Stokholmas, 2015 m. vasario 25 diena
Lietuvių jaunimo bendruomenės Švedijoje Valdybos ataskaita
Atsiskaitomasis laikotarpis: 2015 m. sausio 1 d.  2015 m. gruodžio 31 d.
2015 m. gruodžio 31 d. Lietuvių jaunimo bendruomenei Švedijoje (LJB) priklausė 
72 nariai
(susimokėję narystės mokestį), bendruomenės Facebook grupė turi 302 narius, naujienlaiškį gauna
118 adresatų.
2015 m. rugsėjo 3 d. vykusio visuotinio susirinkimo metu buvo priimtas sprendimas pereiti nuo
akademinių metų atskaitomojo laikotarpio prie kalendorinių metų atskaitomojo laikotarpio. Todėl
2015 m. dirbo dvi LJB Valdybos narių grupės.
20150101  20150903 LJB valdyboje dirbo:
Karolis Uziela
Viktorija Misiūnaitė
Laura Džemedžionaitė
Jūra Miniotaitė
Aura Jasiulevičiūtė
Ramojus Gineika
Eglė Šeškauskaitė

Bendruomenės pirmininkas
Sekretorė
Iždininkė
Valdybos narė
Valdybos narė
Valdybos narys
Valdybos narė

20150903  20151231 LJB valdyboje dirbo:
Karolis Uziela
Monika Lionaitė
Laura Džemedžionaitė
Viktorija Misiūnaitė
Ignė Stalmokaitė

Bendruomenės pirmininkas
Sekretorė
Iždininkė
Medijos atstovė
Projektų koordinatorė

2015 m. Audito komisijoje dirbo:
Marijus Sabalas
Veronika Paulauskas
20150101  20150903 organizuoti 6 renginiai, kuriuose vidutiniškai dalyvavo 16 žmonių:
Renginys

Dalyvių
skaičius

Data

1

Pasaulio lietuvių bėgimas (8 savanoriai, 28 bėgikai,
kiti žiūrovai)

50

7/6/2015

2

Išvyka i Uppsalą (kulturernas festivalen)

4

23/5/2015

3

Laipiojimas uolomis salėje

4

18/4/2015

4

Apsilankymas Nordiska muziejuje

14

25/3/2015

5

Pietūs lietuviškoje kavinėje ("L'ami")

10

14/3/2015

6

Boulingo vakaras

16

22/2/2015

20150903  20151231 organizuota 5 renginiai kuriuose vidutiniškai dalyvavo 50 žmonių:
Renginys

Dalyvių
skaičius

Data

1

Kulinarinis vakaras

40

29/11/2015

2

Koncertas Upsaloje, organizatorius  Juozas
Vaicenavicius

7

20151115

3

Liaudies vakaronė

120

5/11/2015

4

Boulingo vakaras

40

18/10/2015

5

Ekskursija po Stokholmo centrą

42

19/09/2015

Parama iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos jaunimo reikalų departamento
2015 m. Lietuvių jaunimo bendruomenė gavo 1774 eur paramą iš Jaunimo reikalų departamento
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Parama gauta dalyvaujant “Užsienio lietuvių jaunimo
organizacijų veiklos 2015 metais”(ULJO) konkurse:
http://www.jrd.lt/jrdveiklosnaujienos/skelbiameuljoveiklos2015mprojektuatrankoskonkurso
rezultatus
. Ši parama buvo skirta trijų renginių organizavimui: Pasaulio lietuvių bėgimas, Liaudies
vakaronė ir Kulinarinis vakaras. Plačiau apie šią paramą skaitykite finansinėje ataskaitoje.
Lietuvių jaunimo bendruomenės Švedijoje reprezentacija ir bendarbiavimas su kitomis
organizacijomis
Du lietuvių jaunimo bendruomenės Švedijoje nariai (Karolis Uziela ir Laura Džemedžionaitė)
dalyvavo Šiaurės šalių jaunimo sąjungų suvažiavime 2015 lapkričio 2022 d. Karolis Uziela taip pat
dalyvavo Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos Kalėdiniuose mokymuose gruodžio 2021 dienomis.
Lietuvių jaunimo bendruomenės Švedijoje pirmininkas Karolis Uziela 2015 metais taip pat
priklausė Stokholmo lietuvių bendruomenės valdybai ir Lietuvių bendruomenės Švedijoje laikinajai
valdybai.
Svarbiausių renginių aprašymai
Lietuvių liaudies vakaronė
Lietuvių liaudies vakaronė, vykusi Stokholme 2015 m. laprkičio 7 d.  iki šiol didžiausias bei

sėkmingiausias Lietuvių jaunimo bendruomenės Švedijoje (LJB) renginys. Šios šventės tikslas 
suburti lietuvius ir stiprinti lietuviškas tradicijas tarp užsienyje gyvenančių lietuvių  sėkmingai
pasiektas.
Vakaronės metu skambėjo lietuvių liaudies muzika bei sutartinės, į folklorinių šokių sūkurį svečius
įsuko šokantys muzikantaiamatininkai iš Klaipėdos “Eko Troba” bei Stokholmo lietuvių šokių
kolektyvas “Baltija”. Tiek maži, tiek dideli kartu trypdami prisiminė lietuviškų šokių žingsnelius.
Vakaro tamsą sklaidė užburiantis ugnies šokis, kurį atliko Monika Lionaitė.
Renginio metu visi dalyviai turėjo neįprastą galimybę nusilieti tradicišką žvakę iš natūralaus bičių
vaško, vedami “Eko Trobos” lietuviškų tradicijų puoselėtojų. Gardžiausio lietuviško pyrago
konkurse rungėsi net 9 konkursantai, kurie estetiniu pateikimu, tradicijų puoselėjimu, pristatymo
originalumu bei, žinoma, skoniu siekė sužavėti komisiją ir svečius. Pyragų įvertinimas buvo
įspūdingas  jie buvo su pasigardžiavimu suragauti akimirksniu. Susirinkusius sveikino vakaro
garbės svečias  Lietuvos Respublikos ambasadorius Švedijos Karalystėje Eitvydas Bajarūnas,
dėkodamas LJB už puikią iniciatyvą ir organizuotumą.
LJB dėkoja visiems atvykusiems, renginio programos dalyviams “Eko Trobai”, “Baltijai”, Monikai
Lionaitei bei savanoriams, organizatoriams, rėmėjams Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
Lietuvoje (Jaunimo reikalų departamentui) bei keltų kompanijai “Stena Line”, be kurių ši vakaronė
nebūtų įvykusi.
Nuotraukos:
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AEOtp30pVKwMTgM&id=F840B19BF1B80620%21542
9&cid=F840B19BF1B80620
Kulinarinis vakaras
2015 m. lapkričio 29 d. Lietuvių jaunimo bendruomenė Švedijoje (LJB) suorganizavo dar vieną
Stokholmo apskrityje gyvenančius lietuvius suburiantį renginį vykdant Jaunimo reikalų
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programą „Užsienio lietuvių jaunimo
organizacijų veiklos 2015 metais“ ir gavus paramą projektui „Lietuvių jaunimo bendruomenės
Švedijoje stiprinimas“.
Šį advento pradžios vakarą vienoje iš 30ies tūkstančių Stokholmo archipelago salų pagalandę
peilius keturių patiekalų ruošimo kovose vadovaujant žinomam kulinarui Linui Samėnui, šiuo metu
gyvenančiam ir dirbančiam Švedijoje, varžėsi keturios kulinarijos iššūkių nepabijojusių lietuvių
komandos. Akylai stebimi ir nuolat vertinimo komisijos narių raginami greičiau serviruoti stalą,
konkurso dalyviai nepasidavė, greit sumetę, kad vienas iš pagrindinių vertinimo kriterijų – patiekalų
estetinis apipavidalinimas. Ir tik išdailintos marinuotais agurkėliais, kaparėliais ir morkytėmis
vakaro svečių ir dalyvių degustacijai buvo pristatytos vaišės: baltoji bulvių mišrainė su naminiu
majonezu, raudonosios kopūstų salotos su moliūgų sėklomis, griliuje skrudinta vištiena su
daržovėmis, populiarusis haloumi sūris bei, žinoma, saldusis trupiniuotis. Už lango jaukiai spragsint
laužui visi kruopščiai ruošti valgiai buvo netrukus suragauti, o vakaras prabėgo akimirksniu

žaidžiant įvairius susipažinimo žaidimus, skaičiuojant lęšius, mezgant padėkos tinklą ir tiesiog šiltai
bendraujant su saviškiais.
Tarp vakaro svečių – ne tik aktyviai visuose lietuvių bendrijos renginiuose dalyvaujantis Lietuvos
Respublikos ambasadorius Švedijos Karalystėje Eitvydas Bajarūnas, beje, pirmasis išbandęs ir
užkurtą pirtį, bet ir aktorius, vaikų teatro pedagogas, žurnalistas, rašytojas ir visuomenės veikėjas
Arkadijus Vinokuras bei menininkas, socialinių akcijų kūrėjas Marius Abramavičius.
Nuotraukos:
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AObzvj8EobZsi9k&id=F840B19BF1B80620%215595&cid=F840B19BF
1B80620&group=0

Žiniasklaidos atsiliepimai apie lietuvių jaunimo bendruomenę
1. Straipnsis žurnale „Lietuvė“, 20151122
http://lietuve.lt/lietuviaisvetur/svedijaiseivijosjaunimaspuoselejalietuviukultura
2. Vaizdo reportažas LRT Lituanica „Pasaulio lietuvių žiniose“, 20151206,
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/89371/pasaulio_lietuviu_zinios
3. Straipsnis žurnale „Pasaulio Lietuvis“, 2016 Sausis 1/543, psl 3435.
http://readadvice.com/Pasauliolietuvis2016Sausis154342375wj.html
4. Trumpas užsiminimas A. Vinokūro straipsnyje lrytas.lt portale, 20151209
http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/emigracijakaipbausmeirdovana.htm
"
Lietuvių jaunimo bendruomenės (LJB) užmegzti partnerystės ryšiai
Partnerio pavadinimas

Partnerio teisinė forma
(VšĮ, biudžetinė įstaiga,
UAB ir kt.)

Partnerio vaidmuo

Lietuvių bendruomenė
Švedijoje (LBŠ)

Ne pelno siekianti
organizacija

Pagalba ieškant patalpų renginiams

Klaipėdos
etnokolektyvas „Eko
troba“

VšĮ

Šokių vedimas liaudies vakaronės
renginyje
Paskaitos „Pasaulio sandara“ vedimas
liaudies vakaronės renginyje

Stokholmo tautinių
šokių kolektyvas
„Baltija“

Ne pelno siekianti
organizacija

Šokių pasirodymas liaudies vakaronės
renginyje

Lietuvos Respublikos
ambasada Švedijoje

Ambasada

Pagalba reklamuojant renginius bei
ambasadoriaus Eitvydo Bajarūno
dalyvavimas renginiuose

Marius Abramavičius

Individualus asmuo

Reportažo „Pasaulio lietuvių žiniose“
kūrimas

Ungies šokėja bei
menininkė Monika
Lionaitė

Individualus asmuo

Ugnies šokių pasirodymas ir
fotografijų paroda liaudies šokių
renginyje
Reportažo žurnale „Lietuvė“ ruošimas

Pasaulio lietuvių
jaunimo sąjunga (PLJS)

Ne pelno siekianti
organizacija

LJB dalyvavo PLJS rengiamuose
mokymuose, užmezgė ryšius su
kitomis PLJS narėmis

Stena Line

UAB

Stena Line pasiūlė kelto bilietus su
nuolaida Liaudies vakaronės renginio
svečiams. LJB padėjo LBŠ pasirašyti
partnerystės sutartį pagal kurią visi
LBŠ nariai gauna nuolaidas kelto
bilietams

Ataskaitą ruošė LJB pirmininkas Karolis Uziela
2016 m. vasario 25 d. Stokholmas

