014. 2014 m. rugsėjo 6 d. Organizatoriai: REL Nynäshamni
departamentas, Švedų-Latvių draugija, Latvijos bendruomenė Švedijoje, Lietuvių bendruomenė
Švedijoje, Estijos mokykla Stokholme, Restoranas Estel ir kt. Renginio metu buvo rodomos visų
Baltijos šalių kultūrinės programos (lietuvius atstovavo Stokholmo liaudiškų šokių kolektyvas
“Baltija”), veikė amatų seminarai, loterijos ir viktorina, sendaikčių turgus ir kavinė. Buvo
prekiaujama estiškais, latviškais ir lietuviškais produktais. Lietuvą atstovavo ,,Baltic shop’’
parduotuvė. Renginys vyko Grödinge sodyboje, Vårsta. Renginys tradicinis. 2015 metais už šios
šventės organizavimą atsakingi Lietuvos bendruomenė Švedijoje.
1.10. Lietuvos krepšinio rinktinės, dalyvaujančios pasaulio čempionate, palaikymo vakaras.
2014 m. rugsėjo 11 d. LBŠ valdybos nario Marijaus Sabalo iniciatyva, lietuviai rinkosi Södertälje,
Huddingėje ir Stockholme palaikyti lietuvių krepšinio komandos dalyvaujančios pasaulio krepšinio
čempionate.
1.11. Brolių pranciškonų rekolekcijos ir mišios Stokholme. 2014 m. rugsėjo 26 – 28 d. LBŠ
bendruomenės nariųVido Čivilio ir Reginos Molinos iniciatyva organizuoti susitikimai. Nuspręsta
tokius susitikimus daryti reguliariai, kartą į ketvirtį.
1.12. Filmo „Laiškai Sofijai“ premjera Stokholme. 2014 m. spalio 4 d. Filmas buvo rodomas
Filminstitutet patalpose.

1.13. Andriaus Mamontovo ir grupės koncertas Stokholme. 2014 m. lapkričio 9 d. Koncertas
vyko Stokholmo centre, Debaser Medis koncertų salėje. Susirinko apie 260 žiūrovų.
1.14. Filmo „Gustavo nuotykiai“ peržiūra. 2014 m. lapkričio 23 d. Filmo peržiūra vyko Årstos
folkets hus patalpose.
1.15. Lietuviška Kalėdinė vakaronė. 2014 m. gruodžio 6 d. Prieš vakarėlį ir vakarėlio metu vyko
kalėdinė mugė, kur buvo galima įsigyti lietuviškų prekių ir maisto Kūčių ar Šv. Kalėdų stalui.
Mugėje prekiavo ,,Baltic Shop'', Julia Janus atstovai Švedijoje, galima vuvo įsigyti Simonos
Brazdžionytės kurtų papuošalų, lietuviškų rankų darbo suvenyrų, lietuviškų arbatų, ekologiškos
kosmetikos ir t.t. Grojo ir dainavo smagi populiariosios lietuvių liaudies muzikos grupė iš
Telšių,,Telšių Smagratis’’. Kaip visada siurprizą buvo paruošę lietuvių liaudies šokių kolektyvas
,,Baltija‘‘. Loterijos metu buvo galima laimėti prizų, kuriuos isteigė skrydžių kompanija ,,Air
Lituanica‘‘ (bilietai skrydžiui Vilnius-Stokholmas (Bromna) - Vilnius), keltų kompanija ,,Tallink‘‘
(3 bilietai), Vilija Liorančienė, „L'Ami“ kavinėje, Justina Rosengren, Julia Janus mados namai,
Baltic Shop ir kt. Dalyvavo apie 150 žmonių, net ne visi norintys tilpo į salę. Vakaronė vyko
Lidingö, Kantarellen restorane.
1.16. Brolių pranciškonų rekolekcijos ir mišios Stokholme. 2014 m. gruodžio 12 - 14 d.
Susitikimai ir mišios buvo vedami Oscar bažnyčios patalpose, Stokholmo centre. Organizatoriai
Vidas Čivilis ir Regina Molina.
1.17. Filmo „Nepatyręs“ peržiūra. 2015 m. vasario 8 d. Peržiūra vyko Filminstitutet patalpose.
1.18. Kovo 11 – osios minėjimas. Jo metu filmo „Mes dar dainuosim“ peržiūra ir susitikimas
su prodiuseriu A. Dvineliu. 2015 m. kovo 11 d. Minėjimas vyko Lietuvos Respublikos
ambasadoje.
1.19. Brolių pranciškonų rekolekcijos ir mišios Stokholme. 2015 m. kovo 12 - 14 d. Susitikimai
ir mišios buvo vedami Oscar bažnyčios patalpose, Stokholmo centre. Organizatoriai Vidas Čivilis ir
Regina Molina.
2. Projektai.
2.1. Užsienio lituanistinių mokyklų stovykla „Draugystės tiltas 2014“ Švedijoje.
3. Darbo grupės.
3.1. Lituanistinė Saulės mokykla
Mokyklos tarybos dalykinė ataskaita 2015 m.
•

2014 vasarį mokyklėlėje vyko užgavėnių šventė.

•

2014 balandį įvyko atvelykio šventė.

•

2014 gegužę suorganizuotas sendaikčių turgus, surinktos lėšos skirtos paremti projektą
„Draugystės tiltas".

•

2014 gegužę įvyko mokslo metų pabaigos šventė, rodytas Klaipėdos lėlių teatro spektaklis
„Stebuklingas Pelenės laikas".

•

Dalyvavimas projekte „Draugystės tiltas".

•

Užsakytos mokymo patalpos ABF rudens semestrui.

•

Sudarytas 2014 m. RS tvarkaraštis.

•

2014 lapkričio 8 – 9 dienomis vyko neformaliojo švietimo vystymo ir plėtros seminaras.

•

Užsakytos mokymo patalpos ABF pavasario semestrui.

•

Sudarytas 2014 PS tvarkaraštis.

•

2014 gruodį, Estų namuose, vyko Kalėdinė šventė.

•

Pakeistas mokyklėlės logotipas.

3.2. Skonės padalinio informacija.
Bendruomenės Skonės skyriaus metai buvo gausūs įvairių įvykių ir renginių.
Metus pradėjome lietuviškų filmų „Antra klasė“ ir „Valentinas už 2rų“ premjeromis. Po to sekė
Mamos dienos paminėjimo šventė Engelholme ir Antrasis stalo teniso turnyras. Vėliau dalyvavome
antrosiose lietuviškose Šv. Mišiose Landskrūnoje. Vasarą stebėjome XII-ąjį Europos lietuvių
krepšinio turnyrą, o ruduo ir žiemos pradžia pabėrė dar daugiau puikių renginių. Rugsėjį žiūrėjome
puikų filmą „Ekskursantė“ bei klausėmės gražių autorinių Giedriaus ir Agnės Arbačiauskų dainų.
Spalį, kartu su vaikais, pasinėrėme į „Gustavo nuotykius“, o lapkritį šėlome Andriaus Mamontovo
ir grupės tikro garso koncerte, kuris įvyko Helsingborgo „The Tivoli“ pramogų centre ir pritraukė
rekordinę 250 žmonių publiką ne tik iš įvairių Švedijos vietų, bet ir iš Danijos bei Norvegijos. Taip
pat lapkričio mėnesį įvyko ir Mėgėjų krepšinio turnyras, mūsų nuostabai pritraukęs net 9 komandas
ir ne tik iš Švedijos. Metus užbaigėme Kalėdiniu „Labai“ teatro spektakliu vaikams „Aplink
pasaulį“ bei spektakliu suaugusiems „(ne) mano istorija“.
2014 metais skyrėme 10000 kronų Europos lietuvių krepšinio turnyro organizavimui, 3000 kronų
Mėgėjų krepšinio turnyro priziniam fondui, 1500 kronų Stalo teniso turnyro priziniam fondui.
Skyrėme lėšų ir kitų nemokamų renginių organizavimui.
Skonės lietuvių bendruomenės valdyba
3.3. Lietuvių jaunimo bendruomenės Švedijoje informacija.
LJB turi (kovo mėn. 2015):
•30 narių (susimokejusių narystės mokestį)
•70 žmonių užsiregistravusių naujienlaiškiui
•106 žmones Facebook grupėje
Nuo 2014 kovo iki 2015 kovo LJB suorganizavo 12 renginių, vidutinis dalyvių skaičius renginiuose
- apie 15 žmonių.

Dalyviu

Renginys
1 Pietūs lietuviškoje kavinėje ("L'ami")

skaicius
9

Data
3/14/2015

2 Boulingo vakaras

15

2/22/2015

3 Išvyka i Sigtunos kalėdini turgelį

2

12/14/2014

4 Čiuožimas ant ledo (Kungsträdgården)

apie 15

11/29/2014

5 Susitikimas su "Misija Sibiras" dalyviais

apie 20

11/13/2014

apie 20

9/18/2014

7 Pasaulio lietuvių bėgimas (5 savanoriai)

14

6/7/2014

8 Išvyka i Uppsala (kulturernas festivalen)

8

5/24/2014

6

Susitikimas su ambasadoriais Eitvydu Bajarūnu ir Eduardu
Borisovu

9 Pasisedėjimai bare (keletas renginių)

3.4. „Baltijos“ šokių kolektyvo informacija.
2014 metais Stokholmo šokių grupė ‘Baltija’ tęsė savo veiklą. 2014 metais Baltijoje šoko 30 šokėjų
(24 pavasario pusmetį ir 25 rudens pusmetį).
Baltijai vadovavo Jurga Laurenčikienė ir Vilma Juodelytė (pavasario pusmetį).
Svarbiausias 2014-tųjų metų Baltijos tikslas buvo pasiruošimas bei dalyvavimas Pasaulio Lietuvių
Dainų Šventėje Vilniuje. Dainų Šventėje dalyvavo 24 Baltijos šokėjai.
Smulkiau apie 2014-tųjų Baltijos veiklą.
- Sausio 17-19 dienomis Stokholme Baltija priėmė Dainų Šventės Šokių dienos vyriausią
meno vadovą Vidmantą Mačiulskį, kuris patikrino Baltijos pasiruošimą dainų šventei, bei
išmokė Baltijos šokėjus 3 savo sukurtus šokius.
- Vasario 16-tos minėjime Armémuseum, surengtame Lietuvos Ambasados, Baltija atliko 4
šokius.
- Birželio 12 d. Baltija dalyvavo Europos lituanistiniu mokyklų saskrydžio „Draugystės tiltas
2014“ atidaryme Sigtunoje, Stora Brännbo.
- Liepos 1 d. Baltija atsovavo Europos išeivijos šokių grupes Išeivijos grupių koncerte
Vilniaus universiteto Didžiojoje Auloje. Kartu su Baltija koncerte pasirodė Toronto Gintaras,
Čikagos Grandis ir Montevideo Ąžuolynas.
- Liepos 2-4 dienomis Baltija dalyvavo Dainų Šventės repeticijose Vilniuje.
- Liepos 5 dieną Baltija šoko Šokių dienos koncertuose
- Liepos 6 dieną Baltija dalyvavo šventės dalyvių eisenoje Vilniaus gatvėmis
- Rugsėjo 6 d. Baltija dalyvavo Baltijos šalių vienybės dienoje Grödinge Parodyta 4 šokių
koncerinė programa, lietuviškų šokių mokyti ir šventės dalyviai.
- Gruodžio mėnesį Baltija dalyvavo Lietuvių Bendruomenės surengtoje Kalėdinėje Šventėje,
parodydama nuotaikingą šventinę programą.
2014 m. Rudenį atnaujinti kontaktai su St.Peterburgo jaunimo šokių grupe Lenciūgėlis bei
Šveicarijos Lietuvių Bendruomene.

3.5. www.lietuviai.se svetainė.
Pagrindinis www.lietuviai.se svetainės tikslas yra ir toliau skleisti Švedijos lietuviams įdomią
informaciją, pranešti apie planuojamus kultūros, verslo, sporto renginius, skelbti bendruomenės
valdybos aktualijas.
Per paskutinius veiklos metus svetainėje aptvarkyta eilė nuorodų, ir puslapių kad lankytojams būtų
paprasčiau orientuotis ir surasti reikiamą informaciją. Taip pat atnaujinta dalis titulinio puslapio
nuotraukų, kurios pakeistos bendruomenės fotogtafų užfiksuotais vaizdais. Svetainę administravo
Darius Jakonis, bendravimo forumą svetainėje koordinavo Andrius Šimkus.
Nauji svetainės bendradarbiai:
Evelina Uždavinytė, rašo straipsnius
Agnė Bendikienė, tvarko rekalmos užsakymus
Rūtos Smertinienės dėka svetainėje paruošta elektroninė bendruomenės narystės anketa
http://www.lietuviai.se/index.php?page=testine
Tikimasi, jog tai supaprastins užsiregistravimą ir pritrauks daugiau naujų narių.
Dalis 2014 metais užsakytos www.lietuviai.se svetainės reklamos buvo paremti jubiliejinį 10 metų
švenčiantį Draugystės Tiltą, vykusį Sigtunos mieste.
Saulės ir Gintaro puslapiai yra redaguojami pačių mokyklėlių su atnaujintais pamokų tvarkarasčiais,
planuojamais ar įvykusiais renginiais. Svetinėje toliau talpinami aktualūs patarimai bei nuorodų
santrauka kaip ieškoti darbo, mokytis kalbą, kurti verslą, lengviau integruotis į visuomenę.
Galerijos nuotraukos atnaujintos Draugystes Tilto akimirkomis.
Bendruomenės veikla kartu su nuorodomis į svetainę buvo aprašyta ir Vikipedijos laisvoje
enciklopedijoje lietuviškai
http://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvi%C5%B3_bendruomen%C4%97_%C5%A0vedijoje
bei švediškai
http://sv.wikipedia.org/wiki/Litauiska_f%C3%B6reningen_i_Sverige
Pajamos už reklamą: 750 SEK
Domeno apmokėjimas:255 SEK
Serverio apmokėjimas: 247 LTL (662 SEK)
Lankytojų skaičius: 166499 per 2014 metus
Svetainės forumo registruotų narių skaičius: 4196
Kviečiame prisijungti prie svetainės redakcijos komandos! Reikalingi redaktoriai, fotografai,
programuotojai, reklamos platintojai ir tiesiog geros valios aktyvūs žmonės galintis dalį savo laiko
skirti lietuvių bendruomenės labui. Ši veikla padės save realizuoti, susipažinti su ambicingais
žmonėmis, išplėsti savo kontaktus, prisidėti prie susitikimų bei renginių organizavimo, prasmingiau
leisti laiką.
3.6. Stokholmo Verslo klubo veiklos ataskaita.
2014 m. Vasario 20 d. diskusija tema apie verslo ir mokslo slėnius Lietuvoje. Pranešėjas – dr. J.
Angelis.
2014 m. kovo 19 d. įvyko susitikimas, kaip lietuviškos įmonės galėtų įeiti į IT, statybų ir
poligrafijos verslą Švedijoje.

2014 m. balandžio 8 d. vizitas į SCANIA gamyklą.
2014 m. gegužės 7 d. įvyko diskusija apie verslo vystymo Švedijoje ypatumus. Diskusijos tema
parengta atmintinė pradedantiems verslą Švedijoje.
2014 m. birželio 13 d. susitikimas su Eduardu Borisovu, Baltijos Jūros Valstybių Tarybos
Sekretoriato Generalinio direktoriaus pavaduotoju. Susitikimo metu buvo bandoma įvardyti
paraleles tarp situacijų prieš Pirmąjį ir Antrąjį Pasaulinius karus, prieš Šaltąjį karą ir tarp dabartiniu
metu susidariusios situacijos.
2014 m. rugsėjo 14 d susitikimas su opozicijos lyderiu, buv. Premjeru A.Kubiliumi.
2014 m. rugsėjo 25 d. Latvijos ambasadoje įvyko susitikimas su Swedbank vyr. makro ekonomistu
Olof Maner ir Swedbank (Latvia) vyr. ekonomistu Martins Kazaks, kurie pristatė savo įžvalgas apie
ekonominę situaciją Europoje, Skandinavijoje ir Baltijos šalyse.
2014 m. lapkričio 21 d. Ekskursija po Swedbank, tema apie pokyčių valdymą ir darbą modernioje
aplinkoje.
2014 m. lapkričio 25 d. susitikimas su REMESO, Linköping University darbo grupe ,,Rytai sutinka
Vakarus’’ apie darbo jėgos migraciją iš Baltijos šalių į Skandinaviją.
2015 m. kovo 4 d. susitikimas su KTH dr.J.Angelis tema ,,Vadybos išsūkiai konkurencijos
sąlygomis''.
2015 m. kovo 6 d. kelionė į Helsinkį siekiant apsvarstyti verslo klubo viziją ir strategiją.

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.

Ataskaitą ruošė LBŠ pirmininkė Rūta Miklovienė
2015 m. kovo 15 d. Stokholmas

