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Rinkimai į Šveicarijos 
lietuvių 

bendruomenės valdybą

Joninės Lozanoje birželio 27 dieną

2016 m. vasarį baigiasi dvejiems 
metams išrinktos mūsų 

bendruomenės valdybos kadencija. Tad 
vasario 27 d. įvyksiančiame Visuotiniame 
ŠLB susirinkime rinksime naująją 
valdybą. 

Tikite, kad kartu mes – jėga ir taip turi 
išlikti dar daugelį metų?

Turite šaunių idėjų, kaip suburti 
Šveicarijos lietuvius ir įtraukti juos į 
bendrą veiklą?

Esate veiklus, energingas, pasiryžęs 
skirti laiko ne tik savo darbui ir šeimai?

Tokiu atveju Jūs galite kelti savo 
kandidatūrą ir tapti naujuoju valdybos 

Nuo rudens Lietuvos Respublikos 
ambasadoje Berne – nauja 

šeimininkė. Diplomatė Valentina Zeitler 
pakeitė savo kadenciją baigusį dr. Joną 
Rudalevičių. Šis interviu – tai pirmasis 
naujosios ambasadorės prisistatymas 
Šveicarijos lietuvių bendruomenei.

Kiekvienas turime susidarę įvaizdį 
apie tam tikrą šalį. Koks buvo jūsiškis 
apie Šveicariją? 

Matyt, kaip daugumos – stereotipinis. 
Šveicarija dažniausiai siejama 
su šokoladu, laikrodžiais, aukštu 
pragyvenimo lygiu, gražia gamta, 
kalnais. Aišku, šiame įvaizdyje yra daug 
tiesos. Tačiau čia atvažiavus, pamatai 
ir kitas gyvenimo puses. Manau, kad 
tautiečiai, įleidę šaknis Šveicarijoje, jas 
žino geriau už mane.  

Ar jau įsikūrėte Berne? Kaip dar 
vieną Jūsų paskyrimą sutiko Jūsų 
šeima?

Iš dalies. Susiradome butą, 
pasivaikštinėjau po Berną, bet 
kiekvienoje naujoje vietoje apsipratimui 
ir šalies suvokimui reikia daugiau laiko. 
Šeima palaiko ir didžiuojasi, kad gavau 
tokį garbingą paskyrimą. 

Prieš atvykstant į Šveicariją 
vadovavote Užsienio reikalų 
ministerijos Strateginio valdymo 
skyriui. Ar jau turite numačiusi 
Lietuvos ambasados veiklos strategiją 
Šveicarijoje? Kokius jos veiklos 
prioritetus galėtumėte išskirti 
ateinantiems trims metams?

Lietuva stengiasi skatinti inovacijas, 
turime penkis mokslo - verslo 
slėnius, biotechnologijos gamyklas, 
pasaulyje pirmaujame lazerių srityje. 
Biotechnologijų srityje labiausiai 
pažengusios šalys ir aktyviausi rinkos 
dalyviai, vertinant pagal šio sektoriaus 
dalį BVP struktūroje, yra Airija, 
Danija, Šveicarija ir Izraelis. Lyginant 
biotechnologijų dalį šalies ekonomikoje, 
Lietuva yra pasiekusi panašų lygį kaip 
Vokietija, Didžioji Britanija ar Prancūzija. 
Todėl būtų naudinga abiem mūsų šalims 
ir toliau aktyviai bendradarbiauti 
biotechnologijų srityje. 

Manau, kad daug galime nuveikti ir 

sveikatos apsaugos sektoriuje, juolab, kad 
čia jau yra geras šveicarų įdirbis mūsų 
šalyje. Vienu reikšmingiausiu Šveicarijos 
paramos projektų yra „Nėščiųjų, gim-
dyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros 
gerinimas Lietuvoje“. Su sveikatos 
sektoriumi susijusioms programoms 
įgyvendinti skirta 53,6 mln. Šveicarijos 
frankų. Programos dalyvės – 27 Lietuvos 
ligoninės, teikiančios sveikatos priežiūros 
paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms 
ir naujagimiams. Ir pasibaigus šiai 
programai, reikėtų tęsti pradėtus darbus. 
Labai svarbu ir skatinti investicijas 
Lietuvoje. Kiekviena investicija, labdaros 
projektai padeda Lietuvai žengti pirmyn.

Kitais metais sukaks 95 metai, kai 
Šveicarija pripažino Lietuvą de jure (1921 
m.) ir prieš 25-metį atkūrė diplomatinius 
santykius (1991 m. rugsėjį) su mūsų 
šalimi, o 2018-aisiais minėsime Lietuvos 
Respublikos 100-metį. Manau, kad šios 
datos padės populiarinti Lietuvą ir jos 
įvaizdį Šveicarijoje, tam pasitelkiant 
vietos žiniasklaidą, rengiant ir pristatant 
Ambasados ir lietuvių bendruomenės 
projektus. Juk mus vienija bendras tiks-
las – garsinti Lietuvos vardą.

    O šiaip pats gyvenimas iškelia naujus, 
kartais visai netikėtus uždavinius. Viską 

nariu (juo gali tapti visi  rinkimo teisę 
turintys bendruomenės nariai). Savo 
prisistatymą siųskite ŠLB valdybos 
pirmininkei Jūratei Caspersen: jurate@
caspersen.ch

Primename, kad valdyba yra vykdomasis 
bendruomenės organas, kurį sudaro 
5-9 visuotinio susirinkimo metu išrinkti 
nariai. Ji tvarko einamuosius reikalus, 
atstovauja bendruomenės interesams, 
organizuoja bendruomenės šventes. 
Daugiau informacijos apie bendruomenės 
valdybos tikslus bei uždavinius galite rasti 
Šveicarijos lietuvių bendruomenės statute: 
http://lietuviai .ch/sveicarijos-lietuviu-
bendruomenes-statutas/

Laukiame aktyvaus Jūsų dalyvavimo!                                                           
Šveicarijos lietuvių bendruomenės 

valdyba

numatyti į priekį labai sudėtinga, o gal ir 
nereikia...

Jūsų darbo Šveicarijoje pradžia 
beveik sutapo su oficialiu LR 
Prezidentės Dalios Grybauskaitės 
vizitu į Šveicariją ir jos susitikimu su 
Šveicarijos Konfederacijos Prezidente 
Simonetta Sommaruga. Ar galima 
pavadinti šį vizitą pirmąja Jūsų 
iniciatyva Šveicarijoje?

Tikrai ne. Apie mūsų Prezidentės 
Dalios Grybauskaitės planuojamą 
vizitą žinojau dar prieš savo paskyrimą 
ambasadore. Tačiau teko su kolegomis 
gerokai padirbėti jį rengiant, todėl 
džiaugiuosi, kad vizitas praėjo sėkmingai 
ir buvo gerai įvertintas. Malonu, kad abi 
Prezidentės surado bendrą kalbą, šiltoje 
atmosferoje aptarė svarbius ne tik mūsų 
šalims, bet ir visai Europai klausimus.    

 
Esate dirbusi Lietuvos ambasadose 

Austrijoje, Vokietijoje ir Ukrainoje. 
Pastarąją palikote dar visai neseniai, 
tad tikriausiai esate puiki Ukrainos 
nūdienos žinovė. Lietuvai ir toliau 
išliekant vienai pagrindinių Ukrainos 
rėmėjų ir partnerių, ar šią strategijos 
kryptį puoselėsite ir Šveicarijoje?

Esu tos nuomonės, kad Lietuva, 
palaikydama Ukrainą, pasirinko teisingą 

Naujoji ambasadorė kviečia kartu garsinti Lietuvą
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ir principingą kelią, juolab, kad 
mus sieja bendra istorinė ir 
gyvenimo patirtis.   

Tačiau kiekviena šalis pati mato 
ir apsprendžia savo poziciją kitos 
valstybės atžvilgiu. Neseniai 
buvau susitikusi su Ukrainos 
laikinuoju reikalų patikėtiniu 
Šveicarijoje. Jis džiaugėsi, kad 
Šveicarija ženkliai padeda jo 
šaliai. Per pastaruosius trejus 
metus Šveicarija Ukrainai 
skyrė 100 milijonų Šveicarijos 
frankų: taip finansuojami šalies 
decentralizacijos, savivaldybių 
veiklos tobulinimo, sveikatos 
apsaugos gerinimo, energetikos 
projektai. Svarią vietą naujoje 
strategijoje užima humanitarinė 
pagalba. Esu tikra, kad tai svarus 
Šveicarijos  indėlis, padedantis 
stabilizuoti šalį.

Be humanitarinės ir kitokios 
paramos norėčiau paminėti dar 
vieną aspektą. Labai svarbu 
pasimokyti iš Šveicarijos, kaip 
reikia išvengti konfrontacijos ir 
suvokti, kad tik dialogas mūsų laikais gali 
padėti išsaugoti taiką. Kad suprastume 
vieni kitus, privalome kalbėtis ir ieškoti 
kompromiso. Tai nėra lengva, bet kartais, 
norint pasiekti tikslą, privalu užmiršti 
savo ambicijas. To linkiu ir Lietuvai, ir 
Ukrainai.  

Šveicarijos lietuvių bendruomenė 
savo mastais nė iš tolo neprilygsta 
esančioms Didžiojoje Britanijoje 
ar Norvegijoje, tačiau taip pat yra 
nevienalytė ir priklauso skirtingoms 
migracijos bangoms. Kiek Jums 
svarbus bendradarbiavimas su 
vietine lietuvių bendruomene? 
Kokie ambasados ir bendruomenės 
bendradarbiavimo būdai galėtų atnešti 
didžiausią abipusę naudą?

Kaip jau minėjau, čia, Šveicarijoje, 
turime bendrą tikslą – garsinti 
Lietuvą. Todėl ir bendradarbiavimas 
su bendruomene yra labai svarbus. O 
būdai gali būti patys įvairiausi. Viskas 
priklauso nuo žmonių, tarpusavio 
santykių ir esamų galimybių. Svarbu, 
kad mūsų bendra veikla neapsiribotų 
vien atskirais renginiais, maloniais 
susitikimais. Visuomet, kur bedirbčiau,  
bendruomenę mačiau ir matau kaip 
Ambasados pagalbininkę, ypatingai jeigu 
reikia palaikyti į bėdą patekusius mūsų 

tautiečius, net kartais ir pasiklydusius 
sudėtinguose gyvenimo labirintuose. 
Būtent mūsų visų humanizmas ir kartais 
nematomas, bet labai reikalingas darbas 
parodo šalies, kuriai atstovaujame, ir 
jos piliečių, nepriklausomai nuo to, kur 
atvedė likimas, brandą.    

Prieš šį interviu įvedus į internetinę 
paiešką Jūsų vardą ir pavardę 
daugiausia rezultatų gavau ne apie 
Jūsų diplomatinę veiklą, bet apie 
istorinius romanus, kurių autore esate 
Jūs pati. Ar noras rašyti kilo jau tada, 
kai studijavote istoriją Maskvoje? Juk 
tuo laikotarpiu tikriausiai Jus mokė 
visiškai kitokios istorijos...

Gal tai ir paskatino giliau pasidomėti 
savo šalies istorija, neatsitiktinai 
visi keturi mano romanai susiję su 
viduramžių Lietuva.  O rašyti pradėjau 
gerokai vėliau,  jau dirbdama diplomatinį 
darbą, po Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo.

„Karalienė Bona“, „Užmirštos 
nuodėmės“, „Maištininkas“, „Didysis 
kunigaikštis Švitrigaila. Nepaklusnus 
vasalas ar avantiūristas?“. Ką Jūsų 
knygose gali rasti skaitytojas: vien 
istorinių faktų interpretacijas ar ir 
Jūsų vaizduotėje gimusius siužeto 

vingius?
Visų čia išvardintų knygų 

tikslas – pažvelgti į pagrindinius 
veikėjus kitomis nei įprasta 
akimis, skatinti skaitytoją 
susimąstyti, kodėl vieni istorijoje 
buvo užmiršti, kiti – paniekinti, 
tretiems užklijuotos stereotipinės 
nuodytojų, išdavikų, nevykėlių 
ar dar kitokios etiketės. Niekada 
nesistengiu savo romanų herojų 
nei pateisinti, nei pasmerkti, 
palieku tai skaitytojų teismui. 
Knyga, mano supratimu, įdomi 
tada, kai, ją perskaičius, galima  
pamąstyti ir patiems padaryti 
išvadas. Istorinis romanas 
negali nesiremti faktais, tačiau 
tai ne monografija ar mokslinis 
darbas, todėl užtenka vietos 
ir interpretacijai, ir fantazijai. 
Kiekvienoje knygoje šalia 
gyvenusių yra ir išgalvotų 
asmenybių. Tai suteikia autoriui 
daugiau laisvės. Džiaugiuosi, 
kai skaitytojai sako, kad ir mano 
fantazijoje gimę herojai aprašyti 
įtikinamai ir neiškrenta iš 
konteksto.  

Galbūt po dienos darbų jau kuriate 
naujojo romano siužetą? 

Aišku, galvoje sukasi daugybė minčių 
ir naujų projektų. Bet kol kas nenorėčiau 
apie juos kalbėti. Dar per anksti. Be 
to, reikia pasilikti ir šiek tiek intrigos. 
Kitaip kitame interviu neturėsime apie 
ką šnekėti.  

Gyvenant svečioje šalyje vis tiek 
anksčiau ar vėliau imi kažko pasiilgti. 
Vieniems tai – silkė su karštom bulvėm 
ar cepelinai, antriems – rudeninis 
grybavimo sezonas, tretiems – smėlėtas 
Baltijos pajūris. Ko jau spėjote pasiilgti 
Jūs?

Labiausiai pasiilgstu draugų, savo 
jaukių namų ir... Užsienio reikalų 
ministerijos šurmulio, kartu dirbusių 
kolegų. Visuomet, pradedant darbą kitoje 
vietoje, pasigendu  buvusių bendradarbių, 
nes likimas iki šiolei suvedė su 
nuostabiais ir neužmirštamais žmonėmis, 
asmenybėmis iš didžiosios raidės... 
Tačiau esu tikra, kad ir Šveicarijoje 
sutiksiu ne vieną įdomų bendrakeleivį ir 
tai padės mažiau pasiilgti namų. 

Kalbėjosi Erika Kancerevyčienė

Diplomatė Valentina Zeitler - naujoji ambasadorė 
Berne.  Asmeninio archyvo nuotrauka.      


