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Faktai ir skaičiai apie Nyderlandų Karalystę 

Plotas 41,500 km², iš jų 26 % žemiau jūros lygio 

Gyventojų skaičius 16,292,000 (2005m.) 

Gyventojų 
tankumas 

482 / km² 

Sostinė Amsterdamas 

Klimatas Jūrinis 

Religija 
30% - katalikai, 20% - protestaintai, 6% -  musulmonai, 1% -induistai, 1% - kiti, 42%- 
nepriskiria savęs jokiai religinei konfesijai 

Valstybinė 
santvarka 

Konstitucinė monarchija 

Valstybės vadovė Karalienė Beatrix 

Vyriausybės 
vadovas 

Ministras Pirmininkas Mark Rutte 

Valstybinė kalba Olandų 

Nacionalinė šventė 
Karalienės gimtadienis. Nors karalienė gimusi 1938.01.31, oficialiai švenčiama balandžio 30d. 
(Karalienės motinos gimimo diena). 

Kitos valstybinės 
šventės  
(poilsio dienos) 

Sausio 1d., Didysis penktadienis, Velykos, antroji Velykų diena,–Išlaisvinimo diena (gegužės 
5d.), Šeštinės, Sekminės, antroji Sekminių diena, Kalėdos, Kalėdų antroji diena. 

Didieji miestai 
Amsterdamas (739,000 gyv.), Roterdamas (588,500 gyv.) , Haga (473,000 gyv.), Utrechtas 
(281,000 gyv.) 

 

  

Tradicijos, ypatumai, įdomybės 

Norint užeiti į svečius, net ir pas gerus draugus,  reikia iš anksto (mažiausiai prieš savaitę) susitarti; negalint atvykti būtinai 
reikia pranešti iš anksto. 

Dviratis – pagrindinė olandų susisiekimo priemonė. Miestų infrastruktūra ideliai pritaikyta dviratininkams. Pedalus mina visi 
– nuo moksleivių iki aukštų ministerijų pareigūnų. 

Olandai didžiuojasi savo užsienio kalbų mokėjimu. Be anglų kalbos, kuria geriau ar prasčiau šneka beveik visi olandai, 
daugelis šneka vokiškai ar prancūziškai, arba turi neblogus šių kalbų pradmenis. 

Nyderlandai – gėlių kraštas. Gėlės dovanojamos puokštėmis, tik kai kurios (amariliai, orchidėjos) po vieną. Puokštėje - 
lyginis gėlių skaičius, 10-20 vnt. 

Olandai didelę reikšmę teikia privatumui, ramybei, socialinėms garantijoms. 

Olandai - reiklūs kitiems. Legendinis olandų taupumas įkvėpė jų kaimynus belgus daugybei linksmų anekdotų. 
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Nyderlanduose akcentuojama tikėjimo ir žodžio laisvė, yra daug musulmonų, nors didžioji Nyderlandų dalis pagal tradiciją 
protestantiška. Pietinėse provincijose gyvena daugiau katalikų. 

Nyderlandų valstybinės institucijos pagarsėjusios savo biurokratija ir neįprastai ilgais (nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių) 
laukimo terminais. 

Nyderlandų sveikatos apsaugos sistema pripažinta geriausia Europoje. Nepaisant to, susidūrimas su vietos medicina 
daugeliui užsieniečių gali palikti keistą įspūdį. Pavyzdžiui, šeimos gydytojai siunčia konsultuotis pas specialistą tik 
kraštutiniais atvejais, kuomet patys nebegali padėti; stengiasi kaip įmanoma rečiau skirti gydymą medikamentais ir netgi 
ragina nevartoti be recepto parduodamų vaistų. 

Nyderlandai garsėja liberaliomis nuostatomis: įteisinta prostitucija (garsusis Amsterdamo “Raudonųjų žibintų” kvartalas), 
eutanazija, homoseksualų poroms leidžiama oficialiai tuoktis ir įsivaikinti vaikus, leidžiama vartoti lengvas narkotines 
medžiagas;. 

Nepaisant liberalių pažiūrų, Nyderlanduose vyrauja tradicinis šeimos modelis: vyras uždirba pinigus, moteris pirmenybę 
teikia rūpinimuisi šeima. Dauguma vaikų turinčių moterų dirba nepilnu etatu, t.y. apie 20 val. per savaitę. Leisti vaikus į 
darželį ar prailgintą mokyklos grupę Nyderlanduose labai brangu. 

Dažnai Nyderlandai vadinami Olandija, tačiau tai nėra visai teisinga, kadangi žodžiu “Holland” vadinamos tik dvi iš 12 iš 
Nyderlandų karalystės provincijų (Noord-Holland ir Zuid- Holland), tačiau, kita vertus, šioje dalyje koncentruojasi 
pagrindinis valstybinis ir ekonominis gyvenimas. 

Daugiau informacijos apie Nyderlandus (anglų kalba) 

Oficialus Nyderlandų turizmo tinklalapis (anglų kalba) 

 

  

PRAKTINĖ INFORMACIJA 

Muziejai 

Parduotuvės 

Sekmadieniais visos parduotuvės uždarytos (išskyrus kai kuriuos didžiuosius miestus), todėl maisto atsargomis patartina 
pasirūpinti iki šeštadienio 18 - 20 val. Kartą per mėnesį, dažniausiai pirmą mėnesio sekmadienį, kai kurios 
savivaldybės organizuoja "koopzondag" - pirkimo sekmadienį, kuomet dirba dauguma pramoninių parduotuvių. Kelis kartus 
per mėnesį ir dažniausiai ketvirtadienio vakarą ("koopavond") pramoninės parduotuvės dirba  ilgiau – iki 21.00 val. 
Daugumos Nyderlandų parduotuvių servisas yra puikus. Nepatikusius pirkinius beveik visada galima pasikeisti ar grąžinti 
atgal. Svarbu turėti pirkimo čekį ir kad prekės būtų nepanaudotos. 

 
Keliavimas viešuoju transportu: 

Nyderlanduose ypač gerai išvystytas traukinių tinklas. Tarp didžiųjų miestų traukiniai važiuoja keturis kartus per valandą ar 
dažniau. Autobusai labiau tinka vietos susisiekimui, kadangi važiuoja  lėtai, pakeliui užsukdami į visus mažus miestelius. 
Pagrindinis kelionės autobusu nepatogumas – galimybė įstrigti transporto kamštyje. Miesto transporte, ypač turistų 
pamėgtuose maršrutuose, saugokitės kišenvagių! 

Traukinių tvarkaraščiai (anglų kalba) 

Viešojo transporto tvarkaraščiai (olandų kalba) 

 

 

http://www.mfa.nl/vil/about_the
http://www.holland.com/uk/
http://www.museum.nl/
http://www.ns.nl/en/travellers/home
http://www.9292.nl/en/
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Keliavimas automobiliu 

Keliai Nyderlanduose yra nemokami. Kelių būklė ypatingai gera. Leidžiamas greitis mieste yra 50 km/val, autostradoje 
(pažymėta autostrados ženklu)- 120 (130)  km/val, greitkelyje (keturkampis ženklas: balta mašina mėlyname fone) 100 
km/h. Parkavimas miesto centre, o didžiuosiuose miestuose ir daugelyje gyvenamųjų rajonų yra mokamas.  Leidžiamas 
alkoholio kiekis – 0,5 promilės. 

Daugiausia keblumų užsienio automobilistams Nyderlandų keliuose sudaro dviračiai. Jų čia ypač daug: tiek m ieste, tiek 
užmiestyje, ir dažnai jie nėra patys drausmingiausi eismo dalyviai. Dviračiai eisme turi tas pačias teises, kaip ir kitos 
transporto priemonės : pvz., dviračiui, vačiuojančiam iš dešinės, teikiama pirmenybė. 

Keliaujant po Nyderlandus automobiliu, reikia turėti omenyje, kad rytais ir po darbo valandų (17-19 val) tarpmiestiniuose 
keliuose ir miestu centruose būna dideli kamščiai, todėl kelionė gali užtrukti kur kas ilgiau, nei planuota. Esant galimybei,  
piko valandomis patariama rinktis viešąjį transportą. 

Žemėlapiai, maršruto aprašymai (anglų kalba) 

Lietuvių – olandų ir olandų – lietuvių kalbų žodynėlis 

Orų prognozė (olandų kalba) 

Telefonų knyga (olandų kalba) 

Policijos telefonas: 0900-8844(skambinant iš Nyderlandų). +31 343 57 88 44 (skambinant iš užsienio) 

Policijos, greitosios medicinos pagalbos ir gaisrinės telefonas ( tik ekstra atveju): 112 

 

  

Patarimai keliaujantiems: 

Jeigu ruošiatės vykti į Nyderlandus, nepamirškite pasitikrinti, ar  turite visus reikalingus dokumentus: pasą ar asmens 
tapatybės kortelę, sveikatos draudimą, mašinos registracijos liudijimą (jei vykstate  automobiliu), žaliąją kortą, vairuotojo 
pažymėjimą. Siūlytume pasidaryti visų dokumentų kopijas. Neužmirškite užsirašyti LR ambasadų adresus ir telefonų 
numerius tose šalyse, į kurias vykstate.  Išsamesnė informacija 

SVARBU: Nors liberaliomis pažiūromis garsėjančiuose Nyderlanduose  pardavinėti (laikantis griežtų 
taisyklių) ir vartoti lengvas narkotines medžiagas nedraudžiama, už bandymą išsivežti narkotikų už šalies 
ribų gresia baudžiamoji atsakomybė!  Daugiau informacijos (anglų kalba) 

 

http://www.viamichelin.com/
http://www.elona.nl/lt/kalba/zodynas.php
http://www.knmi.nl/
http://www.detelefoongids.nl/
http://www.urm.lt/l.php?tmpl_into%5b0%5d=index&tmpl_name%5b0%5d=m_site_index108&tmpl_into%5b1%5d=middle&tmpl_id%5b1%5d=223&tmpl_into%5b2%5d=text_block_8287&tmpl_name%5b2%5d=m_text_block&e_id%5b2%5d=292&tmpl_into%5b3%5d=text_block_8289&tmpl_name%5b3%5d=m_text_block&e_id%5b3%5d=8326&_m_e_id=11&_menu_i_id=115;0&no_cache=1
http://www.mfa.nl/contents/pages/733/qa.pdf

