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Visuomenėje
2014 m. gruodžio 15 d. Italijos lietuvių bendruomenė Romoje rinkosi į Kalėdų laukimo
vakaronę, kuri vyko svečių namuose „Villa Lituania“. Tradicija prieš Kalėdas susitikti, pabūti
kartu ir pasidalinti artėjančių švenčių nuotaika
gyvuoja nuo seno. Ją puoselėja Italijos lietuvių
bendruomenė Romoje, Lietuvos Respublikos
ambasada Italijoje, Lietuvos Respublikos ambasada prie Šventojo Sosto, Popiežiškoji lietuvių kolegija, „Villa Lituania“. Renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos ambasadorius Italijos
Respublikoje dr. Petras Zapolskas, Lietuvos
Respublikos ambasadorė prie Šventojo Sosto
dr. Irena Vaišvilaitė, Popiežiškosios lietuvių
Šv. Kazimiero kolegijos rektorius kun. Audrius
Arštikaitis, Šventojo Sosto Valstybės Sekretoriato tarnautojas mons. Visvaldas Kulbokas,
keli Romoje studijuojantys kunigai, gausus
Romoje ir jos apylinkėse gyvenančių lietuvių
būrys. Renginio svečias – garsus Lietuvos knygų vaikams iliustratorius bei rašytojas Kęstutis
Kasparavičius, kuriam šiomis dienomis Italijos
Lombardijos regiono mieste Castel Goffredo
buvo įteikta Lombardijos regiono vaikų literatūros premija „Vittora Samarelli“.

2014 m. sausio 28 d. Vilniaus lietuvių namuose prasidėjo mokymai Pietų Amerikos
lietuvių kilmės jaunuoliams. 25 savaites jie
mokysis lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir
geografijos, etnokultūros, tikybos. Mokytis
šių dalykų į Lietuvą atvyko trys argentiniečiai:
Jimena Chizas, Catalina Melnesiuk ir Rodrigo
Salto bei du urugvajiečiai: Rodrigo Martinez
ir Alejandro Brom. Jaunuolių tikslai įvairūs,
bet visi jie norėtų geriau susipažinti su protėvių šalimi, išmokti jų kalbą, o grįžę labiau
įsitraukti į lietuviškų bendruomenių veiklą.
Pietų Amerikos jaunimo mokymus Lietuvoje
parėmė Lietuvių fondas, Lietuvių katalikų religinė šalpa, Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministerija, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, o privačiomis lėšomis – Pasaulio lietuvių bendruomenės nariai:
Vida Bandis, Jūratė Caspersen, Arūnas Paliulis, prelatas Edmundas Putrimas. Švietimo ir
mokslo ministerija jaunuolius aprūpino ne tik
vadovėliais, iš kurių mokysis Lietuvoje, bet ir
papildoma literatūra, kurią išsiveš (ja galės
remtis mokydami lietuvių kalbos minėtų šalių lietuviškose bendruomenėse). Vilniaus lietuvių namų bendruomenė jaunimui taip pat
suorganizavo ir kultūrinę programą. Geriau
įsilieti į Lietuvos jaunimo gyvenimą padeda
Užsienio lietuvių studentų klubas, kurio veiklą finansuoja Švietimo ir mokslo ministerija.
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Vilniaus lietuvių namuose (akredituotoje
gimnazijoje)mokosi užsieniečių ir Lietuvos
piliečių, atvykusių ar grįžusių nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, vaikai,
lietuvių kilmės tremtinių, politinių kalinių
palikuonys.
2014 m. sausio 30 d. – vasario 2 d. Argentinoje vyko XVII Pietų Amerikos lietuvių
jaunimo suvažiavimas. Suvažiavimas prasidėjo Villa Lugano (Buenos Airių sostinėje)
esančiame „Argentinos lietuvių centre“. Čia
sugužėjo ne tik gausus Argentinos lietuvių
jaunimo būrys, bet ir lietuviai iš Urugvajaus,
Brazilijos, Kanados, JAV bei Lietuvos. Iš viso
atvyko daugiau nei 70 dalyvių, kurie per pirmąsias dvi suvažiavimo dienas aplankė jau
minėtą „Lietuvių centrą“, o taip pat ir kitą lietuvių draugiją – „Susivienijimą lietuvių Argentinoje“, įsikūrusį šalia Buenos Airių esančiame
Lanús mieste ir šiemet švenčiantį šimto metų
jubiliejų. Likusioms dviems suvažiavimo dienoms jaunimas patraukė į šiek tiek atokiau
nuo Buenos Airių esantį Berissą, kur dalyviai
mėgavosi įvairiomis pramogomis bei dalyvavo
diskusijose. Jas inicijavo ir joms vadovavo Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos Pietų
Amerikos reikalų komisijos pirmininkas Juan
Ignacio Fourment Kalvelis bei PLB valdybos
Sielovados reikalų komisijos pirmininkas prelatas Edmundas Putrimas. Jie skatino jaunimą
pasidalinti patirtimi, įgyta besimokant Vokietijoje veikiančioje lietuviškoje Vasario 16-osios
gimnazijoje bei Vilniuje veikiančioje Lietuvių
namų gimnazijoje. Diskutuota apie abiejų
mokslo institucijų skirtumus bei bendrumus,
apie naudą ir paradoksus, pavyzdžiui, kad
Pietų Amerikos jaunimui mokslas Lietuvoje
kainuoja kur kas brangiau nei ekonomiškai
gerokai stipresnėje Vokietijoje. Taip pat pasidalinta mintimis ir apie 2013 m. Londone vykusį
Pasaulio lietuvių jaunimo Kongresą, Europos
lietuvių ir tolimesnių pasaulio lietuviškų bendruomenių skirtumus, nuo jų nutolusias aktualijas bei netolygų atstovavimą joms.
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2014 m. vasario 22 d. Viso pasaulio lietuviai beveik trijose dešimtyse Lietuvos atstovybių, lietuvių bendruomenėse ir kitose lietuvybę puoselėjančiose organizacijose aktyviai
dalyvavo Nacionalinio diktanto akcijoje. Kitapus Atlanto gyvenantys tautiečiai rašytojos
Giedros Radvilavičiūtės teksto „Skrydis“ rašyti būrėsi paryčiais, o Airijoje diktantą vienu metu rašė ne tik Lietuvos ambasadoje, bet
ir lietuvių bendruomenėse Korke, Monagane
ir Dublino „4 vėjų“ lituanistinėje mokykloje.
Daugiausia tautiečių (apie tris dešimtis) rašyti teksto susirinko Jungtinėje Karalystėje ir
Belgijoje, apie 20 – Airijoje, JAV ir Danijoje.
2014 m. kovo 11 d. „Nemuno“ bei „Mindaugo“ bendrijų ir „EcosdeLituania“ radijo
laidai atstovaujanti Beriso lietuvių bendruomenė atšventė Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo metines. Gausiai susirinkus berisiečiams, minėjimas vyko prie tradicinio
lietuviško paminklo „Rūpintojėlis“. Šventėje
dalyvavo „Mindaugo“ pirmininkė Vanina Palucas, „Nemuno“ pirmininkas Esteban Dulke
ir radijo laidos „EcosdeLituania“ direktorius
bei Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB)
atstovas Juan Ignacio Fourment Kalvelis, taip
pat ir bendrijų nariai, jų draugai bei kitos Berisso miesto užsienio kultūrų bendrijos. Po
iškilmių „Nemuno“ bendrija visus pakvietė į
savo centrą pasižiūrėti Mariaus Markevičiaus
filmo „Kita svajonių komanda“, pasakojančio
neįtikėtiną Lietuvos nacionalinės krepšinio
rinktinės istoriją, kurios bronzos medalio
laimėjimas 1992 m. Barselonos olimpinėse
žaidynėse jai atnešė tarptautinį pripažinimą.
Šie sportininkai tapo tam tikru Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo judėjimo simboliu.

LR Prezidentė
2013 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su ledo šokėjų pora – Lietuvos piliete
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šiandien tapusia Izabella Tobias ir Deividu
Stagniūnu. Vadovaujantis Konstitucija, Pilietybės įstatymu ir atsižvelgus į Pilietybės
reikalų komisijos siūlymą, I. Tobias pilietybė buvo suteikta išimties tvarka. Prezidentė
Dalia Grybauskaitė Lietuvos Respublikos
pilietybę išimties tvarka suteikė pirmą kartą. Buvo atsižvelgta ir į tai, kad sportininkė
I. Tobias trejus su puse metų treniruojasi poroje su Lietuvos piliečiu D. Stagniūnu, taip
pat mokosi lietuvių kalbos, yra išlaikiusi lietuvių kalbos egzaminą, dalyvauja JAV lietuvių bendruomenės gyvenime. Šokėjų pora I.
Tobias ir D. Stagniūnas jau yra iškovoję teisę
dalyvauti 2014 m. žiemos olimpinėse žaidynėse. Sportininkų pora patenka į pajėgiausių
Europos žemyno ledo čiuožėjų dešimtuką,
pasaulio penkioliktuką ir yra vieninteliai
Lietuvos dailiojo čiuožimo atstovai, turintys
teisę atstovauti Lietuvai olimpiadoje.
2013 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su
Baltarusijoje veikiančių lietuviškų Pelesos ir
Rimdžiūnų mokyklų bei Minsko sekmadieninės mokyklėlės mokiniais ir jų mokytojais. Tai
kasmetinis šalies vadovės susitikimas su Baltarusijoje gyvenančiais lietuvių vaikais. Prezidentės teigimu, Baltarusijoje gyvenantys lietuviai
išlaiko stiprų ryšį su Lietuva. Čia veikiančios
lietuviškos mokyklos padeda puoselėti gimtąją
kalbą, skatina nuo mažens domėtis savo šalies
istorija, kultūra ir tradicijomis. Svarbu, kad supaprastintas pasienio judėjimas Baltarusijoje
gyvenantiems lietuviams suteikia galimybę aplankyti savo artimuosius ir atvykti į gimtinę.
Baltarusijoje veikiančioms lietuvių mokykloms
Prezidentė kartu su Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto atstovais, kurie
prisijungė prie akcijos „Knygų Kalėdos“, padovanojo lietuviškų knygų. Jau trečius metus
vykstanti nacionalinė akcija šiais metais kviečia
padovanoti naujų knygų kaimų ir miestelių bibliotekoms. Tradiciškai knygos dovanojamos ir
lietuvių mokykloms Baltarusijoje bei Lenkijoje.

Susitikimo metu Prezidentė bendravo su mokiniais, domėjosi svarbiais lietuvių bendruomenei
klausimais. Svečiai žiūrėjo „Stalo teatro“ spektaklį „Tarmių stalas“. Artėjančių švenčių proga
Prezidentė vaikams ir mokytojams palinkėjo
šiltų ir džiaugsmingų šv. Kalėdų, prasmingų ir
sėkmingų ateinančių metų.
2014 m. vasario 7 d. Lietuvos Respublikos
Prezidentė Dalia Grybauskaitė Federalinės
Kanclerės Angelos Merkel kvietimu išvyko
į Vokietiją. Erfurte vyko Prezidentės ir Vokietijos vyriausybės vadovės darbo susitikimas,
kuriame buvo aptartas dvišalis bendradarbiavimas ir energetinio saugumo klausimai,
kalbėta, kaip stiprinti Lietuvos ir Vokietijos
verslo ryšius, skatinti investicijas. Vokietija
yra viena pagrindinių mūsų šalies prekybos
partnerių ir trečia didžiausia investuotoja Lietuvoje. Vokietijos investicijos 2013 m. sudarė
apie 4,3 mlrd. litų. Susitikime taip pat buvo
kalbama, kaip užtikrinti ekonomikos stabilumą ir augimą, kaip įveikti nedarbo (ypač
tarp jaunimo) problemas. Prezidentė su Kanclere taip pat aptarė Lietuvos perspektyvas
nuo kitų metų įsivesti eurą. Siekiant narystės
euro zonoje Lietuvai labai svarbus Vokietijos
palaikymas. ES finansų ministrai sprendimą
dėl mūsų šalies prisijungimo prie euro zonos
turėtų priimti šių metų birželį. Vizito metu
Prezidentė aplankė lietuvišką Vasario 16-osios
gimnaziją Hiutenfelde, kur susitiko su jos mokytojais, mokiniais ir lietuvių bendruomene.
Susitikime buvo kalbama apie galimybes svetur gauti išsilavinimą lietuvių kalba, ryšių su
Lietuva stiprinimą ir kaip vietos lietuviai galėtų prisidėti skatinant mūsų šalies verslo bei
kultūros bendradarbiavimą su Vokietija.

LR Seimas ir LR institucijos
2014 m. vasario 16 d. Vasario 16-osios
gimnazijoje minit valstybės šventę apsilankė
LR švietimo ir mokslo ministras prof. Dainius
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Pavalkis. Jis susitiko su gimnazijos darbuotojais, apžiūrėjo mokyklos edukacines erdves,
pasveikino Nacionalinio diktanto konkurso
dalyvius, akademinėje minėjimo dalyje skaitė pranešimą, pabrėždamas gimnazijos indėlį
saugant ir puoselėjant lietuvybę pasaulyje.
Iškilmingo minėjimo metu buvo apdovanota
„Vasario 16-osios“ vardo stipendijos laureatė.
Paskatinimas skirtas gimnazistui už išskirtinį indėlį garsinant mokyklos vardą, už labai
gerą mokymąsi bei aktyvią visuomeninę veiklą. Stipendijos steigėja – Šveicarijos lietuvių
bendruomenės pirmininkė, gimnazijos kuratorijos narė ponia Jūratė Caspersen. Kandidatūras mecenatės stipendijai gauti teikė
gimnazijos mokytojai, būrelių ir klasių vadovai. Iš aštuonių kandidatų komisijos nariai
išrinko vieną. Šiais metais stipendijos laureate tapo 12 klasės gimnazistė Saiva Krievinia.
2014 m. kovo 3 d. Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius už lietuvybės puoselėjimą Lietuvos diplomatijos žvaigžde apdovanojo buvusį Ilinojaus universiteto Čikagoje
prorektorių Nikolą Moravčevićių. Iškilmingame Pasaulio lietuvių bendruomenės Lituanistikos katedros 30-mečio minėjime apdovanojimą jam įteikė Lietuvos generalinis
konsulas Čikagoje Marijus Gudynas. Būdamas Ilinojaus universiteto Čikagoje prorektoriumi 1981–1988 m. N. Moravčevićius dėjo
visas pastangas įsteigti Lituanistikos katedrą
šiame universitete. Lituanistikos katedros
30-mečio renginyje dalyvavęs Švietimo ir
mokslo ministras Dainius Pavalkis už ilgametį nuoširdų darbą lituanistikos srityje bei
mokslo puoselėjimą įteikė dovanas, atminimo medalius bei padėkos raštus ir daugeliui
kitų prie Lituanistikos katedros veiklos prisidėjusių asmenų.
2014 m. kovo 7 d. Lietuvos ambasadoje
JAV susirinkę lietuvių išeivijos skautų vadovai ir svečiai prisiminė Lietuvos skautų istoriją ir paminėjo savo veiklos už Lietuvos ribų
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65-metį. Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis padėkojo lietuvių išeivijos
skautijai už per ilgus okupacijos metus išsaugotas skautų ir bendruomeniškumo tradicijas bei jų grąžinimą į Lietuvą. Lietuvių skautų
sąjungos pirmininkas Gintas Taoras pristatė
tremties ir emigracijos paženklintą, tačiau
įspūdingą lietuvių skautų veiklą išeivijoje,
ypač JAV, Kanadoje ir Australijoje, aptarė
skautų judėjimo išeivijoje perspektyvas.
2014 m. kovo 8 d. Lietuvos generalinis
konsulas Čikagoje Marijus Gudynas Lietuvos
vyrų krepšinio rinktinės masažuotojui Aidui
Buzeliui įteikė ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžių. Prezidentės apdovanojimas už indėlį rengiant 2013 m. Europos vyrų
krepšinio vicečempionus A. Buzeliui įteiktas
Čikagos lietuvių krepšinio lygos „Žvaigždžių
dienoje“ Pasaulio lietuvių centre Lemonte.
2014 m. kovo 10 d. Lietuvos ambasadoje
Kijeve ukrainiečių visuomenininkai surengė
padėkos akciją Lietuvai už nuolatinę paramą
ir solidarumą su Ukraina. Akciją organizavo žinoma Ukrainos rašytoja ir visuomenės
veikėja Irena Karpa. Iš viso joje dalyvavo per
20 pilietinės visuomenės atstovų, tarp kurių
ir visai neseniai Lietuvoje gydytas Rostislavas
Melnykas.
2014 m. kovo 11 d. Lietuvos ambasados
Rygoje iniciatyva paminėta Šiaulių berniukų
ir jaunuolių choro „Dagilėlis“ koncertu. Sveikindamas su Lietuvos laisvės diena į šventinį
koncertą susirinkusius Latvijos lietuvius, čia
gyvenančius mūsų šalies draugus ir bičiulius,
Lietuvos ambasadorius Latvijoje Ričardas
Degutis priminė Kovo 11-osios svarbą šalies
valstybingumui ir laisvei, kurios nevalia paliauti puoselėjus.
2014 m. kovo 11 d. Prahoje minėta Lietuvos nepriklausoimybės šventė. Vyko koncertas bei filmo peržiūra. Lietuvos ambasados

LIE TUVIŲ MIGR ACIJOS IR DIASPOROS S TUDIJOS

Čekijoje ir Lietuvos garbės konsulo Liberece
Sauliaus Bazevičiaus surengto šventinio susitikimo Havličeko soduose dalyviai išvydo
Jono Ohmano ir Juozo Saboliaus dokumentinį filmą apie Lietuvos kelią į nepriklausomybės atkūrimą „Laisvės trajektorijos“.
2014 m. kovo 11 d. Lietuvos nepriklausomybės diena Švedijoje paminėta šalies
pietvakariuose esančio Halando regiono
sostinėje Halmštade. Į šiai progai skirtą renginį Halmštado pilyje gausiai susirinkusius
vietos valdžios, verslo, kultūros bei lietuvių
bendruomenės atstovus pasveikino Halando
regiono vicegubernatorė Lisbeth Schultze,
Lietuvos ambasadorius Švedijoje Eitvydas
Bajarūnas ir renginį tradiciškai organizuojantis Lietuvos garbės konsulas Halmštade
Evertas Grahnas. Vizito Halmštade metu
ambasadorius taip pat susitiko su Halando
regiono bei Halmštado miesto vadovais, kuriems pristatė Lietuvos užsienio politikos prioritetus, ekonominę situaciją, aptarė investicijų klausimus bei būsimą bendradarbiavimą
su regionu.

VDU Lietuvių išeivijos institute
2014 m. sausio 18 d. VDU Lietuvių išeivijos instituto darbuotoja Dalia Kuizinienė
Hamburgo lietuvių bendruomenės kvietimu
skaitė paskaitą „Gyvenimo svetur patirtys ir
tapatybės transformacijos naujausioje lietuvių
literatūroje“. D. Kuizinienė taip pat dalyvavo ir
kalbėjo Hamburge gyvenančios Jolitos Herlyn
romano „Trys mano vieninteliai“ pristatyme.
2014 m. vasario 28 d. VDU Lietuvių išeivijos institute vyko Broniaus Bieliuko vardo
stipendijos įteikimo šventė. Lietuvių Fondo
(LF) JAV įsteigtas Broniaus Bieliuko vardo
stipendijų fondas ir VDU Lietuvių išeivijos institutas nuo 2001 m. skiria stipendijas
Vytauto Didžiojo universiteto studentams.

Žymaus lietuvių išeivijos visuomenės veikėjo B. Bieliuko vardinės stipendijos tikslas yra
remti gabius, gerai besimokančius studentus,
skatinti aktyviau dalyvauti mokslinėje ir visuomeninėje veikloje. Stipendininkus sveikino ir jų pasiekimais džiaugėsi VDU Humanitarinių mokslų fakulteto dekanė prof.
Ineta Dabašinskienė, prof. Egidijus Aleksandravičius, Lietuvių fondo atstovas Lietuvoje Leonas Narbutis. Šiais metais stipendijos
buvo įteiktos trims Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto
studentams: Etnologijos programos IV kurso
bakalaurantei Ivonai Krinickaitei, Lietuvos
istorijos programos I kurso magistrantui Gediminui Kasparavičiui ir Literatūros ir spaudos programos II kurso magistrantei Rasai
Markauskaitei.
2014 m. vasario mėn. VDU Lietuvių
išeivijos instituto direktorius E. Aleksandravičius lankėsi JAV Los Andželo lietuvių
bendruomenėje. Vasario 16-osios proga profesorius skaitė paskaitą, taip pat pristatė savo
knygą „Karklo diegas“.
2014 m. kovo 10 d. VDU didžiojoje salėje vyko iškilminga ceremonija, kurios metu
buvo įteiktos VDU garbės daktaro regalijos
prof. Kaziui Almenui. Ceremonija, skirta
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai
paminėti, buvo renginių ciklo VDU atkūrimo
25-mečiui dalis. VDU Atkuriamojo Senato
narys prof. K. Almenas – žymus branduolinės inžinerijos specialistas, rašytojas, fizikas,
knygų leidėjas, išeivių visuomeninės politinės
federacijos „Santara-Šviesa“ narys, aktyvus
išeivijos renginių organizatorius. Jis profesoriavo Merilendo universitete, yra JAV skelbtų
mokslinių leidinių autorius. Lietuvoje vadovavo Ignalinos AE mokslinės saugos analizės
grupei, buvo vienas iš Valdovų rūmų paramos
fondo steigėjų, 1992 m. įkūrė leidyklą „Litterae
universitatis“. Nuotykių romanų serijos „Skomantas“ rengėjas ir vienas iš autorių.
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2014 m. kovo 13–15 d. VDU Lietuvių išeivijos insituto darbuotojas Giedrius Janauskas dalyvavo JAV Yelo universitete vykusioje
konferencijoje „Baltic and Scandinavian studies“, kur skaitė pranešimą apie lietuvių migracines patirtis.
2014 m. kovo 28 d. VDU Lietuvių išeivijos
institute įvyko rašytojo Kazio Almeno naujausio romano „Vaivos juosta“, pasirodžiusio 2014 m., pristatymas. Renginio metu
buvo diskutuojama apie lietuviškojo detektyvo tradiciją, K. Almeno detektyvinio romano
specifiką. Drauge su autoriumi dalyvavo istorikas prof. Egidijus Aleksandravičius, literatūrologė Eugenija Valienė, leidyklos atstovai.

Prezidento V. Adamkaus
biblioteka-muziejus
2014 m. vasario 7 d. Prezidento Valdo
Adamkaus bibliotekoje-muziejuje, vyko
seminaras „Kaltės fenomenas ir problema“.
Jį organizavo Europos parlamento narys
prof. Leonidas Donskis, Vytauto Didžiojo
universiteto mokslinis žurnalas „Darbai ir
dienos“ ir VšĮ „Prezidento Valdo Adamkaus
biblioteka-muziejus“. Seminaro metu susibūrę skirtingų mokslo sričių atstovai dalinosi
savo įžvalgomis daugeliu aspektų. Į kaltės
problemą buvo bandoma pažvelgti ne tik pro
filosofijos, psichologijos, sociologijos ir teologijos prizmę, bet sykiu aptarti, kaip reiškinys
veikia politinėje sferoje tiek Lietuvoje, tiek ir
visoje Europoje.
2014 m. vasario 27 d. Vilniaus rotušėje
įvyko labdaros vakaras, kuriame surinktos
lėšos bus skirtos Prezidento Valdo Adamkaus
bibliotekos-muziejaus pastatui renovuoti. Jo
metu suaukota beveik 200 tūkst. litų. Biblioteka išreiškė padėką šio renginio organizatoriams ir visiems aukotojams: Gvidui Drobužui, UAB „Panoden“, Jolantai Jurgai (renginio
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iniciatorė), Matui Balčėčiui, Ksaverui Balčėčiui, Rasai Balčiūnienei, Oliui Danylai, Vaclovui Daukinčiui, Birutei ir Ramūnui Garbaravičiams, Rinardui Godai, Marijai Gurskienei,
Kasparas Neria Yolandai, Kęstučiui Jasiūnui,
Giedrai ir Vykintui Juraičiams, Sigitui Leonavičiui, Arūnui Martinkevičiui, Zitai Kinskienei (UAB „Ignera NT“), Kristinai Kriščiūnaitei
(UAB „PwC“), Žanetai ir Irmantui Norkams,
Ingridai Palaimaitei, Vidui Petraičiui (UAB
„Efektyvūs procesai“), Gintarui Petrauskui,
Andriui Pranckevičiui, Norbertui Pranckui
ir Austei Pranckutei, Virmantui Puidokui,
Vytautui Silevičiui (UAB „Doleta“), Vygantui Sliesoraičiui, Eglei Striaukienei, Žilvinui
Šilgaliui, Leonui Šarūnui Šnirui (UAB „Skorpionas“), Bronislavai Vainauskienei, Birutei ir
Rimtautui Vizgirdoms, Artūrui Zuokui, AB
SEB Bankui, AB „Lėvuo“, AB „Linas Agro“, AB
„Vilkyškių pieninė“, AB „Žemaitijos pienas“,
asociacijai „American Chamber of Commerce“, UAB „Blue Bridge“, UAB „Combo“, UAB
„CTLF“, UAB „E Energija“, UAB „Efektyvūs
procesai“, UAB „Evernord Partners“, Evli Securities AS (Vilniaus filialui), UAB „Delight
LT“, UAB „Doleta“, UAB „Fegda“, „Floravida“,
„G. H. Mumm“, UAB „Harmoningos asmenybės institutas”, UAB „Ignera NT“, Legal Guns,
UAB „Pernod Ricard Lietuva“, UAB „PricewaterhouseCoopers“, UAB „PS and S“, UAB
„Publicum Financial Communications“, UAB
„Synergy Cloud“, UAB „Stikliai“, UAB „Tyto
Alba“, UAB „ViaConventus“, UAB „Vičiūnų
grupė“, Wojdatt Labdaros ir paramos fondas,
VšĮ „Atviros visuomenės forumas“, VšĮ „Pirmoji kava“, UAB „Universali arena“.
Giedrė Milerytė
Parengta pagal:
www.president.lt
http://adamkuslibrary.lt
www.urm.lt
www.delfi.lt
www.bernardinai.lt
www.iseivijosinstitutas.lt
www.plbe.org
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