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LIETUVOS ŽYDŲ (LITVAKŲ) BENDRUOMENĖ 
 (ūkio subjekto pavadinimas) 

190722117, Pylimo g. 4, Vilnius 
 (kodas, buveinės adresas) 

 
2017 metų veiklos ataskaita 

 
2018 m. balandžio 25 d., Vilnius 

 
Asociacija LIETUVOS ŽYDŲ (LITVAKŲ) BENDRUOMENĖ (toliau – LŽB) yra ne pelno siekianti ribotos civilinės 

atsakomybės viešas juridinis asmuo, atstovaujantis Lietuvos žydams ir žydų organizacijoms, ginantis ir 
tenkinantis jų viešuosius interesus ir koordinuojantis jų veiklą LŽB įstatų ribose. 

LŽB savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 
Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymu bei kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais 
bei LŽB įstatais. 

 
LŽB nariai: 

1. Vilniaus žydų bendruomenė (kodas 291199610; Vilniaus m. Pylimo g. 4); 
2. Kauno žydų bendruomenė (kodas 293317370; Kauno m. Gedimino g. 26B); 
3. Klaipėdos žydų bendruomenė (kodas 193341146; Klaipėdos m. Žiedų skg. 3); 
4. Šiaulių apskrities žydų bendruomenė (kodas 293320690;  Šiaulių m. P. Višinskio g. 24); 
5. Panevėžio miesto žydų bendruomenė (kodas 190858786; Panevėžio m. Sodų g. 32-23); 
6. Ukmergės rajono žydų bendruomenė (kodas 183112213; Ukmergės r. sav. Ukmergės m. Veterinarijos 

g. 12-65);  
7. Švenčionių rajono žydų bendruomenė (kodas 303203927; Švenčionių r. sav. Pabradės m. Vilniaus g. 

108A-41); 
8. Lietuvos žydų religinė bendrija (kodas 192052886; Vilniaus m. Pylimo g. 39); 
9. Vilniaus žydų religinė bendruomenė (kodas 192053116; Vilniaus m. Pylimo g. 39); 
10. Kauno krašto judėjų religinė bendruomenė (kodas 300921630; Gedimino g. 26B, Kaunas); 
11. Kauno Chasidų sinagogos religinė bendruomenė (kodas 192087848; Linkuvos g. 41, Kaunas); 
12. Klaipėdos žydų-judėjų religinė bendruomenė (kodas 192054218; Žiedų skg. 3, Klaipėda); 
13. Viešoji įstaiga Vilniaus Jidiš institutas (kodas 110082160; Vilniaus m. Pylimo g. 4);  
14. Labdaros organizacija-Janušo Korčako centras (kodas 191620987, Vilniaus m. Islandijos g. 3); 
15. Buvusių getų kalinių labdaros ir paramos fondas (kodas 195767536, Vilniaus m. Pylimo g. 4); 
16. Lietuvos žydų bendruomenės labdaros fondas (kodas 292030990; Pylimo g. 4, Vilnius); 
17. Jakovo Bunkos labdaros ir paramos fondas, (kodas 300570448, Liepijų g. Platelių mst. Plungės r) 
18. Buvusių getų kalinių labdaros ir paramos fondas (kodas 195767536, Pylimo g. 4, Vilnius) 
19. Lietuvos sporto klubas "Makabi" (kodas 191695477; Pylimo g. 4, Vilnius); 
20. Viešoji įstaiga "Elitinis šachmatų, šaškių klubas Rositsan ir Maccabi" (kodas 300589943; Dubingių g. 38, 

Vilnius); 
21. Žydų dainų ir šokių ansamblis „Fajerlech“ (Kultūros ir sporto klubas "Fajerlech-Makabi", kodas 

191191153; V. Mykolaičio-Putino g. 5, Vilnius); 
22. Viešbutis „CONTI“ (UAB "Letėjos gastronomija", kodas 126065038; Raugyklos g. 7/ Plačioji g. 2, Vilnius); 
23. Turizmo agentūra „West Express“ (UAB "VESTEKSPRESS", kodas 110461363; A. Stulginskio g. 5-59, 

Vilnius); 
24. Viešoji įstaiga "Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą 

disponavimo fondas (kodas 302702699, Pylimo g. 4, Vilnius); 
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25. Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija (kodas 190009352, J. I. Kraševskio g. 5, Vilnius); 
26. VšĮ Litvakų kapinių katalogas MACEVA (kodas: 302660894; buveinė Dominikonų g. 5, Vilnius).  
27. Vilniaus lopšelis – darželis „Salvija“ (kodas: 190019460; buveinė J. Jasinskio g. 17, Vilnius). 
28. Klaipėdos žydų bendruomenės labdaros fondas (kodas 141979197, Liubeko g 17-6, Klaipėda) 

1. Informacija apie LŽB veiklą įgyvendinant įstatuose nustatytus veiklos tikslus  

Ataskaitiniais metais LŽB sėkmingai atstovavo savo narius visuomeninėse, valstybinėse Lietuvos, Europos 
Sąjungos ir tarptautinėse institucijose ir organizacijose, organizavo kultūrinius, religinius, edukacinius, 
pažintintinius, paveldosauginius, žmogaus teisių tematika, socialinius, mokslinius, bendruomeninius, 
labdaringus renginius.  

2017 m. veikė tradiciniai LŽB klubai ir programos: 
1) Dubi Mishpoha (vaikai nuo 1,5 iki 4 m.); 
2) Dubi (vaikai nuo 4 iki 7 m.); 
3) Ilan klubas ir Madrichų mokykla (vaikams ir jaunimui nuo 7 iki 18 m.); 
4) Knafaim klubas (paaugliams skirtas klubas nuo 15 iki 18 m.); 
5) Studentų klubas. 
6) Jaunų šeimų klubas „Kaveret„ 
7) Gešer klubas (vidutinio amžiaus LŽB bendruomenės nariai); 
8) Abi men zet zich (LŽB socialinių programų departamente veikiantis klubas); 
9) Programos “Likimai”, „Lektoriumas“ ir „Regionai“. 
10) Raimundo Savicko dailės mokykla 
2017 m. LŽB reguliariai, didžia apimtimi, veikė aukščiau išvardinti savaitiniai klubų užsiėmimai šiomis 

temomis: šabato, dramos, psichologijos, judaizmo, žydų virtuvės, meno, istorijos, kultūros, religijos. Buvo 
organizuojami hebrajų kalbos kursai, izraelietiškų šokių pamokos, tradicinės žydų šventės ir atmintinos dienos, 
įvairūs edukaciniai užsiėmimai, pažintinės išvykos ir ekskursijos vaikams, jaunimui ir suaugusiems, ciklų 
„Likimai“, „Lektoriumas“, Raimundo Savicko dailės mokyklos ir „Regionai“ renginiai, parodos ir koncertai. 

2017 m. LŽB Socialinių programų departamentas (toliau – SPD) suteikė įvairias paslaugas 1122 klientams 
(969 senjorų ir 153 vaikai) iš 37 miestų ir regionų. Per ataskaitinį laikotarpį SPD klientams buvo suteikta 
paslaugų už daugiau nei 1 mln. eurų. 

 
SPD teikiamų paslaugų kryptys:  

 Welfare: pensininkai pagal amžių ir invalidai;  

 JFS: šeimos su nepilnamečiais vaikais ir vidutinio amžiaus darbingi žmonės; 

2017 metais pagrindiniai SPD rėmėjai ir donorai: 

 Claims Conference; 

 Geros valios fondas; 

 JDC. 

Vykdomų SPD programų statistika už 2017 m.: 
 

Nr. Pavadinimas Kiekis  žm. 
Welfare 

Kiekis žm.  
JFS 

1 Lankomoji priežiūra namuose 292  

2 Darbuotojų vizitai į namus 251  

3 Sauskelnės 163 11 

4 Higienos priemonės 192 136 
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5 Skalbyklos / cheminio valymo paslaugos 124  

6 Pedikiūro paslaugos  101  

7 Prekybos centro kortelė (Maxima) 433 148 

8 Maitinimo paslaugos valgykloje 26 2 

9 Macai 946 95 

10 Vaistų kortelė (Gintarinė vaistinė) 380 5 

11 Langų valymas 93  

12 Socializacijos programos (klubai, stovyklos, šventės) 420 16 

13 Žiemos pagalba (šildymo kompensacijos, malkos, anglis) 134 40 

14 Mobiliųjų SIM kortelių suteikimas 56  

15 Vaikiškų drabužių /kanc. prekių pirkimas  133 

16 Kitos paslaugos 4 16 

 
Taip pat 2017 m. SPD vykdė projektą „Parama žydų gelbėtojams II pasaulinio karo metais”. Parama suteikta 78 
Lietuvoje gyvenantiems žydų gelbėtojams. 

 

Tikimės, kad pagyvenusio amžiaus žmonių sveikatinamo ir sveikos gyvensenos nuostatų sklaida pasieks 
keliolika tūkstančių aktyvių piliečių ir prisidės prie bendrų sveikatinimo programų pastangų Lietuvoje. 

Užsimezgę ir įtvirtinti ryšiai su tarptautinėmis organizacijomis ES šalyse užtikrins tolimesnį dalyvavimą 
tarptautinėse programose, darbo kokybės tobulinimo srityse bei atvers duris kūrybiškumui organizuojant 
naujas paslaugas pagyvenusio amžiaus asmenims. 

LŽB SPD darbuotojai atsakingai ir su atsidavimu padeda vaikams, jaunoms šeimoms, senyvo ir vidutinio 
amžiaus socialiai remtiniems žydams, telkia visus juos įgyvendinant įvairias socializacijos programas.  

2017 m. LŽB veikla kultūros paveldo išsaugojimo srityje buvo intensyvi.  
2017 m. buvo spręsti priežiūros ir tvarkymo klausimai bei rašytos pretenzijos žydų kapinių ir Holokausto 

vietų priežiūros klausimais. 2017 m. suorganizuota 1 žydų kapinių tvarkymo talka (Vilniuje kapinėse Sudervės 
kelyje). Paminėtini keli dideli senųjų žydų kapinių ir žudynių vietų tyrinėjimo ir tvarkybos projektai, kuriuose 
LŽB aktyviai prisidėjo konsultacijomis ir organizacine pagalba: 
1) Kauno Žaliakalnio žydų kapinių tvarkymas - didžiąja dalimi Kauno miesto savivaldybės pastangomis 
sutvarkyta memorialas holokausto aukoms. 
2) Vilniaus Užupio žydų kapinių tvarkymas - Vilniaus miesto savivaldybės ir Pavilnių ir Verkių regioninio parko 
direkcijos pastangomis iš dalies atliktas antkapių ir jų fragmentų, išvežtų iš naikinamų kapinių ir panaudotų 
statybose, sugrąžinimo procesas. 
3) LŽB pastangų ir finansavimo dėka tvarkomos Vilniaus žydų Sudervės kapinės - įrengtas takas, užbaigtas 
paminklas palaikų perlaidojimo vietoje; 
4) - Surengta tarptautinė konferencija, skirta Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dienai ir Europos žydų 
kultūros dienai "Diaspora ir paveldas. Štetlas" 
5) - LŽB įstojo į Europos žydų kultūros ir paveldo išsaugojimo ir skatinimo asociaciją 
6) - Suburta ir veiklą pradėjo tarptautinė paveldo ekspertų patariamoji grupė prie LŽB, kurios nariais sutiko 
tapti aukščiausio lygmens savo srities specialistai: 
Barbara Kirshenblatt-Gimblett, Lenkijos žydų istorijos muziejaus POLIN direktoriaus patarėja, vyriausioji 
pagrindinių parodų kuratorė. 
Assumpció Hosta – Europos žydų kultūros ir paveldo išsaugojimo ir paramos asociacijos (AEPJ) Generalinė 
sekretorė  
Sergejus Kanovičius, poetas ir eseistas, nevyriausybinės organizacijos “Maceva” bei Šeduvos žydų 
memorialinio fondo steigėjas 
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James E. Young, Nusipelnęs Masačusetso universiteto profesorius, emeritas, anglų k. ir judaizmo bei Artimųjų 
Rytų studijų ir vadovaujantis paminklų ekspertas. 
Samuel Kassow, Filosofijos mokslų daktaras, POLIN muziejaus vyresnysis mokslininkas,tyrinėjantis 19-ojo 
amžiaus ir tarpukario istorijos laikotarpį. Jo knyga: Kas parašys mūsų istoriją? : Emanuelis Ringelblumas, 
Varšuvos getas ir Oyneg Šabo archyvas išversta į 14 kalbų. 
Cilly Kugelman, Berlyno žydų muziejaus Direktoriaus pavaduotoja ir Programų direktorė. 
Lyudmila Sholokhova, Mokslų daktarė, YIVO archyvų ir bibliotekos direktorė 
Sergey Kravtsov, Jeruzalės Hebrajų universiteto Žydų meno centro vyresnysis mokslinis bendradarbis 
Grupei vadovauja: Barbara Kirshenblatt-Gimblett ir Sergejus Kanovičius, padedamas LŽV paveldos specialisto 
Martyno Užpelkio. 
 2017 m. vykdyta 7 LŽB sinagogų (Vilniaus Gėlių g. 6, Alantos, Kurklių, Tirkšlių, Seirijų, Linkuvos, Pušaloto) 
techninė priežiūra. 2017 m. paveldo tvarkybos darbai vykdyti 4 LŽB nuosavybės teise priklausančiose 
sinagogose. Buvo tęsiami tvarkybos darbai Zavelio sinagogoje (Gėlių g. 6, Vilniuje). 
 2017 m. už valstybės biudžeto ir GVF lėšas vykdyti Vilniaus žydų religinei bendruomenei nuosavybės teise 
priklausančios Choralinės sinagogos tvarkybos darbai. 
 2017 m. LŽB inicijavo, finansavo, konsultavo ar kitaip tiesiogiai prisidėjo prie 7 paminklų ir atminimo lentų 
įrengimo. 
LŽB toliau aktyviai dalyvavo konsultacijose su Vilniaus miesto savivaldybe dėl eilės žydų istorijos, kultūros ir 
paveldo įamžinimo projektų - paminklo Pasaulio Tautų Teisuoliams, Vilniaus Didžiosios sinagogos vietos 
sutvarkymo ir įamžinimo, sunaikintų Šnipiškių ir Užupio žydų kapinių įamžinimo. 

2017 m. gegužės 19 d. atidaryta unikali restauruota medinė Pakruojo sinagoga. 
Kartu su JAV ambasadore Anne Hall aplankytos restauruotos sinagogos Pakruojyje ir Joniškyje.  
2017 m. LŽB aktyviai dalyvavo Europos žydų kultūros dienos renginių programoje. 
2017 m. ir toliau sėkmingai veiklą tęsė LŽB kavinė Beigelių krautuvėlė. Tai nedidelė kavinė, kur vietoje kepami 
kelių rūšių gaminiai: beigeliai, chalos - penktadienio duoną ir keli klasikiniai litvakiški saldumynai. Kavinė 
sėkmingai atlieka socialinio, kultūrinio ir edukacinio centro funkciją ir tapo susitikimo vieta žydų litvakų 
diasporos atstovams, kulinarinio paveldo puoselėtojams, visiems kas su didele nostalgija prisimena žydų 
kaimynų ar draugų gamintą maistą. 
 2017 m. kavinė organizavo net 7 didelius atvirus renginius: šabatai su užsieničiais ir su vietos 
bendruomene, įvyko 5 edukaciniai renginiai pristatantys žydų kulinarinį paveldą, tradiciškai prisidėta prie 
Purimo šventės, kuomet buvo kviečiami visi vaikai pasivaišinti tradiciniais žydiškais sausainiais „hamentašen“. 
LŽB kavinėje Beigelių krautuvėlė ir šiandiena galima rasti stendą su 9 skirtingomis atvirutėmis apie litvakų 
kulinarinio paveldo receptus.  
 2017 m. Žydų kultūros dienos proga vyko renginiai Vilniuje ir Kaune, kuriuose buvo reprezentuojama 
Beigelių krautuvėlė ir jos gaminiai. 
 2017 m. spalio mėnesį buvo kepamos šventiškos penktadienio chalos Žydų naujiems metams! 2016 metais 
ypatingas dėmesys buvo skirtas žydiškos chalos kepimo tradicijų įvairiuose Lietuvos regionuose atgaivinimui ir 
kaip nematerialaus žydų paveldo objekto viešinimui. LŽB ir regioninės bendruomenės Panevėžyje, Šiauliuose, 
Kaune, Klaipėdoje ir Ukmergėje organizavo net 8 atviras vietos bendruomenei chalos kepimo dirbtuves ir 
kvietė į Šabo vakarienės ceremoniją atvirą visai bendruomenei. Projekto kulminacija – organizuota Chalos 
minkymo ir kepimo „3 pynės, 3 chalos, 3 kartos!“ šventė LŽB prisijungus prie globalaus Chalos kepimo projekto 
"The Shabos Project", kuris apjungė virš milijono dalyvių visame pasaulyje. Visi renginiai susilaukė didelio 
visuomenės ir žiniasklaidos dėmesio. Chalos kepimo šventė Vilniuje buvo viešinama LRT tiesioginės 
transliacijos būdu. Sulaukta JAV ambasadorės Anne Hall dėmesio, kuri dalyvavo chalos minkymo vakare, vieną 
iš Šabo vakarų inicijavo užsienio žydų studentų sąjunga Vilniuje, o Vilniaus choralinėje Sinagogoje per žydų 
naujų metų vakarą specialiomis chalomis mėgavosi virš 1000 dalyvių. Informacija apie projekto eigą dalintasi 
socialiniuose tinkluose, platinant pranešimus spaudai ir ruošiant edukacinius straipsnius. Projektas pasiekė iki 

http://www.lzb.lt/2016/11/09/3-pynes-3-chalos-3-kartos/
https://www.facebook.com/beigeliukrautuvele/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/beigeliukrautuvele/?ref=aymt_homepage_panel
http://www.lzb.lt/2016/10/02/kodel-per-didziasias-zydu-sventes-kepama-apvali-chala/
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3000 dalyvių per įvairius renginius ir keliasdešimt tūkstančių socialinių tinklų ir internetinės žiniasklaidos 
vartotojų. O iniciatyvą rėmė Lietuvos kultūros taryba. 

EVZ Stiftung fondas 2017 m. LŽB suteikė paramą ir kartu su partneriais įgyvendintas projektas 
„Rekomendacijų dėl veiksmų kovojant su antisemitizmu ir romofobija Lietuvoje paruošimas“. Vyko tarptautinė 
konferencija skirta rekomendacijų pristatymui, kurioje dalyvavo šalies ir užsienio svečiai, partneriai, 
vyriausybinių institucijų bei diplomatinių atstovybių atstovai. 

2017 m. LŽB administravo 2 Facebook (toliau – FB) paskyras „Lietuvos žydų bendruomenė“ ir Beigelių 
krautuvėlė bei pagrindinį LŽB internetinį tinklapį www.lzb.lt. Tinklapis rengiamas trimis kalbomis - lietuvių, 
rusų ir anglų.  

Pagrindinė informacija kartojasi visomis trimis kalbomis, o kita informacija skiriasi. Tinklapį kuria trys 
profesionalūai, turintys didelę patirtį, žurnalistai lietuvių, anglų ir rusų kalba: Ilona Rūkienė, Geoff Vasil, Olga 
Ugriumova. Jie ruošia medžiagą ir LŽB bendruomenės FB profiliui. Beigelių krautuvėlės profilį kuria LŽB 
savanoriai. 

Tinklapio ir naujienlaiškio turinys, tai svarbiausios naujienos apie bendruomenę, susitikimų recenzijos, 
aktualūs interviu, žinių apžvalga, vertimas ir kūrimas. Angliškame ir lietuviškame tinklapio skyriuje vykdomas 
žydų pasaulinės internetinės žiniasklaidos monitoringas, vertimas į lietuvių k. Straipsnių žydų gyvenimo tema iš 
lietuviškos žiniasklaidos talpinimas į tinklapį, reagavimas į politinius reiškinius Lietuvoje, liečiančius LŽB. 

Palaikomas nuolatinis ryšys su kita Lietuvos žiniasklaida. Tarptautinei holokausto atminimo dienai vykdytas 
bendradarbiavimo projektas su DELFI.lt, kur buvo skelbiama eilė interviu su holokaustą išgyvenusiais 
bendruomenės nariais. 

LŽB pirmininkės Fainos Kukliansky pareiškimai, kreipimaisi, reagavimas į įvairius politinius įvykius 
dažniausiai sulaukia ypatingo rezonansinio dėmesio, tekstai cituojami ir komentuojami. Didesnio dėmesio 
sulaukia operatyvūs įvykiniai pranešimai, susiję su žydų bendruomenės gyvenimu. Spaudos pranešimai apie 
įvykius žydų bendruomenėje ir benduomenės reakcija į politinius įvykius su viešinamu pareiškimu, kurį iš 
tinklapio perima kita žiniasklaida, tampa norma. 

Pažymėtina, kad solidūs tarptautiniai portalai cituoja LŽB tinklapio straipsnius anglų ir rusų kalbomis.  
 

2017 metais lzb.lt unikalių lankytojų puslapyje skaičius: 
Lietuvišką puslapio versiją aplankė 267 696 vartotojai, vidutiniškai per dieną 733. 
Anglišką versiją aplankė 79 106 vartotojai, vidutiniškai 217 per dieną. 
Rusišką versiją aplankė 38199 vartotojai, vidutiniškai 105 per dieną. 
 
LŽB naujienlaikraštį prenumeruoja 289 asmenys. 
 

 

 

http://www.stiftung-evz.de/start.html
http://www.facebook.com/Lietuvos-žydų-bendruomenė-126929280672507/
http://www.lzb.lt/
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Pridedama LŽB tinklapyje populiariausių 2017 m. straipsnių statistika su didžiausiu skaitytojų skaičiumi 

(hitai): 
LT 
1. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkės  

Fainos Kukliansky pareiškimas dėl Užgavėnių    10 267 
2. Vienintelis Holokaustą išgyvenęs Šilalės žydas    8171 
3. LŽB pozicija dėl viešoje erdvėje kilusių diskusijų,  

susijusių su rašytojos R. Vanagaitės pareiškimais  
Lietuvos partizaninio judėjimo vadovo  
A. Ramanausko – Vanago veiklos atžvilgiu     6554 

4. LŽB Pirmininkė Faina Kukliansky dėl 2017-12-21  
Vilniaus apylinkės teismo sprendimo  
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės atžvilgiu    4522 

5. Turime Litvako ženklą        4222 
 
EN 
1. Lithuanian Jewish Community Position on Reconstruction  

of the Vilnius Palace of Concerts and Sports and  
Its Use as a Conference Center      6385 

2. Lithuanian Leaders Dismiss US Congressmen’s  
Fears about Snipiskes Cemetery      2318 

3. Don’t Give Up Hope: The Partisan Poem and Song Project   1961 
 
RU 
1. Выставка “Память о Холокосте в произведениях искусства” 

 в Гватемале         900 
2. Четыре дня с еврейской общиной Литвы     800 
3. Аркадиюс Винокурас: “Обвинение в русофобии совершенно  

безосновательно”        745 
 
   

LŽB Facebook paskyra: 
 
5234 asmenys yra paspaudę „LIKE” 
5179 asmenys seka LŽB Facebook paskyrą 
 
Vidutiniškai pranešimas LŽB Facebook paskyroje sualaukia 2500 vartotojų auditorijos. 

 
Beigelių krautuvėlė Facebook paskyra: 

 
7789 asmenys yra paspaudę „LIKE” 
7661 asmenys seka LŽB Facebook paskyrą 
 
Vidutiniškai pranešimas Beigelių krautuvėlės Facebook paskyroje sualaukia 3400 vartotojų auditorijos. 
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Bendruomenės veiklos 
 
2017 metais vyko eilė bendruomenės šachmatų turnyrų, kuriuose dalyvavo bendruomenės nariai ir šio 

sporto entuziastai iš visos šalies. Lietuvos žydų bendruomenė buvo atstovaujama pasaulinėje Makabiadoje 
Izraelyje. 

LŽB vykdė eilę leidybos projektų, kurių pagrindinis tikslas skleisti istorinę atmintį, pristatyti Lietuvos žydų 
istorines asmenybes. LŽB rengė leidybai unikalų Vilniaus geto berniuko Icchoko Rudaševskio dienoraštį. 
Bendruomenė gavo Lauryno Ivinskio premiją už geriausią metų kalendorių (2016-2017), kurį išleido LŽB, skirtą 
Pasaulio Teisuoliams, gelbėjusiems Lietuvos žydus Holokausto metu. 2017 metais išleistas naujas kalendorius 
skirtas architektūriniam žydų paveldui, senosioms sinagogoms. 

2017 m. Visuomeninio transliuotojo patalpose (LRT) atidaryta LŽB rengta teisuolių paroda. Vykusiame 
Tarptautinės Holokausto aukų atminimo dienos minėjime kartu su rabinu Spitzer (Jungtinė Karalystė), surengta 
prof. A. Polonsky paskaita (Brandeis universitetas). Pasirašyta sutartis su Jurbarko raj. savivaldybe dėl Jurbarko 
žydų bendruomenės atminimo ženklo įrengimo. Buvo imtasi iniciatyvos įteikti pirmuosius Vilniaus Universiteto 
atminties diplomus. 

2017m. balandžio 26 d. įvyko jubiliejinis Gyvųjų Maršas, kuriame dalyvavo daug svečių iš Izraelio ir 
bendruomenės narių. 

Vyko aktyvus bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis veikiančiomis Lietuvos žydų kultūros, 
religijos, paveldo tematikoje. LŽB Pirmininkė susitiko su partneriais iš YIVO dėl tolimesnių bendrų projektų 
(online kursai, archyvų skaitmenizavimas). LŽB buvo atstovaujama Pasaulio žydų kongreso, Amerikos žydų 
kongreso, Europos žydų kongreso, Europos žydų bendruomenių tarybos, JDC organizacijos renginiuose. 

2017 metais bendruomenėje lankėsi daug garbių svečių: Izraelio Knesseto pirmininkas Julis-Joelis 
Edelšteinas, Pasaulio žydų kongreso vykdantysis direktorius Robert Singer, American Hebrew Academy 
vadovas Glenn A. Drew, dr. Photini Tomai-Constantopoulou, Graikijos Užsienio Reikalų Ministrerijos atstovė, 
Australijos Žmogaus teisių komisaru, atstovai iš įvairių Japonijos preferktūrų. LŽB Bendruomenės Pirmininkė 
susitiko su Vokietijos Federaliniu Prezidentu Šteinmejeriu. 
 
Bendruomenės centro vystymas 

 
2017 m. LŽB vyko pastato avarinės būklės šalinimo darbai, tvarkomos fasado skulptūros, buvo įrengtas 

apsauginis tinklas. Sustiprintas LŽB darbuotojų pasirengimas reaguojant į krizines sitaucijas, vyko pirmos 
pagalbos ir priešgaisrinės saugos mokymai. Buvo sutvirtinamos LŽB pasato stogo atramos. LŽB įsigijo 
profesionalų fortepijoną, koncertinei veiklai vykdyti. Rengtas Beigelių krautuvėlės technologinis projektas, 
rengiant plėtrai. Buvo įrengtos skydinės durys LŽB patalpose. Įrengtas papildomas elektros pajėgumas LŽB 
poreikiams, vyko elektros skydinės tvarkymo darbai. 
 
Teisminiai ginčai, kuriuose šiuo metu dalyvauja LŽB: 
 

Nr. Apibūdinimas 

1. Vilniaus žydų bendruomenės (ieškovas) ieškinys prieš LŽB (atsakovas) dėl LŽB organų sprendimų 
panaikinimo. Ieškovas ieškiniu prašo teismo: (i) panaikinti LŽB tarybos 2017-04-19 posėdyje priimtą 
nutarimą 4 darbotvarkės klausimu, kuriuo nustatyta, kad 2017 m. LŽB konferencijoje visos 
regioninės žydų bendruomenės turi po 1 balsą (delegatą); (ii) panaikinti visus LŽB 2017-05-28 
konferencijoje priimtus nutarimus: dėl 2016 m. finansinės atskaitomybės, veiklos ataskaitos ir 
auditoriaus išvados patvirtinimo (1 darbotvarkės klausimas); dėl pirmininko išrinkimo (2 
darbotvarkės klausimas); dėl tarybos narių skaičiaus nustatymo ir tarybos narių išrinkimo (3 
darbotvarkės klausimas). Ieškinys neturtinis. 2017-12-21 pirmosios instancijos teismas ieškovo 
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ieškinį patenkino visa apimtimi, iš LŽB ieškovo naudai priteisė 2.689 EUR bylinėjimosi išlaidų. LŽB 
pirmosios instancijos teismo sprendimą apskundė, ieškovas pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą. 
Posėdžių apeliaciniame procese kol kas nėra paskirta. 

2. Jakovo Bunkos labdaros ir paramos fondo ir Lietuvos sporto klubo „Makabi“ (ieškovai) ieškinys prieš 
LŽB (atsakovas) dėl LŽB įstatų 7.1. punkto nuostatos pripažinimo negaliojančia. Ieškinys neturtinis. 
Byla baigta įsiteisėjusiu teismo sprendimu, kuriuo ieškovų ieškinys buvo patenkintas visa apimtimi, iš 
LŽB ieškovo Jakovo Bunkos labdaros ir paramos fondo naudai priteisti 75 EUR bylinėjimosi išlaidų. 
2018-03-01 buvo pateiktas byloje nedalyvavusių asmenų prašymas dėl proceso atnaujinimo byloje, 
kurį teismas 2018-04-10 nutartimi atmetė. Ši nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo gali būti apskųsta 
atskiruoju skundu. 

 
2. Samdomų LŽB darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje 

 
2017m. gruodžio 31 d.  bendruomenėje dirbo 159 darbuotojai iš jų lankomosios slaugos darbuotojai – 120. 

 
 

LŽB rėmėjai 
 

2017 metais Lietuvos žydų bendruomenė gavo paramą iš skirtingų šaltinių, be kurių negalėtų veikti mūsų 
organizacija. 
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Pirmininkė                        Faina Kukliansky 

 


