
Rekomendacijos Raimondai Balčiūnienei (ILM) 
„Gintarinio obuoliuko“ kandidatei  
 
 
Iš Indianapolio Lituanistinės Mokyklos aš siūlau šokių mokytoją Raimondą Balčiūnienę į 
kandidatus Gintarinio Obuoliuko premijai. Ji mokyklėlėje dirba dveji metai, tačiau jos nuveikti 
rezultatai lygūs kitų darbui nuveiktam per dvigubai ilgesnį laiką.  Taip pat ji yra ilgametė 
Indianapolio lietuvių bendruomenės aktyvistė, įsitraukusi į jos veiklą kartu su vyru Otonu 
Balčiūnu (“BiruBar” kapelos vadovu) ir dviem dukrom. 
 
Būdama ILM šokių mokytoja, Raimonda sugebėjo per trumpą laiką suburti mokyklos šokių 
grupę “Trepsiukas” (vaikai nuo 5 iki 12 metų), paruošti ją pasirodymams per Indiana State Fair 
2011 m. liepos mėn., Indy Tarptautiniame festivalyje Lapkričio mėn. 2011 ir 2012 m., ir 
svarbiausia Bostono Šokių šventei 2012 m. liepos mėn. Tuo pačiu, ji viena būdama šokių 
vadovė, be papildomų padėjėjų subūrė ir paruošė vaiku tėvelių šokių grupę “Vijūnas”, kuri taip 
pat dalyvavo Bostono šokių šventėje. Tai yra pirmieji šokių kolektyvai per Indianapolio lietuvių 
gyvavimo istoriją nuo 1976 m. 
 
Kuo Raimondos nuopelnas ypatingas? Juk daugelis šokių vadovų sunkiai dirbo ir taip pat ruošė 
savo kolektyvus Bostono šokių šventei. Taip, tačiau daugelis jų turi jau susiklosčiusias šokių ir 
kultūrines tradicijas, turi didesnes bendruomenes ypač su vyresnės kartos lietuviais, kur šokių 
vadovai turi padėjėjus, o bendruomenės išgali parūpinti profesionaliai atrodančius tautinius 
šokių kostiumus. 
 
Mūsų bendruomenę sudaro apie 80%  trečiabangių, ir ji yra labai maža, tik apie 100 žmonių. Tik 
trečdalis iš jų, kurie yra aktyvistai, “tempia” visą veiklą ant savo pečių. Norint padaryti kokį 
didelį projektą, kaip suburti dvi šokių grupes ir sudalyvauti Bostono šventėje, turi pats imtis 
atsakomybės ir atlikti viską iki galo, nes nėra daug žmonių į ką galima kreiptis pagalbos (we’re 
spread thin, angliškai sakant).  
 
Raimonda per pastaruosius metus atliko milžinišką darbą savo pasiaukojimo, užsidegimo ir 
begalinės kantrybės dėka. Ji yra puikus pavyzdys mūsų mokyklėlės mokytojoms, ir tikiu kitų 
mokyklų mokytojams. Raimonda yra verta kandidatė Gintarinio Obuoliuko premijai. 
 
Pagarbiai, 
 
Inga Paegle 
Vedėja 
Indianapolio Lituanistinė Mokykla 
Email: school@indylt.org 
 
 
 



“Gintarinio obuoliuko “premijai norėčiau rekomenduoti Indianapolio lietuvių bendruomenės 
(ILB) ir ILM šokių mokytoją Raimondą Balčiūnienę. Jos dėka idėja sukurti net du šokių kolektyvus 
ir sudalyvauti Bostono šokių šventėje virto realybe. Raimonda susisiekė su šokių šventės 
organizatoriais, suruošė susirinkimą su mokyklos tėveliais ir ILB valdyba. Taip iš niekada čia, JAV 
nešokusių vaikų ir suaugusių 2011 metų ankstyvą rudenį buvo suformuoti du lietuvių tautinių 
šokių kolektyvai: vaikų “Trepsiukas” ir suaugusių “Vijūnas”. Mes, tėveliai, žavėjomės Raimondos 
ir jos vyro Otono pasiaukojimu ir atsidavimu visus devynis mėnesius įtemto darbo repeticijų 
metu, be to begalės elektroninių laiškų ir repeticijų laiko ir vietos koordinavimo (ILB neturi savo 
patalpų). Repeticijos vyko kiekvieną savaitę, po dvi iš karto su skirtingais kolektyvais. Ir visa tai 
buvo daroma Raimondai dirbant pilną darbo savaitę, iš savanoriškų paskatų. 
 
Taip pat pirmą kartą grupės “Trepsiukas“ ir “Vijūnas” pasirodė 2011 metų lapkričio mėn. per 
Indianapolio tarptautinį festivalį. O per 2012 metų festivalį “Trepsiukui”, vadovaujant 
Raimondai Balčiūnienei teko garbė sudalyvauti vietinės TV Channel 13 WTHR (NBC) televizijos 
studijoje ir pareklamuoti 2012 metų Indianapolio tarptautinį festivalį. Į “Trepsiuko “ir “Vijūno” 
šokių pasirodymą, kurio programą paruošė Raimonda, pasižiūrėti atvyko Generalinis Konsulas 
Čikagoje Marijus Gudynas su šeima. Daugiau apie mūsų šokėjus galima rasti šių metų sausio 3d. 
Nr.1 “Amerikos Lietuvyje”, pavadinimu “Lietuvos stendas Indianapolio tarptautiniame 
festivalyje pelnė du apdovanojimus”. 
 
Netrukus mūsų šokėjai publiką linksmins per Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo dienos 
šventę, kuri vyks kovo 9 dieną. Tikimės, kad šokėjai vėl bus pakviesti sudalyvauti ketvirtame 
pagal dydį JAV - Indy 500 parade gegužės mėnesį.  
 
Džiugu, kad ILB lietuviai turi galimybę puoselėti lietuvių liaudies šokių tradicijas toli už Lietuvos 
dėka atsidavusių žmonių, kaip Raimonda Balčiūnienė ir jos vyras Otonas, kapelos “BiruBar” 
vadovas. Norėčiau paminėti, kad nei viena Indianapolio Europos bendruomenių nebeturi šokių 
ir muzikos kolektyvų - tik mūsų prieš septynerius metus atgijusi Lietuvių bendruomenė (nes 
vyresnioji karta išeina amžinybėn, o jaunoji nesukuria nauju kolektyvų).  
 
Indianapolio lietuvių vardu, nuoširdžiai linkiu Raimondai būti įvertintai “Gintarinio obuoliuko” 
premija! 
Pagarbiai, 
 
Sigita Nusbaum 
Indianapolio lietuvių bendruomenės pirmininkė 
 
Tel. 317-701-8617 
Email: IndyLithuanianComm@gmail.com 
Facebook: Indianapolis Lithuanian Community 
 
 
 



Raimonda Balčiūnienė yra atsidavusi lietuvių liaudies šokių mokytoja. Ji yra labai darbšti, visada 
ateina į pamokas pasiruošusi ir žino, kaip paskatinti ir įkvėpti savo mokinius. Raimonda yra 
griežta mokytoja, nustatanti aukštus standartus ir konkrečius tikslus, tačiau moka džiaugtis 
kartu su savo mokiniais jų pažanga. Ji sugeba pasiekti užsibrėžtus tikslus, tuo pačiu visada 
išlaikydama šypseną ar apkabindama vaiką, kai reikia padrąsinimo ar užuojautos. Ji priima 
mokinius kaip savo vaikus. 
 
Būdama lietuvių liaudies šokių mokytoja, ji puikiai sugeba pristatyti šokio istoriją ir paaiškinti 
šokio planą, bei judesius, kad vaikai lengvai juos suprastų. Mokindama šokius, ji pati aktyviai 
įsijungia į šokį, tuo parodydama savo meilę liaudies šokiams. Susiedama liaudies šokius su 
lietuviškomis tradicijomis ir kultūra, Raimonda įskiepija kiekvienam mokinukui džiaugsmą ir 
pasididžiavimą būti Lietuviu! 
 
Mano abu vaikai yra „Trepsiuko“ nariai.  Aš be galo esu dėkinga Raimondai už entuziazmą ir 
pasiaukojimą Indianapolio Lituanistinei Mokyklai ir bendruomenei. 
 
Alytė Simonaitis 
Tėvų komiteto pirmininkė 
Email: asgsim@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Visa mūsų Indianapolio Lituanistinės Mokyklos mokytojų taryba vienpusiškai palaiko, kad 
Raimonda Balčiūnienė yra iš tokių mokytojų, kuri  tikrai nusipelnė Auksinio Obuoliuko premijos.  
 
Prieš šešerius metus, 2006-aisiais, Raimonda padėjo įsteigti Indianapolio Lituanistinę Mokyklą. Ji 
surado nuomavimui patalpas vienoje Indianapolio bažnyčioje, vedė derybas su jos atstovais, kad 
mums išnuomotų jas už prieinamą kainą. Kadangi mūsų lietuvių Indianapolio apylinkėje yra taip 
mažai, toks reikšmingas Raimondos nuopelnas surandant tinkamas mokyklai patalpas už mažą 
nuomos kainą yra neįkainuojamas. Jei ne jos pastangos, aš nemanau kad mūsų mokyklėlė 
egzistuotų. Čia juk ne Čikaga ir ne Los Angeles, kur lietuvių bendruomenės yra didelės. Pas mus 
aktyvių šeimų yra labai mažai, ir visos jos yra išsibarsčiusios po Indianą - nuo Bloomingtono 
pietuose (70 mylių/112 km nuo mokyklos) iki Greenfield (42 mylių) rytuose, West Lafayette (50 
mylių) į šiaurę ir aplink. Mes neturime nei savų patalpų, nei bažnyčios. Pokarinės kartos lietuvių 
yra mažai belikę, užtat tie patys veiklūs trečiabangiai tempia ir bendruomenės, ir mokyklėlės 
veiklą, ir tarp jųjų yra Raimonda. 
 
2011 metais, kai atsirado proga dalyvauti šokių šventėje, Raimonda pasirodė kaip tikras aukso 
šmotas! Ji pasiteiravo kam būtų įdomu, ir nutarė, kad yra įmanoma pradėti tautinių šokių 
ansamblį. Ji pasisiūlė tuo užsiimti - gal net nenujausdama, kiek jai bus vargo ir nervų gadinimo. 
Jau prieš tai ji pamokindavo mokyklėlės vaikučius tautinių šokių pasirodymams - dar nebūdama 
oficiali mūsų mokyklos mokytoja. Žinoma, pasiruošimas Bostono šokių šventei reikalavo ne tik 
pasiaukojimo, bet ir pasišventimo.  
 
Raimonda noriai, kantriai, švelniai ir ryžtingai ėmėsi „Trepsiuko“ ir „Vijūno“ subūrimo ir 
apmokymo.  Josios pasiaukojimas - milžiniškas. Šventei artėjant, kai neužteko pamokų laiko 
mokyklos metu, ji sušaukė repeticijas ir tomis dienomis, kai mokyklėlės nebuvo. Ir nors ne visi 
kiekvieną kartą atvažiuodavo, kas galėjo tas atvykdavo, tačiau laikui bėgant, sudėtingus šokius 
išmoko visi.    
 
Svarbiausia, kad Raimondos entuziazmas, pasiaukojimas ir pavyzdys įskiepijo ir paliks mūsų 
vaikučiuose meilę ir pasididžiavimą Lietuva, jos papročiais, lietuviška kalba ir liaudiška muzika.   
Lietuvos vardas skamba Indianapolio festivaliuose, nes žydintis jaunimėlis savo tautiniais šokiais 
vilioja nelietuvius žiūrovus siekti pažinties su mūsų nuostabia tauta. 
 
Koks neapsakomas džiaugsmas buvo mūsų vaikučiams sudalyvauti didelėje šokių šventėje ir 
patirti ką tai reiškia priklausyti pasaulio Lietuvių bendruomenei. Tai neįkainuojamas turtas visam 
gyvenimui, už kurį, kad ir nieko daugiau Raimonda nebūtų nuveikusi, ją už tai tikrai reikėtų kaip 
nors įvertinti. 
 
Daiva Šimonytė Miller  
Suaugusiųjų klasės mokytoja 
Indianapolio Lituanistinė Mokykla 
Email: daiva@mindspring.com 
 


