Austrijos lietuvių bendruomenė

Valdybos veiklos ir
finansinė ataskaita
2016 m. balandžio 22 d. – 2018 m. kovo 10d.

Viena, Austrija
2018 m. kovo 10 d.

Duomenys apie organizaciją
Austrijos lietuvių bendruomenė registruota adresu Hietzinger Hauptstraße 46, 1130, Wien, Österreich. Turi
sąskaitą Easy Bank: IBAN: AT91 1420 0200 1094 5527, BIC/SWIFT: EASYATW1.
Kontaktiniai duomenys:
•
•
•
•

E-mail: austrijos.lietuviai@gmail.com
Tel.: + 43 660 512 52 16
Facebook: AustrijosLietuviuBendruomene
Interneto svetainė: www.lietuviai.at

Organizacijos veikla vykdoma vadovaujantis 2016 m. liepos 19 d. įregistruota įstatų redakcija. Įstatai prie
ataskaitos pridedami atskiru priedu, taip pat juos galima rasti interneto svetainėje:
http://www.lietuviai.at/?page_id=886.

Narystė
Bendruomenės nariu galima tapti sumokėjus metinį įnašą ir pateikus savo kontaktinius duomenis. Įnašas
renkamas visus metus ir užtikrina narystę tik už einamuosius metus.
Nuo bendruomenės atsikūrimo jos nariais bent sykį yra tapę 156 asmenys.
2018 m. kovo 4 d. duomenimis nario mokestį už 2018 m. buvo sumokėję ir bendruomenės nariais tapę 18
asmenų, palyginimui, 2017 m. per visus metus nariais tapo 42 asmenys, 2016 m. balandžio 22 d. Visuotiniame
susirinkime nariais buvo įregistruoti 54 asmenys, 2014 m. kovo 14 d. – 53 asmenys. Kadangi narystės įmoka
renkama už einamuosius metus visus metus, žmonės moka esant progai, susitikimų ir renginių metu, tad narių
skaičius nuo nulio metų pradžioje išauga iki kelių dešimčių – metų pabaigoje.
Narystės įmoka nuo 2018 m. sausio 20 d. yra 12 eurų metams (iki šios datos – 5 eurai metams. Sprendimas dėl
narystės įmokos didinimo priimtas 2018 m. sausio 20 d. bendruomenės Valdybos susirinkime, dalyvaujant
penkiems Valdybos nariams iš 9, buvo vienbalsiai nuspręsta 2018-iems metams nustatyti 12 eurų metinį
mokestį.
Toks sprendimas priimtas, siekiant iš surinktų įmokų padengti einamuosius bendruomenės išlaikymo kaštus,
kuriuos sudaro: banko mokesčiai, interneto puslapio ir naujienlaiškio išlaikymo išlaidos, pašto, kanceliarinės,
transporto išlaidos, bei sukaupti finansinį rezervą bendruomenės veiklai organizuoti.
2017 m., kuomet nario įmoka buvo 5 eurai, iš viso buvo surinkta 250 eurų nario mokesčio. Tuo tarpu
bendruomenės organizacijos išlaikymo išlaidos buvo tokios:
•
•
•
•

naujienlaiškio sistema - 117 eurai
interneto svetainė www.lietuviai.at - 75,93 eurai
banko mokesčiai – 123,06 eurai
pašto išlaidos - 51,68 eurai
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•
•
•

kanceliarinės prekės - 43,40 eurai
solidarumo mokestis Pasaulio lietuvių bendruomenei - 60 eurų
transporto išlaidos - 18,80 eurų

Iš viso - 489,87 eurai, kas yra beveik dukart daugiau, nei buvo surinkta narystės mokesčio, kuris, Valdybos
narių supratimu, pirmiausia ir turėtų padengti minimalius, būtiniausius organizacijos administravimo kaštus.
Todėl buvo apsispręsta didinti narystės įmoką iki simbolinės 12 eurų per metus arba euras per mėnesį sumos.

Valdybos sudėtis
2016 m. balandžio 22 d. Visuotiniame susirinkime buvo išrinkta 9 asmenų Valdyba (pateikiama abėcėlės tvarka):












Zita Dargužytė (pasikeitus gyvenamajai vietai atsistatydino 2016 m. lapkričio 1 d.)
Skaidrilė Grigaitė-Mockevičienė (Lietuvos stendas JT Bazaar, Baltijos pokylis, naujienlaiškis, interneto
svetainė, kt.)
Lina Grigaitienė (konkursas „Edelweiss“, lituanistinės mokyklėlės mokytoja, bendruomenės renginiai:
Advento vakaras, Kalėdos, Velykos, kt.)
Olga Keller (iždininkė)
Indrė Miseckaitė (naudingos informacijos atnaujinimas, Info diena, Baltijos pokylis, kt.)
Jolita Skinulytė-Niakšu (pirmininkė, bendruomenės projektai: Kalėdos, „Poezijos pavasaris Vienoje“,
susitikimai su žinomais Lietuvos žmonėmis, projektas „Sportuojame su čempionais“, bendradarbiavimas
su Latvijos ir Estijos bendruomenėmis: Baltijos pokylis, Baltų Joninės, išorinė komunikacija, naujienlaiškis,
kt.)
Andrius Šimkus (pirmininkės pavaduotojas, raštininkas (vok. Schriftführer), parengė šiuo metu
galiojančius bendruomenės įstatus, lituanistinės mokyklėlės „Ąžuoliukas“ mokytojas, remiantis 2018 m.
vasario 8 d. pateiktu atsistatydinimo raštu, ėjo pareigas iki 2018 m. kovo 10 d. 10 val.)
Raminta Zalieskytė (lituanistinės mokyklėlės „Ąžuoliukas“ vadovė, šeimų renginiai: bendruomenės
Velykos, vasaros ir rudens šventės, Advento vakaras, kt.)
Milda Ulozaitė (interneto svetainės priežiūra, lituanistinės mokyklėlės „Ąžuoliukas“ mokytoja, pagalba
organizuojant bendruomenės renginius bei renginius šeimoms, kt.)

Pirmininke, atsižvelgiant į balsavusių bendruomenės narių išreikštą valią, naujai išrinkta Valdyba paskyrė,
daugiausiai bendruomenės narių balsų surinkusią, Jolitą Skinulytę-Niakšu. Ankstesnėje Valdyboje ji ėjo
pirmininkės pavaduotojos pareigas. Pirmininko pavaduotoju išrinktas Andrius Šimkus, iždininke – Olga Keller.

Valdybos darbo organizavimas
Per ataskaitinį laikotarpį Valdyba buvo susirinkusi į 7 susirinkimus, kurių metu buvo svarstomi įvairūs
bendruomenės veiklos klausimai. Susirinkimų protokolus galima pamatyti čia:
http://www.lietuviai.at/?page_id=1309.
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Einamieji klausimai taip pat buvo sprendžiami elektroninėmis priemonėmis: „Facebook Messenger“ ar
„Whatsapp“ programėlių pagalba, taip pat elektroniniu paštu.

Bendruomenės atstovavimas ir kvalifikacijos kėlimas
Pirmininkė ir kiti Valdybos, lituanistinės mokyklėlės „Ąžuoliukas“ mokytojai ir/ar bendruomenės nariai per
ataskaitinį laikotarpį dalyvavo įvairiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose ir mokymuose, taip pat
atstovavo bendruomenę tarptautiniuose ir/ar užsienio lietuviams skirtuose renginiuose Lietuvoje ir kitose
šalyse. Renginiuose buvo dalyvaujama atsižvelgiant į kviečiamų asmenų skaičių (esant reikalui sprendimą dėl to,
kam turi būti suteikta teisę vykti į renginį, ypač, kai kelionės kaštai dengiami organizatorių, priimdavo Valdyba)
ir Valdybos ar bendruomenės narių galimybes vykti į konkrečius renginius (kuomet renginių kaštus turi padengti
pats vykstantysis).
Renginių, mokymų, seminarų sąrašas:
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

2017 m. liepos 2-5 d. bendruomenės pirmininkė Jolita Skinulytė-Niakšu dalyvavo Pasaulio lietuvių
bendruomenės kraštų lietuvių bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkų suvažiavime
2017 m. spalio 27-28 d. bendruomenės pirmininkė Jolita Skinulytė-Niakšu dalyvavo ryšių su visuomene
mokymuose-seminare „Užsienio lietuvių organizacijų viešieji ryšiai“ Užsienio reikalų ministerijoje
2017 m. spalio 30-31 d. bendruomenės pirmininkė Jolita Skinulytė-Niakšu dalyvavo Globalios lietuvos
forume „Valstybės ir diasporos partnerystė“
2017 m. birželio 9-11 d. lituanistinės mokyklėlės „Ąžuoliukas“ vadovė Raminta Zalieskytė ir muzikos
mokytoja Lina Grigaitienė dalyvavo tarptautiniame Europos lituanistinių mokyklų vasaros sąskrydyje
„Draugystės tiltas“, Hamburge.
2017 m. birželio 24 d. – ALB valdybos ir bendruomenės narės Jolita Skinulytė-Niakšu, Lina Grigaitienė ir
Ingrida Prelgauskaitė dalyvavo praktiniame informacinės video medžiagos rengimo seminare vienoje,
kurį vedė LRT Lituanicos „Pasaulio lietuvių žinių“ prodiuseris, RsV kompanijos Tapatybė.LT vadovas
Vladas Linauskas (LRT Lituanicos žygio per pasaulio lietuvių bendruomenes dalis).
2017 m. rugpjūtį lituanistinės mokyklėlės „Ąžuoliukas“ istorijos mokytojas Mantas Viselga dalyvavo
mėnesio trukmės lituanistinėse studijose užsienio lituanistinių mokyklėlių mokytojams
2016 m. gruodžio 22 d. Austrijos lietuvių jaunimo sąjungos lyderis Mantas Viselga dalyvavo Pasaulio
lietuvių jaunimo suvažiavime
2016 m. lapkričio 18-19 d. lituanistinės mokyklėlės „Ąžuoliukas“ vadovė Raminta Zalieskytė dalyvavo
seminare „Užsienio lietuvių organizacijų dalyvavimas projektų konkursuose“
2016 m. rugpjūčio 24-26 d. lituanistinės mokyklėlės „Ąžuoliukas“ muzikos mokytoja Lina Grigaitienė
dalyvavo „eTwinning“ tarptautiniame kontaktiniame seminare „Tautiškumo ir tarptautiškumo dermė
ugdyme“, kurio pasekoje gimė bendras su Kauno menų darželiu „Etiudas“ projektas „Obuolys“
2016 m. birželio 20-23 d. lituanistinės mokyklėlės „Ąžuoliukas“ darbelių mokytoja Irma Aleknienė
dalyvavo užsienio lietuvių neformaliojo švietimo įstaigų mokytojų sambūryje „Mokytojo vaidmuo
lituanistiniame švietime užsienyje“
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Bendruomenės veiklos organizavimas ir planavimas
Pradėjusi veiklą naujai išrinkta Valdyba 2016 m. balandžio-birželio mėnesiais pirmiausiai peržiūrėjo ir
pasitvirtino įstatus bei parengė preliminarų renginių planą iki 2018 m. 2016 m. birželio mėnesį šis planas buvo
aptartas su Lietuvos ambasadore Austrijoje Loreta Zakarevičiene ir kitais atsakingais ambasados darbuotojais.
Analogiškas susitikimas vyko ir 2017 m. rugpjūčio mėnesį, kuomet vėlgi buvo aptarti renginiai iki Valdybos
veiklos pabaigos, t.y. Visuotinio susirinkimo.
Atsižvelgiant į tai, kad po 2016-ųjų Visuotinio susirinkimo bendruomenės finansinė situacija buvo labai prasta,
svarbiausiu tikslu bendruomenės Valdyba laikė išlaikyti esamus tradicinius bendruomenės renginius (Kalėdos,
Velykos, mokslo metų pradžios ir pabaigos šventės, Advento vakaras) bei lituanistinės mokyklėlės „Ąžuoliukas“
veiklą. Taip pat į Valdybą išrinkti nauji nariai teikė savo siūlymus dėl galimų renginių: kalbėta apie moksliniųverslo konferencijų organizavimą, jaunųjų pianistų konkurso organizavimą, Lietuvos stendo Jungtinių Tautų
Moterų gildijos organizuojamoje labdaringoje mugėje „Bazaar“ organizavimą ir pan. Dalis šių sumanymų buvo
sėkmingai įgyvendinti iniciatyvių ir aktyvių Valdybos narių dėka.
Papildomi renginiai buvo planuojami ruošiant projektus, kuriems finansavimą skyrė Lietuvos institucijos, pvz.:
2016 ir 2017 m. sėkmingai įgyvendintos sporto iniciatyvos, kurias parėmė Kūno kultūros ir sporto
departamentas prie LR Vyriausybės.
Renginių tvarkaraštis pasipildė ir prasidėjus Baltijos šalių bendruomenių bendradarbiavimui, kurį inicijavo
Lietuvos, Latvijos ir Estijos ambasadoriai 2016-ųjų gegužę. Buvo sumanyta apjungti trijų bendruomenių ir
ambasadų pajėgas ruošiantis minėti trijų Baltijos šimtmečio jubiliejus. Tokiu būdu siekiant didesnio žinomumo
ir atgarsio gyvenamojoje šalyje bei tikintis pritraukti daugiau finansinių išteklių, reikalingų projektams
įgyvendinti. Tokiu būdu renginių plane atsirado bendri trijų Baltijos šalių renginiai: Baltijos pokylis ir Baltų
Vidurvasario šventė (Joninės).
Austrijos lietuvių jaunimo sąjunga bei iniciatyvūs bendruomenės nariai taip pat patys imasi atsakomybės
organizuoti įvairius renginius, tokius, kaip Mariaus Davainio organizuojami „protų mūšiai“, įvairūs susitikimai su
rašytojais ir kitais žinomais lietuviais, jaunimo sąjungos aktyvistai organizuoja „Lietuvos istorijos žinovo“
konkursą bei įvairius bėgimus.

Veikla
Austrijos lietuvių bendruomenės Valdyba 2016 – 2018 m. vykdė veiklą ir įgyvendino projektus siekdama
įstatuose numatytų tikslų:




vienyti Austrijos Respublikoje gyvenančius lietuvius ir Lietuvos tautiniu identitetu bei kultūra
besidominčius asmenis, telkti juos bendrai veiklai, tarpusavio bendravimui, taip pat Bendruomenės
veiklai neprieštaraujančių interesų ir pomėgių realizavimui;
palaikyti ir plėtoti Austrijos Respublikoje gyvenančių lietuvių ir jų vaikų tautinį identitetą, vykdyti jų
formalųjį ir (ar) neformalųjį švietimą ir ugdymą, skatinti kultūrinę, mokslinę, sportinę, meninę ir kitokią
saviraišką;
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skleisti informaciją apie Lietuvą ir formuoti teigiamą šalies įvaizdį, skatinti Austrijos ir Lietuvos
bendradarbiavimą kultūros, mokslo, sporto, meno ir kitose srityse, organizuoti bendrus projektus;
palaikyti ir plėtoti ryšius su kitų tautų bendruomenėmis.

Veikla. Vienyti ir burti Austrijoje gyvenančius lietuvius
Siekiant šio tikslo organizuojama eilė tradicinių bendruomenės renginių, tokių, kaip bendruomenės Kalėdos,
kasmet Vienoje sutraukiančios 150-170 žmonių (daugiausia šeimos su vaikais). Bendruomenės Kalėdos
tradiciškai organizuojamos kartu su Lietuvos ambasada Vienoje, kuri rūpinasi programa ir dovanomis vaikams,
iš dalies vaišėmis. Iš bendruomenės narių surinktomis lėšomis finansuojama likusi programos dalis ir/ar iš dalies
vaišės bei salės nuoma.
Kitas didesnis renginys yra bendruomenės Velykos, kurios sutraukia apie 50-70 žmonių (daugiausia šeimos su
vaikais). Tai teminės dirbtuvės, kur gaminamos šventinės dekoracijos, marginami margučiai, rišamos verbos.
Analogiškai – advento popietė, išaugusi iš privataus pasisėdėjimo, virto vienu mėgiamiausių ir lankomiausių
bendruomenės renginių, kasmet sulaukiančiu 30-40 žmonių.
Tradiciškai organizuojama mokslo metų pradžios – rudenėlio šventė, taip pat tapo patraukli ne tik lituanistinės
mokyklėlės lankytojams. Į šiuos renginius stengiamasi pakviesti ir visai bendruomenei galimai įdomių žmonių
(pvz.: 2016 m. viešėjo žurnalistė, rašytoja, jogos mokytoja Eva Tombak) ar įtraukti patrauklių veiklų (pvz.: jogos
užsiėmimai).
Labai sėkmingi buvo netradiciniai projektiniai sporto renginiai, kurie buvo finansuojami Kūno kultūros ir sporto
departamento prie LR Vyriausybės lėšomis. Projektas „Sportuojame su čempionais“ buvo įgyvendintas dviem
etapais 2016 ir 2017 metais. Bendruomenės nariai turėjo progos užsiimti ir išbandyti nemokamai įvairias sporto
rūšis su profesionaliais tos srities Lietuvos sportininkais. 2016 m. bėgimo treniruotę vedė ilgų distancijų bėgikas
Aurimas Skinulis, biliardo treniruotę – Lietuvos snukerio čempionas Mindaugas Skurvydas, 2017 m. krepšinio
treniruotę - treneris Kęstutis Kemzūra. Taip pat buvo organizuotas jogos užsiėmimų ciklas, kurį vedė jogos
mokytojas Tautvilas Gura.
Dar viena naujovė – 2017 m. gegužės 21 d. Lietuvos ambasadoje padedant tuo metu Zalcburge su dirigente
Mirga Gražinyte-Tyla dirbusiai režisierei Birutei Mar įvyko „Poezijos pavasaris Vienoje“, kurio metu lietuvių ir
vokiečių kalbomis buvo skaitoma Birutės Mar poezija. Lietuvių kalba ją skaitė pati autorė, vokiečių – vertėjas,
publicistas Cornelius Hell. Prieš tai – balandžio mėnesį buvo organizuotas Birutės Mar susitikimas su šeimomis ir
vaikais, kurio metu ji skaitė ištraukas iš savo knygų vaikams. 2016 m. spalio mėnesį įvyko susitikimas su pianistu
ir tapytoju Viktoru Paukšteliu, kurio metu susirinkusieji turėjo galimybę pasiklausyti V. Paukštelio atliekamos
muzikos, stebėdami jo paties tapytų paveikslų projekcijas, bei bendrauti su pianistu.

Veikla. Neformalusis švietimas
Neformalųjį švietimą organizuoja Austrijos lietuvių bendruomenės lituanistinė mokyklėlė „Ąžuoliukas“. Šiuo
metu mokyklėlėje vyksta muzikos, lietuvių kalbos, geografijos ir gamtos pažinimo bei Lietuvos istorijos
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pamokos. Mokyklėlę vidutiniškai lanko 25 vaikai. Dirbama keturiomis grupėmis : 3-4 metų vaikų žaidimų grupė,
5-6 metų vaikų priešmokyklinė grupė, 7-9 metų vaikų pirmokų grupė ir 10-14 metų vaikų grupė. Užsiėmimai
vyksta kartą per mėnesį, šeštadieniais, nuo 10 iki 14 val. Lietuvos ambasados Vienoje patalpose. Visų
užsiėmimų metu pasirūpiname sveiku užkandžiu (sezoniniai vaisiai bei daržovės) ir geriamu vandeniu vaikams.

Vaikų skaičius ir pasiskirstymas grupėse
2017/2018 mokslo metai
2016/2017 mokslo metai
2015/2016 mokslo metai
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Žaidimų grupė 3 – 4 m.

Priešmokyklinė grupė 5 – 6 m.

Pirmokų grupė 7 – 8 m.

Didžiųjų grupė 9+ m.

30

Lituanistinės mokyklėlės „Ąžuoliukas“ užsiėmimai yra mokami. Metinė įmoka vaikui yra:
•
•
•
•

Žaidimų grupė – 60 Eur
Priešmokyklinė grupė – 75 Eur
Pirmokų grupė – 90 Eur
Didžiųjų grupė – 90 Eur

Antram ir kiekvienam kitam šeimos vaikui taikoma 15 eurų nuolaida.
Surinktos įmokos skiriamos įvairioms mokyklėlės reikmėms finansuoti: perkamas sveikas užkandis vaikams,
mokamas simbolinis atlygis mokyklėlės mokytojams (10 eurų valanda), atkreiptinas dėmesys, kad A. Šimkus ir
V. Šimkienė šio užmokesčio atsisakė ALB labui, dengiamos kitos mokyklėlės veiklos išlaidos, pvz.: kūrybinės
priemonės, papildomų patalpų nuoma renginiams ir pan. Tarkime 2017 metams mokyklėlė negavo jokio
projektinio finansavimo, dėl šios priežasties visas mokyklėlės išlaikymo išlaidas teko dengti iš tėvų surinktomis
lėšomis. 2017-ųjų pabaigoje buvo parengtas ir pateiktas Švietimo ir mokslo ministerijos finansavimui gauti
projektas mokyklėlės veiklai iš dalies finansuoti. Atsakymo laukiama.
Lituanistinės mokyklėlės „Ąžuoliukas“ komanda:
Raminta Zalieskytė - mokyklėlės vadovė, lietuvių kalba,
Andrius Šimkus - geografijos ir gamtos pažinimo
mokytojas, Vaiva Šimkienė - dailės ir darbelių mokytoja,
Lina Grigaitienė - muzikos mokytoja, Mantas Viselga istorijos mokytojas, Irma Aleknienė – moko vilnos
vėlimo paslapčių bei padeda įvairių kūrybinių dirbtuvių
metu, Ingrida Prelgauskaitė, Milda Ulozaitė –
pagalbinės rankos mokyklėlės renginių, švenčių ir
ekskursijų metu.
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Veikla. Skleisti informaciją apie Lietuvą ir formuoti teigiamą šalies įvaizdį
Šios kadencijos Valdyba, atsižvelgdama į tai, kad Lietuva 2018 m. mini nepriklausomos valstybės atkūrimo
šimtmetį, aktyviai siekė skleisti informaciją apie savo šalį, formuoti teigiamą jos įvaizdį ir dalyvauti
tarptautiniuose projektuose. To pasekoje, Valdybos narės Linos Grigaitienės ir Kauno krašto fortepijono
mokytojų draugijos pastangomis 2016 ir 2017 metais buvo organizuoti du tarptautiniai jaunųjų pianistų ir
kamerinių ansamblių konkursai „Edelweiss“, kuriuose per dvejus metus dalyvavo daugiau nei 150 vaikų ir
jaunuolių iš 9 valstybių (Lietuvos, Turkijos, Azerbaidžiano, Izraelio, Vokietijos, Maltos, Austrijos, Ukrainos,
Rusijos). Tarptautinėje žiuri dirbo Baku Muzikos akademijos docentas ir Antalijos valstybinės konservatorijos
lektorius, pianistas Samir Mirzoev, Kijevo R. Glier Muzikos instituto rektoriaus pavaduotoja prof. Anna
Smechova, pianistės V. Kopjova ir Eglė Kirkaitė, fortepijono mokytoja-ekspertė Rasa Derbutienė, birbynininkas
Irmantas Andriūnas. Prie projekto įgyvendinimo prisidėjo Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla.
Daugiau informacijos apie konkursą galima rasti interneto puslapyje: klavierwett.jimdo.com.
2017-ųjų konkurso atidarymo vakarui pianistė Veronika Kopjova parengė specialią nepriklausomos Lietuvos
atkūrimo šimtmečio jubiliejui paminėti skirtą koncertinę programą „Mes niekada nebuvome vieni“, kuriai
įgyvendinti buvo suburta tarptautinė 8 menininkų komanda, o programoje skambėjo visą Lietuvos muzikinį
šimtmetį atspindintys kūriniai nuo M. K. Čiurlionio iki jaunosios kartos kompozitorės J. Janulytės.
Valdybos narės Skaidrilės Grigaitės-Mockevičienės iniciatyva Lietuva po 8 metų pertraukos turėjo savo stendą
Jungtinių Tautų Moterų gildijos organizuojamoje labdaringoje mugėje „Bazaar“. Projektui įgyvendinti buvo
suburta maždaug 20 savanorių komanda, kurie rūpinosi prekių užsakymu, gamyba, atvežimu bei prekyba, taip
pat renginio komunikacija. Stende buvo prekiaujama: Austrijos lietuvių gamintu obuolių sūriu, šakočiais, duona,
Lietuvos neįgaliųjų sąjungos narių gamintais papuošalais ir atvirukais, panevėžietiškais Ceramicshauses.eu
keramikiniais namukais, tautinio paveldo Aloyzo Pociaus medžio dirbiniais, tautinio paveldo puoselėtojos iš
Visagino Violetos Abarienės mezginiais, tautodailininkės, tautinio paveldo kūrėjos Virginijos Jurevičienės iš
Kupiškio karpiniais, gintaro dirbiniais, „Labu“ skanėstais, „Mano litai“ aksesuarais, Ritos Aleliūnienės lino
siuviniais, Irmos Aleknienės „Lustige Wolle“ veltos vilnos gaminiais bei kitomis prekėmis. Stendas surinko
pakankamai lėšų, kad būtų padengti stendo savikainos ir prekių įsigyjimo kaštai bei būtų paaukota labdarai. Iš
viso labdarai Lietuvos stendas surinko per 1000 eurų. Šios lėšos bus skirtos labdaringiems vaikų ir mamų
gerovės projektams visame pasaulyje įgyvendinti. Renginyje ne tik prekiaujama, tačiau ir pristatoma Lietuva,
žmonės klausinėjo ir domėjosi, kokia tai šalis, iš kur atvežtos prekės, kaip ir kas gaminama ir pan. Valdybos
įsitikinimu, tai puiki progra tiek pristatyti lietuviškus gaminius ir gamintojus, tiek tradicijas ir kultūrą. Esant
galimybėms, būtų galima organizuoti mini tautinės kapelos koncertą prie stendo ar restoranų sektoriuje, tokiu
būdu sulaukiant didesnio dėmesio ir garsiau pristatant mūsų šalį. Taip pat yra galimybės lietuviškam kolektyvui
pasirodyti Bazaar‘o kultūrinėje programoje, jei tik atsirastų norinčių. Praėjusiais metais buvo svarstoma
galimybė dalyvauti Lietuvių chorui „Gaida“, tačiau nepavyko, nes prioritetai buvo teikiami vaikų/jaunų talentų
arba nacionalinę kultūrą pristatantiems pasirodymams. Tačiau ruošiantis iš anksto tikrai yra galimybių Lietuvai
šiame renginyje pasirodyti skambiau.
Vienas renginių, kurių metu siekiama atstovauti Lietuvos muzikinę kultūrą ir istoriją yra Baltijos pokylis. Iki šiol
yra įvykę du renginiai 2016 ir 2017 metais, taip pat suplanuotas 2018-ųjų Baltijos pokylis. Baltijos pokylyje
dalyvauja ne tik trijų Baltijos šalių diplomatai, verslininkai, bendruomenių nariai, bet ir Baltijos šalių draugai iš
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kitų šalių. Per dvejus metus renginyje sudalyvavo 200 žmonių. Baltijos pokylio 2016 metais metu pasirodė
lietuvių, latvių ir estų muzikantai bei solistai, kurie atliko savo šalių kompozitorių kūrinius. Lietuvai atstovavo
pianistė Veronika Kopjova ir smuikininkė Ieva Pranskutė. Baltijos pokyliui 2017 metais buvo suburtas Baltijos
kvartetas iš lietuvių, latvių ir estų muzikantų. Lietuvai atstovavao smuikininkė Ieva Pranskutė.

Veikla. Palaikyti ir plėtoti ryšius su kitų tautų bendruomenėmis
Siekiant šio tikslo, Austrijos lietuvių bendruomenė įsitraukė į bendradarbiavimą su estų ir latvių
bendruomenėmis Austrijoje, inicijuotą Lietuvos, Latvijos ir Estijos ambasadorių 2016-ųjų gegužę.
Šio bendradarbiavimo pradinis tikslas buvo stiprinti ryšius tarp trijų bendruomenių, siekiant kartu pasirengti
minėti 2018 m. švenčiamą visų trijų Baltijos šalių šimtmetį. Tikintis, kad bendromis trijų šalių bendruomenių
pastangomis įmanoma pasiekti daugiau ir geriau atstovauti savo valstybes, jų tradicijas ir kultūrą Austrijoje, o
taip pat siekiant pritraukti daugiau finansinių bei materialiųjų išteklių projektams įgyvendinti.
Šio bendradarbiavimo pasekoje 2016 m. lapkritį įvyko pirmasis Baltijos pokylis. Tai renginys, kuriuo siekiama
kelių tikslų: vienyti ir burti Baltijos šalių bendruomenės narius gyvenančius Austrijoje ir aplinkinėse šalyse,
skatinti tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, pristatyti Baltijos šalių muzikinę kultūrą bei, kaip tai
pridera sekant Vienos pokyliu tradicija, užsiimti labdara. Siekaint šių tikslų Baltijos pokylį organizuoja visų trijų
šalių bendruomenės Austrijoje, pagal galimybes prisideda Lietuvos, Latvijos ir Estijos ambasados Austrijoje bei
šių šalių misijos prie tarptautinių organizacijų. Taip pat kviečiami prisidėti privatūs asmenys, rėmėjai ir
organizatoriai. Renginys susideda iš dviejų dalių, pirmoji – koncertinė, kurioje, siekiant pristatyti Baltijos šalių
muzikinę kultūrą ir istoriją, atliekami Baltijos šalių kompozitorių kūriniai. Koncertinėje dalyje pasirodo Baltijos
šalių muzikantai. Antroji pokylio dalis – šokių dalis, kuri organizuojama tradicinio Vienos pokylio dvasioje.
Pokylio metu kviečiama aukoti SOS Vaikų kaimų projektams Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
Kitas lietuvių, latvių ir estų bendruomenių Austrijoje bendradarbiavimo rezultatas – Baltų vidurvasario šventė
(Joninės), kurios 2018 m. planuojamos birželio 23 d. Pirmą kartą bendros Joninės surengtos 2017 m., tuomet
prie projekto neprisijungė estų bendruomenė, tačiau šiems metams rengiama jau bendra programa.

Veikla. Komunikacija
Austrijos lietuvių bendruomenė informaciją bendruomenės nariams skelbia ir platina interneto svetainėje
www.lietuviai.at, įvairiose „Facebook“ grupėse ir puslapyje AustrijosLietuviuBendruomene bei naujienlaiškyje
(http://www.lietuviai.at/?page_id=783).
Per ataskaitinį laikotarpį pasirodė 48 bendruomenės naujienlaiškio numeriai, kuriuose buvo skelbiama ne tik
informacija apie renginius, tačiau ir publikuojami bendruomenės narių parengti interviu, straipsniai bei
įspūdžiai iš renginių ar susitikimų su įdomiais žmonėmis. Nuolatinėmis naujienlaiškio bendradarbėmis tapo
Janina Fritz ir Lina Grigaitienė. Kas mėnesį bendruomenės naujienlaiškio leidyba kainuoja 8-9 eurus (216 eurų
per 2016-2017 metus), kurie sumokami už naudojimąsi naujienlaiškio sistema. Naujienlaiškį prenumeruoja 320
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žmonių, kas kart numerį perskaito apie 30-40 proc. respondentų. Naujienlaiškį galima užsiprenumeruoti šiuo
adresu: https://confirmsubscription.com/h/d/FC83DA78A10E09FA.
Per ataskaitinį laikotarpį buvo atnaujintas ir palaikomas bendruomenės interneto puslapis www.lietuviai.at.
Vidutiniškai per dieną puslapyje apsilanko 20-50 unikalių lankytojų, populiariausia puslapio skiltis – Darbas
Austrijoje. Puslapio išlaikymas per metus kainuoja vidutiniškai 70 eurų, plius darbo valandos skiriamos
informacijai talpinti ir puslapiui prižiūrėti. Ateityje reiktų priimti sprendimą dėl tolesnio interneto svetainės
palaikymo tikslingumo, tolesnio jos plėtojimo krypties. Jei būtų apsispręsta siekti didesnio populiarinimo ir
lankytojų srauto, svetainė turėtų tapti turinio gamintoja, kurti patrauklų ir įdomų lankytojams turinį. Tuomet
nuorodos į svetainę su originalia informacija galėtų būti platinamos kitais kanalais, o susidomėję skaitytojai
apsilankytų svetainėje, ilgainiui susiformuotų įprotis informacijo sir naujienų ieškoti svetainėje. Šis siekis
pareikalautų kur kas didesnio dėmesio ir daugiau laiko, taigi savanorių, kurie norėtų nuolat kurti turinį,
atnaujinti ir plėtoti svetainę. Sėkmingas tokio projekto pavyzdys Italijos lietuvių naujienų portalas:
http://www.itlietuviai.it/ (daugiau apie šį projektą: http://www.itlietuviai.it/ka-gali-du-zmones-italijos-lietuveskuria-portala-padedanti-pasijusti-arciau-lietuvos-1/).
Apie Austrijos lietuvių bendruomenės renginius taip pat platinami pranešimai spaudai, kurių pagrindu pasirodo
straipsniai ar reportažai Lietuvos žiniasklaidoje, žurnale „Pasaulio lietuvis“. 2017 m. pasirodžiusių publikacijų
apie bendruomenės veiklą pavyzdžiai:
✓ Delfi.lt apie Baltijos pokylį 2017: https://www.delfi.lt/news/daily/emigrants/austrijos-lietuviai-atidarovienos-pokyliu-sezona.d?id=76324733
✓ Pasaulio lietuvių žinių reportažas apie Austrijos lietuvių bendruomenę:
http://www.lrt.lt/mediateka/irasai#/program/318/limit/20
✓ Pasaulio lietuvių žinių reportažas apie tarptautinį jaunųjų pianistų ir kamerinių ansamblių konkursą
„Edelweiss“: http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013680742/pasaulio-lietuviu-zinios-2017-12-09laida-131-10-2017-12-09-eteris (nuo 7:35 min)
✓ Lrytas.lt apie tarptautinį jaunųjų pianistų ir kamerinių ansamblių konkursą „Edelweiss“:
https://kultura.lrytas.lt/meno-pulsas/2017/12/01/news/m-k-ciurlionio-kurinius-vienoje-skambinaazerbaidzianieciai-3746259/
✓ Delfi.lt apie tarptautinį jaunųjų pianistų ir kamerinių ansamblių konkursą „Edelweiss“:
https://www.delfi.lt/veidai/kultura/klasikines-muzikos-sostineje-lietuviu-kompozitoriu-kuriniudegustacija.d?id=76509751
✓ Delfi.lt apie dalyvavimą Jungtinių Tautų Moterų gildijos labdaringoje mugėje „Bazaar“:
https://www.delfi.lt/news/daily/emigrants/labdaringoje-mugeje-austrai-graibste-lietuviska-obuoliusuri-sokolada-ir-zavejosi-sakociais.d?id=76540399

Finansai
Bendruomenė yra atidariusi banko sąskaitą „Easybank AG“: IBAN AT91 1420 0200 1094 5527.
Bendruomenės kasą veda ir banko sąskaitą tvarko bendruomenės finansininkė Olginija Keller.
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Pagrindiniai bendruomenės finansavimo šaltiniai yra:
•

•

•
•

Lietuvos Respublikos valstybės institucijų parama. Be šios paramos bendruomenė negalėtų išsilaikyti ir
vykdyti veiklos. Pagrindiniai iki šiol buvę paramos projektinei veiklai teikėjai:
o Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija
o Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija
o Kūno kultūros ir sporto departamentas
bendruomenės narių įnašai renginių metu, kurie padengia įvairias organizacines renginio išlaidas
(skirtingai priklausomai nuo renginio), tokias, kaip nuoma, kūrybinės priemonės, maistas, gėrimai,
programa ir kt.
bendruomenės nario mokestis (iki šiol nepadengia net minimalių ir būtinųjų bendruomenės
organizacijos išlaikymo kaštų)
savanoriška privačių asmenų parama (kasmet turime po 2-3 asmenis, kurių aukos sudaro iki 300 eurų)

Iš viso per dvejus metus buvo surinkta 17 241 Eur 94 ct, išleista 15 913 Eur 73 ct. (duomenys už 2016 m. sausio
1 d. iki 2018 m. sausio 28 d., kai finansiniai dokumentai pateikti auditui). Didžiąją dalį šių pajamų ir išlaidų
sudarė:
•
•

jaunųjų pianistų konkurso „Edelweiss“ lėšos (pajamos per dvejus metus – 6410 Eur, išlaidos – 6163,33
Eur)
lituanistinės mokyklėlės „Ąžuoliukas“ lėšos (pajamos per dvejus metus – 3169,65 Eur, išlaidos –
4205,47 Eur)

ALB pajamos

Nario mokestis
Privačių asmenų parama
Rinkliavos renginių metu
Valstybės Institucijų skirtos tikslinės lėšos
Pasaulio lietuvių organizacijų tikslinė parama
Rinkliava/Mokestis už lituanistinės mokyklėlės pamokas
Edelveiso konkurso dalyvių mokestis

2016
506,00
145,00
594,00
2.674,00
300,00
1.556,65
2.920,00
8.695,65

2017
250,00
98,00
1.190,29
1.905,00
1.613,00
3.490,00
8.546,29

Viso pajamų, EUR

17.241,94

ALB išlaidos
Renginių organizavimas
Sporto renginiai
Naujienlaiškio finansavimas
Interneto svetainės mokestis

2016
824,22
538,00
92,00
61,41

2017
2411,24
857,07
117
75,93
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Administravimo išlaidos
Lituanistines mokyklėlės veikla
Edelveiso konkursas
Banko mokesčiai

225,02
2.860,07
2.370,32
29,51
7.000,55

190,47
1345,4
3793,01
123,06
8913,18

Viso išlaidų, EUR

15.913,73

Projektinis finansavimas
Nuo 2016 m. balandžio 22 d. iki 2018 m. kovo 10 d. LR valstybės institucijų paskelbtiems konkursams Austrijos
lietuvių bendruomenė pateikė 9 projektus:
•
•

•
•
•
•

•
•

2016 m. kovą Kūno kultūros ir sporto departamentui. Projektą parengė Jolita Skinulytė-Niakšu. Gautas
658 Eur finansavimas (panaudota 564,90 Eur).
2016 m. gruodį Užsienio reikalų ministerijai. Projektą parengė Jolita Skinulytė-Niakšu. Gautas 1000 eurų
finansavimas patalpų nuomai (2017 m. vykusiems renginiams: bendruomenės Velykos, bendruomenės
Kalėdos, Baltijos pokylio koncertas, konkurso „Edelweiss“ koncertinė programa Lietuvos šimtmečiui
paminėti „Mes niekada nebuvome vieni“).
2016 m. gruodį Švietimo ir mokslo ministerijai. Projektą parengė lituanistinės mokyklėlės „Ąžuoliukas“
vadovė Raminta Zalieskytė. Finansavimas negautas.
2017 m. kovą Lietuvos Kultūros tarybai. Projektą parengė Lina Grigaitienė, Raminta Zalieskytė ir Kauno
krašto fortepijono mokytojų draugija. Projektas finansavimo negavo.
2017 m. kovą Kūno kultūros ir sporto departamentui. Projektą parengė Jolita Skinulytė-Niakšu. Gautas
905 eurų finansavimas.
2017 m. gruodį Užsienio reikalų ministerijai. Projektą parengė Jolita Skinulytė-Niakšu. Gautas 2000 eurų
finansavimas patalpų nuomai (2018 m. vyksiantiems renginiams: bendruomenės Velykos, Baltijos pokylio
koncertas, bendruomenės Kalėdos).
2017 m. gruodį Švietimo ir mokslo ministerijai. Projektą parengė Jolita Skinulytė-Niakšu ir lituanistinės
mokyklėlės „Ąžuoliukas“ vadovė Raminta Zalieskytė. Laukiama sprendimo.
2018 m. kovo 2 d. pateikti du projektai Lietuvos Kultūros tarybai, viename ALB yra projekto iniciatorė ir
partnerė, juo teikiamas projektas dėl koncerto Baltijos pokylio metu organizavimo, antrasis inicijuotas
pianistės Veronikos Kopjovos, kuriuo prašoma paramos lietuvių atlikėjų trio susibūrusio specialiai
Lietuvos šimtmečio koncertų ciklui Austrijoje ir Vienoje. Atsakymo laukiama.

Parengė Jolita Skinulytė-Niakšu
Austrijos lietuvių bendruomenės pirmininkė
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2016 m. – 2017 m. AUSTRIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS finansinės veiklos apžvalga (audito ataskaita)
(2016-02-01 iki 2018-01-31)

Austrijos lietuvių bendruomenės (toliau–ALB) buhalterei Olgai Keller perdavus dviejų metų veiklos dokumentus
buvo peržiūrėta finansinė bendruomenės sritis.
ALB turi banko saskaitą „Easybank AG“ : IBAN AT91 1420 0200 1094 5527. Šią banko saskaitą ir bendruomenės
kasą tvarko ALB finansininkė Olga Keller.
Pagrindiniai ALB finansavimo šaltiniai yra: nario mokestis, savanoriška privačių asmenų parama, pasaulio lietuvių
organizacijų parama, rinkliavos renginių metu bei Lietuvos Respublikos valstybės institucijų – Lietuvos
Respublikos Užsienio reikalų ministerijos (LR URM), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos (LR
SMM) bei Kūno Kultūros Sporto Departamento tiklinės paskirties lėšos konkretiems projektams vykdyti:

Nario mokestis
Privačių asmenų parama
Rinkliavos renginių metu
Valstybės Institucijų skirtos tikslinės lėšos
Pasaulio lietuvių organizacijų tikslinė parama
Rinkliava/Mokestis už lituanistinės mokyklėlės pamokas
Edelveiso konkurso dalyvių mokestis

2016
506,00
145,00
594,00
2.674,00
300,00
1.556,65
2.920,00
8.695,65

2017
250,00
98,00
1.190,29
1.905,00
1.613,00
3.490,00
8.546,29

Viso pajamų, EUR

17.241,94

ALB išlaidas sudaro:
Renginių organizavimas
Sporto renginiai
Naujienlaiškio finansavimas
Interneto svetainės mokestis
Administravimo išlaidos
Lituanistines mokyklėlės veikla
Edelveiso konkursas
Banko mokesčiai

2016
824,22
538,00
92,00
61,41
225,02
2.860,07
2.370,32
29,51
7.000,55

2017
2411,24
857,07
117
75,93
190,47
1345,4
3793,01
123,06
8913,18

Viso išlaidų, EUR

15.913,73
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Likutis kasoje 2018-01-31 būklei: 1.143,40 EUR
Likutis banko saskaitoje 2018-01-31 būklei: 553,02 EUR
2017m. buvo daugiau išleista nei įnešta. Tik 2016m. dėka dviejų metų laikotarpio balansas išliko teigiamas.
Kadangi ALB inventoriaus sąrašas nėra vedamas, siūloma jį pradėti vesti, įtraukiant visus įsigytus daiktus, kurie
gali būti naudojami ilgiau nei 1 m., nepriklausomai nuo jų įsigyjimo kainos. Tai padėtų dabartinei ALB Valdybai
turėti geresnę apžvalgą, o ypatingai tai būtų svarbu keičiantis bendruomenės Valdybai arba jos nariams.
Inventoriaus sąrašas, iš įsigytų daiktų per paskutinius 2 metus, pridedamas priede Nr. 1.
Pagal šiuo metu naudojamą saskaitų ir kitų dokumentų saugojimo sistemą, pateiktų dokumentų patikrinimas ir
jų peržiūra buvo gana sunkūs. Dalinai buvo neįmanoma priskirti esamų saskaitų prie vedamų kasos ir banko
knygų. Ir atvirkščiai, pagal įrašus kasos ir banko knygose nebuvo galima rasti įrašams atitinkamų sąskaitų. Ypač
tai lietė 2016 m.
Kad to nepasikartotų ateityje, ALB finansininkei siūloma:
*)Kiekvieniems metams vesti 3 atkiras knygas: kasa (visiems mokėjimams grynaisiais), bankas (banko
pervedimams), projektai (kur saugojamos tik saskaitų kopijos pagal atitinkamus projektus).
*)Kiekvienai sąskaitai, įsegus jas į kasos ar banko knygas, turi būti priskirtas numeris, su kuriuo sąskaita įrašoma
į kasos ar banko knygas.
*)Numeruoti ir įtraukti į atitinkamas knygas kiekvieną atskirą saskaitą, bet ne jų keletos sumą.
*)Kiekviena kasos įmoka ar išmoka turi būti pagrįsta dokumentu (įprastai sąskaita). Išmokami honorarai turi būti
patvirti gavėjo parašu.
*)Finansininkė turėtų priimti išmokai tik tokias sąskaitas, ant kurių užrašyta aiški išlaidų paskirtis. Jei tai yra
restorano sąskaita, būtini visų dalyvių vardai.
*) Banko knygos vedimą galima palengvinti kas tam tikrą laikotarpį (pvz. kas mėnesį) atsispaudinus banko
sąskaitos išrašą. Kiekvienas atskiras bankinis pervedimas turi būti pagrįstas: prie banko sąskaitos išrašo
prisegamos visos sąskaitos arba atitinkami dokumentai, įrodantys pervedimo paskirtį. Banko knygos vedimą labai
palengvintų CSV formato banko sąskaitos išrašas.

Gitana Koeck, 2018 kovo 2 d.
2016 m. balandžio 22 d. vykusio Visuotinio ALB susirinkimo paskirta peržiūrėti finansinę bendruomenės veiklą
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Priedas Nr. 1. Turimo inventoriaus sąrašas.
Pastaba: patikslintas ir papildytas ankstesniais metais įsigytu inventoriumi.
Inventorius
07.09.2016
13.11.2016
18.11.2016
28.11.2016
27.11.2016
18.06.2017
04.07.2017
2015
21.01.2015
2015
16.10.2014

Dėžė tortui
Magnetola SDigital GB-3601 Fatboy
E-Pianinas
Badmintono tinklas su rėmu + 3 kamuoliukai
Badmintono rinkinys
Žaidimų skara
Lietuvos vėliava (Premjero S.Skvernelio dovana)
Skudučių rinkinys
Muzikos instrumentų rinkiniai, 2 vnt.
Laminatorius
Bendruomenės antspaudas

22,20 Eur
80,66 Eur
399,00 Eur
47,90 Eur
53,10 Eur
67,99 Eur
300 Lt
39,98 Eur
20 Eur
67 Eur
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