Austrijos lietuvių bendruomenė

Valdybos veiklos ir
finansinė ataskaita
2018 m. kovo 10 d. – 2020 m. vasario 16d.

Viena, Austrija
2020 m. vasario 16 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. Įstatus galima
rasti interneto svetainėje adresu: http://www.lietuviai.at/alb/istatai-2016-2018-m/.

Narystė
Bendruomenės nariu galima tapti sumokėjus metinį įnašą ir pateikus savo kontaktinius duomenis. Įnašas
užtikrina narystę tik už einamuosius metus.
Nuo bendruomenės atsikūrimo jos nariais bent sykį yra tapę 165 asmenys.
2020 m. vasario 11 d. duomenimis nario mokestį už 2020 m. buvo sumokėję ir bendruomenės nariais tapę 30
asmenų, palyginimui, 2019 m. per visus metus bendruomenės nariais buvo tapę 32 asmenys, 2018 m. – 28
asmenys, 2017 m. – 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 buvo 5 eurai metams). Sprendimas
dėl narystės įmokos didinimo buvo priimtas 2018 m. sausio 20 d. bendruomenės Valdybos susirinkime.
Toks sprendimas buvo priimtas, siekiant iš surinktų įmokų padengti einamuosius bendruomenės išlaikymo
kaštus, kuriuos sudaro: banko mokesčiai, interneto puslapio išlaikymo išlaidos, pašto, kanceliarinės, transporto
išlaidos, solidarumo mokestis Pasaulio lietuvių bendruomenei bei siekis sukaupti finansinį rezervą bendruomenės
veiklai organizuoti.

Valdybos sudėtis
2018 m. kovo 10 d. Visuotiniame susirinkime buvo išrinkta 6 asmenų Valdyba (pateikiama abėcėlės tvarka):
−
−

Lina Grigaitienė (konkursas „Edelweiss“, lituanistinės mokyklėlės mokytoja, muzikos užsiėmimų vedėja,
bendruomenės renginiai)
Olga Keller (iždininkė)
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−

−

−
−

Jolita Skinulytė-Niakšu (pirmininkė, bendruomenės renginiai ir projektai: A. Mamontovo koncertas,
Kalėdos, „Poezijos pavasaris Vienoje“, susitikimai su žinomais Lietuvos žmonėmis, projektas
„Sportuojame su čempionais“, Lietuvos kultūros tarybos paremtas projektas „Trio.lt – šimtas metų su
muzika. Lietuviškos idilijos“, bendradarbiavimas su Latvijos ir Estijos bendruomenėmis: Baltijos pokylis,
Baltų Joninės, išorinė komunikacija, naujienlaiškis, kt.)
Justina Špeirokaitė (pirmininkės pavaduotoja, Lietuvos kultūros tarybos paremto LT.Art festivalio
„Adaptacija“ 2019 m. ir „Tapatybė“ 2020 m. kuratorė, projekto vadovė, lituanistinės mokyklėlės
mokytoja, bendruomenės renginiai: „Poezijos pavasaris Vienoje“, Lietuviško kino naktis – filmo „Riešutų
duona“ peržiūra, Baltijos keliui – 30. Prarastų namų beieškant, Kalėdos, kt.)
Raminta Zalieskytė (lituanistinės mokyklėlės „Ąžuoliukas“ vadovė, šeimų renginiai: bendruomenės
Velykos, vasaros ir rudens šventės, Advento vakaras, kt.)
Mantas Viselga (jaunimo sporto projektai, viktorinos, diskusijos, kt. Aktyviai veikloje nebedalyvauja nuo
2019 m.)

Pirmininke antrai kadencijai, atsižvelgiant į balsavusių bendruomenės narių išreikštą valią, naujai išrinkta Valdyba
paskyrė, daugiausiai bendruomenės narių balsų surinkusią, Jolitą Skinulytę-Niakšu. Pirmininkės pavaduotoja
išrinkta Justina Špeirokaitė, iždininke – Olga Keller.

Valdybos darbo organizavimas
Per ataskaitinį laikotarpį Valdyba buvo susirinkusi į 7 susirinkimus, kurių metu buvo svarstomi įvairūs
bendruomenės veiklos klausimai. 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:
•

2019 m. lapkričio 30 d. – gruodžio 1 d. pirmininkės pavaduotoja Justina Špeirokaitė dalyvavo Jaunimo
reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotuose mokymuose užsienio
lietuvių jaunimo organizacijoms, skirtuose pasirengti projektų įgyvendinimui.
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•

•

•

•

•

•

2019 m. liepos 1-4 d. bendruomenės pirmininkė Jolita Skinulytė-Niakšu ir pirmininkės pavaduotoja
Justina Špeirokaitė dalyvavo Pasaulio lietuvių bendruomenės kraštų lietuvių bendruomenių ir jaunimo
sąjungų pirmininkų suvažiavime.
2019 m. liepos 29 d. – rugpjūčio 12 d. lituanistinės mokyklėlės „Ąžuoliukas“ vadovė Raminta Zalieskytė
dalyvavo Vytauto Didžiojo Universiteto (VDU) Švietimo akademijos Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros
kursuose ir intensyviose lituanistinėse studijose užsienio lituanistinių mokyklų mokytojams.
2019 m. kovo 21-23 d. bendruomenės pirmininkė Jolita Skinulytė-Niakšu ir pirmininkės pavaduotoja
Justina Špeirokaitė dalyvavo 5-ajame nacionaliniame švietimo lyderystės forume ir trečiuosiuose
„Lyderių laikas 3“ mokymuose užsienio lietuviams.
2018 m. lapkričio 16-17 d. bendruomenės pirmininkė Jolita Skinulytė-Niakšu ir pirmininkės pavaduotoja
Justina Špeirokaitė dalyvavo užsienio lietuvių bendruomenių lyderių programos „Lyderių laikas 3“
seminare „Vienijanti lyderystė: istorijos apie lietuvių bendrą ateitį pasaulyje“.
2018 m. lapkričio 23 d. bendruomenės pirmininkė Jolita Skinulytė-Niakšu, pirmininkės pavaduotoja
Justina Špeirokaitė ir valdybos narys Mantas Viselga dalyvavo Jaunimo reikalų departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos planavimo mokymuose Vienoje.
2018 m. liepos 8-11 d. bendruomenės pirmininkė Jolita Skinulytė-Niakšu ir ALB visuotinio susirinkimo
išrinkta atstovė Jadvyga Kuršelienė dalyvavo Pasaulio lietuvių bendruomenės XVI Seimo sesijoje.

Bendruomenės veiklos organizavimas ir planavimas
Organizuojant bendruomenės veiklą per keletą metų nusistovėjo aiški tvarka: kiekvienų metų pabaigoje
parengiamas preliminarus kitų metų renginių, projektų ir veiklų sąrašas, kuris derinamas su Lietuvos ambasada
Vienoje. Toks derinimas bendruomenei itin reikšmingas, nes ambasada yra daugelio renginių partnerė ir rėmėja,
prisidedanti informavimu, suteikdama patalpas.
Bendruomenės prioritetas planuojant veiklą išliko tas pats – išsaugoti tradicinius renginius, tęsti
bendradarbiavimą su estų ir latvių bendruomenėmis, plėtoti ir palaikyti ryšius su šalia (Čekijoje ir Vengrijoje)
veikiančiomis lietuvių bendruomenėmis bei pagal galimybes prisidėti prie kitų projektų, veiklų ir iniciatyvų
įgyvendinimo, taip pat vis labiau ryškėjo iššūkis išlaikyti gyvybingą lituanistinės mokyklėlės veiklą.
Sulig Justinos Špeirokaitės įsiliejimu į bendruomenės valdybos veiklą, pastebimai suaktyvėjo Austrijos lietuvių
jaunimas, kurio pasekoje atsirado dar vienas naujas projektas – LT.Art Vienna festivalis. Tai bandymas sukurti
platformą jauniesiems lietuvių menininkams pristatyti save Vienoje, užmegzti ryšius su čia dirbančiais
menininkais. Šis bandymas tapo sėkmingu ir 2020 m. antrajam festivaliui „Tapatybė“ LT.Art Vienna gavo 12 tūkst.
eurų paramą iš Lietuvos kultūros tarybos, kas jau pats savaime yra reikšmingas projekto įvertinimas.
Svarbu paminėti, kad galerija „Improper Walls“ tapo dar vienais lietuvių namais, kuriais iki šiol išimtinai buvo tik
ambasada. Žmonės mielai renkasi į renginius joje. Mūsų nuostabai galerijoje vykę „Poezijos pavasario, Lietuvškos
kino nakties ir Baltijos kelio paminėjimo renginiai, nepriklausomai nuo jų skirtingo formato ir atrodytų
nepalankaus atostogų meto, sulaukė netikėtai itin skaitlingo mūsų bendruomenei lankomumo.
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Veikla
Austrijos lietuvių bendruomenės Valdyba 2018 – 2019 m. vykdė veiklą ir įgyvendino projektus siekdama įstatuose
numatytų tikslų:
-

-

-

vienyti skirtingo amžiaus ir interesų 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;
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 buvo organizuota eilė tradicinių bendruomenės renginių minint tautines ir valstybines šventes,
renginių planui 2018 m. didelės įtakos turėjo Nepriklausomos Lietuvos paskelbimo šimtmečio minėjimas, o 2019
m. – LR Prezidento rinkimai bei referendumas dėl pilietybės išsaugojimo.
Vienas didžiausių ir svarbiausių bendruomenei renginių – tradiciškai Kalėdos, kasmet Vienoje sutraukiančios 150170 žmonių (daugiausia šeimos su vaikais). Keletą metų besilankančių Kalėdose skaičius mažėjo, o 2019 m. stipriai
išaugo ir vėl pasiekė geriausius lankomumo laikus, rengnyje 2019 m. gruodžio 7 d. apsilankė – daugiau nei 130
žmonių! Bendruomenės Kalėdos tradiciškai organizuojamos kartu su Lietuvos ambasada Vienoje, kuri rūpinasi
programa ir dovanomis vaikams. Iš bendruomenės narių surinktomis lėšomis finansuojama likusi programos dalis
(teatro kelionė, honoraras, maitinimas, ) ir/ar iš dalies vaišės bei salės nuoma.
2018 m. bendruomenės Kalėdose buvo rodomas teatro „Avilys“ interaktyvus spektaklis „Suraskime Kalėdų
stebuklą“, o 2020 m. paminint Pasaulio lietuvių metus ir siekiant stiprinti bendradarbiavimą su Lietuvoje
veikiančiomis bendruomenėmis ir saviveiklos kolektyvais buvo rodomas Jurbarko Konstantino Glinskio teatro
spektaklis pagal užsienio lietuvės Birutės Pūkelevičiūtės pasaką „Rimas pas Kęstutį“.
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. 2019 m. ji vyko Irmos Aleknienės vėlimo studijoje
„Lustige Wolle“.
Tradicija tampa ir „Poezijos pavasaris Vienoje“. 2019 m. jame dalyvavo poetas, dramaturgas, žurnalistas
Mindaugas Nastaravičius, 2019 m. už knygą „Bendratis“ pelnęs Lietuvos rašytojų sąjungos ir Jurgos Ivanauskaitės
premijas, bei poetas, muzikantas, žurnalistas Domantas Razauskas. 2020 m. ši tradicija bus tęsiama ir vėl
planuojami renginiai Vienoje.
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Taip pat vyko įvairūs kiti renginiai ir susitikimai, pvz.: diskusija su PLB pirmininke Dalia Henke ir PLB Valdybos
nariu Rimvydu Baltaduoniu artėjant referendumui dėl pilietybės išsaugojimo bei prezidento rinkimams, kiti
renginiai, skirti paminėti įvairias sukaktis, pvz.: vasario 16 minėjimas 2019 m., Baltijos kelio 30 metų minėjimas ir
diskusija apie prarastų namų paieškas su psichologe Irma Skruibiene, Lietuviško kino naktis, kuomet buvo
rodomas filmas „Riešutų duona“, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos susitikimas su lietuvių mokslininkais
dirbančiais Austrijoje, susitikimas su ekspedicijos „Nuo Baltijos iki Bengalijos“ dalyviais ir kt.
Vienu ryškiausių renginių bendruomenės istorijoje tapo Andriaus Mamontovo koncertas 2019 m. spalio 12 d. ne
tik subūręs per 150 jo gerbėjų iš Austrijos ir aplinkinių šalių, bet ir tapęs galimybe bendruomenei šiek tiek lengviau
atskivėpti finansiškai.

Veikla. Vienyti ir burti Austrijos lietuvių jaunimą. Suteikti jaunimui galimybių megzti kontaktus,
bendradarbiauti, integruotis multikultūrinėje erdvėje, išreikšti ir realizuoti savo idėjas bei sumanymus.
Vienas didžiausių šios kadencijos valdybos pasiekimų yra įaktyvintas jaunimas. Justinos Špeirokaitės iniciatyva
pradėti vykdyti reguliarūs jaunimo susitikimai gana greit parodė, kad susitikti tiesiog šiaip jaunimui neįdomu,
tačiau sugalvoti ir veikti kažką kartu tikrai įtraukia. Taip atsirado LT.Art iniciatyva ir pirmasis festivalis „Adaptacija“
vykęs 2019 m. gegužės 30 d. – birželio 7 d.
LT.art Vienna – kultūrinių renginių ciklas, pristatantis lietuvių menininkus ir jų kūrybą. LT.art Vienna kuratorių
komandoje - Justina Špeirokaitė, Julija Karimžanova and Danielė Brekytė. Adaptacija – tai pirmasis mini festivalis,
kuriame dalyvaujantys lietuvių menininkai, muzikantai ir kultūrinės veiklos vadybininkai gyvenantys Austrijoje ir
Lietuvoje kalbėjo apie transformaciją ir kultūrinę adaptaciją.
Festivalio ir jo idėjos pristatymas (2019-ųjų tekstas). Lietuva - maža šalis, įsikūrusi Baltijos jūros pakrantėjė,
garsėjanti seniausia pasaulyje kalba ir krepšiniu. Tačiau ar tai viskas, ką žinome apie Lietuvą? Vos prieš kelias
dienas Lietuvos paviljonas, atstovaujamas teatro režisierės Rugilės Barzdžiukaitės, dramaturgės Vaivos Grainytės
ir kompozitorės Linos Lapelytės pripažintas geriausiu tarptautiniu paviljonu ir apdovanotas Golden Lion
tarptautinėje Venecijos bienalėje. Visai neseniai, pasaulis išgirdo apie Mirgą Gražinytę-Tylą, pripažintą viena
geriausių pasaulyje dirigentų moterų, o sopranistė Asmik Grigorian, pasak International Opera Awards, tapo
geriausia 2019 metų operos soliste. O ar esate girdėję apie Julijono Urbono “Eutanazijos kalnelius”? Ar matėte
spalvingas Aleksandos Kingo nuotraukas? Tai nedaugelio užsienyje gyvenančių lietuvių vardai, kurie garsina
Lietuvos vardą. Ne paslaptis, kad kūrybingi lietuviai dažnai pasirenka dideles kultūros sostines, tokias kaip
Paryžių, Londoną arba Vieną dėl įkvėpimo, kurio čia gausu. Viena - tai multikultūrinis miestas, svarbus Europos
kultūros ir meno centras, kuris visuomet traukė ir traukia menininkus čia studijuoti ir kurti. Lietuviška kultūra yra
šio miesto dalis.ADAPTACIJA suburs lietuvių kilmės menininkus grupinei meno parodai, pakvies į kūrybines
dirbtuves, bus rengiami koncertai. Festivalio lektoriai pasidalins savo patirtimi, galimus ir praktikuojamus būdus
pristatant projektus tarptautiniame kontekste. Renginio tikslas parodyti, kaip bendravimas su kitų kultūrų
atstovais padeda įvairiapusiškiau pažinti mus supantį pasaulį, jo daugialypiškumą, keisti jau įgytas žinias ir
tobulinti technikas – kitaip tariant adaptuotis prie aplinkos. 2019 metų renginiai skirti atminti Joną Meką,
“avantgardinio Amerikos kino krikštatevį”, kurio kūrybą įkvepia daugelį pažinti pasaulį ir išdrįsti būti atviriems.
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“Gyventi reikia be formulių, būti atviram – o tai ir nėra formulė. Neuždaryti langų, durų, žiūrėti, kas dedasi, pažinti,
ko nepažįsti, nežinai. Reikia domėtis, žiūrėti, nenuneigti”, - J.Mekas
Festivalio rėmuose įvyko 8 renginiai: lietuvių menininkų paroda, du koncertai, 3 diskusijos, 2 kūrybinės dirbtuvės.
•
•

•
•
•
•

Gegužės 30 d. 18:00 Atidarymo vakaras. Muzikiniai pasirodymai: Gustė Barbora Butvydaitė (altas),
Danielė Brekytė (smuikas), ASAG kvartetas, Mariah Doesn´t Carey
Gegužės 31 d.
o 18:00 Silvija Čiuladytė, Crossroads. Tarptautinis šiuolaikinės muzikos festivalis (kalba)
o 19:00 Urtė Špeirokaitė, Improper Walls. Tarpkultūrinis bendravimas (kalba ir diskusija)
Birželio 1 d. 14:00 Ūla Šveikauskaitė: Iliustracijos pagrindai (kūrybinės dirbtuvės)
Birželio 2 d. 14:00 Elzė Hoogduijn, Nyčės ūsai. Idėja ir strateginiai sprendimai steigiant galeriją (kalba ir
diskusija)
Birželio 6 d. 17:00 Zigmantas Kalibatas: gatvės fotografija (kūrybinės dirbtuvės)
Birželio 7 d. 18:00 Uždarymo vakaras. Muzikiniai pasirodymai: Choras “Gaida”, Elena Sverdiolaitė
(sopranas), Anastasija Bykova (smuikas), Indrė Pelakauskaitė (sopranas)

Renginiai vyko galerijoje „Improper Walls“. Juose apsilankė ir dalyvavo 213 žmonių. Festivalio dalyviai:
•
•

•

MENININKAI: Iustas, Jurgis Gečys, Ūla Šveikauskaitė, Zigmantas Kalibatas
MUZIKANTAI: Danielė Brekytė (smuikas), Choir “Gaida”, ASAG Quartett, Elena Sverdiolaitė (sopranas),
Indrė Pelakauskaitė (sopranas), Anastasija Bykova (smuikas), Gustė Barbora Butvydaitė (violina), Mariah
Doesn't Carey (DJ)
LEKTORĖS: Urtė Špeirokaitė (Improper Walls), Elzė Hoogduijn (Nyčės Ūsai), Silvija Čiuladytė (Crossroads)

LT.art festivalio vaizdo klipas.
Šis renginys paskatino susiburti jaunimą ir iniciatyvius jaunus žmones dirbančius įvairiose srityse dėl bendro
tikslo, taip pat paskatino jungtis į kitų bendruomenės veiklų organizavimą, ateiti į reginius bei prisidėti prie
valdybos darbo.
Šiuo metu jau planuojamas antrasis festivalis, kuris vyks šių metų kovo pabaigoje, jo tema – „Tapatybė“. Jame
numatyta dar daugiau dalyvių ir veiklų, gautas itin reikšmingas Lietuvos kultūros tarybos programos „Globalios
Lietuvos“ idėjos sklaida finansavimas – 12 tūkst. eurų, kuris leidžia pilna apimtimi įgyvendinti projektą. Taip pat
projektą parėmė LR Užsienio reikalų ministerija, laukiama Vienos miesto Kultūros skyriaus atsakymo dėl
finansavimo.
Negana to, panašu, kad galerija „Improper Walls“ tapo dar vienais lietuvių namais, kuriais iki šiol išimtinai buvo
tik ambasada. Žmonės mielai renkasi į renginius joje. Mūsų nuostabai galerijoje vykę „Poezijos pavasario,
Lietuvškos kino nakties ir Baltijos kelio paminėjimo renginiai, nepriklausomai nuo jų skirtingo formato ir atrodytų
nepalankaus atostogų meto, sulaukė netikėtai itin skaitlingo mūsų bendruomenei lankomumo (kiekviename iš
minėtų renginių po vidutiniškai 40 lankytojų).

Veikla. Neformalusis švietimas
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2018/2019 mokslo metai buvo eksperimentiniai – mokyklėlės užsiėmimai vyko du kartus per mėnesį,
keturiomis grupėmis:
•
•
•
•

3 – 4 metų vaikams – žaidimų grupė
5 – 7 metų vaikams – priešmokyklinė grupė
8 – 9 metų vaikams – pirmokų grupė
10 – 14 metų vaikams – didžiųjų grupė

Užsiėmimai buvo mokami, įmokos dydis vienam vaikui buvo:
•
•
•
•

Žaidimų grupė – 70 Eur
Priešmokyklinė grupė – 85 Eur
Pirmokų grupė – 100 Eur
Didžiųjų grupė – 100 Eur

Antram ir kiekvienam kitam šeimos vaikui buvo taikoma 15 eurų nuolaida.
Mokyklėlėje dirbo keturi praktikantai iš Lietuvos (visos išlaidos buvo dengiamos Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos lėšomis). Taip pat prie mokytojų komandos prisijungė keturios naujos mokytojos, kurios vedė dailės
ir darbelių užsiėmimus mažiesiems vaikams, bei šiuolaikinio meno užsiėmimus ir kūrybines dirbtuves vyresniems
vaikams.
Siekiant pritraukti ir vyresnius nei 10 metų amžiaus vaikus, buvo paruošta šiuolaikinio meno bei kūrybinių
dirbtuvių programa, skirta būtent vyresniems vaikams, kuri, deja, nepasitvirtino ir šiuos užsiėmimus lankė tik 45 vaikai. Vyresniųjų grupės (nuo 10 metų), pamokos vyko galerijoje „Improper Walls“, Reindorfgasse 42, 1150
Vienoje. Jų metu vaikai turėjo tiek teorinius, tiek praktinius užsiėmimus: buvo supažindinami su gatvės meno
istorija: nuo priešistorės iki šių laikų. Praktiniuose užsiėmimuose buvo supažindinti su purškiamais dažais, linijų
ir nesudėtingų geometrinių formų paišymu ant sienų, trafaretų karpymas su gatvės meno atstovu ir menininku
bei trafaretų purškimas ant sienos Schwendermarkt‘e. Taip pat vyresniems vaikasm vyko ir po dvi lietuvių kalbos
pamokas, kurias vedė mokytojai, atvykę pagal mainų programą iš Lietuvos.
Per šiuos mokslo metus sudalyvavome keliuose piešinių konkursuose, turėjome keletą ekskursijų, rengėme
atviras pamokas, ne tik nuolatiniams mokyklėlės lankytojams, bet ir visiems norintiems, minėjome valstybines
bei tradicines lietuviškas šventes: Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją, Užgavėnes, Velykas, vyko mokslo metų pabaigos
šventė parke ir kt.
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Vaikų skaičius ir pasiskirstymas grupėse
2018/2019 mokslo metai

7

6

2017/2018 mokslo metai

6

12

2016/2017 mokslo metai

7

10

2015/2016 mokslo metai

7

0
Žaidimų grupė 3 – 4 m.

4
6

5

5

15
6 m.

6

5

3

10

Priešmokyklinė grupė 5 –

2

0

8

20

Pirmokų grupė 7 – 8 m.

25

30

Didžiųjų grupė 9+ m.

2019/2020 mokslo metais mokyklėlei negavus jokio papildomo finansavimo bei nesusirinkus pakankamam
skaičiui vaikų, mokyklėlės veikla laikinai buvo sustabdyta. Mokytojų iniciatyva buvo pasiūlyti alternatyvūs
muzikos, dailės ir kūrybiniai užsiėmimai. Muzikos užsiėmimai bei žaidimų grupė renkasi kiekvieną šeštadienį
Klaviergalerie, adresu Kaiserstraße 10, 1070 Vienoje, juos veda muzikos mokytoja Lina Grigaitienė. Kūrybinės
dirbtuvės vyksta studijoje „Lustigewolle“ adresu Laskegasse 43, 1120 Viena. Užsiėmimus veda Irma Aleknienė.
Šiuolaikinio meno kūrybines dirbtuves veda Ūla Šveikauskaitė ir Justina Špeirokaitė galerijoje „Improper Walls“,
Reindorfgasse 42, 1150 Viena. 2019-ųjų bendruomenės Kalėdų metu taip pat buvo pasiūlytos skirtingos
kūrybinės dirbtuvės vaikams ir jaunimui, buvo palankiai įvertintos ir sulaukė mažųjų kūrėjų dėmesio.
Kūrybinės dirbtuvės yra mokamos, pajamos atitinka jų organizatoriams nuomos ir kūrybinių priemonių išlaidoms
padengti.

Veikla. Skleisti informaciją apie Lietuvą ir formuoti teigiamą šalies įvaizdį
Šios kadencijos Valdyba tęsė sėkmingai ankstesnės Valdybos pradėtus darbus ir projektus: 2018 m. paruošė
Lietuvos stendą ir dalyvavo Jungtinių Tautų Moterų gildijos organizuojamame labdaringame renginyje „Bazaar“,
projekto koordinatorė Raminta Zalieskytė, o 2019 m. lapkričio 22-24 d. įvyko trečiasis tarptautinis jaunųjų
pianistų ir kamerinių ansamblių konkursas bei festivalis „Edelweiss“, kuriame dalyvavo 136 vaikai ir jaunimas iš
16 pasaulio šalių (Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Montenegro, Izraelio, Austrijos, Vokietijos, Ukrainos, Kinijos,
Didžiosios Britanijos, Omano, Azerbaidžiano, Rusijos, Turkijos, Bolivijos), virš 80 juos lydinčių asmenų, apie 250300 žiūrovų įvairiuose konkurso ir festivalio renginiuose per tris dienas. Konkurso sumanytoja ir organizatorė –
bendruomenės valdybos narė Lina Grigaitienė.
Reklaminis konkurso „Edelweiss“ vaizdo klipas.
Tarptautinėje žiuri dirbo Baku Muzikos akademijos docentas ir Antalijos valstybinės konservatorijos lektorius,
pianistas Samir Mirzoev, pianistė, Vienos muzikos ir vaizduojamųjų menų universiteto lektorė, šiuolaikinės
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muzikos ansamblio „Platypus“ ir kamerinio ansamblio „Trio.lt“ narė Veronika Kopjova, pianistė, Zalcburgo
„Musikum“ mokytoja Eglė Kirkaitė, fortepijono mokytoja-ekspertė Rasa Derbutienė, birbynininkas Irmantas
Andriūnas, fortepijono mokytoja, knygos „Hallo, Piano“ bendraautorė, fortepijono mokyklos savininkė Irina
Mints, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos bei Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytoja-ekspertė
dr. Gabrielė Kondrotaitė. Prie projekto įgyvendinimo prisidėjo Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla bei
Kauno I-oji muziko mokykla. Daugiau informacijos apie konkursą galima rasti interneto puslapyje.
Bendruomenės atstovai taip pat dalyvavo 2019 m. vykusiame renginyje EU Kids Day St. Pioltene, kur padedant
partneriams – Lietuvos ambasadai Vienoje bei programai „Keliauk Lietuvoje“ surengė kūrybines dirbtuves,
kuriose dalyvavo 25 jaunuoliai iš skirtingų Žemutinės Austrijos mokyklų. Kūrybinių dirbtuvių metu jaunuoliai
žiūrėjo vaizdo klipą apie Lietuvą, atsakė į įvairius klausimyno klausimus bei naudodamiesi išmaniaisiais telefonais
ir virtualios realybės akiniais keliavo po Lietuvą.
2018-2019 m. taip pat įvyko lietuvių muzikantų Trio.lt koncertų turas Austrijoje ir Vokietijoje. Šį, specialiai
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui skirtų koncertų turą pavadinimu „100 metų su muzika. Lietuviškos
idilijos“ gerai įvertino ir parėmė Lietuvos kultūros taryba. Projektą iniciavo pianistė Veronika Kopjova, o parengė
Jolita Skinulytė. Prie projekto įgyvendinimo daug prisidėjo Lietuvos ambasada Vienoje, Lietuvos garbės konsulas
Zalcburge architektas Erichas Wagneris. Koncertai įvyko Vienoje, Zalcburge, Zell am See ir Leipcige. Trio.lt sudarė
Vienos muzikos ir vaizduojamųjų menų universitte dėstanti pianistė Veronika Kopjova, Miuncheno Kameriniame
orkestre pirmų smuikų grupėje griežianti smuikininkė Simona Venslovaitė ir unikalaus lietuviško pučiamojo
instrumento virtuozas, vienas geriausių šalies birbynininkų Irmantas Andriūnas. Entuziastingi muzikai kartu
parengė įvairialypę programą, apimančią visą Lietuvos klasikinės akademinės muzikos šimtmetį, bei atspindinčią
jos vystymąsi. Chronologiškai, tarsi kelionę laiku atlikėjai pristatė žinomų lietuvių kompozitorių kūrinius įvairiomis
ir netikėtomis Austrijos bei Vokietijos klausytojų ausiai smuiko - birbynės - fortepijono kombinacijomis. Projekto
tikslas - aukščiausiame profesionaliame lygyje Austrijos ir Vokietijos publikai pristatyti mažai žinomą lietuvišką
akademinę muziką ir unikalų liaudies instrumentą - birbynę bei tokiu būdu paskatinti Lietuvos kultūros sklaidą
Europoje. Į Vienoje vykusį koncertą iš Lietuvos atvyko kompozitorius Kazys Daugėla, kurio aranžuoti kūriniai buvo
atliekami koncerte.
Vienas renginių, kurių metu buvo siekiama atstovauti Lietuvos muzikinę kultūrą ir istoriją buvo Baltijos pokylis.
Iki šiol yra įvykę trys renginiai 2016, 2017 ir 2018 metais. Baltijos pokylyje dalyvauja ne tik trijų Baltijos šalių
diplomatai, verslininkai, bendruomenių nariai, bet ir Baltijos šalių draugai iš kitų šalių. Per trejus metus renginyje
sudalyvavo 400 žmonių. Baltijos pokylio 2018 metais metu pasirodė Baltijos kvartetas iš lietuvių, latvių ir estų
muzikantų. Lietuvai atstovavo smuikininkė Ieva Pranskutė ir altistas Vytautas Martišius.

Veikla. Palaikyti ir plėtoti ryšius su kitų tautų bendruomenėmis
Siekiant šio tikslo, Austrijos lietuvių bendruomenė tęsia bendradarbiavimą su estų ir latvių bendruomenėmis
Austrijoje, inicijuotą Lietuvos, Latvijos ir Estijos ambasadorių dar 2016-ųjų gegužę.
Šio bendradarbiavimo pasekoje 2016 – 2019 m. buvo organizuojami du bendri renginiai – Baltų Joninės ir Baltijos
pokylis.
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2018 m. trečiąjį Baltijos pokylį galima būtų laikyti itin sėkmingu, nes pagaliau atrasti patraukli forma ir tinkamas
balansas tarp Vienos pokylių tradicijos ir siekio pristatyti Baltijos šalių tradicijas, kultūrą, istoriją ir muziką. Tačiau
finansiškai didelę naštą prisiėmė renginio rėmėjai, vien iš bilietų pardavimo renginio nebuvo įmanoma
organizuoti, nepaisant to, kad renginį organizavo trys bendruomenės, jis nesutraukė pakankamai žmonių, kad
galėtų išsilaikyti be rėmėjų pagalbos, o rėmėjų rasti buvo sudėtinga. Todėl 2019 m. pradžioje nuspręsta padaryti
metų pertrauką ir pokylio 2019 m. neorganizuoti.
Baltų Joninės tapo itin sėkmingu projektu ir 2019 m. iš tiesų tapo bendros visų trijų tautų, nes pagaliau aktyviai
dalyvavo ir estų bendruomenė. Jei ankstesniais metais didžioji dalis šios šventės organizacinių darbų teko latvių
bendruomenei, tai 2019 m. po to, kai latvių bendruomenė likus porai savaičių iki renginio netikėtai atsisakė jį
organizuoti ir prisidėti žadėtais darbais bei lėšomis, Baltų Jonines iš esmės organizavo Austrijos lietuvių
bendruomenė ir jos puikiai pavyko bei sutraukė per 180 žmonių iš visų trijų šalių. Renginyje koncertavo Berčiūnų
kaimo kapela „Sanžyla“. Šiuo metu suplanuotos ir 2020 m. Joninės, kurios numatytos birželio 20 d. įprastoje
vietoje - Leopoldstrasse 31, 3400, Klosterneuburg.

Veikla. Komunikacija
Austrijos lietuvių bendruomenė informaciją bendruomenės nariams skelbia ir platina interneto svetainėje
www.lietuviai.at, „Facebook“ grupėje „Lietuviai Austrijoje“ ir puslapyje AustrijosLietuviuBendruomene bei
naujienlaiškyje, kuris nuo 2019 m. leidžiamas naudojantis nemokama platforma „Mailchimp“.
Apie Austrijos lietuvių bendruomenės renginius taip pat platinamos nuotraukos, video įrašai ir pranešimai
spaudai, kurių pagrindu pasirodo straipsniai ar reportažai Lietuvos žiniasklaidoje, žurnale „Pasaulio lietuvis“,
televizijos laidoje „Pasaulio lietuvių žinios“, radijo laidose. 2018 ir 2019 m. pasirodžiusių komunikacijos vienetų
ir publikacijų apie bendruomenės veiklą pavyzdžiai:
•
•

Reportažas Pasaulio lietuvių žiniose apie festivalį LT.art
Straipsnis apie trečiąjį tarptautinį jaunųjų pianistų ir kamerinių ansamblių konkursą ir festivalį
„Edelweiss“

Finansai
Pagrindiniai bendruomenės finansavimo šaltiniai 2018-2020 m. yra:
•

•

Lietuvos Respublikos valstybės institucijų parama. Pagrindiniai iki šiol buvę paramos projektinei veiklai
teikėjai:
o Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija
o Lietuvos kultūros taryba
o Vienos miesto Kultūros skyrius
bendruomenės narių įnašai renginių metu, kurie padengia įvairias organizacines renginių išlaidas
(skirtingai priklausomai nuo renginio), tokias, kaip nuoma, kūrybinės priemonės, maistas, gėrimai,
programa ir kt.
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•
•

bendruomenės nario mokestis (skirtas padengti minimalias ir būtiniausias bendruomenės organizacijos
išlaikymo išlaidas)
savanoriška privačių asmenų parama (kasmet turime po keletą asmenų, kurių aukos sudaro iki 600 eurų
per metus)

Vadovaujantis įstatais susirinkimo metu buvo išrinkta dviejų asmenų Audito komisija, kurią sudarė Inga Gražulytė
ir Simona Kogler, kurios, kaip tai numato įstatai atliko šios kadencijos finansinį auditą (žr. Žemiau Finansinės
veiklos apžvalga).

Projektinis finansavimas
Nuo 2018 m. kovo 10 d. iki 2020 m. vasario 16 d. paskelbtiems konkursams Austrijos lietuvių bendruomenė
pateikė 11 projektų:
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

2018 m. sausį pateiktas projektas Švietimo ir mokslo ministerijai, kurį parengė lituanistinės mokyklėlės
„Ąžuoliukas“ vadovė Raminta Zalieskytė. Projektas finansavimo negavo.
2018 m. kovą pateiktas projektas Lietuvos Kultūros tarybai, kurį inicijavo pianistė Veronika Kopjova, o
parengė Jolita Skinulytė-Niakšu. Šiuo projektu buvo prašoma paramos lietuvių atlikėjų Trio.lt susibūrusio
specialiai Lietuvos šimtmečio koncertų ciklui Austrijoje ir Vokietijoje. Šis projektas buvo itin gerai
įvertintas Lietuvos kultūros tarybos ir gavo 4 800 eurų paramą.
2018 m. balandį pateiktas projektas Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos. Projektą parengė Justina Špeirokaitė, Mantas Viselga ir Jolita Skinulytė. Projektui
finansavimas neskirtas.
2018 m. rugsėjį pateiktas projektas Švietimo ir mokslo ministerijai, kurį parengė lituanistinės mokyklėlės
„Ąžuoliukas“ vadovė Raminta Zalieskytė. Projektui skirtas 1 310 eurų dalinis finansavimas metodinės ir
mokomosios medžiagos (išskyrus pratybų sąsiuvinius), tautinės atributikos (išskyrus marškinėlius)
įsigijimui bei administracinėms išlaidoms padengti.
2018 m. gruodį pateiktas projektas Užsienio reikalų ministerijai. Projektą parengė Jolita Skinulytė-Niakšu.
Gautas 1500 eurų finansavimas patalpų nuomai.
2019 m. vasarį pateiktas projektas Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos. Projektą parengė Justina Špeirokaitė ir Julija Karimžanova. Projektas finansavimo negavo.
2019 m. vasarį Vienos miesto Kultūros skyriui projektas rengti LT.Art festivalį „Adaptacija“. Projektą
parengė Justina Špeirokaitė ir Julija Karimžanova. Projektas paremtas 3 000 eurų suma.
2019 m. gegužę pateiktas projektas Bundeskanzleramt, Meno ir kultūros skyriui. Projektą parengė Lina
Grigaitienė ir Raminta Zalieskytė. Projektas finansavimo negavo.
2019 m. lapkritį Vienos miesto Kultūros skyriui projektas rengti LT.Art festivalį „Tapatybė“. Projektą
parengė Justina Špeirokaitė ir Julija Karimžanova. Atsakymo dėl finansavimo laukiama.
2019 m. gruodį Lietuvos kultūros tarybai pateiktas projektas rengti LT.Art festivalį „Tapatybė“. Projektą
parengė Justina Špeirokaitė, Julija Karimžanova, Viltautė Žemelytė, Urtė Špeirokaitė ir Danielė Brekytė.
Projektas puikiai įvertintas Kultūros tarybos ir paremtas įspūdinga 12 000 eurų suma.
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•

2019 m. gruodį Užsienio reikalų ministerijai. Projektą parengė Jolita Skinulytė-Niakšu. Gautas 900 eurų
finansavimas patalpų nuomai ir 600 eurų finansavimas strateginės sesijos organizavimo išlaidoms
padengti.

Parengė Jolita Skinulytė-Niakšu
Austrijos lietuvių bendruomenės pirmininkė
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Priedas Nr. 1. Turimo inventoriaus sąrašas.
Inventorius
Įsigijimo/gavimo
dovanų data
07.09.2016
13.11.2016
18.11.2016
28.11.2016
27.11.2016
18.06.2017

Pavadinimas
Dėžė tortui
Magnetola SDigital GB-3601 Fatboy
E-Pianinas
Badmintono tinklas su rėmu + 3 kamuoliukai
Badmintono rinkinys
Žaidimų skara

04.07.2017 Lietuvos vėliava 2 vnt. (LR Ministro Pirmininko
Sauliaus Skvernelio ir LR Seimo Pirmininko
09.04.2019 Viktoro Pranckiečio dovanos)
2015 Skudučių rinkinys
21.01.2015 Muzikos instrumentų rinkiniai, 2 vnt.
2015 Laminatorius
16.10.2014 Bendruomenės antspaudas
Lietuvos istorinė vėliava. Užsienio reikalų
2019
ministerijos dovana

Įsigijimo
vertė
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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