
Visuotinio TLB Baltai narių susirinkimo vasario 16 d. 2014. protokolas 

Dalyviai 
Valdybos nariai: 

1. Darijus Strašunskas 

2. Gediminas karoblis 

3. Marius Andrijonas 

4. Rasa Šližytė 

5. Ingrida Rakauskienė 

6. Alma Jakavičiūtė – Janulė 

Nariai: 
7. Gina Rakauskaitė 

8. Stasys Barakauskas 

9. Justina Karoblytė 

10. Neringa Buivydienė 

11. Vaidas Buivydas 

Darbotvarkė 

1. 2013 m. renginių ataskaita 

2. Planuojami renginiai 2014 metais 

3. 2013 metų finansinė ataskaita ir 2014 metų biudžetas  

4. Pasiūlymai del įstatų keitimo 
o Padidinti Valdybos narių skaičių 2 asmenimis 

5. Nario mokesčio nustatymas 2014 metams 
o  Siūlymas: 200 kronų 

6. Kiti klausimai 
o Lietuviška kultūrinė mokyklėlė 
o Informacijos sklaida apie bendruomenę, jos veiklą ir renginius. 

 

Nutarimai 

1. Praeitais metais buvo organizuoti 7 renginiai. Apie juos plačiau A priede. 

2. Finansinė ataskaita pateikiama B priede 

3. Už Valdybos narių skaičiaus didinimą 10 dalyvių balsavo UŽ, 1 susilaikė 

a. Už Neringos Buivydienės kandidatūrą visi balsavo vienbalsiai 

b. Už Justinos Karoblytės kandidatūrą visi balsavo vienbalsiai 

4. 2014 metais planuojami šie vienkartiniai renginai bei juos koordinuojantys asmenys: 

a. Lietuvos Nepriklausomybės šventė vasario 16 d. ( 

--Rasa ir Gediminas 

b. Užgavėnės ( 

--Rasa užklausia rusų benduromenės SKAZKA dėl bendro užgavėnių šventimo 

c. Atvelykis  

--Alma 

d. Joninės 

--Rasa-Ingrida 

e. Žygis su palapinėmis 

--Justina -Gina 

f. Liepos 6 d. minėjimas, tautiškos giesmės kelionė per pasaulį 

--Justina 

g. Kalėdnės dirbtuvės 

--Ingrida  



h. Kalėdinė šventė 

--Neringa- Justina 

i. Galbūt bendruomenės auksarankų dalyvavimas miesto Kalėdinėje mugėje. TLB Baltai 

galėtų išpirkti vieną vietą norintiems prekiauti. Kitas pasiūlymas- pristatyti lietuviškus 

patiekalus, pvz., jungiantis prie kokio nors panašaus pobūdžio renginio (tarptautinių 

patiekalų mugė vyksta Stjørdal‘yje) 

--??? 

j. Orientavimosi varžybos su automobiliais ar pėstute su įvairiomis užduotimis ir 

vakarone (geocache?) 

--Marius?? 

k. Raiškiojo skaitymo vakaras ar šiaip talent šou 

-- Gediminas -Justina 

Bei periodiniai: 

l. Sporto renginiai  

--Darijus 

m. Sekmadieninis vaikų rytmetis, kultūrinė mokyklėlė  

--Justina su Gediminu kuruoja šį klausimą 

n. Informaciniai seminarai/susitikimai su muitinės, mokesčių, vaikų teisių apsaugos 

įstaigų darbuotojais 

--Alma 

o. Lietuviškų (naujų ir senų) filmų rodymas 

--Alma 

5. Visi vienbalsiai balsavo už 200 kr nario mokestį 2014 metams 

6. Kiti klausimai: 

a. Mokyklėlė (žr. 4.m. punktą) 

b. Informacijos sklaida – paruošti bukletėlius/informacinius plakatus, kuriuos galėtume 

paprastai paduoti sutiktiems lietuviams. Alma bus pagrindinis asmuo skelbiantis 

informaciją TLB Baltai Facebook prieigoje.  

--Alma  



Trsndelag lietuviq bendruomenes Baltai 2013 metq biudieto
ataskaita

Trondelag lietuviq bendruomenes Baltai - TLB Baltai - (Org.Nr. 912 222 519 ) iregistruota
Brcrymnoysund registruos e 29 .07 .20 13 .

Banko s4skaita atidaryta DNB banke 03.10.2013. S4skaitos numeris NO 1503.39.18280.

Per 2013 metus TLB Baltai iplaukos:

1. Nario mokestis - 16x100kr: 1600kr

2. Kaledines dirbtuves - 20x30kr: 600kr (gryni pinigai)

3 Karedinis":"Hillkxt*l#k="* 
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ine5ti i banko s4skait4)

4F,mas-*i'*1ti:x*:i*:*.=--,-"":r:"::;ffi 
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ike,iai
2014me11lplaukas)

WSO IPIAaKV 201s METAIS: 6970kr
WSO IPLAUKA 2A3 METAIS (sryni pinigai): 880kr

VISO PRISIDEDA PRIE 2014 METU IPI-I|UKQ: t280kr

Per 2013 metus TLB Baltai iSlaidos:

1. Internetine svetaine - 455kr

2. Kaledinis vakaras visai Seimai -fi72.251rr
r Rasai uZ deki pervesta 20l4metais - 189kr (persikelia i 2014metq i5laidas)

r Rasai atsiskait5rta gr5mais ui deki- 154kr

3. Filmas <Moterys meluoja geriau. Kristinu :

r Kino teatrui NOVA uZ sales nuoma 10.0001ff. Kadangi Ziiirovq buvo 64 ir
surinkta pinigq suma 64x150kr 9600kr, tad bendrija dengia trfikstamus -
400kr, (persikelia i 20l4metq i5laidas)

o Prodiuseriai trtfilmo perZifrr4 - 290€ - 2444,60kr

r Filmo i5siuntimas atgal i Lietuv4 - 120kr (gryni pinigai)

4. Patalpq nuoma kalediniams renginiams i5 Rusq bendruomenes Skazka (Kaledines dirbtuves,
Kaledinis vakaras visai Seimai) - 750kr. (persikelia i}AMmet4 i3laidas)

WSO fiL,IIDTJ 2013 METAIS: 3971.85Kr
wso tstuoqr GRYNATS 2013 METAIS: 274kr

VISO PfuISIDEDA PRIE 2014 METL/ ISLAID!: 1339kr

BANKO S,ISAKAITOS LIKUTIS A1.01.2014 - 2998,0kr.
GRYNV PINIGA LIKUTIS 01.01.2014 - 606kr



Siūlomi renginiai  2014 metams 

Valdybos pasiūlymai Visuotiniam narių susirinkimui 

1. Vasario 16. 

2. Uzgavenes –pasibuvimas lauke (salej) su blynais ir kaukem. 

3. Atvelykis (taip vadinamos vaikus Velykos) – graziausio margucio rinkimai, 

kiausiniu ridenimas ir kiti Velykiniai zaidimai ir ne tik.  

4.  Jonines- lauzai vainikai it pan. 

5.  Zygis su palapinem.  

6.  Ivairus sporto renginiai - krepsinis 3x3, tinklinis, futbolas ir t.t 

7.  Liepos 6-osios minejimas, Tautiskos giesmes kelione per pasauli 

8.  Halowenas: diskotekos stiliumi, pasikvieciant kokia nors grupe, taip 

pritrauktume ir jaunas poras bei ivairesne publika 

9.  Kaledines dirbtuves 

10.  Kaledine svente. 

11.  Galbut bendruomenes auksrankiu dalyvavimas po vienu stogu 

Kaledineje miesto mugeje - tai irgi butu puiki proga norvegams parodyti 

ir pasiulyti kazka lietuvisku ranku gaminiu 

12.  Sekmadieninis vaiku rytmetis: sokiai pokiai vaikams, zaidimai, daineles ir 

siaip iv. veiklos vaikams. 

13.  Raiskiojo skaitymo vakaras ar siaip koks Talentu sou: galetu vaikai 

padeklamuoti ka nors, gal kas padainuotu, pagrotu gitara, pasoktu. Save 

ivairiuose veiklose isbandytu 

14.  Susitikimai su muitines, skatt, vaiku apsaugos atstovais - datos ir laikas 

galima butu paderinti tarp ivairiu renginiu, kad gal sutaptu su misiu 

datomis, taip sudalyvautu ir is toliau atvyksiantys. 

15.  Filmai - rudeni numatomas SANTA filmas (90%), kiti derinami. 

16.  Orientacines varzybos automobiliais ar pestute su ivairiomis uzduotimis 

ir vakarone finisui. 
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2013 m. renginių ataskaita 

Jonines   Midsande.– Tai buvo pirmasis musu kaip bendruomenes renginys. Susirinko 

nemazas burys lietuviu.  Sventeje dalyvavo apie  30 zmoniu, kurie smagiai leido laika net ir 

lietui lyjant. Zaidem ivairius zaidimus, traukem virve, pynem vainikus ,kuriuos paskui leidom i 

vandeni. Joniniu viktorinoje tikrinome savo zinais ir sumanuma. Kepem ant griliaus savo 

atsinesta maista, bendravom, vaikai taskese balose ir visi kartu gerai leidom laika. 

 

Tautiskos giesmes giedojimas – Karaliaus Mindaugo karunavimo diena saujele Trondheimo 

lietuviu dainoreliu prisijunge prie Tautines giesmes keliones per pasauli. Musu pastangos bei 

indelis i bendra reikala buvo iamzintas ir yra sudedamoji Tautines giesmes keliones per 

pasauli 2013 dalis: paziureti ir tuo issitikinti galima Youtobe. 

 

Sporto renginys- Rugsejo 15 d. buvo suorganizuota sporto šventė, į kurią susirinko apie 40 

lietuvių (įskaitant ir žiūrovus). Renginio metu buvo organizuoti 2 turnyrai (išrinkti remiantis 

balsavimo FB rezultatais): krepšinio ir paplūdimio tinklinio. Krepšinį žaidė 4 komandos, dvi iš 

jų net turėjo žaidėją keitimui! Paplūdimio tinklinio žaisti susibūrė irgi 4 komandos. Visi 

dalyviai pakilios nuotaikos išsiskirstė žiūrėti krepšinio čempionato. 

 

Lietuvos rinktines varzybos.–”Tree Layons”kavine. Ziurejimas buvo rimtas: net 3 kartus. I 

pirmas varzybas susirinko apie 15 zmoniu. Antra diena ,ketvirtfinalio varzybas ziurejo jau 

didesnis burys. Zinoma, Lietuviai laimejo, tad dziaugsmingai buvo nuspresta rinktis ir finaliniu 

rungtyniu ziurejimui. Ir susirinko pilna sale krepsinio gerbeju. Tai apie 30 zmoniu. Aisku 

nuotaikos buvo ne pergalingos ir sauksmai,riksmai ne is laimes. Bet taip jau buna sporte  

 

 Kaledines dirbtuves- Prasidejus advento laikotarpiui teveliai su vaikauciais susirinko i 

Kaledines dirbtuves. Salta ir balta gruodzio sekmadieni i Tempeje esancia sale suguzejo 40 

zmoniu. Karpem, klijavom, paisem, vyniojom, glamzem, dazem ir viso to pasakoje turejom 

pilnas dezes ivairiausiu ranku darbo kalediniu grozybiu ir papuosimu. Vaiku amzius svyravo 

nuo 1 iki 12 metu. Buvo smagus pasibuvimas.  

 

Filmo “Moterys meluoja geriau “ ziurejimas – Pirmas lietuviškas filmas organizuotas 

Trøndelago lietuvių bendruomenės Baltai vyko 2013. gruodžio 8d. Kino teatre Nova (Olav 

Tryggvasons gate 5, 7011 Trondheim). Buvo parodytas režisieriaus Alvydo Šlepiko ir 

prodiuseriaus P.Skaisgirio dramos-komedijos žanro filmas ‘‘Moterys meluoja geriau. 

Kristina’’. Į filmo peržiūrą susirinko 64 žiūrovai, tai kiek daugiau nei pusė užsakytos salės, kuri 

talpina 116 žiūrovų.  
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Šis filmas – tai pilnametražis paties populiariausio Lietuvos televizinio serialo „Moterys 

meluoja geriau“ versija. Televizinių projektų kūrėjas A.Šlepikas kvietė visus gerbėjus į dar 

vieną nepakartojamą kelionę, pamatyti savo pamėgtus personažus dideliame ekrane ir kartu 

su jais patirti iš naujo tiek daug puikių akimirkų, kurias galima iš naujo prisiminti bežiūrint 

serialą per televiziją.  

Apie filmo siužetą - tai pirmoji lietuviškuoju „Seksu ir miestu“ neretai pavadinamo serialo 

„Moterys meluoja geriau“ serija buvo parodyta 2008 metų vasario 4 dieną. Prodiuserių 

kompanija „Videometra“, vadovaujama Rolando Skaisgirio, serialą ėmėsi kurti pagal to paties 

pavadinimo rašytojos Daivos Vaitkevičiūtės dviejų dalių romaną. Jau šešis sezonus rodytas 

vienas populiariausių visų laikų lietuviškas serialas (daugiau nei 500 serijų) pakankamai 

subrendo, kad būtų perkeltas ir į didžiuosius ekranus. Filme pasakojamas tas laikotarpis, 

kurio serialo žiūrovai nematė. Tai istorija, kuri nutiko tuo metu, kai Kristina (akt. E.Užaitė) 

gyveno su Paulium (akt. V.Šapranauskas), tačiau šie įvykiai nebuvo parodyti, nes serialas tada 

koncentravosi ties kitų personažų gyvenimais. 

Filme žiūrovai išvydo visus seniai pamėgtus ir artimus herojus: Medą, Marijų, Kostią, Vilmą, 

Robertėlį, Marijų, Kristiną ir kitus. Būtent Kristinos (akt. Edita Užaitė) istorija atsidurė 

dėmesio centre. Filmo kūrėjai intrigavo ne tik nenuspėjamu scenarijumi, bet ir naujais 

personažais. Štai vieną pagrindinių vaidmenų romantinėje komedijoje „Moterys meluoja 

geriau. Kristina“ sukūrė Andrius Bialobžeskis; juostoje taip pat pamatėme ir Marijoną 

Mikutavičių. Filmą režisavo dramaturgas, aktorius ir režisierius Alvydas Šlepikas. Scenarijaus 

autorius – vienas garsiausių šiuolaikinių lietuvių rašytojų Edvinas Kalėda. 

Bendruomene yra dėkinga prie filmo rėmimo prisidėjusiems draugams MyCall ir Litauisk 

Norsk dokumentsenter AS. Todėl TLB Baltai apmokėjo likusius filmo kaštus iš bendruomenės 

narių mokesčio bei dalies Kalėdinio vakarėlio visai šeimai surinktų loterijos pinigėlių. 

 

Kaledineje sventeje dalyvavo 60 karnavalinemis kaukemis pasipuosusiu dalyviu. Seimyninis 

renginys  su sunestinem vaisem, dainomis, sokiais, zaidimais, isradingiausios kaukes 

rinkimais, loterijom ir, zinoma, Kaledu seneliu. Pastarasis uz eilerascius, daineles ar siaip 

grazia sypsena ar gera nuotaika apdalino tiek suaugusius, tiek vaikus kaledinemis dovanomis. 

Mums pasiseke, nes svente savo darbais bei paslaugomis reme nemazai lietuviu sponsoriu. 

Dalis sponsoriu dalyvavo pacioje sventeje. 

 

Noretumem pridurti,kad visi musu bendruomenes renginiai  yra skirti tiek suaugusiems, tiek 

vaikams,tad alkoholio vartojimas netoleruojamas. 

 




