Šveicarijos Lietuvių Bendruomenė
Litauische Gemeinschaft der Schweiz
Communauté lituanienne en Suisse
Comunità lituana in Svizzera

Ciurichas, 2018 m. sausio 15 d.
KVIETIMAS
Mieli Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės nariai,
Mieli Šveicarijos lietuviai,
Kviečiame Jus į Jubiliejinę Vasario 16-osios šventę ir visuotinį metinį ŠLB narių susirinkimą, kurie
vyks šeštadienį, 2018 metų vasario 24 dieną, Rapperswil‘io pilies Didžiojoje Riterių salėje
(Grosser Rittersaal). Adresas: Lindenhügel, 8640 Rapperswil‘is.
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio šventė rengiama kartu su Lietuvos Respublikos ambasada
Berne ir ambasadorės Valentinos Zeitler kviestais svečiais.

Programa
13.00 - 14.00

Visuotinis metinis ŠLB narių susirinkimas. Rinkimai.

14.15 - 15.15

Pažintinė ekskursija po pilį, jos kiemelius, vienuolyno koplyčią ar
pasivaikščiojimas Rapperswil‘io miestelyje.

15.30 val.

Šventės pradžia. Atidaromos durys. Didžioji Riterių salė.

16.00 - 17.30

Vasario 16-osios, Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-ųjų metinių
jubiliejinis minėjimas ir koncertas. Scenoje:
Radvilė Nevulytė (smuikas), Bernas
„Tutto a Dio“ - Greta Staponkutė (altas) & Augustinas Rakauskas
(akordeonas), Lozana, ir solistė Neringa Radėnaitė (Roma)
„Piano Duo“ - Vilija Poškutė & Tomas Daukantas, Vinterturas.

17.30 – 19.00

Apéro Rapperswil’io pilies Mažojoje Riterių salėje

Šventės kaina aktyviems* ŠLB nariams – 40 SFr., pasyviems (svečiams) – 50 SFr., vaikams 6 -16 metų - 20
SFr. Į kainą įeina koncertas ir Apéro.
Registruotis: ŠLB tinklapyje www.lietuviai.ch. Prašome užsiregistruoti ir susimokėti už šventę į ŠLB banko
sąskaitą ** arba pridėtu įmokos lapeliu pašte iki 2018 m. vasario 18 d. Jūsų registracija galios tik
susimokėjus už šventę iki registracijos dienos pabaigos. Registracija vyks tol, kol bus vietų.
Neatvykusiems į šventę, įėjimo mokestis grąžinamas nebus.
Jei turite klausimų – kreiptis: jurate@caspersen.ch arba tel: 076 33 09 200.
(Atvykstantiems traukiniu: iš Ciuricho centrinės traukinių stoties 43-44 platformos sėsti į S5, S7 arba S15. Kelionė
trunka 46-50 min. Atvykstantiems mašina: miestelyje yra trys požeminiai garažai, viskas netoliese).

Lauksime Jūsų Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio šventėje!
ŠLB Valdyba

2018 m. visuotinio ŠLB narių susirinkimo darbotvarkė:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Susirinkimo darbotvarkės priėmimas.
2017 metų visuotinio ŠLB narių susirinkimo protokolo patvirtinimas.
ŠLB valdybos ataskaitos už 2017 m. aptarimas.
ŠLB finansinė ataskaita už 2017 m. ir Revizorių pranešimas. Ataskaitų patvirtinimas.
Naujos ŠLB valdybos ir Revizorių komisijos narių rinkimai 2018-2020 metų kadencijai.
Atstovo nuo ŠLB į PLB XVI Seimą 2018m. liepos 8-11d. rinkimai.
ŠLB 2018 m. tradicinių ir kitų renginių plano*** aptarimas ir patvirtinimas.
Kiti iškilę klausimai.

ŠLB valdybos darbo ir finansinė ataskaitos už 2017m. bus ŠLB nariams išsiųsti paštu ne vėliau kaip 30 dienų
iki visuotinio ŠLB narių susirinkimo. Jei turite klausimų ar pastabų dėl ataskaitų, pasiūlymų 2018 m. ŠLB
renginių planui ar Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio paminėjimui - prašome pateikti valdybai raštiškai
iki 2018 m. vasario 18 d. adresu: vilmakern@hotmail.com.
Taipogi, norintys kandidatuoti patys ar pasiūlyti kandidatus į naują ŠLB valdybą dviejų metų kadencijai,
prašom pris(is)tatymus siųsti Eglei Dranevičienei egledr@bluewin.ch iki 2018 m. vasario 18 d.
N.B ! ŠLB nariams, norintiems dalyvauti TIK visuotiniame narių susirinkime - nereikia registruotis ir nereikia
mokėti šventės įėjimo mokesčio.

*** Tradicinių ŠLB renginių numatytos datos:
•
•
•

Joninių/Rasų šventė – 2018 m. birželio 23 d.
Advento šventė – 2018 m. gruodžio 1 d.
Vasario 16-osios šventė – 2019 m. vasario 23 d.

Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui skirtas Pasaulio lietuvių bendruomenės renginys „100
Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“ 2018m. liepos 1d. Vilniuje Rotušės aikštėje, kur Lietuvos
visuomenei prisistatys visų 45 kraštų Lietuvių bendruomenės.

*Aktyvi narystė suteikia Jums teisę rinkti ir būti renkamam į ŠLB valdybą, dukart per metus gaunate mūsų
leidžiamą žurnalą „Šveicarijos lietuvių žinios“, elektroninius naujienlaiškius ir asmeninius kvietimus į ŠLB
renginius. Aktyviems nariams yra taikomos nuolaidos į Bendruomenės organizuojamus renginius. Savo
solidarumu Jūs remiate organizuotą lietuvybės puoselėjimą ir Lietuvos garsinimą Šveicarijoje.
ŠLB finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Nario mokestis už metus yra nuo sausio 1d. iki gruodžio 31d.
Kas negalite dalyvauti Vasario 16-osios šventėje, prašome susimokėti solidarumo mokestį jau dabar. Pagal
ŠLB Statutus, neatnaujinus savo aktyvios narystės per 2 mėnesius po metinio narių susirinkimo (šiais metais
tai yra iki 2018 m. balandžio 24 d.), automatiškai tampate pasyviu nariu. Aktyvių narių sąrašas yra pridėtas.
Pagal šį sąrašą dar bus renkamas mokestis už šią Vasario 16-osios šventę. Savo aktyvią narystę galite
atnaujinti bet kada, bet nepertrauktas savo tautinės bendruomenės rėmimas solidarumo mokesčiu, įgalina
valdybą efektyviau planuoti ir vykdyti mūsų veiklą. Dėkojame iš anksto.
** DĖL ĮMOKŲ: Labai prašome, kad su Vasario 16-osios šventės mokesčiu kartu susimokėtumėte ir ŠLB
nario solidarumo mokestį už 2018 m. Galima mokėti pavedimu (Litauische Gemeinschaft, 8050 Zürich.
Zürcher kantonalbank, 8010 Zürich. IBAN: CH3800700110001300891.
SWIFT (BIC): ZKBKCHZZ80A) arba pridėtu įmokos lapeliu. Prašome pažymėti, už ką mokate (pvz.: jei
ateinate į šventę dviese ir kartu mokate nario solidarumo mokestį už 2018 metus, pažymėkite: „šventė 1x40,
1x50, 1x20. NM - 50“). Primename, kad ŠLB nario solidarumo mokestis (NM) metams dirbantiems –
50 SFr., nedirbantiems, senjorams ir studentams – 30 SFr. ir šeimoms – 70 SFr. Susimokėję ŠLB metinį
solidarumo mokestį tampate aktyviu* bendruomenės nariu.

