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Įžanginis žodis (redakcijos skiltis ☺☺☺☺ ) 
 
Kartais visi susimąstome kaip greitai bėga laikas. 2003 metais 
išrinkta jau antroji Belgijos Lietuvių Bendruomenės (BLB) valdyba. 
Štai jau ir antrasis mūsų metinis “Kaleidoskopas”. 
 
Ta proga gera prisiminti kas nuveikta per prabėgusius metus. Tie, 
kurie dar tik neseniai prisijungė prie mūsų, galės bent trumpai 
susipažinti su bendruomenės gyvenimu bei mūsų ateities planais. 
 

 
 
 
Visuotinio susirinkimo metu buvo išrinkta naujoji valdyba. Nario 
mandatas – trys metai.  
Valdybos narių sąrašas (pagal balsų skaičių): 
Pirmininkė - dr. Aurelija Norienė - Goris, 
iždininkė - Regina Pauliukovaitė,  
sekretorė - Kristina Bradaitytė - Roekaerts, 
vicepirmininkė - Virginija Dvaranauskaitė,  
valdybos narės: 

Rasa Vilčiauskaitė, 
Kristina Jakavičiūtė, 
Jovita Grybauskaitė. 



2003 metų gegužės 18 dieną įvyko visuotinis BLB susirinkimas, 
kurio metu buvo aptarti ir patvirtinti BLB įstatai, pagal Belgijoje 
galiojančius visuomeninių (pelno nesiekiančių) organizacijų 
įstatymus. Šių įstatų dėka BLB galės oficialiai užsiregistruoti, tai 
suteiks platesnes galimybes jos veiklai. Kol kas valdyba nusprendė 
palaukti kada bus oficialiai paskelbtas naujas pelno nesiekiančių 
organizacijų įstatymas. Po jo paskelbimo sušauksime naują Visuotinį 
susirinkimą. Jei reikės pakoreguosime mūsų įstatus pagal naują 
įstatymą, ir tada oficialiai užregistruosime organizaciją. 
 
2003 - ieji buvo turtingi BLB valdybos organizuotais renginiais. 
Užgavėnių kaukių ir blynų baliumi, kelione įspūdingais kanalais ir 
keltais Valonijoje, aplankant angliakasių muziejų ir prisimenant, 
kokiomis salygomis dirbo ir gyveno pirmieji emigrantai iš Lietuvos, 
Joninėmis, ekskursija garsaus rašytojo Simenono keliais, Kalėdine 
vakarone su Šv. Mišiomis ir “Aktorių trio” koncertu. 
 
Keletą renginių suorganizavome drauge su kitomis organizacijomis. 
Prisidėjome prie Vasario 16-osios minėjimo Duffelyje, A. Mamontovo 
koncerto Olandijoje, kartu su LR ambasada Briuselyje surengėme 
Mindaugo karūnavimo šventę, padėjome LR Misijai prie Europos 
Sąjungos atstovauti Lietuvą net trejose tarptautinėse mugėse, 
dalyvavome su Lietuva susijusiuose renginiuose, koncertuose, 
parodose. 
 
Tikimės, kad 2004-ieji metai bus ne mažiau aktyvūs. Jie bus 
ypatingi Lietuvai ir lietuvių bendruomenėms. Jau dabar jaučiame 
didesnį Belgijos žiniasklaidos bei įvairių organizacijų susidomėjimą. 
BLB ir jos Valdybai šiemet teks didelė atsakomybė atstovauti 
Lietuvą ir bendruomenę kaip nevalstybinę organizaciją. 
 
Belgijos lietuviai jau turėjo progą dalyvauti Vasario 16-osios 
minėjime Duffel’yje, smagiose BLB suorganizuotose Užgavėnėse, 
gausiuose LR Misijos prie ES bei LR Ambasados Briuselyje 
organizuojamuose bei remiamuose renginiuose. 
 
Planuojame visus Belgijoje gyvenančius lietuvius pakviesti į kelionę 
laivu, kartu su ambasada tradiciškai paminėti Mindaugo karūnavimo 
dieną, o metų pabaigoje suorganizuoti Kalėdinę vakaronę. 
 
Birželio 19 dieną visi BLB nariai, sumokėję nario mokestį, bus 
pakviesti į Joninių šventę. 



 
Ši prelimenari programa metų bėgyje tikriausiai dar pasipildys vienu 
ar keliais renginiais.  
 
Gegužės pirmąjį savaitgalį, Briuselyje, vyks nacionalinių patiekalų 
mugė. Jos metu bendruomenė turės galimybę pristatyti “lietuviškos 
virtuvės” paslaptis! Mugė vyks 3 dienas, todėl net pasiskirsčius 
darbus, 7 žmonių valdybai būtų neįmanoma tinkamai atlikti šią 
pareigą be jūsų pagalbos. Todėl prašome visų Belgijos lietuvių 
padėti mums šioje mugėje. 
 
Primename, kad bendruomenės veiklą kiekvienas iš jūsų galite 
papildyti savais pasiūlymais, idėjomis ir aktyviu dalyvavimu! Na, o 
BLB galimybės priklauso tik nuo jūsų finansinės paramos! Tapdami 
BLB nariais jūs paremiate bendruomenę, atveriate didesnes jos 
veiklos galimybes! Nariams taikomos nuolaidos BLB 
organizuojamiems renginiams bei ekskursijoms! Tad nedvejokite ir 
įsijunkite į mūsų gretas! 
 
Maloniai kviečiame tapti BLB nariais 2004 metams, pervedant 10 
eurų asmeniui ir 15 eurų šeimai į sąskaitą: 310-1390508-02. 
Tikimės aktyvaus Jūsų dalyvavimo lietuviškuose renginiuose. 
 



Belgijos lietuviai pasakoja 

 
Praėjusių metų lapkričio mėnesį keletas BLB narių susitiko su 
buvusia Belgijos Lietuvių Bendruomenės pirmininke Stase Baltus. Ji 
pasakojo apie sunkų atvykimą į Belgiją, pirmuosius lietuvių 
emigrantus, apie BLB kūrimąsi, jos veiklą, lietuvių išeivių gyvenimą 
ir darbą, pirmuosius kontaktus su Lietuva. 
 
Stasė Baltus išvyko į 
vakarus  su Marijampolės 
gimnazistais 1944 metais, 
kartu su besitraukiančiu 
frontu. Pirmasis sustojimas 
buvo Gdynės (Lenkija) 
pabėgėlių stovykloje, kurioje 
žmonės buvo skirstomi, 
kur jie galėtų toliau trauktis 
ir susirasti darbą. S. Baltus 
po ilgų ir sunkių kelionių 
pasiekė Briuselį – “Mažosios  
pilies” (Petit Château) karo pabėgėlių punktą. Jame glaudėsi įvairių 
tautybių žmonės. Likimas S. Baltus nuvedė į Verviers miestelį, kur ji 
belgų šeimoje įsidarbino aukle. Po to dirbo spaustuvėje. Per pirmus 
8 metus Belgijoje ji nebuvo susitikusi su lietuviais, neturėjo jokių 
žinių apie savo šeimą Lietuvoje.  
 
Pirmosios sutiktos lietuvės Belgijoje buvo trys vienuolės iš Petit – 
Rechain vienuolyno.  
 
Vėliau S. Baltus sužinojo apie Lietuvių Bendruomenę, kuri buvo 
įkurta 1945 m. kunigo Danausko, dirbusio dėstytoju Briuselio 
licėjuje. Paminėtina, kad 1946 metais Briuselyje lietuviai suorganizavo 
protesto akciją prieš neteisėtą Lietuvos okupaciją.  
 
Tuo metu Belgijoje buvo nemažai lietuvių – 1600 žmonių, tame 
tarpe ir buvusieji karo belaisviai. Pirmieji imigrantai dirbo anglių 
kasyklose ir metalo gamyklose. Darbo ir gyvenimo sąlygos 
angliakasių kaimeliuose nebuvo lengvos, todėl daugelis išvyko į 
kitas šalis (Vokietiją, Ameriką, Australiją). Lietuviškų šeimų Belgijoje 
liko labai nedaug. 
 
 



1956 metais S. Baltus susipažino su keliais šimtais lietuvių, likusių 
Belgijoje. Po dviejų metų ji buvo išrinka Lietuvių Bendruomenės 
pirmininke. Ji pakeitė buvusį pirmininką Praną Sekmoką, kuris 
išvyko į Ameriką. 1957 metais Lietuvių bendruomenė buvo 
užregistruota Liežo (Liege) mieste kaip tautinė mažuma.  
 
LB valdybą sudarė 4 valdybos nariai: Stasė Baltus, Jonas Priepuolis 
(Briuselyje), Vincas Jonaitis, Juozas Skimbirauskas. Lieže buvo 
pagrindinis bendruomenės žiedas, nes ten gyveno kunigas Dėdinas. 
Tuometinės bendruomenės veiklą sudarė mišių organizavimas 
(Limburgo ir Liežo provincijose). Lietuviai taip pat šventė Vasario 
16-ąją, Motinos dieną, organizuodavo susitikimus, vakarones.  
 
Po sunkiausio 10 metų periodo svetimoje šalyje, imigrantų gyvenimo 
sąlygos truputį pagerėjo. Algos buvo gan didelės, todėl žmonės 
gyveno ne taip ir blogai. 
 
Lietuviai turėjo leidimus gyventi Belgijoje – baltas korteles su 
raudona linija. Reikėjo reguliariai registruotis vietinėse valdžios 
įstaigose. Žmonės, išdirbę dvidešimt metų, galėjo įsigyti Belgijos 
pilietybę, gaudavo sveikatos draudimą ir galėjo išeiti į pensiją. Tačiau 
daugelis dirbdavo, kol turėdavo jėgų. Kai kurie mirdavo labai anksti 
dėl sveikatos sutrikimų, įgytų bedirbant anglių kalyklose.   
 
Daugiausia vyravo mišrios šeimos ir viengungiai. Su Lietuvos 
lietuviais S. Baltus bendraudavo laiškais. Ji gavo pirmą laišką nuo 
sesers po 10 metų gyvenimo emigracijoje. Jis Stasę pasiekė 
Raudonojo Kryžiaus pagalba.  
 
1970 metais Helsinkio konferencijoje Sovietų Sąjunga pasirašė 
susitarimą, palengvinantį išeivių  kontaktus su gimtąja šalimi. 
 
Brežnevo laikais iš Belgijos į Lietuvą galėjo atvykti asmenys, turintys 
Belgijos pilietybę. Stasė Baltus pirmą leidimą nuvažiuoti į Lietuvą 
gavo 1971 metais. Viešnagės sąlygos buvo gan griežtos – S. Baltus 
galėjo 5 naktis apsistoti Inturisto viešbutyje Vilniuje.  
 
 
BLB valdyba dėkoja Stasei Baltus už norą susitikti ir pasidalinti savo 
prisiminimais. Pasakojimą užrašė Jovita Grybauskaitė ir Kristina 
Jakavičiūtė.  



Au pair programa Belgijoje 
Rasa Vilčiauskaitė 
 
Šiuo metu labai populiari au pair kultūrinio bendradarbiavimo programa. 
Jos dalyvėmis gali tapti visos netekėjusios ir neturinčios vaikų, 
mokančios užsienio kalbą ir mylinčios vaikus merginos. Au pair 
programos dalyvės gyvena šeimose, prižiūri vaikus, padeda namų 
ruošoje. 
 
Į Belgiją atvažiuojančių lietuvaičių skaičius vis didėja, tad nusprendėme 
pasidomėti šia programa, jos privalumais ir trūkumais. Savo patirtimi 
bei įspūdžiais mielai pasidalino Laima Žilytė, Daiva Kanapienytė, 
Kristina Šmulkštytė ir Ugnė Ačaitė.  
 
Merginos pasakojo, kad pasirinkti šią programą jas paskatino noras 
susipažinti su nauja šalimi, jos kultūra, patobulinti užsienio kalbos 
žinias ir užsidirbti. Tai legali programa, garantuojanti merginos išlaikymą 
ir sveikatos draudimą. Mergina lanko kalbos kursus ir gali kasdien 
praktiškai įtvirtinti kalbos žinias, bendraudama su vaikais, šeima ir 
draugais. Programos dėka galima išmokti vieną ar net kelias užsienio 
kalbas!  
 
Belgija - įvairiaspalvių tautybių paletė, tad tai palengvina atvykusių 
užsieniečių bendravimą. Nors kalba dažnai būna pirmas barjeras 
atvažiavusiai au pair merginai. Dauguma lietuvaičių atvyksta 
mokėdamos anglų kalbą, kas kelia nemažai sunkumų pradžioje. 
Laima pasakojo, kad jai “daug minusiukų davė nyderlandų kalbos 
žinios. Tiksliau pasakius - nemokėjau nei vieno žodžio, sunku buvo 
susišnekėti su vaikais, kalbėjom paukščių kalba”. Labai norint ir 
įdedant keletą pastangų, kalbos problemos dažniausiai greitai 
įveikiamos.  
 
Merginos teigė esą visos patenkintos savo šeimomis, tarpusavio 
santykiais, puikiai sutariančios su vaikais. Nors būna visko. Laima 
minėjo, kad au pair programa yra “kaip loterija”. Mergina pasirašo 
kontraktą gerai nepažinodama šeimos, dažnai net neįsivaizduodama, 
kas jos laukia. Kontrakte figūruoja vienos darbo valandos, o 
atvažiavus jų padaugėja, ne daugelis išdrįsta apie tai kalbėti su šeima, 
o ir kalbant ne visada padėtis pasikeičia. Kristina pasakojo, kad 
pirmoje šeimoje sunkiai ir daug dirbo: “jaučiausi toje šeimoje tiek 
fiziškai, tiek morališkai sužlugdyta, nejaučiau malonumo darbui, kuris 
būtinas šiame darbe, todėl nusprendžiau pakeisti šeimą. Dabar esu 
labai laiminga, mylima ir įvertinta. Santykiai su šeima geri ir šilti”. 



Iškilus problemoms, merginos kreipiasi į agentūrą, bet ne visada 
sulaukia pagalbos, dažnai pačios apkaltinamos. Agentūra merginoms 
pateikia kitų au pair merginų koordinates ir rengia susitikimus du 
kartus per metus, bet dažnai to nepakanka, o atsiradus sunkumams 
mergina neretai jaučiasi viena ir bejėgė. “Sakyčiau agentūra labai 
vangiai ir oficialiai bendrauja su merginomis, ji tik šiaip ne taip suranda 
šeima, o paskui... kaip dievas duos ar neduos...”, pasakoja Daiva. 
 
Merginos teigė, kad pradžioje sunkiausia adaptuotis prie naujos 
aplinkos, prie svetimos šalies. Ne vieną kankina namų ir tėvynės 
nostalgija, tad gal ne veltui ir svetur ieškoma tėvynainių. Merginos 
minėjo, kad didžiausią dalį jų draugų tarpe visgi užima lietuviai ! 
 
Merginos, paklaustos kodėl pasirinko Belgiją, minėjo, kad jas suviliojo 
didžiausias Europoje mėnesinis užmokestis. Belgija yra Europos 
centre, tad labai lengvas susisiekimas su kitomis šalimis, puiki proga 
pakeliauti ! Pačioje Belgijoje galima sutikti daugelio tautybių žmonių, 
bendrauti įvairiomis kalbomis. Ugnė pasakojo, kad ji pasirinkusi 
Belgiją, nes mokėjusi prancūzų kalbą, o ji viena iš Belgijos valstybinių 
kalbų. Ir Belgijoje, skirtingai nei kitose šalyse, už kursus sumoka šeima. 
Merginos pasakojo, kad jas sudominusi Belgijos istorija, architektūra, 
papročiai. “Esu sužavėta, na gal labiau nustebinta jų mandagumu, 
kada jie sveikindamiesi kiekvieną kartą bučiuojasi po kelis kartus, net 
vyrai su vyrais, pas mus Lietuvoj tai tikrai nelabai įprasta” pasakoja 
Daiva. Kristina liko sužavėta “žmonių gerumu, draugiškumu, geru 
gyvenimo lygiu, gera ekonomine, teisine ir socialine sistema”.  
 
Tačiau merginos nepatenkintos Belgijos oru, kuris kartais gadina visus 
planus ir nuotaiką. Daiva pažymėjo “belgų užtęstą dokumentų ir 
formalumų tvarkymą”, kuris atima daug laiko ir kantrybės. 
 
Visoms merginoms ši programa buvo svarbi savarankiškumo ugdymo, 
brandumo ir gyvenimiškos patirties mokykla. Nauja aplinka, įvairūs 
išbandymai skatina labiau pažinti save, moko bendrauti. Laima minėjo, 
jog programos dėka “iš dalies pasikeičia požiūris į gyvenimą”, o įvykę 
nesklandumai  “mane tik užgrūdino”. Kristina pasakojo, kad “įgyjama 
patirties vaikų auklėjime kas labai praverčia gyvenime”. 
 
Būsimoms au pair merginoms mūsų pašnekovės pataria neskubėti 
rinktis šeimą, gerai žinoti kontrakto sąlygas ir dienotvarkę, nebijoti 
kalbėti su šeima iškilus nesusipratimams, būti savimi, būti darbščioms, 
pareigingoms, draugiškoms ir jums bus atsilyginta tuo pačiu ! 



Oficiali informacija 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XI seimas 

Aurelija Goris – Norienė 
 
2003 metų liepos 8-11 dienomis Vilniuje susirinko atstovai iš 35 šalių 
Lietuvių Bendruomenių į kas 3 metus renkamą Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės (PLB) Seimą. Rytų kraštų atstovų dalyvavimą Seime 
rėmė Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LR vyriausybės, 
vakarų kraštų atstovai dalyvavo už savo bendruomenių lėšas, o 
daugumos mažų bendruomenių atstovai (tame tarpe ir Belgijos) už 
kelionę, registracijos mokestį bei pragyvenimą mokėjo savo 
asmeninėmis lėšomis. 
 
Seimo programa buvo gana intensyvi. Posėdžiauta kasdien nuo 9 iki 
18 valandos su trumpomis pertraukomis. Kultūrinės dalies šiais metais 
nebuvo numatyta, išskyrus susipažinimo ir uždarymo vakarus, todėl 
žmonės, norėję pabendrauti neoficialioje aplinkoje, vakarais patys 
organizavosi susibūrimus. 
 

 
 
Seimas išrinko naują PLB valdyba:  
 

• Gabrielius Žemkalnis – PLB Valdybos Pirmininkas, PLB atstovas 
Lietuvoje 

• Dalia Henke – Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos Pirmininkė 
• Jaras Alkis – Naujakuriai (Europa), sportas, padedantis PLB 

atstovybėje 



• Daina Bogdanienė – Mažosios Europos bendruomenės - ryšiai, 
naujakuriai (kartu su J.Alkiu) 

• Roberto Ibarra Veta – Pietų Amerikos LB ryšiai 
• Bronius Makauskas – Specialūs projektai  
• Birutė Nenartavičiūtė – Rytų kraštų (Rusija, Ukraina, Moldova, 

Uzbekija, Kazachstanas veikla) 
• Giedra Paulionienė – Švietimas  
• Kun. Edis Putrimas – Jaunimo ir naujakurių reikalai  
• Liuda Rugienienė – Ryšiai su JAV LB, JAV LB veiklos 

informacija  
• Romas Vastokas – Kultūra  
 

Seimas taip pat išrinko naują kontrolės komisiją: Vida Stanevičienė, 
Hortsas Žibas, Dalia Puškorienė bei garbės teismą. Jau pasibaigus 
seimui, prasidėjo intensyvios diskusijos JAV LB tarpe kas gali ar 
negali buti garbės teismo nariais, todėl garbės teismo sudėtis nėra 
oficialiai patvirtinta iki šiol. 
 
PLB seimas priėmė šias rezoliucijas ir nutarimus: 
 
1. Nutarimą dėl Lietuvos įvaizdžio pasaulyje 
PLB XI Seimas, pažymėdamas, kad vienas iš jo tikslų yra kuo 
išsamiau ir plačiau pristatyti pasauliui Lietuvos kultūrą, kalbą, istoriją, 
mokslą ir švietimą, prašo LR Vyriausybę remti užsienio lietuvių 
kultūros centrų, švietimo įstaigų (mokyklų), organizacijų, kitų institucijų 
pastangas ir padėti PLB kraštų valdyboms, švietimo ir kitoms 
institucijoms formuoti teigiamą Lietuvos įvaizdį pasaulyje. 
 
2. Nutarimą dėl PLB fondo 
PLB XI Seimas nutaria, kad JAV Ilinojaus ir Mičigano valstijose 
veikianti PLB fondo korporacija yra pavaldi PLB Seimui ir PLB Valdybai.  
 
3. Nutarimą dėl vasaros stovyklų Lietuvoje lietuvių kilmės 
moksleiviams 
PLB XI Seimas, matydamas būtinybę užtikrinti lietuvybės tęstinumą 
užsienyje diegiant ir skatinant užsienio lietuvių jaunimui dėmesį ir 
meilę Lietuvai, prašo LR Vyriausybę bei atitinkamas institucijas įsteigti 
Lietuvoje vasaros stovyklas užsienyje gyvenantiems lietuvių kilmės 
moksleiviams (pradžios mokyklos ir gimnazijos), finansiškai jas remti ir 
sukurti palankias sąlygas dalyvauti jose jaunuoliams iš šeimų, 
neturinčių tam lėšų. 
 
 



4. Rezoliuciją dėl SSRS okupacijos žalos atlyginimo 
PLB XI Seimas, pažymi, kad Lietuvoje reikalavimas atlyginti SSRS 
okupacijos padarytą žalą yra įtvirtintas Seimo priimtu įstatymu; kad 
šiuo klausimu derybos su Rusija yra nepradėtos ir Rusija iki šiol 
nesutinka prisiimti valstybinės atsakomybės už tai, kad būtų atlyginta 
SSRS okupacijos padaryta žala Lietuvos Respublikai ir jos 
gyventojams; ragina LR Vyriausybę diplomatinėmis priemonėmis, 
pasitelkiant tarptautines organizacijas ir forumus, atkakliai kelti žalos 
atlyginimo klausimą ir siekti, kad Rusija pripažintų savo atsakomybę 
už SSRS okupacijos žalą ir pradėtų ją atlyginti; prašo, kad LR Seimas 
įstatymą “Dėl SSRS okupacijos žalos atlyginimo” laikytų nekeičiamu. 
 
5. Rezoliuciją dėl katalikų ir evangelikų sielovados klausimų 
PLB XI Seimas, pažymėdamas, kad lietuvių katalikų ir evangelikų 
sielovados per parapijas ir misijas ilgus dešimtmečius ne tik užtikrino 
pasaulyje pasklidusių tautiečių religinį aptarnavimą, bet puoselėjo ir 
lietuvių bendruomenių susitelkimą, kad šiuo metu lietuvių emigrantų 
skaičius sparčiai auga, o lietuvių kunigų užsienyje skaičius vis mažėja, 
prašo Lietuvos Katalikų Bažnyčios Vyskupų Konferenciją ir 
Apaštališkąjį Nuncijų Lietuvoje užtikrinti užsienio lietuvių katalikų 
sielovadą su Ganytoju priešakyje; prašo Evangelikų Bažnyčios 
vadovybę užtikrinti lietuvių evangelikų sielovadą išeivijoje. 
 
6. Rezoliuciją dėl Lietuvos valdovų rūmų 
PLB XI Seimas, suprasdamas Valdovų rūmų reikšmę, džiaugiasi LR 
Seimo ir Vyriausybės pastamgomis atkurti Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės Valdovų rūmus iki 2009 metų ir kreipiasi į visas PLB 
kraštų valdybas ragindamas prisidėti prie Valdovų rūmų atkūrimo ir jų 
garsinimo; prašo LR Vyriausybę Valdovų rūmuose įrengti PLB menę. 
 
7. Rezoliuciją dėl sporto veiklos plėtojimo 
2006 metais Lietuvoje, Panevėžyje, vyks IV Lietuvos tautinė 
olimpiada. Joje kviečiami dalyvauti įvairių šalių lietuvių bendruomenių 
nariai, sporto organizacijos ir sąjungos. PLB Seimas prašo ir skatina 
visų šalių lietuvių atstovus dalyvauti Lietuvos tautinėje olimpiadoje, 
vyksiančiose sporto žaidynėse ir ragina tęsti tolesnį pasaulio lietuvių ir 
Lietuvos sporto organizacijų bendradarbiavimą. 
 
8. Rezoliuciją dėl švietimo reikalų 
PLB XI Seimas, kreipiasi į LR Vyriausybę, prašydamas atkreipti 
ypatingą dėmesį į lituanistinio švietimo padėtį už Lietuvos valstybės 
ribų. 
 



9. Rezoliuciją dėl LR Vyriausybės nutarimo Nr. 320 “Dėl politinių 
kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2002–2007 
metų programos ir gyvenamųjų patalpų suteikimo nuomos pagrindais 
grįžtantiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir 
tremtiniams bei jų šeimos nariams patvirtinimo” papildymo. 
 
2002 m. kovo 5 d. LR Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 320. Jame yra 
išsami šios kategorijos žmonių poreikių analizė, numatytos lėšos 
programai realizuoti, nustatyti prioritetai, aptartos aplinkybės ir išimties 
atvejai. 
 
Deja, šiame nutarime nustatyta, kad dokumentai turi būti pateikti ir 
papildyti iki 2002 m. gruodžio 31 d. Daugelis politinių kalinių, tremtinių 
ir jų vaikų iki nustatytos datos nespėjo kreiptis į Lietuvos savivaldybes 
su prašymais suteikti būstą nuomos pagrindais ar negavo iš Lietuvos 
Gyventojų Genocido ir Rezistencijos tyrimo centro nustatytos formos 
pažymėjimo, liudijančio nukentėjusio asmens statusą. 
 
Įsigaliojus minėtam nutarimui, teisės į butų nuomą ir lengvatas 
netenka reabilituotų politinių kalinių ir tremtinių vaikai, gimę po to, kai 
tėvams jau buvo panaikinti laisvės suvaržymai. Realiai grįžtančių 
politinių kalinių ir tremtinių Lietuvos TSR neregistravo ir nedavė jiems 
darbo, todėl jie buvo priversti gyventi Rusijoje ir kitose šalyse. Ankstesni 
LR Vyriausybės nutarimai dėl tremtinių ir politinių kalinių grįžimo leido 
šios kategorijos žmonėms nuomotis butus ir gauti vienkartines 
išmokas, jei jie buvo gimę tremties vietose ir neturėjo nekilnojamojo 
turto Lietuvoje. 
 
PLB Seimas prašo LR Vyriausybę papildyti nutarimą Nr. 320 ir pratęsti 
dokumentų pateikimo terminą butams nuomoti ir paramai gauti iki 
2005 m. gruodžio 31 d. bei suteikti galimybę iki šiol iš tremties vietų 
negrįžusiems politiniams kaliniams, tremtiniams bei jų vaikams, 
gimusiems tremties vietose, kreiptis su prašymais suteikti būstą 
nuomos pagrindais. 
 
10. Rezoliuciją dėl Pasaulio Lietuvių Bendruomenės organizacijų 
pavadinimų rašymo didžiosiomis raidėmis 
PLB XI Seimas prašo, kad PLB organizacijų pavadinimus rašytų 
didžiosiomis raidėmis; ragina LR institucijas ir žiniasklaidą laikytis šios 
nuostatos. 
 
 
 



11. Rezoliuciją dėl naujos Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vizijos 
sukūrimo ir Lietuvos įvaizdžio formavimo 
PLB XI Seimas, įpareigoja PLB Valdybą sudaryti organizacinį komitetą 
dėl naujos PLB vizijos sukūrimo ir misijos užduočių parengimo 
strateginei PLB plėtrai, ragina visus pasaulio lietuvius kartu ir atskirai 
kurti teigiamą Lietuvos, kaip demokratinės ir suverenios valstybės, 
įvaizdį kituose pasaulio kraštuose. 
 

PLB Seimo išvados: 

 

PLB XI Seimo Nutarimų komisija,  
- siūlo apsvarstyti LR valstybės institucijų ir PLB bendradarbiavimo 

formas ir struktūras;  
- ragina stiprinti glaudesnius PLB kraštų valdybų ir Pasaulio 

lietuvių jaunimo sąjungos kraštų valdybų abipusius ryšius; 
- remia Lenkijos lietuvių bendruomenės pastangas išsaugoti 

lietuvių švietimą Suvalkų krašte bei ragina LR aukščiausias 
valdžios initucijas remti šias pastangas; 

- siūlo PLB Valdybai pritarti PLB ir Archyvų departamento projektui 
bei jį plėtoti; 

- ragina praplėsti atskirų kraštų lietuvių bendruomenių komunikacijos 
ryšius šiuolaikinėmis moderniomis priemonėmis, taip pat ryšius 
tarp tų pačių bendruomenių narių; 

- džiaugiasi tautinės lietuvių dvasios atgimimu ir puoselėjimu 
Lietuvoje ir už jos ribų; 

- skatina šeimos vaidmenį lietuvių bendruomeniniame gyvenime; 
- skatina lietuvių diasporą nuoširdžiai priimti naujakurius; 
- vertina naujakurių indėlį į bendruomenių veiklą; 
- atkreipia dėmesį, kad globalizacijos procesai iškelia tautinės 

kultūros išlikimo klausimą; 
- atkreipia LR Vyriausybės dėmesį į kai kurių kraštų lietuvių 

bendruomenėse iškilusias socialines ir sveikatos apsaugos 
problemas ir prašo jas spręsti; 

- dėkoja dirbantiesiems lietuvių švietimo, kultūros, visuomeninio 
darbo ir socialinės labdaros baruose ir ragina toliau nenuilstamai 
tęsti šį darbą; 

- ragina skatinti jaunimą vykti į Lietuvą studijuoti ir juos remti 
finansiškai; 

- ragina PLB Valdyba ir kraštų delegacijas prieš susirenkant PLB 
Seimui pateikti jau suformuluotų rezoliucijų projektus rūpimais 
klausimais; 

remdama LR Seimo 2003 m. liepos 3 d. nutarimą Nr. IX-1689, skelbia 
PLB kraštuose 2004 metus Kalbos ir knygos metais. 



Informacija iš LR ambasados Briuselyje 
 
 
 
Sveiki mieli tautiečiai,   
 
Norėčiau priminti (o kas nežino – informuoti), kad nuo 2003 m. 
sausio 1d. įsigaliojęs gyvenamosios vietos deklaravimo 
įstatymas numato, kad visi LR piliečiai, išvykdami iš Lietuvos 
ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, privalo deklaruoti savo 
išvykimą arba savo pasų poskyryje/migracijos tarnyboje 
Lietuvoje (pagal gyvenamąją vietą), arba LR ambasadoje 
užsienyje. Deklaravimo LR ambasadose laikas pratęstas dar 
metams, t.y. iki 2004 m. gruodžio 31d. Deklaruoti, o tiksliau 
išsideklaruoti iš Lietuvos, yra būtina, kad galėtumėte 
ambasadoje atlikti bet kokius konsulinius veiksmus (keisti pasą, 
registruoti civilinius aktus, tvirtinti/rašyti įgaliojimus ir pan.) 
 
Gyvenamosios vietos deklaravimui reikia: 1) pateikti  galiojantį 
LR pasą, 2) užpildyti ambasadoje deklaravimo anketą, 3) 
sumokėti 5 Eurus (konsulinis mokestis) už paso kopijos 
patvirtinimą. 
 
Norėčiau pridurti, kad jei turite klausimų / problemų / patarimų, 
susijusių su jūsų buvimu užsienyje- nedvejokite, kreipkitės į 
ambasada:  
rue Maurice Liétart 48 
1150 Bruxelles/Brussel,  
tel: 02/772 27 50 
fax: 02/772 17 01;  
e-mail: lithembassy@pop.kpn.be.  
Arba mano asmeninis: irena.skullerud@pop.kpn.be  
 
Kuo galėsim, tuo padėsim. 
 
Irena Skullerud 
LR ambasados Belgijoje 
Pirmoji sekretorė 



Nuomonė 
Ta mažytė rusakalbė Lietuva… 

Robertas Pogorelis 
 
Pirmąją savo darbo savaitę Lioveno (Leuven) universitete buvau 
supažindintas su doktorantūrą bebaigiančiu kolega. – Sveikas, – 
sakau, – esu Robertas iš Lietuvos. – Iš Lietuvos? Robertas? – 
nustebo mano naujasis kolega, pabrėžtinai ištardamas galūnę “as”. 
– O kaip tai skambėtų tikrąja rusų kalba – Robertov? 
 
Tai, žinoma, buvo ne pirmas išgirstas panašus klausimas. Kartą, 
artėjant Rusijos prezidento rinkimams, viena gerai mane pažinojusi 
politologė, žymi Vidurio-Rytų Europos šalių specialistė, dirbanti 
prestižiniame Didžiosios Britanijos Esekso universitete, paklausė, 
už ką ruošiuosi balsuoti. Suvokti, kodėl man nepriklauso balsuoti, jai 
prireikė keliolikos sekundžių. 
 
– A, Litouwen… žinoma, kad žinau! – džiugiai ištarė kita mano 
bendradarbė. – Tai Latvija! Nusistebėjęs jos žiniomis, išgirdau dar 
įdomesnių dalykų. – Iš kur man žinoti, kur ta Lietuva, jeigu tos 
Baltijos šalys tokios mažuliukės, jog reikia mikroskopo jas įžiūrėti 
žemėlapyje? – dėstė ji toliau. – O ar žinai, kad Lietuva daugiau nei 
dukart didesnė už Belgiją? – klausiu jos. – Kaip tai? Negali būti… 
 
Daugelis lietuvių pyksta, susidūrę su panašiomis situacijomis. 
Manau, visai be reikalo. Ar žiūrėjote “Klausimėlio” laidą, kurioje 
žurnalistas Lietuvos miestų gatvėse klausinėjo praeivių, kas yra 
Bagdadas. Kad tai Irako sostinė, žinojo tik kas aštuntas pašnekovas! 
Buvo manančių, kad tai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestas 
ar net Amerikos sostinė. Taigi vidutiniai lietuviai nėra geresni 
geografijos žinovai negu vidutiniai belgai, todėl nėra ko pykti ant 
pastarųjų. 
 
O dabar kiek kitokia situacija. Į renginį Briuselyje pakviečiu kolegę iš 
Rusijos. Renginiui pasibaigus, su grupe lietuvių einame į barą. Nors 
su kolege šneku rusiškai, pora pažistamų lietuvių merginų pasako 
tik kelias angliškas frazes. Mano įžvalgioji kolegė klausia jų: ar jūs iš 
tikrųjų nemokate rusų kalbos? Tuomet pasigirsta atsakymas 
sklandžia rusų kalba: mes iš principo nekalbame rusiškai! Klausiu, 
kodėl? – Ogi mes taip pripratom Vilniaus gatvėse. Jei mūsų ko nors 
paklausia rusiškai, mes tam žmogui atsakome: gyveni Lietuvoje ir 
turi kalbėti lietuviškai! – O jeigu jis turistas iš Rusijos? – smalsauju. 



– Vilniuje turistų nėra! – išgirstu itin logišką atsakymą, prie kurio 
priduriama: taip elgiasi mūsų tėvai, taigi ir mes elgiamės taip pat. 
 
Tąsyk mano šaunioji kolegė pernelyg neįsižeidė, tačiau man buvo 
itin skaudu patirti šitokį kvailą savo tautiečių elgesį. “Iš principo” 
nekalbėdamos rusiškai, merginos nepakėlė mūsų šalies įvaizdžio, o 
kaip tik jį sumenkino, atskleisdamos savo ribotumą ir provincialumą. 
Juk kalbų mokėjimas yra didelė vertybė. Neturėčiau daugelio 
draugų, jeigu nebendraučiau su jais jų kalba – rusų, lenkų ar ispanų. 
Juk ir mums malonu, kai užsienietis prabyla lietuviškai. Tegu 
naujasis mūsų pažįstamas papasakoja savo tėvynainiams apie 
sutiktą draugišką lietuvį, kuris netgi moka jo gimtąją kalbą, - tuo mes 
puikiai pristatysime Lietuvą. O sutikę žmogų, ne iš blogos valios 
maniusį, jog Lietuva - Liuksemburgo dydžio šalis, kurioje kalbama 
slaviškai, nepykime ant jo. Padėkokime jam už domėjimąsi ir 
paaiškinkime, kaip yra iš tikrųjų. Užuot reikalavę iš kitų, 
pareikalaukime daugiau iš savęs pačių. 
 

 
Kalėdinis “Aktorių Trio” Koncertas Leuvene  
 



Patarimai kelionių mėgėjams 
Nebrangiai po Europą 

Robertas Pogorelis 
 
Apsigyvenę Belgijoje, lietuviai svajoja nebrangiai pakeliauti po 
Europą. Belgija yra gana palanki pigių kelionių atžvilgiu, tačiau 
daugelis, nežinodami visų galimybių, moka daug. Čia rasite 
patarimų, kaip išleisti mažiau ir pamatyti daugiau. 
 
Pirmiausia apie keliones lėktuvu. Turbūt jau žinote apie Ryanair 
skrydžius iš Šarlerua (Charleroi) oro uosto (iki balandžio pabaigos)  
į Glazgą, Stokholmą, Barseloną, Romą, Veneciją, Milaną, Pizą, 
Londoną ir kai kuriuos kitus miestus. Sunku nuspėti, kada jų 
skrydžiai pigiausi, tačiau tikrai ne likus savaitei iki kelionės! 
Planuokite kelionę dviem trim mėnesiais iš anksto ir nuolat sekite 
skrydžių kainas www.ryanair.com. Gerai pataikę nupirkti, nuskrisite 
itin pigiai (pats neseniai skridau į Glazgą už septynis eurus!). Tačiau 
atminkite, jog Ryanair skraidina į nepagrindinius oro uostus, o jų 
nemokamo bagažo limitas – tik penkiolika kilogramų! Neturintiems 
banko kortelės, skrydį internetu gali nupirkti kitas žmogus. Jei 
mokėsite Electron kortele, skrydis kainuos pigiau, tačiau ją priima tik 
Ryanair, o kitos bendrovės reikalauja VISA (Maestro, deja, netinka). 
 
O ar žinote, kad nauja Lenkijos pigių skrydžių bendrovė Air Polonia 
(www.airpolonia.com) atidarė naujus reisus iš Šarlerua į Varšuvą 
bei Katovicus? O iš Lenkijos labai nebrangu pasiekti Lietuvą! 
Netrukus pigius skrydžius iš Šarlerua į Lenkiją bei Vengriją planuoja 
pradėti ir Wizz Air (www.wizzair.com). 
 
Iš Briuselio Midi stoties į Šarlerua oro uostą autobusai veža už 10 
eurų į vieną pusę; tvarkaraštį rasite www.charleroi-airport.com 
(nuspauskite ‘Acces & Parkings’). Tačiau jei vykstate ne naktį, pigiau 
važiuoti traukiniu iki Šarlerua, o toliau miesto autobusu. Bendras 
bilietas nuo Briuselio iki pat Šarlerua oro uosto ir atgal, kainuojantis 
14,40 eurų, parduodamas visose geležinkelio stotyse. Belgijos 
traukinių tvarkaraščius rasite www.b-rail.be, o autobusai iš Šarlerua 
stoties į aerouostą dienos metu važiuoja kas pusvalandį – išvyksta 
15 ir 45-ąją kiekvienos valandos minutę ir užtrunka 10 minučių. 
 
Keletas kitų bendrovių nebrangiai skraidina iš pagrindinio Briuselio 
oro uosto Zaventem: belgų SN Brussels (www.flysn.com) ir Virgin 
Express (www.virgin-express.com), italų Volareweb 



(www.volareweb.com), švedų Snalskjutsen (www.snalskjutsen.com), 
šveicarų Helvetic (www.helvetic.com). Jei šių bendrovių skrydžiai 
jūsų netenkina, išbandykite www.connections.be – čia galite ne tik 
užsakyti lėktuvų bilietus, bet ir rasti nebrangių paskutinės minutės 
poilsio pasiūlymų. Taip pat apskaičiuokite, ar neišeis pigiau skristi iš 
Vokietijos ar Olandijos. Iš Roterdamo nebrangiai skraidina BasiqAir 
(www.basiqair.com), iš Kiolno-Bonos – Germanwings 
(www.germanwings.com) ir HLX (www.hlx.com), o iš Diuseldorfo – Air 
Berlin (www.airberlin.com) bei Germania Express (www.gexx.de). 
Visos minėtos bendrovės parduoda savo skrydžius internete. 
 
Toliau apie keliones traukiniu. Nesitikėkite, jog stoties kasininkas 
jums pats pasiūlys pigiausią variantą, ypač jei jūsų kelionės 
maršrutas nėra labai paprastas. Geriausia iš anksto žinoti ne tik 
norimus traukinius (tarptautinius maršrutus planuokite www.bahn.de), 
bet ir pageidaujamą bilieto tipą. Kartą turėjau važiuoti iš Leuven į 
Vokietiją (Marburgą). Pirmiausia kasoje man pasiūlė bilietą už 130, 
po to už 85 eurus, ir tik pasakius norimo bilieto tipą, man pardavė 
bilietą tuo pačiu maršrutu už…49 eurus!  
 
Visi žino greituosius Thalys traukinius, iš Briuselio į Paryžių 
nulekiančius per mažiau kaip pusantros valandos. Jei pirksite iš 
anksto (bent prieš dvi savaites, jeigu neišpirkta kvota), pigiausias 
Thalys bilietas iš Briuselio į Paryžių ir atgal kainuos 49 eurus, o į 
Kiolną ir atgal – tik 29 eurus! Jei negyvenate mieste, kuriame 
sustoja Thalys, su nedidele priemoka jūsų Thalys bilietas galios nuo 
bet kurios Belgijos stoties. O jei vykstate į Londoną su Eurostar, 
“jungiamoji” kelionė nuo bet kurios Belgijos stoties įskaičiuota į 
bilieto kainą.  
 
Į Vokietiją galite vykti ne tik Thalys ar ICE, bet ir “paprastais” 
traukiniais. Planuodami kelionėje praleisti bent vieną šeštadienio 
naktį, ne vėliau kaip prieš tris dienas galite nusipirkti “Sparpreis 25”, 
o bent prieš savaitę – dar pigesnį “Sparpreis 50” bilietą. Labai 
apsimoka važiuoti keliese, nes pakeleiviai moka tik pusę bilieto 
kainos (ši taisyklė galioja ir ICE traukinių bilietams). Dar didesnę 
nuolaidą gausite turėdami RailPlus kortelę. Ji suteikia 25 proc. 
nuolaidą daugeliui tarptautinių bilietų (bet negalioja Thalys ar 
Eurostar traukiniuose). Lietuvoje šią kortelę pirkti gerokai pigiau 
negu Belgijoje. 
 



Nesant nuolaidai, tarptautiniai tarifai tam pačiam atstumui yra 
gerokai brangesni už vidinius, todėl dažnai bus pigiau įsigyti tris 
atskirus bilietus: vieną kelionei iki paskutinės Belgijos stoties (pvz., 
Arlon, Welkenraedt, Essen) ir atgal, kitą pervažiavimui per sieną ir 
atgal, o trečią nusipirkti jau pervažiavus sieną. Pasinaudokite 
įmanomomis nuolaidomis iki tolimiausio Belgijos taško, tokiomis 
kaip Go Pass, Rail Pass, savaitgalio ar ‘vienos dienos Ardenuose’ 
bilietai (žr. www.b-rail.be/rnvn/E/formul/index_m2.html). Jūs turite 
teisę neišlipdami važiuoti vienu traukiniu turėdami kelis skirtingus 
bilietus skirtingoms maršruto atkarpoms! 
 
Jei dažnai keliaujate dideliais atstumais, labai patarčiau įsigyti 
dešimties kelionių bilietą Go Pass (neturintiems 26 metų) arba Rail 
Pass (vyresniems): kelionė Belgijoje į vieną pusę jums kainuos 
atitinkamai 4,15 arba 6,20 eurų nepriklausomai nuo atstumo. Jeigu 
važiuojate keliese, jūsų Go Pass ar Rail Pass bilietu turi teisę 
pasinaudoti ir bendrakeleiviai, jei užpildysite atitinkamą skaičių 
laukelių. 
 
Stropiai saugoma “paslaptis” – EUREGIO bilietas, leidžiantis už 13 
eurų visą dieną neribotai važinėti traukiniais bei autobusais 
nemažoje Belgijos, Vokietijos bei Olandijos dalyje – Haselto, Liežo, 
Mastrichto, Acheno ir Diūreno miestuose bei apylinkėse (žemėlapis 
www.avv.de/avv/euregioticket/euregioticket.html). Savaitgaliais, o 
taip pat per Belgijos, Vokietijos ar Olandijos nacionalines šventes su 
vienu EUREGIO bilietu gali keliauti du suaugusieji ir trys vaikai. 
Puiki galimybė nebrangiai vienos dienos išvykai po šį įdomų 
regioną! EUREGIO bilietas taip pat palankūs vykstantiems vienai 
dienai į Kiolną; juo naudokitės tarp Liežo ir Diūreno, o Vokietijoje 
(pvz. Achene) nusipirkite papildomą bilietą Diūrenas-Kiolnas-
Diūrenas (11 eurų). Briuselio stotyje EUREGIO bilieto negausite, 
tačiau pakeliui į Liežą jį nusipirksite iš traukinio konduktoriaus. Jis 
taip pat parduodamas Liežo ir kitose regiono stotyse. Tačiau jei jūsų 
trys ar daugiau ir keliaujate Kiolno kryptimi, EUREGIO bilietas 
nebeapsimokės; atvykę į Acheną nusipirkite “Schöner Tag NRW” 
(darbo dienomis, 25 eurai) arba “Schönes Wochenende” 
(savaitgaliais, 28 eurai) bilietą, leidžiantį net penkiems žmonėms 
vieną dieną keliauti regioniniais ir vietiniais Vokietijos traukiniais. 
 
Planuodami kelionę per Vokietiją į Daniją, Čekiją, Lenkiją, Austriją 
ar tolimesnes šalis (įskaitant Lietuvą), nepirkite bilietų visai kelionei 
Belgijos stotyse. Vokietiją galite pervažiuoti naktiniu traukiniu iš 



Kiolno už 29 eurus (arba 39 jei norite miegamos vietos), iš anksto 
(bent prieš dvi savaites, jei neišpirkta kvota) užsakę bilietą 
www.nachtzugreise.de ir jį atsiėmę Kiolno stotyje prieš kelionę. 
 
Jeigu jūsų traukinys smarkiai vėluoja arba nespėjate persėsti, 
geležinkelio pareigūnai (ypač Vokietijoje) paprastai leidžia važiuoti 
ICE arba Thalys traukiniais, net jei jūsų bilietas jiems negalioja, - 
nebijokite paprašyti! 
 
Vykstantiems į Olandiją ar Liuksemburgą palankios yra savaitgalio 
ar jaunimo nuolaidos. Tačiau į Liuksemburgą iš Briuselio galite dar 
pigiau nuvažiuoti autobusu: www.easybycoach.com. Autobusai taip 
pat gali būti palankūs vykstantiems iš Antverpeno, Lioveno ar 
Haselto apylinkių į pietinę ar rytinę Olandijos dalį: De Lijn autobusų 
maršrutai driekiasi iki pat Bredos, Tilburgo bei Mastrichto. Tikslų 
maršrutą sužinosite www.delijn.be, nuspaudę “reiswegplanner”; 
deja, sistema itin lėta, o informacija pateikiama tik olandų kalba. 
Nors tokia kelionė su persėdimais užtruks ilgiau nei traukiniu, ji 
atsieis itin pigiai: vienos dienos DeLijn bilietas visam maršrutų tinklui 
kainuoja penkis, o trijų dienų – 7,50 euro. Neskubantiems tai puikus 
būdas pasigrožėti Flamandijos provinciją. 
 
Na, ir paskutinis patarimas – mėgstantiems keliauti autostopu: 
www.hitchhikers.org bei www.taxistop.be puslapiuose nuolat 
skelbiasi vairuotojai, važiuojantys į tolimus kraštus ir pageidaujantys 
paimti pakeleivių (nemokamai arba už minimalų mokestį). Tai 
pigiausias keliavimo būdas, o ar jis saugus – patys spręskite. 
 
Gero kelio ir malonių įspūdžių! 
 

 



                        
 

 

“Kaleidoskopas” yra  Belgijos Lietuvių Bendruomenės 

valdybos iniciatyva. Jis leidžiamas vieną kartą 

metuose. 

 

 

 
 

Antrojo “Kaleidoskopo” šaunūs bendradarbiai: Aurelija 
Norienė-Goris, Jovita Grybauskaitė, Kristina Jakavičiūtė, 
Robertas Pogorelis, Regina Pauliukovaitė, Rasa 
Vilčiauskaitė, Michael Roekaerts. 
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