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10-metį švenčia LGUVO „Sugrįžus“
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Lietuvių, gyvenusių užsienyje, visuomeninė organizacija (LGUVO) „Sugrįžus“ šiais metais mini
įkūrimo dešimtmetį. 2007 m. savo veiklą pradėjusi kaip burianti iš Amerikos sugrįžusius, šiandien
organizacija yra atvira tautiečiams iš viso pasaulio, skatina juos sugrįžti į tėvynę ir dalintis užsienyje
įgyta patirtimi.
Prisimindami, kaip ir kodėl prieš dešimtmetį susibūrė lietuviai, LGUVO nariai gegužės 31 d. rinksis į
susitikimą, į kurį kvies atvykti visus, kuriems aktuali iš emigracijos sugrįžtančiųjų tema. Paprastai
sugrįžta išsilavinę ir kvalifikuoti emigrantai, kurių itin reikia Lietuvai.
Kodėl sugrįžusieji kūrė organizaciją?
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Vienas iš organizacijos įkūrėjų biochemikas prof. Daumantas Matulis, žinių ir patirties sėmęsis JAV,
sako, kad su bendraminčiais kūrė „Sugrįžus“ visų pirma siekdami padėti atsakyti į įvairius
grįžtančiųjų klausimus. „Kai daug ko nežinai, tai šis ir kiti klausimai lietuvius baugina, o sprendimą
sugrįžti į Lietuvą priverčia atidėti“, – aiškina prof. D. Matulis ir prisimena, kaip jo šeimai grįžus
gyventi į Lietuvą užgriuvo šimtai smulkių rūpesčių, kuriuos išspręsti su kitų pagalba buvo daug
lengviau ir paprasčiau. Todėl atsirado noras padėti ir kitiems.
Susitikime prof. Daumantas Matulis prisimins, kaip sekėsi įgyvendinti idėją steigti sugrįžtančių
lietuvių organizaciją, paaiškins, kodėl buvo nuspręsta taip vienyti tautiečius, papasakos, kokie buvo
pirmieji organizacijos gyvavimo metai ir kaip apie savo veiklą jie supažindindavo tuomet užsienyje
gyvenusius lietuvius.
LGUVO „Sugrįžus“ veiklą taip pat pristatytys dabar jai vadovaujantis Edmundas Atkočiūnas, kuris
pasakos, ką organizacija vienija ir kas jau yra tapę jos tradicijomis, praėjus 10 metų nuo įkūrimo
pradžios. Pokalbiai ir diskusijos leis geriau suprasti, kodėl organizacijos naujienas dabar seka tiek
Lietuvoje, tiek užsienyje gyvenantys tautiečiai, kodėl sugrįžę žmonės buriasi į nepolitinę ir pelno
nesiekiančią organizaciją.
Renginio svečias – Andrius Užkalnis
Susitikime taip pat dalyvaus žurnalistas ir rašytojas Andrius Užkalnis, kuris su LGUVO „Sugrįžus“
nariais ir svečiais pasidalins savo patirtimi apie gyvenimą ir darbą Lietuvoje 2011 m. sugrįžus iš
Jungtinės Karalystės.
Nuo 1995 m. Andrius Užkalnis gyveno ir kūrė Londone, dirbo BBC redaktoriumi ir vertėju. Buvo
BBC žiniasklaidos monitoringo tarnybos vadovas. Jis rašė, kad Anglijos jam jau buvo gana:
„Nebenoriu matyti socializmo, ištižimo, „sveikatos ir saugos“ kiekviename žingsnyje, apsileidimo,
mėgėjiškumo kulto, nepagarbos profesionalumui ir mažų namukų, už kuriuos reikia mokėti
nežmoniškus pinigus.“
LGUVO „Sugrįžus“ istorija
Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenę ir mokęsi lietuviai pirmą kartą susitiko 2006 m. rugpjūčio
mėnesį. Kilus idėjai visus suburti į organizaciją arba klubą, 2007 m. vasario mėn. 1 d. buvo
pasirašyta Steigimo sutartis ir įvyko Steigiamasis lietuvių, gyvenusių Amerikoje, visuomeninės
organizacijos „Sugrįžus“ susirinkimas. 2009 m. sausio 31 d. Visuotinio susirinkimo sprendimu
nutarta organizacijos pavadinimą keisti į Lietuvių, gyvenusių užsienyje, visuomeninę organizaciją
(LGUVO) „Sugrįžus“, kurios įstatai buvo patvirtinti Visuotiniame narių susirinkime 2011 m. sausio 29
d.
„Sugrįžus” nariai, laikydamiesi tradicijų ir nuolat susitikdami, siekia įgyvendinti iškeltus pagrindinius
LGUVO tikslus ir uždavinius. Suteikdami žinių apie organizaciją ir jos veiklą, jie įvairiomis
priemonėmis visuomenę informuoja tiek apie LGUVO, tiek emigracijos ir kt. klausimais.
LGUVO „Sugrįžus“ palaiko ryšį ir lietuvių emigracijos klausimais bendradarbiauja su Pasaulio
lietuvių bendruomene, jos vadovybe ir atstovybe Lietuvoje. Organizuojant diskusijas, vyksta
susitikimai su LR Seimo nariais, Vyriausybės ir Prezidentūros atstovais, išlaikant ryšį su JAV,
organizuojami renginiai su JAV ambasadoriumi arba ambasados atstovais.
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„Sugrįžus“ nuolat rengia kultūrinius, visuomeninius ir savišvietos projektus, dalyvauja bendruose
projektuose su kitomis visuomeninėmis, valstybinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, organizuoja
įvairias labdaros ir paramos akcijas, švarinimosi talkas ir pan.
LGUVO „Sugrįžus“ 10-mečio minėjimas vyks gegužės 31 d. „Sapiegos Bistro“ kavinėje
(Antakalnio g. 17, Vilnius) nuo 18.30 val.
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Gedulo ir vilties dienos renginiai birželio 14 d. Kupiškyje
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