
28/07/2020

1

Visuotinis BLB 
susirinkimas

2020 m. balandžio 1 d.

Turinys

• 2019 m. finansinė ataskaita

• 2019 m. veiklos ataskaita

• Valdyba, nariai

• 2020 metų veiklos projektas

• Iniciatyvos su kitomis bendruomenėmis
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2019 finansinė ataskaita - pajamos

Pajamų kategorija Suma, €

1 Nario mokestis 750 €

2 Parama, labdara bendruomenei 390 €

3 Nuostabieji Lūzeriai, bilietai 1096 €

4 Parama Baltijos Kelias 30 m. 600 €

5 „Rasa“ koncertas, lėšos gautos iš URM 200 €

6 AKD koncertas, bilietai 5.390 €

7 Parama Joninėms iš URM 500 €

8 Kalėdinis koncertas vaikams 369 €

Iš viso veiklos pajamų: 9.295 €

2019 finansinė ataskaita – sąnaudos

Išlaidų kategorija Suma, €

1 BLB banko sąskaitos aptarnavimo išlaidos - 249,70 €

2 Parama Kultūros Centrui lėšos gautos iš Lietuvių fondo - draudimas - 549,54 €

3 Parama Justinui gydymuisi - 100 €

4 Dufelio ligoninės labdaros organizavimo išlaidos - 165,55 €

5 PLB Solidarumo mokestis - 150 €

6 Bendruomenės domeno ir svetainės laikymo išlaidos - 61,77 €

7 Ansamblio narių lėktuvo bilietai, Joninėms - 500 €

8 Patalpų nuoma visuotiniam susitikimui + vaišės - 159,36 €

9 Nuostabieji Lūzeriai – Cinema Nova nuoma + pristatymas filmo - 754,20 €

10 Spektaklio „Nojaus laivas“ - 560 €
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2019 finansinė ataskaita – sąnaudos

Išlaidų kategorija Suma, €

11 „Rasa“ koncertas - 200 €

12 Baltijos kelias 30 m. išlaidos (video, foto, maistas) - 501,91 €

13 AKD koncerto išlaidos - 4.869,75 €

14 Bauda už pavėluotą deklaraciją 2018 - 250 €

15 Bendruomenės renginių organizavimo išlaidos (ženkliukai, vėliava) - 101,64 €

Iš viso veiklos sąnaudų: - 9.173,42 €

Veiklos ataskaita

• Laikotarpis: nuo 2019 sausio iki dabar

• Belgijos lietuvių veiklų apžvalga

• Lietuvių Kultūros Centras Belgijoje

• Renginių apžvalga
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Choro studija BE LIETAUS

• Po 2018-ųjų metų Pasaulio lietuvių dainų šventės, vykusios 
Vilniuje, Belgijos lietuvių choras “Be lietaus“ atsinaujino pastoviais 
naujais nariais. Jų tarpe ir Rūta Tautvydaitė, kuri, turėdama choro 
dirigentės išsilavinimą, tapo antrąja kolektyvo vadove: veda 
prasidaivimą, moko naujų dainų.

• Kolektyvas: Renalda Šimkutė (vadovė), Tautvydaitė Rūta, Onutė 
Ačienė, Lina Baranauskaitė, Agnė Dobranskytė-Niskota, Dalė
Kabašinskaitė, Rūta Knizikevičiūtė, Gintarė Kudžmaitė, Justina, 
Raižytė, Brigita Šalkutė, Vyta Vinčienė, Liepa Popescu, Lina 
Kubertavičiūtė, Rasa Galkytė

Choro studija BE LIETAUS

• 2019-uosius “Be lietaus“ koncertavo Vasario 16-osios minėjime 
Lietuvos ambasadoje Briuselyje.

• Lietuvos garbės konsulo Gente kvietimu, choras koncertavo 
lietuvių dailininko Lino Jusionio parodos atidaryme. Renginys 
vyko nepaprastoje erdvėje, o be galo šilta publika įkvėpė 
tolimesniems darbams visam likusiam sezonui!

• Gegužės 4 d. kartu su Belgijos latvių ir estų chorais koncertavo 
Europos istorijos namuose organizuotame projekte "Demokratija 
dabar ir tada" (Democracy Now and Then). Kartu buvo atlikta 
daina “Bunda jau Baltija“. Jos įrašas BLB youtube kanale.

https://youtu.be/ILhjMyniAVw
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Choro studija BE LIETAUS

• 2019-ųjų m. rugsėjo 22 d. kartu su kitais Baltijos šalių kolektyvais 
dalyvavo Baltijos kelio 30-mečio paminėjime atlikdami kelias 
lietuviškas dainas.

• Spalio 29 d. kartu su Belgijos latvių ir estų chorais dalyvavo  
Europos istorijos namų organizuotame renginyje "Remembering
1989“. Jame buvo atliktos 4 lietuviškos dainos. Užsimezgė 
kolektyvų draugystė ir nuspręsta reguliariai organizuoti koncertus 
suvienijančius dainuojančius Belgijos lietuvius, latvius ir estus.

Choro studija BE LIETAUS

• Gruodžio mėnesį kartu su folkloriniu ansambliu “Rasos“ turėjo 
neeilinę progą atlikti lietuviškas kalėdines dainas Briuselio 
Katedroje. Po koncerto buvo gautas malonus kvietimas     
sekančiais metais tuo pačiu metu ir toje pačioje vietoje      
pakartoti kalėdinių dainų atlikimą

• 2020-uosius metus kolektyvas pradėjo uoliu pasiruošimu 
svarbiausiam metų renginiui – choro “Be lietaus“ 10-mečio 
koncertui. Jau buvo nustatyta ir data, užsakytos patalpos, bet 
Covid-19 sujaukus visus planus, renginys nukeltas rudeniui.
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Choro studija BE LIETAUS

Baltijos kelio 30-mečio minėjime, 2019

Be Lietaus, 2019

Folkloro grupė RASOS

• 2019 m. vasario 24 d. suorganizavo ir pravedė Užgavėnių šventę

• Birželio 29-30 d. jau 5-ąjį kartą suorganizavo ir pravedė Jonines 
Prancūzijos Ardėnuose

• Liepą dainavo Baltijos šalių ambasadorių Rasų šventime pas 
ambasadorę J. Neliupšienę

• Liepos 13 d. dainavo Karolio ir jo sutuoktinės vestuvėse Belgijoje

• Rugsėjo 22 d.  koncertavo Baltijos kelio 30-mečio minėjime

• Spalio 25 d.  suorganizavo ir pravedė Vėlinių minėjimą LKCB

• Gruodžio 8 d. dalyvavo Advento–Kalėdų giesmių ir dainų  
festivalyje Briuselio Katedroje
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Folkloro grupė RASOS

• Dar 2019m. suorganizavo kanklių ratus su Agota Zdanevičiūte
(2019 sausis) ir Indre Jurgelevičiūte (2020 sausis)

• Paruošė ir atliko giesmių liturgiją lietuviškoms Verbų ir Advento 
sekmadienių Mišioms

• Kolektyvas. Pastovūs nariai: Rasa Gražienė (vadovė), Augustė 
Turčinavičiūtė, Rasa Galkytė, Indrė Butautytė, Rūta Urbelytė, 
Audrius Bridžius, Edita Kriščiūnienė. 
• Nepastovūs nariai: Inga Bertytė, Agnė Gainaitė, Jogilė Turčinavičiūtė, 

Marija Labanauskaitė,  Mindaugas Lungis, Jūratė Poškutė, Ingrida 
Pučinskaitė, Asta Kulikauskaitė, Vaiva Jocienė, Lina Kubertavičiūtė, 
Šarūnas Zableckis, Dalia Zdanevičiūtė, Živilė Mantrimaitė.

Folkloro grupė RASOS

RASOS, 2019
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Tautinių šokių ansamblis ‘Lietuvonis‘

• 2019 m. "Lietuvoniui" atnešė kaip niekada daug pasirodymų! 

• Vasario 16 d. proga Hamburgo kolektyvo "Gintaras" kvietimu 
koncertavome Vokietijos lietuvių bendruomenei, 

• Kovo 11 d. proga komisaro Vytenio Andriukaičio koncertas 
Europos Komisijos pagrindiniame pastate, 

• Birželį pirmasis pasirodymas BeNeLux lietuvių sporto žaidynėse;

• Koncertas Baltijos kelio 30-mečio paminėjimo šventėje 

• Bei pirmasis pasirodymas NATO publikai lapkritį.

Tautinių šokių ansamblis ‘Lietuvonis‘

• Verta paminėti visą "branduolį", nes kiekvienas yra savaip aktyvus 
- vienam sekasi prikviesti naujus narius, kitas prižiūri iždą, trečias 
feisbuko tinklalapį, ketvirtas atsakingas už kokybišką garsą - ir t.t.

• Taigi mūsų ištvermingiausieji - Gabrielė Gedvilaitė, Egidijus 
Pumputis, Daiva ir Modestas Girdzevičiai, Augustė Turčinavičiūtė, 
Karolis Petrokas, Irena ir Linas Gabrielaičiai, Jolanta, Jonas ir 
Arnoldas Milukai, Asta Kulikauskaitė, Sandra-Radėnaitė Žvirblienė 
ir Mindaugas Lašas.
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Tautinių šokių ansamblis ‘Lietuvonis‘

• Šiuo metu visas jėgas ir laiką esame sutelkę į pasiruošimą pasaulio 
lietuvių šokių šventei, vyksiančiai Filadelfijoje 2020 m. liepos 5 d. 

• O 2020m. rugsėjo mėn. esame pakviesti į Hamburgo kolektyvo 
"Gintaras" 30-mečio koncertą, 

• bei pristatyti lietuvių kultūrą per šokį viename belgų 
organizuojame renginyje.

Tautinių šokių ansamblis ‘Lietuvonis‘
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Keliautojų klubas 

• Pernai surengė 12 žygių: 10 pėsčiųjų, 1 dviračių + 1 slidinėjimo

• 2019m. balandžio 7d. žygis po Eifel parką, Monschau-Hofen‘e buvo 
jubiliejinis - 100-asis!!!! į kurį susirinko net 59 dalyviai (rekordas ☺)

• Rugsėjy po 10 metų vadovavimo Rūta perdavė klubo vadžias Gintarui

• Klubo aktyvas išlieka stabilus: Gintaras Marijauskas (vadas), Rūta 
Knizikevičiūtė, Vita Račkauskaitė, Dalia Zdanevičiūtė, Aistė ir Julijus 
Grubliauskai, Jurgita Bučytė, Henrikas Šarkūnėlis. Aktyvistų gretas 
papildė Laimutė Veserienė, prie klubo veiklos prisidėjo: Lina 
Grėbliūnienė, Laurynas Gerikas, Hugo Verkest.

• 2020 metais klubas nusiteikęs ir toliau tęsti veiklą ☺

Keliautojų klubas 

Jubiliejinis 100-asis žygis Eifel parke, Monschau-Hofen‘e
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Protų kovos su R. Petrausku
• Labai populiarios Briuselyje tarp belglietuvių. 

• Praeitame 2018/2019 sezone:
• nugalėjo Capital City surinkusi 3442.8 taškus (14 vieta visoje lygoje tarp 

265 komandų); 
• antri – Pabandom iš Naujo su 3329.8 (16 vieta lygoje); 
• treti - Šprotai 3267.3 (19 vieta); 
• ketvirti - Tėvų Komitetas 3267.3 (20 vieta); 
• penkti – Klaustukas 2470.2 (37 vieta); 
• ir šešti - Priklydėliai 2070.5 (50 vieta);

• Jau 7-as, smagiausių pirmadienio vakarų, 2019/20 sezonas 
Briuselyje (11-as Lietuvoje) prasidėjo 2019 rugsėjo 23 d. 

• Koordinatorė – Renata Stankevičiūtė

Protų kovos su R. Petrausku

• Šiame sezone jau įvyko 22 žaidimai, tarp jų 3 finalai: medinis, 
bronzinis ir sidabrinis.

• Šiemet Briuselio divizione žaidžia 7 komandos: Capital City (10 
pergalių), Insert Joke Here, Klaustukas, Pabandom iš naujo 
(5 pergalės), Priklydėliai, Šprotai (3), Tėvų Komitetas (4)

• Net 4 Briuselio komandos patenka į Lietuvos TOP 20-ką: Capital
City (9 vieta), Pabandom iš naujo (11 vieta), Tėvų Komitetas (18 
vieta) ir Šprotai (19 vieta)

• Susiklosčius esamai situacijai (COVIN-19), protų kovų 
individualūs žaidimai vyksta online antradieniais ir 
ketvirtadieniais!!
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Protų kovos su R. Petrausku

The Corner bar, Briuselyje

Pabandom iš naujo, 2019

Tėvų komitetas, 2019

Capital City, 2019

Šprotai, 2019
Atsako į klausimą gestų kalbq - ALAUS

Nacionalinė viktorina

• Praktiškai protmūšio tęsinys kuruojamas Renatos Stankevičiūtės

• 2020 Kovo 7 d. jau trečius metus iš eilės vyko Nacionalinė Viktorina -
tai 15min organizuojamas žinių apie Lietuvą patikrinimo konkursas.

• Nacionalinės viktorinos dieną žmonės tikrinasi savo žinias apie 
Lietuvą – jos istoriją, kultūrą, geografiją, žmones ir taip toliau. 
Renginys yra nemokamas ir dalyvauti jame gali kiekvienas norintis.

• 2020 laimėtojai Briuselyje:
• Pirma vieta: Vytautas ČIUŽAS - antrus metus iš eilės laimi nacionalinę 

viktoriną Briuselyje

• Antra vieta: Valentina BIEKŠIENĖ ir Gražvydas JAKUBAUSKAS

• Trečia vieta - Marijus KEMĖŠIS
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Nacionalinė viktorina

Parapija

• 2019 m. pagrindiniai įvykiai:
• Lietuvos vyskupų konferencija Belgijos lietuvių kapelioniu nuo 2019 m. 

rudens paskyrė kun. dr. Rimą Skinkaitį. Kun. Linas Baltrušaitis baigė savo 
misiją Belgijoje birželį.

• Tradiciškai vyko Mišios Verbų sekmadienio ir trečiojo Advento 
sekmadienio proga.

• Beatričė Bagdonaitė parengė 27 Europos mokyklos mokinius Pirmajai 
Komunijai. Šventė vyko birželį.

• Choras "Be lietaus" ir folkloro grupė "Rasos" dalyvavo Briuselio katedroje 
rengiamame chorų festivalyje gruodžio mėnesį.
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Parapija

• 2020 m. planai:
• Atvelykio Šv. Mišios nukeliamos dėl Covid-19

• Jei Belgijoje bus atšauktas karantinas planuotume rengti Mišias per 
Sekmines gegužės 31 d. arba rugpjūčio 30 d. naujųjų mokslo metų proga

• Planuojame tradiciškai rengti trečiojo Advento sekmadienio Mišias 
gruodžio 12 arba 13 d.

• Chorus kviesime dalyvauti chorų festivalyje Briuselio katedroje gruodžio 
mėnesį

• Būtų šaunu atnaujinti dalyvavimą Briuselio katedroje veikiančioje 
prakartėlių parodoje gruodį

Parapija

Choro "Be lietaus" pasirodymas chorų festivalyje Briuselio katedroje, 2019
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Ateitininkai
• 2019 pabaigoje Jurgitos Žemaitytės ir Aušros Aleliūnaitės 

iniciatyva pradėjo kurtis ateitininkų jaunučių kuopa Belgijoje

• 2020 kovo 7d. Liuvene vyko ateitininkų 110 metų jubiliejaus 
minėjimas su Mišiomis, diskusija ir linksmąja popiete

Jaunučių kuopos įsikūrimas Belgijoje, 2019 Ateitininkų 110 metų minėjimas, 2020

Krepšinio komanda ‘Green white‘
• Įspūdingi 2019 metai! Nugalėjo visuose turnyruose, kuriose žaidė: 

• Briuselio mėgėjų GBBA* krepšinio  lygoje bei GBBA Taurė turnyre, 
• USAG Intramural Basketbal Games pirmenybėse,  
• Nyderlanduose vykusiuose 3*3  Nepriklausomybės dienos turnyre,
• ir BeNeLux žaidynėse 3*3 turnyre.

• Viso pasiektos 29 pergalės ir patirti 2 pralaimėjimai

• Šio sezono komandos sudėtis: 
• Senbuviai: Robertas Lukaševičius (treneris), Gražvydas Jakubauskas, Arūnas 

Jurevičius, Žilvinas Ilevičius, Mindaugas Krankalis, Tomas Stankevičius, 
Vytautas Vaišnoras, Simonas Vileikis. Taip pat komandos naujokai A. Brazys, 
Miroslavas , Tribockis, A. Jurgutis, Giedrius Melninkaitis, Rokas Jurgėlas, kiti

*Groupement de Basket Ball Amateur, www.gbba.be

http://www.gbba.be/
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Krepšinio komanda ‘Green white‘

• 2020 m. vėl bandysime  gerai pasirodyti visuose turnyruose

• iki Korona viruso karantino GBBA lygoje spėta laimėti 16/16 
varžybų;

• USAG pirmenybėse – 6/6. USAG pirmenybėse, beje, komanda 
sudarė galimybes prisijungti visiems norintiems lietuviams ir 
sužaisti bent vienas varžybas – jų sąraše šįmet net 39, tarp jų ir 
komisaras Virginijus Sinkevičius, ambasadorius Simonas 
Šatūnas.

• Komanda mielai dalyvauja masiniuose renginiuose (BeNeLux
žaidynėse,  prisidėjo prie Sausio 13 bėgimo organizavimo, 
organizavo lietuvių susitikimą su Tomu Balaišiu- Sėkla prieš LT 
rinktinės varžybas su BE nacionaline komanda. 

Krepšinio komanda ‘Green White‘

Po pirmųjų varžybų USAG pirmenybėse, 2019m.

Po pergalės GBBA turnyre su sirgaliais, 2019m.
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Futbolo komanda ‘Lithuania BXL‘

• Susibūrė 2010 metais. 

• Kasmet žaidžia ‘BXL Euroleage‘ turnyre.

• 2019/20 m. sezone užėmė 19 vietą iš 19 (komanda sensta, trūksta 
reguliariai žaidžiančių žaidėjų). 

• Pagrindinė šio sezono vienuolikė: 
• Linas Višomirskis (treneris), Domas Mašidlauskas, Dangiris Nekrašius, 

Romualdas Zvonkus (vartininkas), Marius Nevadomskas, Ramūnas 
Linartas, Giedrius Melninkaitis, Artūras Simelionis, Daumantas Zailskas, 
Liudvikas Marijauskas 

• Tikslas kitam sezonui - išlaikyti komandą ir bandyti pagerinti 
rezultatus lygoje

Futbolo komanda ‘Lithuania BXL‘

2018/19 sezono nuotrauka

https://europa.leaguerepublic.com/l/index.html
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Lietuviškas tenisas Briuselyje

• Tai nuo 2016m. Mindaugo Šlivinsko (dar žinomo kaip 
Mindaugas Tenisas :) keletą kartų per metus suburiami 
lietuvių lauko teniso turnyrai. Paprastai: velykinis, 
vasarinis, kalėdinis; 

• Turi FB grupę, kuri šiuo metu vienija 68 narius;

• Grupės aktyvas: Mindaugas Šlivinskas, Agnė 
Martikonienė, Jovita Neliupšienė, Agnė Vezbergienė

• 2019 m. surengė šiuos lauko teniso turnyrus:
• Velykinį suaugusiųjų ir vaikų turnyrą

• Teniso rungtis per BeNeLux žaidynes

• Kalėdinį suaugusiųjų ir vaikų turnyrą

BeNeLux žaidynėse, 
2019m.

Lietuviškas tenisas Briuselyje
• 2020m. planuojama surengti:

• Liepą Karaliaus Mindaugo taurės turnyrą
• Rugsėjį sezono uždarymą
• Kalėdinį vaikų ir suaugusių turnyrą

Velykinis turnyras, 2019m.

2019m. Stipriausieji, BeNeLux žaidynės.
Iš kairės: Tomas Nevardauskas – bronza; 
Jurgis Vilčinskas – sidabras; 
Tomas Gražiūnas – auksas
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Belgijos mažylių klubas

• „Belgijos Mažylių klubas“ jungia lietuvių šeimas, Belgijoje 
auginančias įvairaus amžiaus vaikus. Šiuo metu grupė FB jungia 
299 narius.

• Koordinatorės – Roberta Klimavičienė ir Rūta Conlon (perėmė 
koordinavimą iš Gabrielės Characiejienės išvykusios iš Belgijos)

• 2019m. įvykiai: 
• Aktyvus komandinis renginys šeimoms "Lobio paieška Briuselyje". Dalyvių 

skaičius - 30 žmonių, iš kurių buvo sudarytos 7 komandos. Komandos, 
sekdamos paslėptomis užuominomis, varžėsi tarpusavyje ir ieškojo lobio 
Briuselio mieste. Renginys buvo sėkmingas, labai patiko dalyviams, 
planuojama jį kartoti. 

Belgijos mažylių klubas

• 2019m. Įvykiai (tęsinys): 
• Picos kepimo popietė. Dalyvavo 20 žmonių. Gaminome picą, bendravome, 

žaidėme.
• Jogos treniruotės mamoms su Rūta Conlon.
• Dieniniai mamų ir vaikų susitikimai parkuose, žaidimų aikštelėse. Tikslas -

susipažinti, pabendrauti, pažaisti gryname ore. Planuojami pagal poreikį.
• Vakariniai mamų susitikimai. tikslas - susipažinti, pabendrauti bei 

pasidalinti patirtimi. Planuojami pagal poreikį. 

• 2020m. planai: 
• Renginys "Lobio paieška Briuselyje" bei kiti komandiniai žaidimai Briusely.
• Jogos treniruotės mamoms bei vaikams su Rūta Conlon. 
• Dieniniai mamų ir vaikų susitikimai parkuose, žaidimų aikštelėse, 

baseinuose.
• Vakariniai mamų susitikimai.
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Belgijos mažylių klubas

Lobio paieškos, 2019m.

Femme d'Europe, lietuvių grupė

• 2016 metų lapkričio mėnesį įkurta Femmes d'Europe lietuvaičių 
grupė yra Europos moterų asociacijos (Association Femmes
d’Europe) narė. 

• Ši asociacija – nepolitinė nepriklausoma organizacija, įsikūrusi 
Belgijoje ir Liuksemburge, gyvuojanti virš 40 metų. Ji vienija 
Briuselyje ir Liuksemburge reziduojančias Europos Sąjungos (ES) 
šalių ir šalių, kurios yra pasirašiusios su ES sutartis, moteris. 
Asociacijoje yra apie 4000 narių. Pagrindinis asociacijos tikslas –
vykdyti labdaros projektus, kuriems finansuoti organizuojami 
įvairūs renginiai. 

• Ypatingo dėmesio asociacijos veikloje sulaukia du kartus metuose 
organizuojamos mugės - Kalėdinė ir Velykinė
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Femme d'Europe, lietuvių grupė

• Šiuo metu LT grupėje yra 8 narės: Kornelija Vasauskaitė 
(koordinatorė), Nijolė Štarienė, Dalia Zdanevičiūtė, Ieva 
Sinkevičiūtė, Ieva Andriulaitytė, Eglė Rimšaitė, Rasa de Verneull, 
Brigita Ražanskaitė.

• Lietuvos grupė 2017-2019 metais paruošė paramos projektų 
Lietuvoje, kurių bendra vertė viršija 15 000 eurų:
• 2017-2018 m. paramos skirta Klaipėdos Globos namams (įgyti 

antipraguliniai čiužiniai). 

• 2019 metais parama skirta Kauno Caritas globojamų vaikų dienos centrui 
suremontuoti.

• Norinčias jungtis kviečiame rašyti: FdE.Lietuva@gmail.com

Femme d'Europe, lietuvių grupė

• 2020 metų projektas skirtas vaikų iš smurtą patiriančių šeimų 
dienos centrui Šilalėje. Projekto vertė – 7000 EUR.

• 2020 metų planai :
• aktyviai ir produktyviai sudalyvauti Velykinėje ir Kalėdinėje mugėse; 

• atrasti labiausiai paramos reikalingus 2021 metų projektui ; 

• kartu su BLB organizuoti bendrą renginį, kurio metu dalis surinktų lėšų 
būtų skirta FdE asociacijai ;

• plačiau komunikuoti apie veiklą ir išplėsti narių ratą.
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Femme d'Europe, lietuvių grupė

Kalėdinė mugė, 2019m.

Investuotojų klubas - MAM Investment

• Klubas įkurtas 2013 m. Aleksandro Čyro (LU) ir Mariaus 
Lazdinio (BE);

• Klubas vienija narius iš Liuksemburgo, Belgijos ir Lietuvos 
besidominčius ekonomika, finansais, investicijomis;

• Klubo registruoti nariai dalijasi bendra sąskaita ir bendrai 
investuoja;

• Klubo branduolį sudaro: Aleksandras Čyras, Marius Lazdinis 
ir Dainius Janušauskas;

• Viso klubas vienija apie 30 narių iš kurių apie 15 yra 
registruoti nariai (dalijasi bendra sąskaita) ir dar apie 15 
aktyviai prijaučiančių.
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Investuotojų klubas - MAM Investment

• 2019 įvykiai:
• Investicijos paaugo +24%, bet 2020 pradžioje nukrito

• Susiorganizavome pirmąjį išvažiuojamąjį ketvirtinį susitikimą Prancūzijoje

• Vienas svarbiausių įvykių - rugsėjo 13-15 d. mūsų investuotojų klubas 
kartu su Ambasada surengė Global Lithuanian Leaders metinį lietuvių 
profesionalų klubų sąskrydį Briuselyje.

• 2020 planai :
• Išlaikyti puikius santykius, reguliarius susitikimus ir narių sinergiją

• Gegužę susiorganizuoti išvažiuojamąjį susitikimą Liuksemburge

• Investavimo tikslai - neatsilikti nuo akcijų biržų indeksų

Investuotojų klubas - MAM Investment

Kartu ambasada surengtame Global Lithuanian Leaders metiniame lietuvių 
profesionalų klubų sąskrydyje Briuselyje, 2019m.
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Kultūros vakarai

• Pagrindinis renginys buvo organizuotas Kristinos 
Bradaitytės - 2019 m. birželio 25 d. vyko vakaras, 
kuriame savo atsiminimų knygą "Pasakojimai 
prabudus" pristatė eseistas, kultūrininkas, Vytautas 
Toleikis.

• Taip pat vyko Sibiro Haiku pristatymas rugsėjo 11d., kurį 
stygavo Žydra Bakutytė ir Rasa Alksnytė

• Kultūros vakarų koordinatorė – Vitalija Povilaitytė-Petri

Kultūros vakarai

• Vitalija 2019 metais daug dirbo prie mokslo ir inovacijų 
projekto "Sveikatos sodai Briuselyje", kuris tęsiasi ir 2020. 
Šiame projekte siekiama surinkti visų Briuselyje įsikūrusių ir 
esančių kultūrinių bendruomenių bei individualių asmenų 
kultūrinį paveldą, susijusį su miesto daržininkyste, 
kolektyviniais sodais, maistinių ir vaistinių augalų auginimu, 
vartojimu bei gamtos ir sveikatos praktikomis miesto 
gyventojų sveikatinimo procese ir ligų prevencijoje. 

• Tikimasi, jog 2020 šio projekto kontekste pavyks surengti 
renginį Eugenijos Šimkūnaitės gimimo 100-mečiui paminėt.
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LT Big Brother (LTBB)

• Projektas sėkmingai 
gyvuoja, bet praėję 
metai LTBB 
Beneliukso regione 
buvo ne iš 
aktyviausių.

• Nuo šių metų 
pradžios Beneliukso
regionas turi naujas 
koordinatores -
Neringą 
Kavaliauskaitę ir 
Viltę Šilkaitytę

LT Big Brother

• Aktyviausi 2019m. dalyviai iš Beneliukso regiono:
• Agnė Mikalauskaitė (Controlling Process Excellence Analyst at Nike 

EMEA - Nyderlandai), 

• Aleksandras Čyras (IT Service Desk Manager at European Parliament
- Liuksemburgas), 

• Kristina Budrytė-Ridard (Director at LL.M. FTI Consulting - Belgija),

• Lukas Šimas (Associate at Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP 
- Belgija), 

• Sigita Jurkynaitė (Partner Relations Officer at GÉANT - Nyderlandai).

• Visi mentoriai, išskyrus Kristiną, dalyvauja ir šį sezoną. 
• Visus Beneliukso mentorius galima rasti: 

https://www.ltbigbrother.com/mentoriai/

https://www.ltbigbrother.com/mentoriai/
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LT Big Brother

• 2020 didžiausias tikslas padaryti Beneliukso regioną vėl 
aktyvų

• Planuose buvo suorganizuoti atidarymo renginį 
Nyderlanduose (kadangi 11 iš 14 mentorių yra iš čia) bei kitų 
susitikimų, bet dėl koronos viruso situacijos, neaišku kada 
bus galima tokius renginius suorganizuoti.

• Tiek Neringa, tiek Viltė yra iš Nyderlandų, todėl joms lengviau 
koordinuoti veiklas Nyderlanduose, tačiau sunkau pritraukti 
naujus narius ir organizuoti veiklas Belgijoje ir Liuksemburge. 

• Jos ieško žmogaus, kuris norėtų koordinuoti LT Big Brother 
projektą iš Belgijos.

LT Big Brother
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Lietuvių vertėjų žodžiu renginys ANTYS 

• Lietuvių vertėjai žodžiu jau nuo 2004 metų kasmet organizuoja 
savo profesinių apdovanojimų šventę “Antys”. Vertėjai dirba 
keliose institucijose, mažomis komandomis, tad džiaugiasi reta 
proga susitikti visiems kartu. 

• Kodėl antys? Ogi tai - tarsi vertėjo žodžiu personifikacija: 
gracingai, ramiai skrodžianti ežero vandenį, tačiau po vandeniu 
rimtai ir sparčiai irdamasi kojomis... 

• Per “Antis” apdovanojame už linksmiausius metų nuotykius, 
kartais neišvengiamai pasakomus kalambūrus - juk vertėjų 
darbas lyginamas su oro skrydžių kontrolierių, tad dėl streso 
pasitaiko visko.

Lietuvių vertėjų žodžiu renginys ANTYS 

• ANTYS turi savo organizacinį komitetą, kurį sudaro dvi Europos 
Komisijos vertėjos žodžiu Laura Blaževičiūtė ir Aušra Reklaitytė
bei dvi mūsų laisvai samdomos kolegės Monika Matulevičiūtė ir 
Kristina Miserkejevaitė.

• Keletas 2019 metų perliukų: 
• Automatiniai vairuotojai be automobilio; Apmokestinamasis akmuo; 

• Afrikinis kiaulių karas; Džiaugiuosi, kad komisija pasistiprino atstovu; 

• Šiose išvadose pamylėti (= paminėti) ir santykiai su Maroku; 

• Darysim 15 metų pertraukėlę; 

• na ir… linksmų šventų kolegų (Kalėdų).
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Lietuvių vertėjų žodžiu renginys ANTYS 

Antys, 2019m.

Ančių org. komitetas, 2019m.

TSPMI Alumni Belgijoje

• 2019m. veikla:
• Gegužės 12 d. TSPMI alumnų susitikimas & LR Prezidento rinkimų 

stebėjimas

• Gegužės 26 d. Susitikimas su Egidijumi Kūriu & LR Prezidento rinkimų 
stebėjimas

• Birželio 27 d. Susitikimas su naujai išrinkta VU TSPMI direktore Margarita 
Šešelgyte

• Lapkričio 20 d., LTD Brussels ir MAM investment klubo narių kvietimu, 
sudalyvauta susitikime su Transparency International Lietuvos skyriaus 
vadovu Sergejumi Muravjovu

• Taip pat vyko neformalūs susitikimai 
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TSPMI Alumni Belgijoje

• 2020m. planai:
• Vasario 7 d., LTD Brussels ir BLB kvietimu, sudalyvauta vakarienėje su JK 

Lietuvių Bendruomenės pirmininke Dalia Asanavičiūte

• 2020 m. ir toliau remsime VU TSPMI ir VU TSPMI Alumni draugijos veiklą 
(renginių ir susitikimų planavimas šiuo metu sustabdytas laukiant 
pandemijos pabaigos) 

• TSPMI Alumni Belgijoje vienijanti FB grupė turi 81 narį

• Informaciją pateikė Tomas Vasilevskis.

TSPMI Alumni Belgijoje
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Kitos veiklos

• Debatų klubas: 
• išvykus Arnoldui formatas keičiasi. 2019 m. į diskusijas bei susitikimus kvietė ir 

bendruomenė ir Ambasada ir Atstovybė ES bei EP nariai. 

• Briuselio kiemas
• Praeitais metais praktiškai buvo neaktyvus, nes koordinatorei Aistei 

Grubliauskienei jis tapo neaktualus (ten vaikams iki 4 m), o kito žmogaus 
norinčio užsiimti grupes palaikymu neatsirado. Aistei neseniai gimė sūnus –
sveikiname! -, tad gal kiemas atnaujins veiklą šių metų rudenį 

• Kino Klubas: 
• 2019 parodė A. Matelio filmą "Nuostabieji lūzeriai. Kitas pasaulis" ir 

suorganizavo susitikimą su A. Mateliu
• Tikimės parodyti bent vieną filmą ir 2020 metais.

• Lietuviška kavinė: 
• Nuo 2019 rudens veikla sustojo ... tikimės laikinai

Kitos veiklos

• Mamų pietūs – Jurgita Žemaitytė

• Švietimo Taryba – Asta Kulikauskaitė

• Nordic Bread BXL – Andrius Verseckas

• Lietuvos Teisininkų Draugijos (LTD) Briuselio skyrius
• Neatsakė

• Moterų profesinė platforma (Koordinatorė Evelina Kurgonaitė)
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Lietuvių Kultūros Centras Belgijoje 

• LKCB Belgijos lietuvių vaikams jau keli metai siūlo lietuvių kalbos 
pamokėles (Asta Peeters), muzikos pamokėles patiems 
mažiausiems (Renalda Šimkutė) ir teatro „Sausainis“ užsiėmimus
vaikams nuo 5 iki 10 metų (A. Peeters ir R. Šimkutė)

• Vasarą išvykus dailės mokytojai Dainorai Bačiulienei, prie LKCB 
mokytojų gretų prisijungė du nauji menininkai: iliustratorė Lina 
Kusaitė, vedanti kūrybinius užsiėmimus ir fotografas/tapytojas 
Arnas Špakauskas - dailės ir tapybos pamokas.

Lietuvių Kultūros Centras Belgijoje 

• 2019 vasario 16d. teatriukas parodė pirmąjį spektaklį “1,2,3 
pirštinė“. Jį galima pasižiūrėti BLB youtube kanale. Šių mokslo 
metų gale birželio mėn. planuojama pastatyti ir parodyti antrą 
spektaklį.

• Taip pat LKCB patalpose jau antrus metus sėkmingai vyksta jogos 
užsiėmimai suaugusiems. Juos antradienio vakarais veda Renata 
Skunčikaitė-Bruyndonckx. Šiais metais ji turi dvi grupes. 2-osios 
grupės užsiėmimas skirtas žmonėms, turintiems nugaros 
problemų.

https://youtu.be/qhxStk80Cu0
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Lietuvių Kultūros Centras Belgijoje 

Teatro „Sausainis“ artistai po premjeros, 2019m. vasaris

Teatro vadovės A. Peeters (kairėje) 
ir R. Šimkutė (dešinėje)

Lietuvių kalbos kursai suaugusiems

• Jau antrus metus vedami – Brigitos Ražanskaitės

• Dėstoma trečiadienio vakarais

• Yra 3 grupės − A1, A2 bei B1, kuriose mokosi 16 mokinių. Visi 
suaugę ir tik vyrai (motyvacija − visi draugauja ar yra vedę lietuves 
su vienintele išimtimi ☺).

• Mokinių amžius − tarp 25-60 metų. Jie yra įvairių tautybių − belgai, 
britai, prancūzai, italai, lenkai, portugalai.

• „Sunkiausia paaiškinti linksnius, nes tai užima daug laiko ir 
praktikos. Studentai dažniausiai išsigąsta, kad lietuvių kalboje    
yra tiek linksnių bei išimčių“ ☺
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Renginiai, iniciatyvos

• Diufelio ligoninės labdara Lietuvai

• BeNeLux sporto žaidynės

• Joninės

• Baltijos kelio 30-mečio minėjimas

• Kiti pagrindiniai 2019 m. renginiai chronologiška tvarka

• Keli jau įvykę 2020 m. renginiai 

Diufelio ligoninės labdara

• 2018 m. gruodžio 21d. diufeliečiai informavo BLB valdybą apie 
galimybę nemokamai paimti uždaromos miestelio ligoninės įrangą.

• Tarpušvenčiu V. Andriukaičio kabineto ir SAM atstovų pagalba 
suradome paramos gavėjus. Tai - Vilniaus Vilkpėdės ir Varėnos 
miesto ligonines.

• 2019 m. sausio 8-10d. per tris pusdienius atrinkome ir pakrovėme 
120m3 medicininės įrangos už 30 000+ eur (naudotom kainom).

• Labdarą koordinavo Gintaras Marijauskas padedant Laurynui 
Gerikui, Remigijui Sakui, Rimvydui Vainučiui, Laimonui Šmerauskui, 
Kęstučiui Biekšai, Sonatai Tijušaitei, Gediminui Barkštaičiui, 
Martynui Krasuckui, Rokui Jurgėlai, Aleksandrui Baleišiui, 
Mindaugui Griciui ir Ramūnui Kukliui.
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Diufelio ligoninės labdara

BeNeLux 2019 sporto žaidynės

• XIV BeNeLux žaidynės vyko birželio 15-16 d. Diufelyje

• Dalyvavo apie 400 dalyvių iš kurių 36% vaikų (12 metų ir mažiau)

• Daugiausiai dalyvių iš Belgijos, buvo svečių iš LUX, NL, Vokietijos... 

• Kvietėme Latvių ir Estų bei vietinę Diufelio bendruomenes, bet jos 
dalyvavo negausiai

• Sportinę programą sudarė 15 sporto šakų vyrų/moterų bei 
mergaičių/berniukų kategorijose: badmintonas, estafetės, 
futbolas, krepšinis, lauko tenisas, lengvoji atletika (bėgimas, 
rutulio stūmimas, šuoliai į aukštį / tolį), petankė, plaukimas, stalo 
tenisas, šachmatai, šaškės, tinklinis. 

• IV BeNeLux regatos varžybos vyko Nyderlanduose birželio 9d. 
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BeNeLux 2019 

• Organizacinis 
komitetas: 

• Gintaras Marijauskas 
(pagrindinis), 

• Virgilija Kelmelytė, 

• Laurynas Gerikas

BeNeLux 2019 

Šuoliai į tolį. G. Pikutienės
nuotrauka

T. Razmaus nuotraukos
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BeNeLux 2019
• Nugalėtojams buvo įteiktas 491 medalis ir 2 taurės

IV BeNeLux regata, 2019 

Regatos nugalėtojai, 2019
Iš kairės į dešinę: Rugilė Meškaitė (teisėja), 

Vidmantas Purlys (LT ambasadorius 
Nyderlanduose), Edgaras Abramavičius 
(kapitonas), įgula: Asta Kulikauskaitė, 

Dangiris Nekrašius, Mindaugas Stašinskas
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Joninės / Rasos

• 2019 m. Joninės vyko paskutinį birželio sekmadienį     
birželio 29-30 d. kaitinant 36 laipsnių karščiui 

• Kaip ir anksčiau šventė vyko Prancūzijos Belgijos pasienyje 
Maso (Meuse) upės slėnyje Laifour miestelyje.

• Šventėje dalyvavo folkloro ansamblis iš Vilniaus „Dijūta“, 
vadovė Rūta Žarskienė.

• Renginyje dalyvavo apie 250-300 lietuvių ir nelietuvių iš BE, 
LU, NL, FR, DE, UK, ir kt. šalių, taip pat atstovai iš LV ir EE 
bendruomenių.

Grėbiau šieną per visą dieną...

Joninės / Rasos

• Renginyje dalyvavo atvykusi iš Lietuvos liaudies 
medicinos ir magijos tyrinėtoja Rita Balkutė. Prieš tai, 
birželio 27 d. ambasadoje pravedė seminarą Belgijos 
lietuviams „ Lietuvių tikėjimai ir žinios apie sveikatą“

• Renginį organizavo ir pravedė Belgijos lietuvių folkloro 
grupė „Rasos“ (vadovė Rasa Gražienė) su apie 40 
savanorių pagalba.

• Daugiau informacijos: http://jonines.belglietuviai.eu/

http://jonines.belglietuviai.eu/
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Joninės / Rasos

Baltijos Kelio 30-mečio minėjimas

• Beveik 1000 lietuvių, latvių ir 
estų, gyvenančių Belgijoje 
rugsėjo 22 d. paminėjo Baltijos 
kelio trisdešimtmetį. 

• Simbolinis Baltijos kelio 
pakartojimas Briuselio gatvėmis 
nusidriekė 600 metrų atkarpoje 
ir sujungė Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos diplomatines atstovybes
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Baltijos Kelio 30-mečio minėjimas

• Vėliau dauguma dalyvių rinkosi Baltų kaimelyje, kuriame 
skambėjo lietuviškos, latviškos ir estiškos dainos atliekamos 
lietuvių choro „Be lietaus“, folkloro ansamblio „Rasos“, latvių 
choro „Briseles latviešu koris“ bei estų choro „BEENE“, sukosi 
Belgijos lietuvių šokių kolektyvo „Lietuvonis“, latvių „Briseles
latviešu dejotāji“, estų „EUROVIISUD“ poros.

• Šventės idėjos autorius ir įvykdytojas – Gintaras Marijauskas.

• Išsamesnis renginio aprašymas: 
http://www.belglietuviai.eu/lt/naujienos/baltijos-kelias-
nusidrieke-briuselio-gatvemis/

Baltijos Kelio 30-mečio minėjimas

https://www.facebook.com/Be-Lietaus-653639058325931/
http://www.belglietuviai.eu/lt/belgijos-lietuviu-folkloro-grupe/
https://www.facebook.com/Lietuvonis/
http://www.belglietuviai.eu/lt/naujienos/baltijos-kelias-nusidrieke-briuselio-gatvemis/
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Baltijos Kelio 30-mečio minėjimas – Baltų 
kaimelis

Baltijos Kelio 30-mečio minėjimas – Baltų 
kaimelis (LV, EE)
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Kiti dar nepaminėti 2019 metų renginiai

• Sausio mėn. Lauros Čeponytės organizuotas Sausio 13osios 5km 
arba 9km bėgimas

• Vasario mėn. 
• Lietuviško alaus savaitgalis bare Dynamo – Bar de Soif organizuotas 

Lauryno Geriko

• Krepšinio varžybos Nyderlandai-Lietuva, Amsterdame. Buvo nuostabi 
atmosfera.

• Kovo 11 šventė ambasadoje su džiazu ir filmu “Ashes in the Snow”

• Pavasarį Laurynas Gerikas daug prisidėjo prie rinkimų 
organizavimo, buvo rinkimų komisijos narys

Kiti dar nepaminėti 2019 metų renginiai

• Liepą - Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos minėjimas ir 
Tautinės giesmės giedojimas

• Rugsėjį – pirmokų šventė ambasadoje ir mokslo metų pradžios 
šventė EEB2 „Triušiukų ABC“

• Spalį:
• “Antikvariniai Kašpirovskio Dantys“ koncertas sutraukęs apie 250 

klausytojų

• Moliūgų regata su lietuvių komanda ir netikėtai pritraukusi apie 50 
tautiečių

• Gruodį – „Vėjų teatro“ kalėdinis spektaklis visai šeimai „Baisiai 
gražu“



28/07/2020

42

2020 m. pradžios keli renginiai

• VII pagarbos bėgimas "Gyvybės ir mirties keliu" Briuselyje

• Vasario 16 d. proga teatro „Teatriukas“ interaktyvus spektaklis 
"Žalia gyva" vaikams ir suaugusiems apie Lietuvos istoriją

• Taip pat Vasario 16 d. proga žygis su mišiomis Diufelyje

• Susitikimas su L. Mažyliu „Kodėl Lietuvoje švenčiame net tris 
valstybines šventes?“

• Krepšinio varžybos Belgija – Lietuva, Monse pritraukė gal 1000 
aistruolių

• Kovo 11-osios ir Ateitininkų 110 metų šventė su Šv. mišiomis + 
dalyvaujant LUX ateitininkams, Leuvene

Apie valdybą

• 2019 pavasarį valdybą paliko 3 
nariai; valdyboje liko 6 nariai

• 2020 pavasarį naujos valdybos 
rinkimai

• Norime perregistruoti įstatus (iš 
flamandiškų į prancūziškus)
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Nariai

• BLB nariai:
• 2019 m. nario mokestį sumokėjo 50 narių;

• Nariai turi teisę į prioritetinį ‘bilietų‘ įsigijimą. Pvz. į A. Mamontovo 
koncertą.

• Planuojame jiems platinti kai kurią išankstinę info

• Statistikai, šiuo metu:
• BLB FB grupė ‘Belgijos lietuviai‘ turi 5410 (2019m. – 4286 nariai; 2018m. 

- 3521)

• BLB e-grupė belglietuviai@googlegroups.com turi 461 narį

Narių skaičius

mailto:belglietuviai@googlegroups.com
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2020 m. veiklos projektas

• Jei koronos viruso sukelta epidemija atslūgs ir jei nauja valdyba 
palaikys planuose tradiciniai renginiai:
• XV BeNeLux2020 žaidynės 

• Joninės 

• Vaikų žemė - rudenį

• Koncertas – rudenį 

• Kalėdinis renginys vaikams

Iniciatyvos su Belgijos latviais ir estais

• 2019 m. kvietėme LV ir EE bendruomenes į BeNeLux2019 - dalyvavo 
negausiai. 

• Latviai mus kvietė į savo Jonines; keli latviai apsilankė mūsų Joninėse

• Didelio palaikymo ir aktyvumo susilaukė ‘Baltijos Kelio‘ 30mečio 
renginys. 

• Estai pakvietė į CABARET SIBERIA spektaklį su angliškais subtitrais

• Lapkritį latviai mus pakvietė į savo nepriklausomybės šventę

• Gruodį laviai organizavo Baltic Design Stories Pop Up Store, kurioje 
dalyvavo ir 2 lietuviai dizaineriai
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BLB sąsajos su NE, LUX, PLB

• NE - sieja BeNeLux žaidynės

• LLB – daug bendraujama :
• BeNeLux‘ai... 

• Vis aktyviau dalyvauja mūsų Joninėse

• Pernai gruodį kartu organizavom Vėjų teatro spektaklius

• Lapkričio mėn. abi valdybos buvo susitikę.

• Pasaulio lietuvių bendruomenė (PLB):
• mokamas PLB solidarumo mokestis (150 EU)

• dalyvavome PLB pilietinėje iniciatyvoje “Mūsų metas DABAR2019”

Klausimai?



28/07/2020

46

Dėkojame jums, kad esate su mumis!


