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2015 metų balandžio 11 diena, 15:00 – 18:00, Badhuis Javaplein 21, Amsterdamas 
 

Susitikimo dalyviai: 
 

 Dainius Žąsinas (dainius@olandijoslietuviai.lt) 

 Mindaugas Gluchovskis (mgluchovskis@yahoo.com) 

 Irena Azarevičiūtė (irena.azareviciute@gmail.com) 

 Alina Nikitionok (aalina.n@gmail.com) 

 Indrė Lauciūtė (lauciute@gmail.com) 

 Eglė Šilytė (egle.silyte@gmail.com) 

 Donata Krikščiūnaitė (donatakriksciunaite@gmail.com) 

 Aistė Hakerman (aiste.h@hotmail.com) 

 Birutė Aleknaitė (b.alekn@yahoo.co.uk) 

 Sigita Jurkynaitė (sigita.jurkynaite@gmail.com) 

 Linas Laukevičius (linas.laukevicius@gmail.com) 

 Arnas Prancikevičius (a.prancikevicius@gmail.com) 

 Simona Pargaliauskaitė (simona.prg@gmail.com) 

 Milda Grabauskaitė (mildaig@gmail.com) 

 Lina Mengotienė (bogdanoviciute@gmail.com) 

 

OLB Naujosios tarybos nariai: 
 

 Lina Mengotienė 

 Indrė Lauciūtė 

 Donata Krikščiūnaitė 

 Sigita Jurkynaitė 

 Arnas Prancikevičius 

 Milda Grabauskaitė 

 Alina Nikitionok 

 Linas Laukevičius 

 Dainius Žąsinas 

 

Veiklos pasiūlymai ateinantiems metams: 
 

 Sporto renginiai (stalo futbolas, badmentono varžybos) 

 Muzika ir koncertai (siūlyti atlikėjai - Freaks on floor; Kamanių šilelis; Liūdni slibinai; 

Alina Orlova). Buvo pasiūlyta padaryti klausimyną, išsiaškinti ko žmonės nori, į kokius 

renginius eitų, kokią bilieto kaina pakeliama. 

 Fotografijos dirbtuvės/workshopas 

 Orientaciniai žaidimai – įpatingai tiktų studentų dienai. 

 Knygų mugė – susitikimai su rašytojais 

 Lietuviško teatro pasirodymas (įgyvendinimas? Kooperacija su Belgų bendruomene bei 

Liuksemburgu) 

 Šokių pamokos/workshopas (Indrė Lauciūtė workshopas kiekvieną antradienį Amsterdame) 
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Travel group – info apie Olandijos/Lietuvos lankomiausias vietas (konkursai?) 

Lietuviško maisto pristatymai 

Studentų dienai – sukurti startinį paketą ką tik atvažiavusiems, taip pat ir puslapyje – dažniausiai 

užduodami klausimai. Klausimas diskusijai - Ar reikia atskiros studentų sąjungos? 

Reikia kelių renginių studentų dienai, gal skirtingi renginiai galėtų vykti vienu metu skirtingose 

vietose? (Orientacinis žaidimas) 

 

Aptarti klausimai – kas yra bendruomenės narys? Ar reikalinga įstojimo anketa? Nario mokestis? 

Anketa padėtų kaupti informaciją apie aktyvesnius narius, kaupti el. paštų duomenų bazę. 

Reikia geros komunikacijos. 

OLB FB puslapis pakeistas į skelbimų lentą, o OLB sukurti atskirą puslapį. 

 

  

 

Olandijos lietuvių bendruomenės narių metinio sąskrydžio darbotvarkė 
 

 

2014 metų veiklos ataskaita: 

 

Renginiai: 
 

2013 Gruodis - Kalėdinė šventė vaikams 

2014 Sausis – Ltart.NL savanorių „Ačiū“ vakaras 

2014 Vasaris – Nepriklausomybės minėjimo vakaras 

2014 Balandis – Lituanistinės mokyklos atidarymas 

2014 Birželis – Lituanistinės mokyklos moklso metų uždarymas 

2014 Liepa – kasmetinis narių sąskrydis ir liepos 6-osios minėjimas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“ 

2014 Rugsėjis – Lituanistinės mokyklos mokslo metų atidarymas 

2014 Rugsėjis – Pasaulio krepšinio čempionato varžybų stebėjimas (2 susitikimai) 

2014 Rugsėjis – Kasmetinis studentų sąskrydis 

2014 Lapkritis – Ltart.NL 2014 

2014 Gruodis – Kalėdinė šventė vaikams 

2015 Kovas – Rugilės Daujotaitės koncertas Nepriklausomybės atkūrimo minėjimo proga 

2015 Birželis – Beneluxo sporto varžybos / OLB buriavimo varžybos Nyderlanduose 

2015 Birželis – Lituanistinės mokyklos mokslo metų uždarymas 

2015 Liepa - liepos 6-osios minėjimas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“ 

2015 Liepa - Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XV Seimas, Pasaulio lietuvių vienybės dienos minėjimas 

Vilniuje 

 

Finansuojami projektai: 

 

Ltart.NL 2015 
 

Didžiausias OLB metų renginys – Ltart.NL jau 6-erius metus iš eilės garsins lietuvišką meną. 

Šiam renginiui kasmet yra išleidžiama apie 10 000 eurų, reikalinga apie 40 savanorių bei 3 menesiai 

pasiruošimo ir reklamos.  

http://www.olbinfo.nl/
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Šiam renginiui reikalinga atskira taryba/komanda, nes būtina išlaikyti tęstinumą - patį didžiausią užsienio 

lietuvių organizuojamą kultūrinį renginį. 

 

Lituanistinė mokykla 
 

Viena svarbiausių tautos identiteto dalis yra jos kalba. Jau antrus metus veikianti lituanistinė mokykla turi 

25 mokinius ir dėka Švietimo ir mokslo ministerijos bei tėvų finansinės paramos gyvuoja jau antrus  

 

 

 

metus. Mokykla šiuo metu veikia Hagoje, ambasados patalpose, tačiau tikslas atidaryti dar kelias 

mokyklas - Amsterdame bei Roterdame. Reikalingi kvalifikuoti mokytojai. 

 

Benelux 10-osios žaidynės/ OLB buriavimo varžybos Nyderlanduose 
 

Nyderlandai šiemet įsitraukia į Belgijos lietuvių bendruomenės kasmetinį renginį – sporto olimpijadą. 

Šiais metais vyks 10-osios žaidynės. Nyderlandai ragins visus lietuvaičius besidominčius sportu,  vykti į 

Briuselį dalyvauti žaidynėse bei palaikyti tautiečių. OLB organizuos vieną renginį ir Nyderlanduose - 

buriavimo varžybas. Šiuos renginius remia URM bei KKSD. 

 

 

Kiti vykdomi projektai: 

 

OLB ruošia naująjį portalą, kuris išvys dienos šviesą po šio sąskrydžio. 

 

OLB turi planų kultūriniams renginiams kartu su Estijos bei Latvijos bendruomenėmis. 

 

Klubas skirtas verslo/ekonomikos klausimams? 

 

 

Finansų apžvalga: 

 

2014 metų narių sąskrydžio metu buvo nutarta atsisakyti OLB nario mokesčio, bei apmokestinti renginius. 

Sumažintas OLB renginių finansavimas verčia apsvarsyti nario mokesčio grąžinimą. 

 

OLB 2014 metų visos pajamos buvo surinktos tik iš 2 šaltinių – projektų finansavimo iš Lietuvos, bei lėšų 

rikimo už mokyklą. Šiuo metu OLB sąskaitoje esami pinigai yra skirti tik OLB lituanistinės mokyklos 

reikmėms bei OLB administraciniams mokesčiams padengti (banko administraciniai mokesčiai, mokesčiai 

už interneto psl. Ir tt.). Laisvais pinigais OLB nedisponuoja. 

 

Užsienio reikalų ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Kūno kultūros departamentas bei kitos 

Lietuvos įstaigos kasmet siūlo įvairius projektus užsienio lietuviams. Paraiškų pateikimo laikas nuo spalio 

iki balandžio – priklauso nuo įstaigos. 2015 / 2016 metų tikslas aplikuoti į kuo imanoma daugiau galimų 

projektų. 

 

 

Ko reikia siekiant efektyviasnės OLB veiklos: 

http://www.olbinfo.nl/
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Aiškios bei patrauklios vizijos ir tikslų  (atsižvelgiant į visas amžiaus grupes). Suprasti žmonių poreikius 

ir pageidavimus, tačiau ir gerbti tradicijas. 

Naujos tarybos – naujojo bei stipraus bendruomenės branduolio 

Naujų/aktyvių narių priktaukimo būdų 

Jaunimo sąjungos? 

Informacijos apie bendruomenę, bei jos sklaidos (socialinių tinktų, OLB psl. potencialo išnaudojimas)  

Kiti pasiūlymai... 

 

Ačiū, kad esat! 

 

http://www.olbinfo.nl/

