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VĒLĒŠANU PILSĒTA – TIEŠSAISTES IZDEVUMS

Laipni lūgti!

Līdzīgi kā analogā galda spēle Vēlēšanu pilsēta, tiešsaistes versija  
ir izveidota kā rīks, lai labāk iepazītu vietēja līmeņa demokrātisko 
procesu pamatprincipus. Spēles dalībnieki darbosies kā padomes locekļi, 
kas pārstāv izdomātas partijas, un viņu rīcībā būs ierobežots resursu 
kopums, par kuru viņiem būs jādiskutē un jāvienojas, kā to izmantot.

Spēlējot tiešsaistē, spēlētāji var sazināties neatkarīgi no ģeogrāfiskā 
attāluma vai fiziskās atrašanās vietas. Lai spēlētu spēli, katram 
spēlētājam un spēles vadītājam ir nepieciešams dators, stabils interneta 
pieslēgums un piekļuve videokonferenču rīkam (piemēram, Zoom,  
Google Meet, Windows Teams, Skype).

Vēlēšanu pilsētas tiešsaistes izdevuma sākumlapa.
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Šīs instrukcijas galda spēles Vēlēšanu pilsēta tiešsaistes versijai papildina 
instrukcijas analogajai versijai. Lai iepazītos ar Vēlēšanu pilsētas 
materiālu, lūdzu, lasiet vairāk šeit: sharingsweden.se/toolkits/welcome- 
to-electionville

SAGATAVOŠANĀS

Vēlēšanu pilsētas tiešsaistes izkārtojums ir līdzīgs tradicionālajai galda 
spēlei, taču to var spēlēt mazākās 3–6 spēlētāju grupās. Turklāt katru 
spēļu sesiju vada un pārrauga īpaši iecelts spēles vadītājs. Spēles vadītāja 
uzdevums ir vadīt spēlētājus spēles gaitā, kā arī ierosināt debates  
un vadīt diskusijas, kad vien tas ir nepieciešams, un/vai pēc rakstisku 
norāžu saņemšanas (sk. nākamo sadaļu).

Turklāt spēles vadītājs plāno, sagatavo un iekārto spēli atbilstoši vietēji 
aktuālajai politiskajai situācijai. Tāpēc spēles vadītājam vēlams izveidot 
sagatavošanās spēli (sk. nākamo sadaļu). Spēles sagatave paredzēta 
plānošanai un politikas jomu izskaidrošanai spēlētājiem, kā zemāk 
minēts sadaļā “Spēlētāju ielūgšana”.

http://sharingsweden.se/toolkits/welcome-to-electionville 
http://sharingsweden.se/toolkits/welcome-to-electionville 
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Galvenās jomas (šeit 
atzīmētas ar punktētu 
līniju)

Sešstūri tiek novietoti  
uz spēles galda, klikšķinot  
uz tiem un tos velkot.

Jāizvēlas spēles kārtu skaits. Mēs iesakām 
spēlēt tik kārtu, cik gadu ir jūsu vietējo 
vēlēšanu termiņos.

Spēles laukuma sagatavošana. Tāpat kā oriģinālajā Vēlēšanu pilsētas galda spēlē, arī tiešsaistes spēles 
laukums sastāv no 12 politiskajām jomām, kas kopā veido kopienas politisko infrastruktūru.

TIEŠSAISTES SPĒLES LAUKUMA SAGATAVOŠANA

Labu laiku pirms spēlētāju ielūgšanas spēles vadītājam ieteicams 
pārskatīt 20 pieejamās politikas jomas un izvēlēties 12, kas vislabāk atbilst 
vietēji aktuālajai politiskajai situācijai. Šīs jomas pēc tam veidos spēles 
laukumu.

Vienkāršākais veids, kā izveidot sagatavošanās spēli, ir, noklikšķinot 
“Iestatīt spēli” electionville.se sākumlapā. Politikas jomas būs redzamas 
abās spēles laukuma pusēs. Šajā brīdī vajadzētu izlasīt tiešsaistes  
“Spēles instrukciju”, kas pieejama arī sākumlapā.

http://electionville.se
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Rakstiskās norādes
Spēles laikā jūs kā spēles vadītājs tiksiet vadīts pa dažādiem spēles posmiem,  
izmantojot rakstiskās norādes. Spēlētāji tās neredz. Spēles vadītājs var vai 
nu lasīt ekrānā redzamās norādes, vai arī iepazīties ar tām pirms spēles 
un vadīt to pēc saviem ieskatiem. Lūdzu, ņemiet vērā: viss, kas rakstīts 
slīprakstā, ir paredzēts kā scenārijs, kas jānolasa spēlētājiem. Viss,  
kas rakstīts ar parastajiem burtiem, ir paredzēts kā norādījumi jums.

Izvēloties politikas jomas, spēles vadītājam vispirms jāizlemj, kuras trīs  
ir visaktuālākās. Šīs tā sauktās galvenās jomas ir izvietotas spēles laukuma 
kopas iekšējā lokā (iepriekšējā lappusē sniegtajā piemērā galvenās 
jomas ir “Izglītība”, “Sociālie pakalpojumi” un “Sabiedriskais transports”). 
Pārējās deviņas jomas ir izvietotas nejaušā kārtībā spēles laukuma kopas 
ārējā lokā. Atlikušās astoņas politikas jomas spēlē netiks izmantotas.

Iepriekš izvēloties politikas jomas, varēsiet iekļaut šo informāciju, nosūtot 
ielūgumus spēles dalībniekiem.



6. lpp.

Vēlēšanu pilsēta – tiešsaistes spēle

SPĒLĒTĀJU IELŪGŠANA

Laiks spēles vadītājam ielūgt spēlētājus. Vispirms ielūdziet 
spēlētājus uz digitālo video konferences zvanu kā minēts iepriekš. 
Tas darbosies kā spēlētāju komunikācijas platforma visas spēles 
laikā. Pārliecinieties, ka jau ielūgumā ir sniegts pēc iespējas vairāk 
informācijas par spēli un tās vēlamajiem rezultātiem.

Dariet spēlētājiem zināmu, ka spēlē iekļautas 12 politikas jomas 
un ierobežots resursu kopums. Spēlē uzvarēs tas, kuram izdosies 
novirzīt visvairāk resursu savām politisko prioritāšu jomām.  
Turklāt atkarībā no tā, vai visi spēlētāji kopā būs pievērsuši gana 
daudz uzmanības pilsētas galvenajām politikas jomām, viņi saņems 
arī vērtējumu par pilsētas pārvaldības prasmēm (sk. zemāk).

Neaizmirstiet informēt spēlētājus  
par izvēlētajām politikas jomām,  
jo tas palīdzēs viņiem izdomāt 
atbilstošus nosaukumus un politiskos 
profilus savām politiskajām partijām.  
To var izdarīt, pievienojot izgrieztu 
spēles laukuma attēlu vai ekrānšāviņu 
(sk. attēlu), vai arī vienkārši norādot 
jomas kā tekstu ielūgumā. 

Aptuveni 15 minūtes pirms spēles sākuma vadītājam vēlreiz jāiestata 
spēle, lai tās faktiskā konfigurācija būtu identiska sagatavošanās 
spēlei. Tikai šoreiz pabeidziet iestatīšanu, izvēloties spēles kārtu skaitu 
(izvēlieties tik kārtu, cik gadu ir jūsu vietējos vēlēšanu termiņos),  
un pēc tam nospiediet “Izveidot spēles saiti”. 
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Izvēloties spēles kārtu skaitu.

Līdzko spēlētāji ir pievienojušies video konferences zvanam, spēles 
vadītājs nokopē saiti un ielīmē to tērzētavā, lai dalībnieki spēli varētu 
atvērt savās pārlūkprogrammās.

PARTIJU IZVEIDE

Pievienojoties spēlei, visi spēlētāji ievada savu vārdu (t.sk. arī partijas 
nosaukumu) digitalizētajās partiju lapās un mirkli padomā par savu 
partiju un vēlētājiem, kurus tiecas uzrunāt.

Partiju izveide, spēlētāju skats. Pievienojoties spēlei, dalībniekiem jāievada savs vārds un savas politiskās 
partijas nosaukums partiju lapas sadaļā. Katram spēlētājam automātiski tiks piešķirta nejauši izvēlēta 
krāsa un simbols.
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Partiju izveide, spēles vadītāja skats. Pēc tam, kad spēlētāji ir ievadījuši savu vārdu un partijas 
nosaukumu, spēles vadītājs lūgs viņus sniegt nelielu prezentāciju pirms spēles sākšanas. Lai saņemtu 
papildu palīdzību, izmantojiet rakstiskās norādes.

Spēles dalībnieku politiskajām prioritātēm jābūt saistītām ar politikas 
jomām, ko noteicis spēles vadītājs. Katrs spēlētājas īsā uzrunā vispārīgi 
apraksta savu partiju un tās politiskās prioritātes. Papildu informāciju, 
kas varētu būt nepieciešama spēles vadītājam, sniedz rakstiskās 
norādes, kas redzamas ekrāna kreisajā apakšējā pusē.

Pirms spēles sākuma jāpārliecinās, ka spēlētāji apzinās, ka, kolīdz 
spēle būs sākusies, tā būs jāpabeidz. Ja kāds no spēlētājiem 
izstājas no spēles, pārējie nevar to pabeigt. Pārliecinieties  
arī par to, ka visiem spēlētājiem ir stabils interneta savienojums.
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PRIORITĀRO LOGRĪKU IZVIETOŠANA 

Kad visas partijas ir sniegušas savas īsās prezentācijas un spēles vadītājs 
ir nospiedis “Sākt spēles sesiju”, ir pienācis laiks spēlētājiem izvietot 
prioritātes logrīkus (sirsniņas) uz tagad pilnībā redzamā spēles galda. 
Virzoties no augšas uz leju, spēlētāji izvēlēsies savas partijas galvenās 
politiskās prioritātes, izvietojot uz spēles galda dubultās sirsniņas logrīkus 
ar vienkāršu vilkšanu un nomešanu, beigās nospiežot “Turpināt”. Lūdzu, 
ņemiet vērā, ka galvenos politiskās prioritātes logrīkus drīkst izvietot 
tikai ārējā lokā.

Partijas 
simbols.

Politiskā prioritāte
(vienas sirsniņas logrīks).

Galvenā politiskā prioritāte 
(dubultās sirsniņas logrīks).

Prioritāro logrīku izvietošana, spēlētāju skats. Spēlētāji tiks aicināti izvietot savus prioritāros logrīkus, 
vienkārši noklikšķinot un pārvelkot tos.

Tas pats jādara ar vienas sirsniņas logrīkiem. Tikai šoreiz logrīkus  
var novietot jebkurā vietā uz spēles galda.
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Kad spēlētāji būs izvietojuši visu savu politisko prioritāšu logrīkus  
uz spēles galda, uz ekrāna parādīsies resursu maisi.

Prioritāro logrīku izvietošana, spēles vadītāja skats.

Resource 
bags.

Lūdziet spēlētājus atcerēties gan savas, gan pretinieku 
politiskās prioritātes, jo vēlāk no spēles galda pazudīs sirsniņu 
simboli.
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PUNKTU APRĒĶINĀŠANA

Pirms nospiežat “Sākt spēli”, ieteicams, lai jūs kā spēles vadītājs 
paskaidrotu spēlētājiem, kā tiek aprēķināts rezultāts. Piemēram,  
katrs resursu maiss uz spēlētāja galvenās politiskās prioritātes  
(dubultās sirsniņas logrīks) ir vērts divus punktus.

+                  =  divi punkti

+                    =  viens punkts

+                                                     =  trīs punkti

Katrs resurss spēlētāja papildu politiskajās prioritātēs (vienas sirsniņas 
logrīki) ir vērts vienu punktu.

 

PILSĒTAS PĀRVALDĪBAS GALA REZULTĀTS 

Pēc tam paskaidrojiet, ka spēles beigās tiks uzrādīts arī “pilsētas 
pārvaldības gala rezultāts”, kurā tiks novērtēts, cik veiksmīgi spēlētāji 
ir kopā pārvaldījuši pilsētu. “Pilsētas pārvaldības gala rezultāta” 
noteikšana: Par katru resursu, kas ir novietots politikas jomas iekšējā 
lokā, tiek piešķirti divi punkti. Par katru resursu, kas ir novietots politikas 
jomas ārējā lokā, tiek piešķirts viens punkts.

Paturiet prātā, ka kopīgu politikas jomu izvēlēšanās uzlabos jūsu 
iespējas spēles laikā veidot apvienības ar šiem spēlētājiem. Spēja veidot 
apvienības un panākt vienprātību arī tiks atspoguļota kopējā pilsētas 
pārvaldības gala rezultātā.

Pabeidziet prioritāro jomu atlases procesu, nospiežot “Sākt spēli”.



12. lpp.

Vēlēšanu pilsēta – tiešsaistes spēle

Notikumu kārts, spēles vadītāja skats #1. Augstāk redzamajā piemērā “Kim” drīkst pārvietot vienu 
resursu. Balsot nav nepieciešams. Kad spēles vadītājs noklikšķina “Sākt kārtu”, notikumu kārts pārvietojas 
uz ekrāna labo pusi. Kārts ir redzama, līdz tiek izlozēta nākamā notikumu kārts.

Rakstiskās norādes uzdod 
spēles vadītājam lasīt 
no kartes, kas izdalīta 
spēlētājam “Kim”.

Pirmajā gadā “Kim” ir pašreizējais 
priekšsēdētājs, kas nozīmē,  
ka balsošanas gadījumā “Kim”  
ir izšķirošā balss.

Horizontālā josla kreisajā augšējā stūrī 
palīdz sekot līdzi izspēlēto kārtu skaitam.

Partijai, kuras gājiens  
ir pienācis, zem tās  
ir uzraksts “Gājiens”.

Nejauši izvēlēta 
notikumu kārts tiek 
izdalīta katrā gājienā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka katrā kārtā vai 
politiskajā gadā spēlētāju starta kārtība 
mainīsies. Katru gadu priekšsēdētāja 
pienākumus pildīs cits spēlētājs.

SPĒLES GAITA

Nu spēle ir sākusies, un tiek parādīta pirmā notikumu kārts.

Notikumu kārtis spēlētājiem piešķir dažādus uzdevumus, kas jāpaveic 
individuāli vai balsojot (vairāk par balsošanu skatīt tālāk). Spēles 
vadītājam ir skaļi jāizlasa kārts un jānospiež taustiņš “Sākt kārtu”. 
Vienmēr sekojiet līdzi rakstiskajām norādēm.
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Notikumu kārts, spēlētāja skats. Kad spēles vadītājs ir nospiedis taustiņu “Sākt kārtu”, spēlētājs  
“Kim” var veikt savu gājienu, izmantojot klikšķināšanas un vilkšanas funkciju, un pabeigt to, nospiežot 
“Pabeigt gājienu”.

Notikumu kārts, spēles vadītāja skats #2. Bulta norāda, ka spēlētājs “Kim” ir pārvietojis vienu resursu 
atbilstoši norādījumiem. Pirms doties tālāk, ieteicams, lai spēles vadītājs lūdz “Kim” sniegt īsu motivējošo 
uzrunu. Pēc tam jānoklikšķina “Turpināt”.

Ja kāds no spēlētājiem vēlas izlasīt  
kārti vēlreiz, to var izdarīt, noklikšķinot 
uz palielināmā stikla simbola.

Bulta rāda, ka “Kim” vēlas paņemt vienu 
resursu no lauksaimniecības un pārvietot 
to uz sabiedrisko transportu.

Kad uzdevums ir izpildīts un esat gatavs pāriet uz nākamo spēles posmu, 
nospiediet pogu “Turpināt” ekrāna augšējā centrālajā daļā (skatīt tālāk).
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BALSOŠANA

Daudzu notikumu kāršu gadījumā nepieciešams balsot, tādējādi  
pēc situācijas īsa izklāsta un partijas argumentu pārrunāšanas  
vairākums nolemj, kā rīkoties. Spēlētājs, kurš paņēmis kārti, ir pilsētas 
domes tā brīža priekšsēdētājs, un viņam pieder izšķirošā balss  
(ja balsojums ir neizšķirts). Piemēram, ja spēlē ir četri dalībnieki,  
divi no viņiem balso PAR un divi PRET, balsojuma rezultātu nosaka 
spēlētājs, kurš izvēlējies kārti. Spēles vadītājam ir ieteicams atkārtot 
spēlētāju argumentus pirms došanās tālāk.

Noteiktas balsošanas rezultātā viens vai vairāki spēlētāji zaudēs savu 
gājienu(-us). Jebkurš spēlētājs, kurš zaudē savu gājienu, nevarēs rīkoties 
ar nākamo izlikto kārti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka spēlētājs, kurš zaudē  
savu gājienu, joprojām var izvilkt notikumu kārti. 

Par daudzām notikumu kārtīm ir jābalso. Tas paredzēts tāpēc, 
lai spēlētāji precizētu savus argumentus, lai iegūtu vairāk balsu 
un veidotu apvienības ar mērķi iegūt vairāk resursu savām 
izvēlētajām prioritārajām jomām.

PUBLIC 
TRANSPORT

Automated public transport

A new research project has had successful trials on 
introducing driverless buses in the city. In the long run, 
this can significantly reduce costs for public transport 
and allow for several more bus routes. But new invest-
ments are needed and there are high costs involved in 
setting up the system.

One resource must be moved to Public Transport to 
finance a new driverless line. From where should  
the resource be taken? Let all parties present their 
arguments, discuss, and then vote.

Card no. 1

HOUSING

Rents are going up

The housing shortage is making rents go up quickly 
in the city. Many families with low incomes are being 
evicted and some of them are becoming homeless. 

Should you force local landlords to keep rents down? 
This will mean more resources to affordable housing 
but may hinder new rental apartments being built in 
the future. If you vote no, remove one resource from 
Housing.

Card no. 20

WATER AND
PLUMBING

Saving the lakes

Many people are protesting a previous investment for 
a new quarry outside the city. A court has declared that 
the quarry threatens to harm wildlife and lakes in the 
area and the whole project needs to be shut down.

One resource needs to be removed from the city’s 
budget. But what political area will have to face 
cutbacks? Let all parties present their arguments, 
discuss, and then vote.

Card no. 47
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Balsošana, spēlētāju skats #1. Balsošana – šajā gadījumā par to, kā atbalstīt tehniskos ieguldījumus 
sabiedriskajā transportā. Spēlētāji pārvietos resursus no jebkuras citas sev tīkamas politikas jomas  
uz “Sabiedrisko transportu”.

Balsošana, spēles vadītāja skats #1. Kad spēlētāji ir izdarījuši savu izvēli, spēles vadītājs nospiež 
“Turpināt”, lai izsludinātu balsošanu.

Katrs spēlētājs, noklikšķinot uz attiecīgās 
jomas, iesaka, no kuras jomas jāņem 
resursi. Parādīsies bultiņa ar viņu 
partijas krāsu.

Spēlētājiem jānoklikšķina 
“Pabeigt gājienu”, kad tas izdarīts.
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Balsošana, spēles vadītāja skats. Spēlētāji ir nobalsojuši. Ņemiet vērā, ka gan “Progresīvā partija”,  
gan “Globālā partija” cenšas veidot apvienības, balsojot par priekšlikumiem, kas nav viņu pašu. 
Apspriedieties un pēc tam noklikšķiniet “Turpināt”.

Balsošana, spēlētāju skats #2. Pēc tam spēlētāji nobalsos par viņiem vispievilcīgāko priekšlikumu saskaņā 
ar savu politisko profilu vai ar mērķi izveidot stratēģisku apvienību ar kādu no pārējām partijām.

Panelī ir uzskaitīti dažādi ieteikumi. Spēlētāji balso, nospiežot 
“Balsot par šo priekšlikumu” zem izvēlētā priekšlikuma.
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Starpposma vēlēšanas, spēlētāju skats. Saskaņā ar iepriekš minētajā piemērā redzamajiem starpposmu 
vēlēšanu rezultātiem “Globālā partija” ir vadībā ar 13 punktiem.

STARPPOSMA VĒLĒŠANAS

Pēc tam, kad būs aizvadīta puse no spēles kārtām, notiks starpposma 
vēlēšanas par to, kā veicas katrai partijai. Starpposma vēlēšanas  
ir attēlotas joslu diagrammas veidā ekrāna labajā pusē. Joslu diagrammā 
ir parādīts, kā tiek aprēķināts rezultāts, un spēles beigās tā tiks parādīta 
vēlreiz, lai noteiktu galīgo rezultātu. Šajā brīdī būtu lietderīgi veikt īsu 
kopsavilkumu, lai redzētu, kā partijām veicas ar politiskajām stratēģijām.

Starpposma vēlēšanu 
rezultāti.
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SPĒLES BEIGAS

Mums ir uzvarētājs! Tagad ekrānā redzēsiet gan galīgos “Vēlēšanu 
rezultātus” (joslu diagramma pa kreisi), gan “Pilsētas pārvaldības gala 
rezultātu” (pa labi). Politiskās prioritātes (sirsniņas) tagad ir izvietotas  
uz spēles galda, lai spēlētāji varētu redzēt, kā viņiem veicies.

Spēles beigas, spēles vadītāja skats. Iepriekš minētajā piemērā “Vietējai partijai” izdevās iegūt vien 
deviņus punktus, kas sadalās šādi: četri punkti par divu resursu maisiem galvenajā politiskajā prioritātē 
(2 x 2) + pieci punkti par piecu resursu maisiem pārējās politiskajās prioritātēs (5 x 1). Iegūtais “Pilsētas 
pārvaldības gala rezultāts” bija 33 punkti, t. i., 8 x 2 punkti par resursiem iekšējā lokā un 17 punkti par 
resursiem ārējā lokā. “Vecajai partijai” izdevās pārvērst vidējo starpposma vēlēšanu rezultātu (11 punkti) 
par noteiktu uzvaru. Apsveicam!

Vēlēšanu rezultāti 
parāda, cik labi veicies 
katrai partijai.

Pilsētas pārvaldības gala rezultāts 
ir rādītājs tam, cik labi spēlētājiem 
ir izdevies kopīgi pārvaldīt pilsētu.

Ieteicams virzīties no kreisās puses uz labo, paziņojot uzvarētāju, 
vispirms pievēršot spēlētāju uzmanību joslu diagrammai ekrāna kreisajā 
pusē. Pēc tam uzvarētājs sniedz īsu runu par godu uzvarai.



19. lpp.

Spēles instrukcija

Pēc uzvarētāja paziņošanas novirziet spēlētājus uz ekrāna labo pusi,  
kur tiek parādīts “Pilsētas pārvaldības gala rezultāts”. Šeit resursi,  
kas novietoti iekšējā lokā, katrs dod divus punktus, bet resursi, kas 
novietoti ārējā lokā, katrs dod vienu punktu. Rezultāts ir rādītājs tam, 
cik labi spēlētājiem ir izdevies kopīgi pārvaldīt pilsētu. Kā viņiem veicās? 
Komentāri, atsaucoties uz pieejamajiem rezultātiem no 20 līdz  
40 punktiem. Rezultāti ir sadalīti četrās grupās – no sliktiem līdz 
teicamiem.

Pilsētas pārvaldības gala rezultāts:
20–25 punkti
Kauns! Jūsu partija ir atstājusi novārtā daudzas pilsētas 
pamatfunkcijas un novedusi ekonomiku tuvu bankrota 
slieksnim.

26–30 punkti
Paldies par jūsu darbu. Pilsētas ekonomiskā situācija  
vēl aizvien ir stabila, un paveiktais atstās ļoti maz būtisku 
kaitējumu.

31–35 punkti
Labi pastrādāts! Jūsu partija ir uzturējusi augstu  
dzīves līmeni un uzlabojusi daudzus aspektus pilsētas 
iemītnieku dzīvē.

Vairāk nekā 36 punkti
Izcili! Jūsu partija ir lieliski parūpējusies par pilsētu  
un tās iedzīvotājiem.

Kad esat darījis zināmu pilsētas rezultātu, iesakām apkopot spēli  
un pieredzi. Izmantojiet ieteiktos jautājumus, kas norādīti logā 
“Instrukcijas spēles vadītājam” ekrāna kreisajā apakšējā stūrī.

Veiksmi!



Art. no: 1576-1

Par materiālu
Spēles Vēlēšanu pilsēta pamatā ir galda spēle, ko Fabel AB izveidoja Zviedrijas 
Pašvaldību un reģionu asociācijai. Šo galda spēli izmanto ļoti daudzās Zviedrijas 
skolās, lai uzlabotu skolēnu zināšanas par demokrātiju un pašpārvaldi. Šobrīd 
Vēlēšanu pilsētas galda spēles versija ir izdota vairāk nekā 13 000 eksemplāros.

Zviedru institūts (SI) ir valsts aģentūra, kas visā pasaulē veicina interesi par 
Zviedriju un vairo uzticību šai valstij. Zviedru institūta darbība ir vērsta uz saikņu 
stiprināšanu un attīstības sekmēšanu tādās jomās kā kultūra, izglītība, zinātne  
un uzņēmējdarbība.


