
 
Stokholmas, 2016 m. vasario 22 d.  

 
Lietuvių jaunimo bendruomenės Švedijoje Valdybos ataskaita 

 
Atsiskaitomasis laikotarpis: 2016 m. sausio 1 d. - 2016 m. gruodžio 31 d. 

 
2016 m. gruodžio 31 d. Lietuvių jaunimo bendruomenei Švedijoje (LJB) priklausė 124 nariai             
(susimokėję narystės mokestį), bendruomenės Facebook grupė turi 553 narius, naujienlaiškį gauna           
212 adresatų. 
 
2016 m. LJB valdyboje dirbo: 
 
Karolis Uziela Pirmininkas 
Kristina Baronaitė Vicepirmininkė, renginių koordinatorė 
Monika Ežerskytė Sekretorė 
Laura Džemedžionaitė Iždininkė  
Ignė Stalmokaitė Projektų koordinatorė 
Andrius Kavaliūnas Atstovas ryšiams su visuomene 
Paulius Šlepikas Žmogiškųjų išteklių koordinatorius 
 
Taip pat Valdybai dirbti padėjo garbės narė Inga Grinytė-Fedčuk. 
 
2016 m. Audito komisijoje dirbo: 
Marijus Sabalas 
Veronika Paulauskas 
 
2016 m. organizuoti 20 renginių. Viename iš jų dalyvavo apie 500 žmonių, kituose - 
vidutiniškai po 24.      

 
      

Nr. Renginys Dalyvių 
skaičius 

Data 

1 Streso valdymas ir meditacija 19 2016-01-23 

2 Boulingo turnyras no. 3 26 2016-02-28 

3 Zumba 12 2016-04-17 

4 Stokholmo kultūros naktis 12 2016-04-23 

5 Seminaras “Pasąmonės labirintuose” 13 2016-05-01 

6 
 
7 

Pasitikime Eurovizijos delegaciją* 
 
Susitikimas su Donatu Montvydu** 

30 
 
100 

2016-05-02 
 
2016-05-09 

8 BBQ 18 2016-05-14 



9 Kartingai 23 2016-05-19 

10 Pasaulio lietuvių bėgimas 40 2016-06-05 

11 
 
12 

Žygis 
 
Diskusija “Mano vaidmuo visuomeniniame 
gyvenime: kas, kur, kodėl?””*** 

10 
 
30 

2016-06-19 
 
2016-09-16 

13 Lietuviškos muzikos diena 500 2016-09-17 

14 ”Lai aitvarai sklendžia” 30 2016-09-18 

15 
 
16 

Boulingo turnyras no. 4 
 
Apskrito stalo diskusija “LJB  šiandien ir rytoj” 

28 
 
11 

2016-10-23 
 
2016-11-01 

17 LJB Mokymai "Darbas komandoje" (vedė Arnas 
Marcinkus) 

14 2016-11-19 

18 Protmūšis #1 24 2016-11-23 

19 LJB čiuožia! 11 2016-12-03 

20 Protmūšis #2 17 2016-12-14 

* Bendras renginys kartu su Lietuvos Respublikos ambasada Švedijos Karalystėje. 
** Bendras renginys kartu su Lietuvos Respublikos ambasada Švedijos Karalystėje, Stokholmo 
lietuvių bendruomene, Lietuvių profesionalų klubu Stokholme. 
*** Bendras renginys kartu su Lietuvių profesionalų klubu Stokholme. 

Svarbiausių renginių aprašymai 
    

Lietuviškos muzikos diena Stokholme 

Lietuviškos muzikos diena, vykusi 2016 m. rugsėjo 17 d. – tai didžiausias ir sėkmingiausias LJB 
renginys 2016 metais. Gana neseniai įsikūrusiai LJB pavyko suorganizuoti pirmą tokio pobūdžio ir 
masto lietuvius suburiantį bei lietuvišką kultūrą užsienyje pristatantį renginį. Švedijos sostinėje, 
pačiame Stokholmo centre, Norrmalmstorg aikštėje, netilo lietuviška muzika, dainos ir šokiai. Nuo 
ansamblio “Gilė” tradicinių sutartinių iki legendinių Andriaus Mamontovo dainų, nuo tautinių šokių 
su kolektyvu “Baltija” iki pašėlusio dūkimo su ”folk” muzikos grupe “Kūjeliai” - paklausyti 
muzikos būrėsi Švedijoje gyvenantys lietuviai, susidomėję Stokholmo gyventojai ir pro šalį 
einantys turistai. Renginys buvo organizuojamas bendradarbiaujant su Pasaulio lietuvių jaunimo 
organizacija Lietuvoje ir gavus paramą Muzikos dienos projektui iš Lietuvos kultūros tarybos 
„Globalios Lietuvos“ idėjos sklaidai. 

Website: http://www.musicday.lt/lt/pagrindinis/ 

Reportažas Pasaulio lietuvių žiniose (žiūrėti nuo 14:40) 

http://www.musicday.lt/lt/pagrindinis/


http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/134928 

Straipsnis http://pasauliolietuvis.lt/pirmoji-lietuviskos-muzikos-diena-svedijoje/ 

Straipsnis 
http://skandinavija.today/naujienos/svedijos-naujienos/lietuviskos-muzikos-diena-stokholme/ 

Nuotraukos https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.999395496849423&type=1 

    

Boulingo turnyras No. 3 

Atsižvelgdama į antrojo boulingo turnyro sėkmę, LJB ir vėl pakvietė Stokholmo apylinkėse 
gyvenančius lietuvius išbandyti savo taiklumą mušant kėglius. Jau tradiciniu LJB tapęs renginys 
pritraukė 26 dalyvius. Ir vėl pokalbiai liejosi laisvai, o taikliausi ir vėl buvo apdovanoti. 

https://www.facebook.com/events/1566421793680714/  

 

Zumba 

Gražią 2016 m. balandžio 17 d. popietę LJB pakvietė savo narius į zumbos treniruotę su šauniąja ir 
energingąja zumbos instruktore Giedre M.  Visi susirinkę buvo greitai išjudinti ir prakaitą liejo 
salsos bei graikiškojo sirtakio ritmais. 
https://www.facebook.com/events/1709158689370129/  
 
Seminaras „Pasąmonės labirintuose“ 
Su naudinga informacija bei metodikomis, kaip pažvelgti į savo pasąmonės slapčiausias kerteles, 
suvaldyti neigiamas emocijas bei mintis, turėjome galimybę susipažinti dviejų jaunų energingų 
lektorių Eglės Tverijonaitės ir Aistės Pociūtės dėka.  Jos, drauge su LJB, 2016 m. gegužės 1d. 
suorganizavo seminarą “Pasąmonės labirintais, arba kaip iš taško A pasiekti tašką B”.  Seminaro 
metu buvo ne tik pristatomos teorinės žinios, bet vyko ir įdomios diskusijos, patirčių pasidalinimas. 
 
Susiktikimas su Donatu Montvydu 
Po LJB organizuoto visos Eurovizijos delegacijos sutikimo Stokholmo Arlanda oro uoste, LJB 
aktyviai prisidėjo prie išskirtinio susitikimo organizavimo su Lietuvai „Eurovizijos“ konkurse 
atstovaujančiu Donatu Montvydu. Susitikimo metu susirinkusieji turėjo galimybę pabendrauti su 
atlikėju ir Lietuvos komanda bei pasiklausyti D. Montvydo eurovizinės dainos a capella. 
http://www.delfi.lt/veidai/eurovizija/d-montvydo-kelione-i-eurovizija-nuotykiai-pilotu-kabinoje-ir-l
ietuviskas-surmulys-oro-uoste.d?id=71160090 

https://www.facebook.com/events/1665908910339044/  
 
Kartingai 
Vasariškai šylant orui gegužės 19 d. LJB pakvietė savo narius į adrenalino kupinas lenktynes 
kartingais. Varžėsi ne tik nutrūktgalviai vaikinai, bet ir pašėlusios merginos. Kam buvo per baisu, 
lenktynes stebėjo saugiai įsitaisę ant sofutės. Geroms emocijoms ir neišdildomiems įspūdžiams 
aptarti laiko iki trasos uždarymo nebeužteko, todėl diskusijos ir patirčių dalijimasis persiskėlė į 
kavinę tolimesniam aptarimui. 
https://www.facebook.com/events/225591247819516/  
 

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/134928
http://pasauliolietuvis.lt/pirmoji-lietuviskos-muzikos-diena-svedijoje/
http://skandinavija.today/naujienos/svedijos-naujienos/lietuviskos-muzikos-diena-stokholme/
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.999395496849423&type=1
https://www.facebook.com/events/1566421793680714/
https://www.facebook.com/events/1709158689370129/
http://www.delfi.lt/veidai/eurovizija/d-montvydo-kelione-i-eurovizija-nuotykiai-pilotu-kabinoje-ir-lietuviskas-surmulys-oro-uoste.d?id=71160090
http://www.delfi.lt/veidai/eurovizija/d-montvydo-kelione-i-eurovizija-nuotykiai-pilotu-kabinoje-ir-lietuviskas-surmulys-oro-uoste.d?id=71160090
https://www.facebook.com/events/1665908910339044/
https://www.facebook.com/events/225591247819516/


 
Pasaulio lietuvių bėgimas „Penki už Lietuvą“ 
2016 m. birželio 5 d. LJB išlaikydami nuostabią tradiciją kartu su kitomis lietuvių bendruomenėmis 
jau trečią kartą organizavo Pasaulio lietuvių bėgimą „Penki už Lietuvą” tradicinėje Stokholmo 
vietoje - vaizdingame Djurgården parke. Prisimindami tėvynę ir kartu sportiškai bėgdami ar eidami 
praleidome sekmadienį, linkėdami Lietuvai būti sveikai, aktyviai, kūrybingai ir vieningai. Bėgimo 
nugalėtojus papuošė “LT Identity” įsteigti prizai iš Lietuvos. 
 
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.916315108490796&type=1 
 
Žiniasklaidos atsiliepimai apie lietuvių jaunimo bendruomenę 
Muzikos diena 

Reportažas Pasaulio lietuvių žiniose (žiūrėti nuo 14:40) 

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/134928 

Straipsniai:  

http://pasauliolietuvis.lt/pirmoji-lietuviskos-muzikos-diena-svedijoje/ 

http://skandinavija.today/naujienos/svedijos-naujienos/lietuviskos-muzikos-diena-stokholme/ 

http://www.15min.lt/kultura/naujiena/renginiai/lietuviskos-muzikos-diena-svedijoje-jau-si-savaitgal
i-29-684105 

http://alkas.lt/2016/09/05/svedijos-lietuviai-stokholme-surengs-lietuviskos-muzikos-diena/ 

Lai sklendžia aitvarai 

http://kultura.lrytas.lt/meno-pulsas/svedijos-danguje-plevesavo-trispalve-ir-ciurlionio-angelas.htm 

Eurovizijos delegacijos pasitikimas: 

http://www.lrt.lt/naujienos/eurovizija/31/135435 

http://www.15min.lt/vardai/naujiena/eurovizija/donato-montvydo-kelione-i-svedija-pilotu-staigmen
a-ir-gerbejai-su-ambasadoriumi-oro-uoste-1058-619441 

http://www.delfi.lt/veidai/eurovizija/d-montvydo-kelione-i-eurovizija-nuotykiai-pilotu-kabinoje-ir-l
ietuviskas-surmulys-oro-uoste.d?id=71160090 

Susitikimas su D. Montvydu 

http://www.lrt.lt/naujienos/eurovizija/31/136136 

http://zmones.lrytas.lt/muzika/d-montvydas-pries-eurovizija-apsilo-su-svedijos-lietuviais.htm 

http://www.delfi.lt/veidai/eurovizija/d-montvydo-ir-lietuviu-bendruomenes-svedijoje-susitikime-nu
osirdumo-pliupsniai-ir-dainos.d?id=71224306 

http://www.15min.lt/vardai/naujiena/eurovizija/svedijoje-gyvenantys-lietuviai-donatui-montvydui-p
azadejo-savo-balsus-eurovizijoje-tikisi-pergales-1058-624325 

Lietuvių jaunimo bendruomenės (LJB) užmegzti nauji partnerystės ryšiai bei 
rėmėjai 
2016 m. LJB pasirašė bendradarbiavimo sutartis su “Youth to Youth” jaunimo organizacija bei LT 
Big Brother organizacija. Taip pat LJB užmezgė bendradarbiavimo ryšius su Lietuvos turizmo 
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http://www.15min.lt/kultura/naujiena/renginiai/lietuviskos-muzikos-diena-svedijoje-jau-si-savaitgali-29-684105
http://www.15min.lt/kultura/naujiena/renginiai/lietuviskos-muzikos-diena-svedijoje-jau-si-savaitgali-29-684105
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departamentu bei etnografiniu jaunimo kolektyvu “Gilė”. 
Taip pat LJB susirado naujų rėmėjų: Kauno Jono Pauliaus II gimnazija, „ADMD Bygg AB“, „SLV 
Skogsservice“, „UAB Inega“, „Swedbank“, „Redovisma“, „MaGa Bygg AB“, „Skogran“, „UAB 
PBS“, „Fredex“, „K&G food & transport“, „Fashion Garage“, „Plyms’s kök&Bar“ ir Tomas 
Mekšėnas. 
2016 m. LJB gavo 3000 eur paramą iš Lietuvos Kultūros tarybos dalyvaudama projekte “Globali 
Lietuva”  

Lietuvių jaunimo bendruomenės Švedijoje reprezentacija ir bendarbiavimas su 
kitomis organizacijomis 

Dešimt Lietuvių jaunimo bendruomenės Švedijoje narių dalyvavo Šiaurės šalių jaunimo sąjungų 
suvažiavime Osle 2016 lapkričio 4-6 dienomis. 
 
Ignė Stalmokaitė 2016 m. lapkričio mėn. dalyvavo Užsienio reikalų ministerijos projektų rašymo 
mokymuose. 
 
Karolis Uziela dalyvavo Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos Kalėdiniame susitikime 2016 gruodžio 
22 d. 
 
Karolis Uziela priklausė Lietuvių bendruomenės Švedijoje skėtinės organizacijos valdybai. 
 
Kristina Baronaitė dalyvavo PLB ir PLJS pirmininkų suvažiavime Ukmergėje, liepos mėn. 
 
Monika Ežerskytė dalyvavo PLJS susitikime Prienuose "Harmony park", liepos mėn. 
 

Ataskaitą ruošė LJB pirmininkas Karolis Uziela  
2017 m. vasario 20 d. Stokholmas 


