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Dalyvavimas

Lietuvių 

dienose

Verslo moterų ir LR Seimo narių delegacija
dalyvavo Lietuvių dienose, Lietuvių parapijoje
Los Andžele. Seimo narės I. Šiaulienė ir R.
Šalaševičiūtė pasveikino bendruomenę ir
atidarė 33-iąsias Lietuvių dienas. Delegacija
susitiko su vietos lietuviais, Parapijos klebonu
bei bendruomenės pirmininku R. Šilkaičiu,
bendruomenės valdybos nariais – R.
Šilkaitiene, Monika ir Žygimantu Kizniais.
Aptartos vietos lietuvių gyvenimo subtilybės
bei problemos, delegacijai aprodyta
savaitgalinė lituanistinė mokykla.

Šv. Kazimiero Lituanistinė Mokykla Los Andželo mieste įsteigta 1949 m. klebono Jono
Kučingio. Nuo 1953 buvo galimybė mokytis iki šeštos klasės, vėliau pradėta mokytis
šeštadieniais. Steigimosi metais mokinių buvo 25. Per eilę metų skaičius pakilo iki šių
metų 170. Pirmuosius kelis metus pamokos vyko parapijos garaže, o pasistačius
dabartinę bažnyčią, persikelta į salę ir pirmosios klebonijos namelį. 1963 pastatyta
kasdieninės mokyklos patalpos, kuriomis naudojamasi iki šių dienų. Šiais metais
prasidėjo 70-ieji jubiliejiniai mokslo metai.
Los Andželo Lietuvių Bendruomenės apylinkės valdyba, pirmininko Edmundo Kulikausko
iniciatyva, pradėjo Lietuvių Dienas 1986 metais švęsti ir puoselėti lietuvių paveldą ir
kultūrą. Lietuvių Dienos yra metinė tradicija, švenčiama saulėtame Los Andžele pirmąjį
spalio savaitgalį.

Delegacija iš Lietuvos taip pat susitiko su menininke J. Vaitkute, kuri specialiai Lietuvių
dienoms sukūrė ir padovanojo Los Andžele Šv. Kazimiero parapijai signataro Mykolo
Biržiškos portretą. Delegacijos narėms teko garbė susitikti su signataro anūke Danute
Mažeika bei jo proanūkiu Konrad Mažeika.



Women and Girls 

Innitiative

LA County, Chief Executive

Office

Lietuvos delegaciją priėmė Los Andželo apygardos
departamentas, kuris atsakingas už strategijos „Moterims
ir merginoms“ įgyvendinimą, siekiant mažinti atskirtį
visuomenėje, sudaryti sąlygas moterims ir merginoms
gauti visą reikiamą pagalbą bei paramą. Susitikime
dalyvavo Los Andželo apygardos pareigūnės: Sharon
Shelton, Chair, Los Angeles County Women and Girls
Initiative, Dr. Jackie Filla, Research Consultant, Los
Angeles, County Women and Girls Initiative, Julia Orozco,
Los Angeles County Economic Development Division,
Chavon Smith, Los Angeles County Department of
Consumer and Business Affairs.

Lietuvos delegacijos narės išsamiai pristatė
Lietuvos įstatymus, kurie reglamentuoja lygias
galimybes, vaiko teisių apsaugą. Buvo
diskutuojama apie sudaromas sąlygas moterims
darbo rinkoje Lietuvoje bei Europos Sąjungoje, kaip
užtikrinama galimybė moterims grįžti į darbo rinką
po vaiko priežiūros atostogų, kaip į vaiko priežiūrą
įtraukiami vyrai ir pan. Sutarta bendrauti ir ateityje
ir pasikeisti gerosiomis praktikomis.

LA County pareigūnės išsakė, jog norėtų gauti daugiau informacijos apie iniciatyvas bei
programas siekiant integruoti moteris ir mergaites į visuomenę ypač iš pažeidžiamų
socialinių sluoksnių.



Meksikos konsulatas

Lietuvos verslo ir Seimo narių delegacija apsilankė Meksikos konsulate Oxnard mieste.
Susitikome su generaliniu konsulu, kuris nuo kito mėnesio paskirtas ambasadoriumi
Jordanijoje. Konsulas pristatė Konsulato veiklas. Lietuvos verslininkėmis buvo įdomu
sužinoti apie bendradarbiavimo galimybes su Meksika – didžiausia Kalifornijos valstijos
užsienio kaimyne.

Santa Barbaros Pramonės ir prekybos 

rūmai, Miesto Taryba, Women

Economic Ventures

Delegacija iš Lietuvos susitiko su Santa
Barbaros pramonės ir amatų rūmų
vadovybe. Santa Barbaroje 2015 m.
įsteigtas LR garbės konsulatas, o Lietuvos
garbės konsulė yra p. D. Navarrette.

Susitikime dalyvavo Stephanie Armstrong, Executive Vice President of Santa Barbara
Chamber of commerce. Aptartos bendradarbiavimo galimybės. Sutarta, kad bus
pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp International Business Women Network ir
Santa Barbara Chamber of Commerce. Sutarties tekstas derinamas. Nors ir nėra daug
laiko, tačiau S. Armstrong išreiškė susidomėjimą sužinoti daugiau apie ateinantį
Tarptautinį moterų forumą, kuris vyks lapkričio 15 d. LR Seime. Jeigu nepavyks dalyvauti
šį kartą, išsakytas noras gauti tokio tipo informaciją, ji bus paviešinta tarp rūmų narių.

Delegacija taip pat susitiko su Women
Economic ventures atstovėmis (Kathy Odell,
WEV (Women’s Economic Ventures) Marsha
Bailey, WEV (Women’s Economic Ventures),
kuri įsteigta po Small Business Administration.
Tikslas – padėti pradedančios verslininkėms
moterims padėti sėkmingai vykdyti savo
verslus. WEV teikia informaciją dėl verslo
steigimo, plėtros, suteikia tam tikto dydžio
lengvatines paskolas, rengia mokymus,
organizuoja motyvacinius renginius moterims.
Gavome kvietimą dalyvauti viename iš jų
organizuojamų renginių moterims – spalio 25
d. – Empowerment is Priceless.



Moterų delegacija taip pat dalyvavo Santa Barbaros miesto tarybos posėdyje. Teko
garbė susipažinti su tarybos nare Meagan Harmon, kuri papasakojo, jog turi lietuviškų
šaknų. Meagan Harmon aktyviai dalyvauja Santa Barbaros pramonės ir prekybos
amatų rūmų veiklose, remia moteris verslininkes ir domisi problemomis, su kuriomis
susiduria verslininkės. Dalyvaujant miesto tarybos posėdyje galėjome tiesiogiai
kreiptis į miesto merę Cathy Murillo, pristatėme delegacijos iš Lietuvos nares, trumpai
papasakojome apie vizito tikslą ir lūkesčius.

Susitikimus vainikavo bendri pietūs Santa
Barbaros klube, kuriuose dalyvavo Carrie
Kelly, Downtown Santa Barbara, Kathy
Janega-Dykes, Visit Santa Barbara, WEV
(Women’s Economic Ventures) Marsha
Bailey, WEV (Women’s Economic
Ventures), Nina Johnson, Senior Assistant
to the City Administrator, Amy Cooper,
Plum Goods, Sherry Villanueva, Acme
Hospitality, Councilmember Meagan
Harmon, City of Santa Barbara.

Santa Monika

OWL – Organization of

Women Leaders,

Women Networking event

Trečiadienis verslo ir Seimo narių delegacijai prasidėjo
susitikimu – verslo pusryčiais su Organization of
Women Leaders (OWL). Tai organizacija vienijanti
moteris lyderes – verslininkes, politikes, aktyvias
visuomenės veikėjas. Susitikime dalyvavo moterys,
siekiančios užmegzti kontaktus su Europos šalių
verslininkėmis, susipažinome su lenkų kilmės
verslininke, kuri norėtų plėsti savo verslą į Lenkiją,
Šveicarų kilmės start-up įkūrėja, kuri taip pat ieško
galimybių Europoje. Susitikime iš viso dalyvavo dešimt
OWL organizacijos atstovių.



Delegacijos dalyvės taip pat susitiko su
Santa Monikos pramonės, prekybos ir
amatų rūmų prezidente Laurel Rosen.
Laurel aktyviai dalyvauja renginiuose
skirtuose skatinti moterų verslumą. Ji yra
OWL organizacijos narė ir rėmėja. Laurel
išsakė norą bendradarbiauti su IBWN.
Sutarta aktyviai bendrauti, derinamos
galimybės pasirašyti bendradarbiavimo
sutartį tiek su Santa Monikos pramonės ir
amatų rūmais, tiek su OWL organizacija.
Sutarta atsiųsti IBWN narių sąrašą ir
informaciją apie narių atstovaujamus
verslus. Prezidentė pažadėjo pasidalinti
šia informacija tiek su amatų rūmų tiek su
Organization of Women Leaders narėmis.
Tikimasi glaudaus bendradarbiavimo.

Trečiadienio vakarą pas Lietuvos Garbės konsulę Daivą Navarrette vyko moterų
Networkingo vakaras, kuriame dalyvavo daugiau nei 30 svečių – tarp kurių p. Liucija
Baškauskaitė, Kongreso narės Julia Brownley atstovai, Rasa Di Salvo, kuri taip pat
pasidalino savo patirtimi siekiant karjeros tiek profesionaliame sporte, tiek vienoje
didžiausių audito kompanijų Grant Thornton. Seimo narės įteikė garbės konsulei
lietuviškas lauktuves, padėkojo už šiltą priėmimą savo rezidencijoje. Visiems svečiams
pristatyta Lietuvos delegacija. Užmegzta daugiau nei 20 kontaktų – tikimasi glaudaus ir
sėkmingo bendradarbiavimo, kuris atneštų pamatuojamus rezultatus.



UCLA Anderson

School of Management

Trys delegacijs dalyvės – Rūta Miliūtė, Kristina Laima
Aleknienė ir Ieva Zumienė buvo pakviestos dalyvauti
panelinėje diskusijoje su FEMBA (fully employed MBA) ir
EMBA (executive MBA) studentais Anderseno verslo
mokykloje.

Buvo sulaukta didelio susidomėjimo iš studentų pusės – buvo ypač įdomu sužinoti apie
moterų verslumo lygį Europos sąjungoje, kaip sekasi įkūrus įmonę vienoje šalyje, plėsti ją
kitoje pasinaudojant vieningos ES rinkos privalumais. Tarp dalyvaujančių diskusijoje
studentų sutikome ir lietuvę, kuriai ypač buvo įdomu ir naudinga sužinoti apie situaciją
Lietuvoje, kadangi kaip ji pati sakė, Lietuvoje negyveno jau daugiau kaip 14 metų.

UCLA Anderseno verslo mokykloje delegacijos
dalyvės susitiko su GAP (Global access program)
vykdančiuoju direktoriumi Fredrik Leuhusen,
kuris išsamiai pristatė GAP programą ir jos
teikiamą naudą įmonėms, kurios siekia patekti į
didžiausią pasaulio rinką – JAV. GAP programos
esmė – 5 MBA studentai, kurių vidutinė
profesinės karjeros trukmė yra 9 metai, virš
2000 valandų dirba su viena įmone siekdami
parengti kuo išsamesnę analizę, įmonės
patekimo į JAV rinką strategiją ir argumentuotai
pateikia savo išvadas, kodėl įmonei galėtų
pasisekti ar nepasisekti JAV rinkoje ir, ką įmonei
reikėtų tobulinti ar keisti.
Šioje programoje jau dalyvavo 9 įmonės iš
Lietuvos – kaip pvz. Taneta, NFQ Technologies,
SBA baldai, Vikeda.



Lietuvos Respublikos 

Generalinis Konsulatas Los 

Andžele

Atliekami Konsuliniai veiksmai LR Konsulate Los 
Andžele:

• Pasų išdavimas/keitimas
• Pagalba praradusiems asmens dokumentus
• Notariniai veiksmai (įgaliojimai, testamentai, 

pensijai gauti reikalingos pažymos)
• Civilinė metrikacija
• Išvykimo iš Lietuvos deklaravimas
• Pilietybės klausimai
• Šengeno ir nacionalinės vizos
• Suimti, deportuojami, nukentėję piliečiai

IBWN ir Seimo delegacija apsilankė Lietuvos
Respublikos generaliniame Konsulate Los Andžele.
Konsulė Agnė Gurevičienė pristatė konsulato veiklas,
supažindino su konsulato komanda. Komercijos atašė
Laimutis Abeciūnas papasakojo apie JAV rinkos
subtilybes ir tendencijas, taip pat papasakojo apie savo
darbo niuansus ir iššūkius – komercijos atašė pareigybė
JAV įsteigta pirmą kartą nuo 2017 metų.

Laimutis Abeciūnas pristatė Lietuvos eksportuotojų
galimybes didžiausioje pasaulio rinkoje ir pasidalino
įžvalgomis, kaip sėkmingai įsitvirtinti joje. Su Seimo
narėmis aptarėme būtinus įstatymų pakeitimus,
siekiant didinti Lietuvos patrauklumą JAV ir kitų
didžiųjų šalių investuotojams.

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Los Andžele – viena jauniausių LR
atstovybių pasaulyje, tai taip pat labiausiai į Vakarus nutolusi atstovybė, trečia pagal
dydį JAV lietuvių bendruomenė, o Kalifornija – ekonomiškai stipriausia JAV valstija.
Kaunas ir Los Andželas – draugaujantys miestai „Sister cities“.



Lithuanian World Arts council 

Režisierius Marius Markevičius

LWAC bendraįkūrėja Daiva Navarrette 

LABA LA atstovas menininkas Martynas 

Ivinskas

Lankėmės Lithuanian world arts council
patalpose. Turėjome unikalią galimybę
susitikti su režisieriumi Mariumi
Markevičiumi, kuris režisavo tokius filmus
kaip – The other dream team, Ashes in the
Snow, The way back.

Aptarėme bendradarbiavimo galimybes per meną. Seimo narė Rūta Miliūtė teiravosi
Mariaus Markevičiaus dėl galimybės parodyti „Tarp pilkų debesų“ filmą ESBO
Parlamentinėje Asamblėjoje vasaros sesijos metu Vankuveryje. Tai būtų puiki proga
pristatyti Lietuvą ir tuo pačiu papasakoti ypatingą ir skaudžią lietuvių istoriją, kuri
ekranizuota M. Markevičiaus filme. Režisierius sutiko, detalės bus aptartos vėliau ir
galutinis sprendimas bus priimtas pasitarus su knygos autore Rūta Šepetys, kurios
knygos pagrindu ir buvo sukurtas šis filmas. Tikimasi, jog filmą pamatys dar platesnė
auditorija. Seimo narė A. Norkienė įteikė M. Markevičiui LR Herbo ženkliuką
atsidėkodama už šiltą priėmimą.

Susipažinome ir su menininku Martynu Ivinsku, kuris
atstovavo organizacijai LABA LA (Lithuanian American
business association in Los Angeles). Martynas yra
surengęs ne vieną savo autorinių darbų parodą.
Paskutinė buvo skirta Vasario 16-osios minėjimui –
nutapyta 16 drobių, atspindinčių Lietuvos kelią
nepriklausomybės link.


