
Raimondos Balčiūnienės asmeninis prisistatymas 
 

Su Indianapolio Lituanistine Mokykla  (ILM) esu susijusi nuo pat jos įsikūrimo dienos. 

Mokyklos steigiamasis susirinkimas įvyko 2006 metais mūsų namuose. Tuomet padėjau 

Mokyklai surasti ir išsinuomoti pirmąsias patalpas New Life Community Church 

(Indianapolyje). Rūpinausi patalpų tvarka bei nuolatine komunikacija su patalpų 

Nuomotojais. Dalyvavau ILM tėvų komiteto veikloje nuolat prisidėdama prie mokyklos 

renginių bei veiklos organizavimo. Mano dukra Urtė Kotryna (12 metų) jau 6 metai yra 

mokyklos mokinė. O dukra Indrė 4 metus labai sėkmingai mokytojavo ILM tik angliškai 

kalbančių vaikų klasėje.  

 

Nuo 2008 metų Indianapolio Lietuvių Bendruomenė ir Indianapolio Lituanistinės 

mokyklos mokiniai sėkmingai dalyvauja kasmet rengiamame Indianapolio 

Tarptautiniame Festivalyje. Nors oficialiai ir nebūdama ILM mokytoja, pradedant 2008 – 

aisiais, keturis metus iš eilės ruošiau Indianapolio Lituanistinės mokyklos vaikus 

pasirodymams šiame populiariame tarptautiniame renginyje. Talkinau ILM mokytojoms 

ir pati mokiau vaikus Lietuviu liaudies ratelių, žaidimų, liaudiškų šokelių. 

Pasirodymuose vaikai dalyvauja kartu su mano vyro Otono Balčiūno vadovaujama 

Liaudiškos muzikos kapela „Biru-Bar“. Prieš 2012 metų Tarptautinį Festivalį mūsų 

vaikai buvo pakviesti į televiziją nusifilmuoti reklaminiam Tarptautinio Festivalio klipui. 

„Trepsiuko“ nuotraukos papuošė Indianapolio Tarptautinio Festivalio kalendorių bei 

informacines skrajutes.  

  

Kadangi mano vyras Otonas vadovauja Liaudiškos muzikos kapelai „Biru Bar“, tai tenka 

dalyvauti kapelos pasirodymuose tiek Indianapolyje, tiek įvairiose Lietuvių 

bendruomenėse kituose Amerikos miestuose. Kapelos veikloje prisidedu prie įvairių 

organizacinių reikalų. O pasirodymų, bei renginių metu mano uždavinys, suprantama, 

būna išjudinti publiką šokiams.  

 

Man 51-eri. Pagal išsilavinimą esu medikė. Neturiu nei pedagoginio, nei choreografės 

išsilavinimo, tačiau labai mėgstu šokti. Šokis mane lydėjo nuo pat ankstyvos vaikystės. 



Kai man sukako 5 metukai, Mamytė atvedė mane į Baleto ir Šokio studiją, veikusią mano 

gimtajame Joniškyje. Ten prabėgo 14 mano vaikystės, paauglystės ir ankstyvosios 

jaunystės metų. Pradėjusi studijuoti dar 4 metus šokau Liaudiškų šokių ratelyje. Per visą 

savo šokėjos „karjerą“ esu dalyvavusi 2 Respublikinėse (Vilniuje), bei 3 rajoninėse 

(Žagarėje ir Šiauliuose) Lietuvių Dainų ir Šokių šventėse. 

 

Į Indianapolio Lietuvių bendruomenės veiklą kartu su vyru ir dukromis aktyviau 

įsijungėme praėjus maždaug metams nuo mūsų atvykimo į JAV (2004 m.). Nuo 2006 iki 

2010 metų dalyvavau Indianapolio Lietuvių bendruomenės Tarybos darbe. 3 metus 

buvau išrinkta bendruomenės sekretore. Visa tai rodo, kad tiek Indianapolio Lietuvių 

bendruomenė, tiek Indianapolio Lituanistinė Mokykla užima labai svarbią vietą mano ir 

mano šeimos gyvenime. 

 


