
Mieli VLB nariai, mieli lietuviai, mieli Lietuvos bičiuliai,

Iš vienos pusės tas 100 dienų prabėgo nejučia,  iš kitos pusės tai  buvo be galo intensyvus
laikotarpis.
Kai kuriuos mūsų intensyvaus darbo rezultatus galėsime paskelbti tik po gegužės 21 dienos.
Visų nekantraujančiųjų buvome paprašę 100 dienų išsamiam susipažinimui su reikalų stoviu.
Taigi, tiek dienų ir prabėgo, labai ačiū už tai, nors palyginus su spręstinų reikalų sudėtingu
turiniu reikėtų dar kartą tiek laiko.
Vasario 4 dieną,  kai buvome išrinkti  į  valdybą ir perėmėme VLB vairą į savo rankas, nė
vienas iš mūsų nenutuokėme, kas mūsų laukia tiek teigiama, tiek neigiama prasme.
Apskritai  turime  pabrėžti,  kad  žiūrint  grynai  iš  asmeniškų  pozicijų,  patyrėme  daugiau
teigiamo  nei  neigiamo.  Tik  turbūt  ir  patys  suprantate,  kad  problematiški  klausimai
nesisprendžia staigiai, jų sprendimui reikia paprasčiausiai laiko.

Dabartinę mūsų valdybą susideda iš narių,  kurie gyvena skirtingose Vokietijos regionuose
(Miunchene, Štutgarte, Niurnberge, Diuseldorfe ir Hiutenfelde). Todėl pirmas iššūkis mums
buvo  sukurti  efektyvią  tarpusavio  komunikavimo  sistemą:  tam  tikslui  įsigyti  reikalingą
kompiuterinę įrangą, įveikti daugybę kelionių į Hiutenfeldą.

Pradėsime nuo to, kaip atrodė situacija VLB perėmimo momentu:

• Aibė nesusipratimų tarp pavienių VLB narių;
• Pareikšti nusiskundimai dėl 2015 VLB valdybos sprendimų;
• Vyraujanti įtampa tarp VLB ir Kuratorijos;
• Metų metais dalinai nevykdomi nuomos ir žemės nuomos sutarčių įsipareigojimai;
• Konfliktų sprendimas  perduotas  aiškintis jų įgaliotiems advokatams;
• Prieš tai buvusių valdybų ne iki galo išspręsti klausimai.

Taigi, kokių veiksmų buvo imtasi?

Naujai išrinkta valdyba visų pirma dėjo pastangas suteikdama galimybę visiems su tam tikra
problema  susijusiems  asmenims  išsakyti  savo  požiūrį  ir  kiek  jai  buvo  leista  išsamiai
susipažinti bei patikrinti vedamą dokumentaciją.

Pakviestas  organizacijų  vadybos  konsultantas  pravedė  apmokymus  valdybai  ir  visiems
besidomintiems,  suteikdamas  žinių  apie  modernių  bendruomenių  vadybos  strategijų
pasirinkimą bei jų taikymą. Viena po šių apmokymų kilusi idėja  buvo žurnalo „Informacijos“
pertvarkymas.  Ateityje  mūsų  naujienlaiškis  bus  leidžiams  dviem  kalbomis,  kad  visi  tik
vokiškai  suprantantys  šeimų  nariai  ir  visi  Lietuvos  bičiuliai  galėtų  turėti  priėmimą  prie
informacijos šaltinio. Didžiąją dalį naujienų numatoma platinti elektronine forma ir tik kartą
metuose išleisti apžvalginį leidinį metraščio formatu. Laiškai bus siunčiame tik tiems, kurie
neturi priėjimo internetu.
Šiuo metu programuotojas dirba prie duomenų bazės atnaujinimo, tuoj po to bus imtasi pačio
didžiausio darbo, tai yra visų bendruomenės narių sąrašų suvedimo.

Mes  siekiame  išsiaiškinti  draudimų  technines  galimybes.  Šiuo  metu  vyksta  derybos  su
atskiromis draudimų kompanijomis. Jeigu pavyks susitarti, tai ateityje už tas pačias paslaugas
mokėsime 30-50% mažiau nei iki šiol.



Nuo gegužės 1-os dienos visais finansiniais klausimais mus kuruoja mokesčių konsultantas,
kuris mums patarinės kaip neutralus ekspertas.

Mes suformulavome gyventojų vidaus tvarkos taisykles. Jų aprašo nebovo iki šiol. Nuomos
mokestis  nuo  šiol  turės  būti  pervedamas  į  VLB  sąskaitą.  Rudenį  numatoma  surengti
nuomininkų susirinkimą.

Mes pateikėme pasiūlymą dėl mokytojų tarnybiniais butais aprūpinimo.

Atidžiai reikėtų išanalizuoti  pastatų bei pilies užraktų bei apsaugos sistemos klausimą nakties
metu ir, esant būtinybei, įvesti naują signalizacijos sistemą. 

Buvo sutvarkyti biurai, pertvarkyta  konferencijų salė, įrengta dokumentų saugykla.

Kas planuojama ateičiai?

Joninių šventė šiemet vyks liepos 1-ąją. Svečius linksmins ir šokio sūkurin  kvies DJ Marius,
slapyvardžiu  « ARTIFICIAL VIBES « .  Tikimės,  jog  vėl  pasirodys  JORĖS ansamblis  bei
buvusiųjų  mokinių  Viktoro  ir  Viliaus  muzikos  grupė  SCAMP.  Planuojamas  krepšinio
turnyras, jeigi iki tol bus sutaisyta krepšinio įranga.

100-ųjų Lietuvos Nepriklausomybės jubiliejaus iškilmės vyks Hiutenfelde nuo vasario 23-
osios iki 25-osios. Jau sudarytas akademinės iškilmių dalies planas.

Mes aktyviai lankome mūsų bendruomenės apylinkėse, mezgame kuo glaudesnius ryšius. Jau
aplankėme Berlyno bei Miuncheno bendruomenes

Artimiausiu laiku apylinkės gaus iš Lietuvos Turizmo Ministerijos reklaminius lankstinukus
per  reklaminę  agentūrą  Litauisches  Fremdenverkehrsamt  in  Deutscjland  c/o  BZ.COMM
GmbH.

Naujoji valdyba ragina apylinkes aktyviai  prisidėti prie Europos idėją iškeliančių renginių,
kaip  pavyzdžiui  Europos  dienų  minėjimo.  Norime  paraginti  apylinkes  rengti  viešas
prezentacijas  vokiečių  visuomenei,  tam tkslui  jūs  galite  naudoti  reklamines  brošiūrėles  ir
lankstinukus.

Turime parengę pasiūlymą – surengti koncertus įvairiose apylinkėse. Apie šią akciją išsamiai
informuosime birželio mėnesį. Iki tol tikimės surinkti kuo platesnį pasiūlos spektrą.

Išsamesni  ir  detalesni  ateities  planai  bus  pateikti  po  VLB  valdybos  pirmininko  Alfredo
Hermanno  viešnagės  birželio  mėnesį  Lietuvoje,  kur  jis  bus  priims  pokalbiams  visa  eilė
ministerijų.

Na ir neatidėliotini  darbai,  tai  būtų rūsių, ypatingai  pastogės patalpų iškraustymas,  tikintis
visų nuomininkų pagalbos rankos.



VLB lituanistinių mokyklėlių veiklą apžvelgia dr.Sandra Petraškaitė-Pabst, valdybos 
narė švietimo reikalams 

VLB džiaugiasi tarptautinio lygio įvykiu lituanistinio švietimo padangėje, tai yra birželio 6-9
dienomis  Hamburge  vyksiančiu  « Draugystės  tilto »  renginiu,  kurį  organizuoja  Hamburgo
apylinkė, prie kurio VLB prisidėjo ir finansine parama.

Štutgarto  ir  Frankfurto  lituanistinių  mokyklėlių  prašymu  ŠMM  skyrė  fianansinę  paramą
jungtiniam šimtmečio  projektui « Karaliai pasakas mums seka » Čiurlionio kūrybai pristatyti.
Renginiai numatomai lapkričio 18 d. Štutgarte ir 19 dieną Frankfurte.

Miuncheno  Lietuvių  Bendruomenės  kvietimu  VLB valdybos  narė  dr.  Sandra  Petraškaitė-
Pabst  balandžio 29 dieną surengė paskaitą  apie  dvikalbio auklėjimo ypatumus  ir  iššūkius,
atsakė  į  tėvus  dominančius  klausimus.  Tuo  pačiu  susipažino  su  nauju  Miuncheno
bendruomenės  valdybos  ir  lituanistinės  mokyklos  perspektyvomis.  Sveikintina,  kad
Miunchene atsivėrė nauja paauglių grupė, taikydama specialiai šiai amžiaus grupei  (11-15
metų) priimtiną metodiką.

ŠMM pakvietė VLB deleguoti 3 atstovus į kasmetinį Pasaulio lituanistinių mokyklų vadovų
kvalifikacijos tobulinimo seminarą, kuris šiais metais vyks 06.20-22 dienomis Birštone. Po
pokalbių su atskirų mokyklėlių vadovais į jį sutiko vykti Frankfurto lituanistinės mokyklos
vadovė  Nijolė  Balčiūnienė  ir  Miuncheno  bendruomenės  pirmininkė  ir  kartu  mokyklėlės
kuratorė  Irma  Petraitytė-Lukšienė  bei  dr.  Sandra  Petraškaitė-Pabst,  kaip  VLB  valdybos
atstovė švietimo reikalams.

Pabaigai leiskite tarti padėkos žodį :

• 2016/17 VLB valdybai už bendradarbiavimą ;
• iniciatyvinei parko priežiūros grupei;
• VLB sekretorei Rųtai Lange už pagalbą ir patarimus, ypatingai už savo laisvalaikio 

šeštadieniais ir sekmadieniais aukojimą padedant rengti posėdžius ir kitus renginius;
• Valdybos narių šeimoms už  jų kantrybę.

 


