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2012 metų kovo 11 d. vyko ataskaitinis Berlyno lietuvių bendruomenės (toliau BLB) susirinkimas. 

Susirinkime dalyvavo 30 BLB narių, 6 svečiai, tarp kurių ir Hamburgo lietuvių bendruomenės 

pirmininkė bei 2 Lietuvos Ambasados darbuotojai. 

 

Susirinkusiuosius su kovo 11-ąja pasveikino Lietuvos ambasadorius Mindaugas Butkus. 

BLB pirmininkė Irena Sasnauskienė taip pat visus pasveikino su švente bei pristatė BLB valdybos 

narius. 

Skretorė Dovilė Šermokas papasakojo apie Berlyne vykusius lietuviškus renginius, 

organizuotus 2011-2012 metais. Jų buvo 34. Taip pat pateikė informaciją apie naująjį internetinį 

BLB puslapį, paaiškino kaip juo naudotis ir supažindino su nauju „ Facebook“ puslapiu. Taip pat 

pristatė planus keisti puslapio dizainą bei išversti jį į vokiečių kalbą. 

Kasininkė Alina Spitzer pateikė finansinę BLB ataskaitą. Pasidžiaugė, kad BLB nariai 

aktyviau moka metinį nario mokestį ir kad padaugėjo naujų BLB narių. Taip pat kasininkė padėkojo 

privatiems asmenims finansiškai parėmusiems BL bendruomenę. Jeigu 2010 metais finansinė 

bendruomenės padėtis buvo kritiška - metų gale sąskaitoje buvo tik 90 Eurų, o 2011 metų pabaigoje 

sąskaitoje buvo jau 360 Eurų. 

  Svečias uždavė klausimą, kodėl į Vokietijos lietuvių bendruomenės sąskaitą Hiutenfelde 

kasmet yra pervedama 30% BLB surinktų lėšų. Sekretorė atsakė, kad yra vadovaujamasi nustatytais 

centrinės Vokietijos lietuvių bendruomenės įstatais. 

  Pabaigoje BLB valdyba padekojo BLB pirmininkei Irenai Sasnauskienei už ilgametį ir 

nuoširdų darbą – įteikė puokštę gėlių. Pirmininkė taip pat pareiškė padėką visiems prisidedantiems 

prie BLB veiklos, pakvietė ir toliau visus aktyviai bendradarbiauti. Toliau kalboje pirmininkė 

pakalbejo apie BLB problemas, rupesčius ir džiaugsmus. Paminėjo tai, kad pagal įstatus BLB 

pirmininkas turetu buti renkamas tik iš valdybos narių. Tačiau įstatai nariams pageidaujant gali būti 

ir keičiami. Taip pat pirmininkė pristatė BLB komisijos narius, padėkojo sporto klubo 

organizatoriui už aktyvų darbą BL bendruomenei. Po to pirmininkė įteikė dovanas aktyviausiems 

BLB nariams: Vilmai Remėzaitei (dainavo Lietuvos Himną), Ramintai Kurklietytei (sukūrusiai 

folkloro grupę „Saulalė“), Sauliui Jarmalavičiui (sporto klubo organizatoriui), Dovilei Šermokas 

(BLB sekretorei) ir Alinai Spitzer (BLB kasininkei) už nuoširdų darbą BL bendruomenės labui. 

Taip pat kalbą pasakė šeštadieninės lietuviškos mokyklelės mokytojas Gintaras Nacevičius. 

Jis trumpai pristatė mokyklėlės veiklą, pakvietė lietuvių vaikučius ir toliau mokytis lietuviškoje 

mokyklėlėje. 

Toliau buvo diskutuojama apie įvairius renginius. Buvo siūloma kviesti daugiau įvairiausių 

grupių ir atlikejų iš Lietuvos, bet tuo pačiu įvesti bilietų sistemą, kad atlikejams būtų galima 

sumokėti už kelionę, nakvynę, salės nuomą ir t.t. Lietuvos atlikėjai čia ypač laukiami. Taip pat 

iškelta mintis paremti ir vietinius muzikuojančius lietuvius, kuriems nereikia apmokėti kelionės ir 

nakvynės, bet būtų galima paskatinti honoraru. 

Pabaigoje BLB pirmininkė pakvietė visus gegužės 1 d. dalyvauti ekumeninėse pamaldose su 

Vokietijoje gyvenančiais lietuvių kunigais, stebėti Eurovizijos dainų konkursą, vyksiantį 

Azerbaidžiane Baku mieste gegužės pagaigoje ir dar kartą padėkojo visiems dalyvavusiems. 

 

                                                                  

                                                                                     Protokolą surašė BLB narė Jolanta Wolff. 

 

 


