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          Lietuvių Fondo administruojami vardiniai fondai 

Lithuanian Foundation Donor Directed Funds 
2016 M. FONDAI STIPENDIJOMS  

2016 Scholarships from Donor Directed Funds 
2016 m. 

palūkanos 

Prezidento Valdo ir ponios Almos Adamkų stipendijų fondas: stipendijos 
studentams, studijuojantiems gamtosaugą  

The President Valdas and Mrs. Alma Adamkus Scholarship Fund: 
for students studying in the field of environmental protection 

$ 428 

Vytauto ir Danutės Anonių stipendijų fondas: lietuviams studentams, 
pageidautina iš Karaliaučiaus, Suvalkų ar Seinų krašto, studijuoti Lietuvos 
universitetuose 

The Vytautas and Danutė Anonis Scholarship Fund: for 
Lithuanian students to study in Lithuanian Universities; 
preference is given to those from Karaliaučius, Seinai, or 
Suvalkai regions in Lithuania 

$ 441 

Petro ir Aldonos Aušiūrų stipendijų fondas: nepasiturintiems lietuvių 
kilmės studentams 

The Petras and Aldona Aušiūra Scholarship Fund: for 
disadvantaged students of Lithuanian descent 

$ 4,034 

Kotrynos Masiokaitės Bartninkaitienės stipendijų fondas: stipendijos 
gabiems, nepasiturintiems Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo 
akademijos studentams* 

The Kotryna Masiokas Bartninkaitis Scholarship Fund: for 
disadvantaged students at General Jonas Žemaitis Military 
Academy of Lithuania*  

$ 420 

Eugenijus A. Bartkus fondas: studentams, studijuojantiems inžineriją 
The Eugene A. Bartkus Fund: for engineering students 

$ 241 

Olese Bartling stipendijų fondas: lietuvių kilmės studentams, gerai 
besimokantiems aukštosiose mokyklose  

The Olese Bartling Scholarship Fund: for university students 
 of Lithuanian descent 

$ 584 

Stasio ir Elenos Barų stipendijų fondas: stipendija geriausiam Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos dainininkui tenorui (vyrui), atrinktam viešo 
koncertinio konkurso būdu* 

The Stasys and Elena Baras Scholarship Fund: for the best 
Lithuanian Music and Theatre Academy male tenor singer, 
selected via a public concert*  

$ 486 

Broniaus Bieliuko stipendijų fondas: stipendijos Lietuvių išeivijos instituto 
(įkurto prie Vytauto Didžiojo universiteto Kaune) studentams* 

The Bronius Bieliukas Scholarship Fund: for students studying  
at the Lithuanian Emigration Institute at Vytautas Magnus 
University* 

$ 1,050 

Bernardo Brazdžionio fondas: stipendijos studentams, studijuojantiems 
lietuvių literatūrą*  

The Bernardas Brazdžionis Fund: for students studying 
Lithuanian literature* 

 
$ 210 

Juzės ir Jono Daugėlų stipendijų fondas: stipendijos Lietuvoje 
studijuojantiems studentams 

The Juzė and Jonas Daugėla Scholarship Fund: for students 
studying in Lithuania 

 
$ 420 

 



*Pagal steigėjų nurodymus, palūkanos išmokamos tiesiogiai mokslo įstaigoms ar kitoms institucijoms. 
Scholarships and grants directly disbursed to institutions according to donors’ designation. 

 

 

2016 M. FONDAI STIPENDIJOMS 
2016 Scholarships from Donor Directed Funds 

2016 m. 
palūkanos 

Jurgio Daugvilos atminimo fondas: stipendijos, studijuojantiems meną; 
taip pat paremti Lietuvos dailės institutus ar organizacijas 

                                     The Jurgis Daugvila Commemorative Fund: for students studying 
art; also to support art institutions or organizations  

$ 285 

Vinco ir Onos Dovydaičių stipendijų fondas: Lietuvos studentams 
The Vincas and Ona Dovydaitis Scholarship Fund: for 
Lithuanian students 

$ 210 

Gedgaudų šeimos fondas: stipendija pedagogikos studentams, aktyviems 
šeštadieninėse lietuviškose mokyklose ar lietuviškose organizacijose 

The Gedgaudas Family Fund: for students studying education; 
preference will be given to those active in Lithuanian schools  
or Lithuanian organizations 

$ 925 

Broniaus Gražulio stipendijų fondas: auklėtiniams, baigusiems Rygiškių Jono 
vidurinę gimnaziją Marijampolėje ir studijuojantiems universitetuose* 

The Bronius Gražulis Scholarship Fund: for university students 
graduating from “Rygiškių Jonas“ Middle School in Marijampolė* 

$ 525 

Mykolo ir Amalijos Jagučių stipendijų fondas: Klaipėdos universiteto 
gabiausiam studentui, studijuojančiam ekonomiką*  

The Mykolas and Amalija Jagutis Scholarship Fund: for the 
most gifted economics student at Klaipėda University* 

$ 441 

LT savanorio Fulgento ir Marijos Janonių stipendijų fondas: 
nepasiturintiems lietuvių kilmės studentams, studijuojantiems politinius 
mokslus ar žurnalistiką, pirmenybė dalyvaujantiems lietuviškoje veikloje 

The Fulgentas and Maria Janonis Scholarship Fund: for 
disadvantaged students of Lithuanian descent pursuing political 
studies or journalism; preference is given to those active in the 
Lithuanian community  

  $ 609 

Adomo Kantauto stipendijų fondas: stipendijos gabiems, nepasiturintiems 
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos studentams* 

The Adomas Kantautas Fund: for gifted, disadvantaged students 
studying at General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania* 

  $ 420 

Adomo Kantauto stipendijų fondas: Kauno technologijos universiteto 
verslo administravimo arba verslo vadybos studentams* 

The Adomas Kantautas Fund: for students studying business 
administration or business management at Kaunas 
Technological University* 

$ 420 

Algirdo Karaičio stipendijų fondas: Kybartų K. Donelaičio vidurinės 
mokyklos abiturientams tęsti ekonomikos, verslo krypties mokslus* 

The Algirdas Karaitis Scholarship Fund: for K. Donelaitis High 
School graduates in Kybartai pursuing economic or business 
studies* 

$ 668 

Igno Kaunelio stipendijų fondas: stipendijos Aleksandro Stulginskio 
universiteto studentams* 

The Ignas Kaunelis Scholarship Fund: for students studying at 
the Aleksandras Stulginskis University* 

$ 210 

Vinco Klovos stipendijų fondas: studentams, kurie nori mokytis lietuvių 
kalbos, arba asmenims studijuojantiems JAV aukštosiose mokyklose  

The J. Vincas Klova Scholarship Fund: for students studying the 
Lithuanian language or studying at universities in the USA 

$ 2,667 



*Pagal steigėjų nurodymus, palūkanos išmokamos tiesiogiai mokslo įstaigoms ar kitoms institucijoms. 
Scholarships and grants directly disbursed to institutions according to donors’ designation. 

 

 

2016 M. FONDAI STIPENDIJOMS 
2016 Scholarships from Donor Directed Funds 

2016 m. 
palūkanos 

Agnes Kodis stipendijų fondas: lietuvių kilmės studentams 
The Agnes Kodis Scholarship Fund: for students of Lithuanian 
descent 

$ 427 

Janinos Tomaševičiūtės Kolupailienės stipendijų fondas: stipendijos 
nepasiturintiems, gabiems Kauno J. Gruodžio konservatorijos studentams* 

The Janina (Tomaševičius) Kolupaila Scholarship Fund: for 
disadvantaged, gifted students, studying at Kaunas Juozas 
Gruodis Conservatory* 

$ 210 

Stepono Kolupailos studentų šalpos fondas: stipendija Vilniaus universiteto 
Gamtos mokslų fakulteto studentams*   

The Steponas Kolupaila Student Aid Fund: for students, studying 
 at Vilnius University, Department of Natural Sciences* 

$ 210 

Krizanauskas-Shucavage fondas: stipendija Vilniaus Šv. Juozapo kunigų 
seminarijos rektoriaus rekomenduotiems, antrus ar trečius metus 
seminarijoje besimokantiems studentams* 

The Krizanauskas-Shucavage Fund: for second or third year 
students, studying at St. Joseph’s Seminary in Vilnius, by 
reccomendation of the Rector* 

$ 210 

Jono Krukonio stipendijų fondas: JAV gyvenantiems ir studijuojantiems 
lietuvių kilmės studentams, pirmenybę teikiant aktyviems lietuviškoje 
veikloje ar studijuojantiems lituanistinius mokslus 

The Jonas Krukonis Scholarship Fund: for students of Lithuanian 
descent living in the United States; preference is given to those 
who are active in the Lithuanian community or pursuing 
Lithuanian studies 

$ 3,010 

Albino Kurkulio šeimos stipendijų fondas: gabiausiam ir perspektyviausiam 
Linkuvos gimnazijos abiturientui tęsti aukštuosius mokslus* 

The Albinas Kurkulis Family Scholarship Fund: for the brightest 
and most promising student graduating from Linkuva Secondary 
School to pursue higher education* 

$ 315 

Lietuvių agronomų sąjungos Sibiro tremtiniams pagerbti stipendijų fondas: 
lietuvių kilmės studentams, kalbantiems ir rašantiems lietuviškai; pirmenybė 
teikiama agronomijos specialybę pasirinkusiems studentams 

The Lithuanian Agronomists Scholarship Fund honoring 
Siberian Deportees: for students who speak, read and write 
Lithuanian; preference is given to those studying agronomy 

$ 628 

Broniaus Liškaus stipendijų fondas: stipendijos lietuvių kilmės studentams 
The Bronius Liškus Scholarship Fund: for students of Lithuanian 
descent  

$ 264 

Ambasadoriaus Stasio Lozoraičio stipendijų fondas: stipendija Kauno 
Vytauto Didžiojo universiteto Politologijos katedros studentams, 
studijuojantiems politinius mokslus, arba minėtai katedrai* 

The Ambassador Stasys Lozoraitis Scholarship Fund: for 
students, pursuing political studies at Vytautas Magnus 
University Department of Political Science* 

$ 823 

Adam Milius Macarus stipendijų fondas: lietuvių kilmės studentams, 
kalbantiems ir skaitantiems lietuviškai 

The Adam Milius Macarus Scholarship Fund: for students of 
Lithuanian descent who read, write, and speak Lithuanian 

$ 731 



*Pagal steigėjų nurodymus, palūkanos išmokamos tiesiogiai mokslo įstaigoms ar kitoms institucijoms. 
Scholarships and grants directly disbursed to institutions according to donors’ designation. 

 

 

2016 M. FONDAI STIPENDIJOMS 
2016 Scholarships from Donor Directed Funds 

2016 m. 
palūkanos 

Felikso ir Marijos Mandeikių stipendijų fondas: lietuvių kilmės studentams, 
studijuojantiems universitete 

The Feliksas and Maria Mandeikis Scholarship Fund: for 
university students of Lithuanian descent 

$ 4,725 

Kazimieros Varnaitės Masiokienės stipendijų fondas: stipendijos 
nepasiturintiems, gabiems Aleksandro Stulginskio universiteto namų ūkio 
technologijos specialybės studentams* 

The Kazimiera (Varnas) Masiokas Scholarship Fund: for gifted, 
disadvantaged students, studying at the Aleksandras Stulginskis 
University* 

$ 210 

Benedikto Masioko stipendijų fondas: stipendijos Šiaulių universiteto 
magistrantūros studentui, studijuojančiam lietuvių kalbą ar istoriją, 
besiruošiančiam tapti vienos iš šių sričių mokytoju* 

The Benediktas Masiokas Scholarship Fund: for students at 
Šiauliai University, pursuing a Master’s degree in Lithuanian 
language or history with the intent of becoming a teacher in 
one of the two fields* 

$ 210 

Broniaus Masioko stipendijų fondas: stipendijos Kauno technologijos 
universiteto studentams, studijuojantiems verslo administravimą arba 
verslo vadybą* 

The Bronius Masiokas Scholarship Fund: for students, studying 
business administration or business management at Kaunas 
Technical University* 

$ 420 

Broniaus Masioko stipendijų fondas: stipendijos Generolo Jono Žemaičio 
Lietuvos karo akademijos studentams* 

The Bronius Masiokas Scholarship Fund: for students, studying  
at General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania* 

$ 420 

Broniaus ir Evelinos Kolupailaitės Masiokų stipendijų fondas: stipendija 
Lietuvių kalbos instituto Vilniuje studentui, jaunam Lietuvos kalbininkui, 
tęsiančiam lituanistikos ar baltistikos studijas bei kitaip keliančiam 
kvalifikaciją*  

The Bronius and Evelina Masiokas Scholarship Fund: for a 
Lithuanian linguist, pursuing Lithuanian or Baltic philology 
studies at the Institute of the Lithuanian Language in Vilnius* 

$420 

Jono ir R. Dalios Maurukų stipendijų fondas: finansinė parama studentams 
The Jonas and R. Dalia Maurukas Scholarship Fund: financial aid 
for students 

$ 722 

Miami lietuvių klubo stipendijų fondas: Lietuvos studentams, baigusiems 
pirmą kursą, tęsti studijas Lietuvoje ar JAV  

The Miami Lithuanian Club Scholarship Fund: for students from 
Lithuania (excluding 1st year students) studying in Lithuania or  
the USA 

$ 1,050 

Povilo Mikšio stipendijų fondas: pagal stipendijų gavimo reikalams 
įsteigto komiteto Lietuvoje rekomendacijas, geriems studentams, 
siekiantiems aukštojo išsilavinimo* 

The Povilas Mikšys Scholarship Fund: for bright students seeking 
higher education; as recommended by special committee  
in Lithuania* 

$ 6,321 
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2016 M. FONDAI STIPENDIJOMS 
2016 Scholarships from Donor Directed Funds 

2016 m. 
palūkanos 

Jono ir Onos Motiejūnų stipendijų fondas: lietuvių kilmės studentams, 
teikiant pirmenybę studijuojantiems Lietuvos istoriją, arba asmenims 
dirbantiems Lietuvos istorijos tyrimo srityje 

The Jonas and Ona Motiejūnas Scholarship Fund: for students of 
Lithuanian descent, priority to those studying Lithuanian history 
or for graduates currently active in Lithuanian historical research  

$ 210 

Kazimiero Motušio stipendijų fondas: lietuvių kilmės studentams, 
besigilinantiems į lietuvių kalbą, literatūrą, kultūrą ar Lietuvos istoriją 

The Kazimieras Motušis Scholarship Fund: for students of 
Lithuanian descent, studying Lithuanian history, language, 
culture, or literature 

$ 420 

Kazimiero Pakulio fondas: stipendijos sociologijos mokslų studentams 
The Casimir Pakulis Scholarship Fund: for a sociology scholarship $ 420 

Jono ir Veronikos Paovių stipendijų fondas: stipendijos universitetuose 
studijuojantiems lietuviams 

The Jonas and Veronika Paovys Scholarship Fund: for university 
students of Lithuanian descent 

$ 7,269 

Ramutės Plioplys atminimo fondas: stipendijos studentams, 
studijuojantiems lingvistiką 

The Ramutė Plioplys Memorial Fund: for students pursuing 
linguistic studies 

$ 368 

Prunskių šeimos stipendijų fondas: stipendijos pirmakursiams studentams, 
studijuojantiems matematiką, biologiją, chemiją, fiziką, informatiką, 
mediciną 

The Prunskis Family College Scholarships Fund: scholarships for 
freshman students studying math, biology, chemistry, computer 
science, pre-med 

$ 315 

Dr. Jono ir dr. Terri Prunskių ir „Illinois Pain Institute“ stipendijų fondas 
skausmo gydymui Lietuvoje: stipendijos Lietuvos gydytojams ir gydytojams 
rezidentams, atliekantiems skausmo gydymo procedūras 

The Drs. Jonas and Terri Prunskis  and Illinois Pain Institute, 
Lithuanian Pain management Physicians‘ Scholarship Fund: 
provide financial assistance to physicians and residents 
specializing in Pain Management 

$ 315 

Raslavičių šeimos fondas: stipendijos Lietuvos piliečiams:  gydytojams, 
patologams, medicinos stažuotojams, rezidentams – pasitobulinti 
specifinėse patologijos srityse JAV* 

The Raslavičius Family Fund: scholarship for Lithuanian citizens 
– doctors, pathologists, medical interns and residents to further 
their studies in the United States* 

$ 2,100 

Zenono Rekašiaus fondas:  stipendijos Lietuvos universitetų studentams, 
studijuojantiems žurnalistiką* 

The Zenonas Rekašius Fund: scholarships for journalism students 
at Universities in Lithuania*  

$ 204 

Juozo Ručio fondas: stipendijos aukštosiose mokyklose lituanistinius 
mokslus (kalbą, istoriją, tautosaką ir pan.) studijuojantiems studentams 
arba vykdomiems tyrimo darbams šiose srityse remti 

The Juozas Ručys Fund: for students pursuing studies or research 
in Lithuanian language, history, folklore, or other related fields 

$ 7,794 



*Pagal steigėjų nurodymus, palūkanos išmokamos tiesiogiai mokslo įstaigoms ar kitoms institucijoms. 
Scholarships and grants directly disbursed to institutions according to donors’ designation. 

 

 

2016 M. FONDAI STIPENDIJOMS 
2016 Scholarships from Donor Directed Funds 

2016 m. 
palūkanos 

Dr. Aldonos Rugis stipendijų fondas: stipendijos Lietuvos našlaičiams bei 
daugiavaikių šeimų studentams per Našlaičių globos komitetą, veikiantį 
JAV LB Socialinių reikalų tarybos ribose* 

The Dr. Aldona Rugis Scholarship Fund: for orphaned students 
 or students from large families; directed by the Lithuanian 
Orphan Care committee*  

$ 231 

Algimanto Andriaus Santvaro atminimo fondas: stipendijos Stasio 
Santvaro Klausučių mokyklą baigusiems studentams, siekiantiems 
aukštojo išsilavinimo* 

The Algimantas Andrius Santvaras Memorial Fund: 
scholarships for graduates of Stasys Santvaras primary school 
in Klausučiai seeking higher education* 

$ 207 

J. Alphonso Šarausko stipendijų fondas: stipendijos studentams 
 The J. Alphonsas Šarauskas Scholarship Fund: scholarships 

 for students 

 
$ 7,353 

 

Dr. Vandos Sruogienės stipendijų fondas: stipendija jaunam mokslininkui, 
pradėjusiam mokslinį darbą Lietuvos istorijos srityje* 

The Dr. Vanda Sruoga Scholarship Fund: for recent graduates 
beginning their reasearch in Lithuanian history* 

$ 284 

Algio Stankaus stipendijų fondas: studentams iš Lietuvos tęsti studijas 
muzikos ar meno srityje JAV 

The Algis Stankus Scholarship Fund: for students from Lithuania 
studying music or art in the United States 

$ 1,050 

Genės ir Antano Stapulionių stipendijų fondas: stipendijos studentams iš 
Lietuvos studijuoti stomatologiją užsienyje  

The Genė and Antanas Stapulionis Fund: for students from 
Lithuania to study dentistry abroad  

 
$ 2,100 

 

Genovaitės ir Kazio Trečiokų fondas: stipendijos lietuvių kilmės studentams 
The Genovaitė and KazysTrečiokas Fund: scholarship for 
student(s) of lithuanian discent 

 
$ 58,646 

 

Union Pier lietuvių draugijos stipendijų fondas: stipendijos studentams 
The Union Pier Lithuanian Association Scholarship Fund: 
scholarships for students 

      $ 249 

Dr. Jono ir p. Joanos Valaičių stipendijų fondas mediciną studijuojantiems 
studentams: stipendijos lietuviams studentams, studijuojantiems mediciną 

The Dr. Jonas and Joana Valaitis Scholarship Fund for the study  
of medicine: for Lithuanian students studying medicine  

$ 420 

Dr. Jono ir p. Joanos Valaičių stipendijų fondas menus studijuojantiems 
studentams: stipendijos lietuviams studentams, studijuojantiems meną – 
dailę, skulptūrą, keramiką ar fotografiją 

The Dr. Jonas and Joana Valaitis Scholarship Fund for the 
study of fine arts: for Lithuanian students studying art; limited 
to painting, sculpture, ceramics, and photography 

$ 347 

Dr. Onos Vaškevičiūtės-Vaškas stipendijų fondas: lietuvių kilmės medicinos 
studentams, aktyviai dalyvaujantiems lietuviškoje veikloje 

The Dr. Ona Vaškevičius-Vaškas Scholarship Fund: for students 
 of Lithuanian decent studying medicine and are active in the 
Lithuanian community 

$ 893 



*Pagal steigėjų nurodymus, palūkanos išmokamos tiesiogiai mokslo įstaigoms ar kitoms institucijoms. 
Scholarships and grants directly disbursed to institutions according to donors’ designation. 

 

 

2016 M. FONDAI STIPENDIJOMS 
2016 Scholarships from Donor Directed Funds 

2016 m. 
palūkanos 

Vidugirių inžinerijos stipendijų fondas: lietuvių kilmės studentams, 
studijuojantiems inžineriją  

The Vidugiris Engineering Scholarship Fund: for students of 
Lithuanian decent studying engineering  

$ 2,100 

Petro Viščinio stipendijų fondas: lietuvių kilmės Pietų Amerikos ar Europos 
arba  veikliems lietuvių bendruomenėje JAV studentams 

The Petras Viščinis Scholarship Fund: for students of Lithuanian 
descent from South America, Europe, or American students 
active in the Lithuanian community  

$ 2,805 

Petro Viščinio stipendijų fondas: Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos 
abiturientams* 

The Petras Viščinis Scholarship Fund: for the support of 
graduates of ,“Atgimimas” Middle School in Druskininkai, 
Lithuania* 

$ 450 

Pranės Masiokaitės-Visockienės stipendijų fondas: stipendijos Šiaulių 
universiteto magistrantūros studentui, studijuojančiam lietuvių kalbą ar 
istoriją, besiruošiančiam tapti vienos iš šių sričių mokytoju* 

The Pranė (Masiokas) Visockas Scholarship Fund: for students 
 of Šiauliai University pursuing their master’s degree in 
Lithuanian language or history with the intention of teaching in 
one of these fields*  

$ 210 

Edvardo Vitkaus stipendijų fondas: stipendijos Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto studentams, studijuojantiems architektūrą* 

The Edward Vitkus Scholarship Fund: for students, studying 
architecture at Vilnius Gediminas Technical University*  

$ 1,078 

Gintauto ir Ramunės Vitkų fondas: stipendijos studijuoti Lietuvos 
universitetuose, baigusiems Daugailių pradinę, Zarasų, Utenos raj., 
Punsko/Seinų, Rusijos, Baltarusijos, vidurines mokyklas, Kauno ir Vilniaus 
jėzuitų gimnazijas Lietuvoje, Vasario 16-osios gimnaziją 

The Gintautas and Ramunė Vitkus Fund: for students studying 
in Lithuanian Universities that have graduated from Daugailiai 
primary school, Zarasai, Utena region, Punsk/Seinai, Russian, or 
Belorussian high schools, Kaunas or Vilnius Jesuit High School, or 
Vasario-16 High School 

$ 1,410 

Vytauto Vizgirdos fondas: Kauno jėzuitų gimnazijoje besimokantiems 
vargingų šeimų vaikams*  

The Vytautas Vizgirda Fund: for students of disadvantaged 
families studying at Kaunas Jesuit High School* 

$ 210 

Dr. Povilo P. Zallys stipendijų fondas: lietuvių kilmės medicinos studentams  
The Dr. Povilas P. Zallys Scholarship Fund: for students of 
Lithuanian decent studying medicine 

$ 692 

Žemaitės gimnazijos Telšiuose stipendijų fondas: stipendijos Telšių 
Žemaitės gimnazijos studentams, siekiantiems aukštojo išsilavinimo verslo, 
verslo vadybos ir kitose srityse* 

The “Žemaitė” High School of Telšiai Scholarship Fund: for 
graduates of Telšiai Žemaitė  High School pursuing higher 
education in business, business management, and related 
fields*  

$ 210 
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Lietuvių Fondo administruojami vardiniai fondai 

  Lithuanian Foundation Donor Directed Funds 
 

2016 M. FONDAI PROJEKTŲ PARAMAI 
2016 Project Grants from Donor Directed Funds 

2016 m. 
 palūkanos 

Dr. Kazio Ambrozaičio labdaros fondas: Lietuvos rezistencijos ir Lietuvos 
laisvės kovų studijų parėmimų 

The Dr. Kazys Ambrozaitis Endowment Fund: for Lithuanian 
resistance and freedom studies  

$ 290 

Dieviškojo Kryžiaus Fondas I: remti kardinolo Audrio Bačkio  švietimo, 
kultūros bei jaunimo veiklą, vykdomą Vilniaus arkivyskupijoje* 

The Divine Cross Fund I: for the support of Cardinal A. Bačkis’ 
educational, cultural, and youth projects throught the archdiocese 
of Vilnius* 

$ 158 

Dieviškojo Kryžiaus Fondas II: remti vyskupo Rimanto Norvilos švietimo, 
kultūros bei jaunimo veiklą, vykdomą Vilkaviškio vyskupijoje* 

The Divine Cross Fund II: for the support of Bishop R. Norvila’s 
educational, cultural, and youth projects in the diocese  
of Vilkaviškis*  

$ 1,050 

Kleopo Girvilo fondas: Lituanistikos tyrimo ir studijų centrui Čikagoje, IL*  
The Kleopas Girvilas Fund: for the support of the Lithuanian 
Research and Studies Center in Chicago, IL*  

$ 126 

Vytauto ir Felicijos T. Izbickų fondas: Ilinojaus universiteto Čikagoje 
Lituanistikos studijų studentui arba asmeniui, atliekančiam mokslinį-tiriamąjį 
darbą Lietuvos istorijos ar lietuvių kalbos srityse minėtame universitete* 

The Vytautas and Felicija T. Izbickas Fund: to a student for study 
at the Chair of Lithuanian Studies at the University of Illinois or for 
research work of Lithuanian language and history to be assigned  
by said Chair of Lithuanian Studies* 

$ 144 

Rimvydo Jako fondas: parama vaikams su negalia, jų vystymui ir ugdymui 
Vilniaus universitete, Vaiko raidos centre* 

The Rimvydas Jakas Fund: for the support of disabled children at 
the Vilnius University Child Development Centre*  

$ 1,093 

Bronės ir Stepo Jarembauskų fondas: Mažosios Lietuvos ir Rytų Lietuvos 
kultūros bei švietimo veiklai 

The Bronė and Stepas Jarembauskas Fund: for the support of 
cultural activities and education in Lithuania Minor and Eastern 
Lithuania  

$ 271 

Lietuvių kalbos instituto fondas: lietuvių kalbos instituto tarmių archyvo 
darbams* 

The Institute of the Lithuanian Language Fund: for the support 
of the Department of Dialectology at the Institute of the 
Lithuanian Language* 

$ 210 

Lietuvių padėkos paminklo Floridoje fondas: lietuvių laisvės paminklo 
Floridoje išlaikymas* 

The Lithuanian Gratitude for Freedom Monument Fund: for the 
care of the Lithuanian Freedom Monument in Florida*  

$ 203 

Dr. Antano Lipskio fondas: parama Žemaičių dailės muziejui Plungėje* 
The Dr. Antanas Lipskis Fund: for the support of the  
“Žemaičiai Art Museum” in Plungė* 

 
$ 374 



*Pagal steigėjų nurodymus, palūkanos išmokamos tiesiogiai mokslo įstaigoms ar kitoms institucijoms. 
Scholarships and grants directly disbursed to institutions according to donors’ designation. 

 

 

2016 M. FONDAI PROJEKTŲ PARAMAI 
2016 Project Grants from Donor Directed Funds 

 
2016 m. 

 palūkanos 

Broniaus Markeliūno fondas: puoselėti lietuvių kalbą, mokyklas, tradicijas ir 
Lietuvos nepriklausomybę 

The Bronius Markeliūnas Fund: to foster Lithuanian schools, and 
the Lithuanian language and traditions 

 
 

$ 420 

Miami lietuvių klubo vaikų šalpos fondas: parama Lietuvos našlaičių ar 
benamių vaikų auklėjimui bei ugdymui 

The Miami Lithuanian Club Aid for Children Fund: for the 
support of Lithuanian orphans’ or homeless children’s upbringing 
and education  

$ 1,050 

Prunskių šeimos ŠALFFAS slidinėjimo varžyboms fondas: parama ŠALFASS 
kasmet organizuojamoms slidinėjimo varžyboms* 

The Drs. Jonas and Terri Prunskis  Fund:  to support organizing  
the annual LAUNA ski race* 

$ 315 

Prelato Juozo Prunskio fondas: JAV LB Švietimo tarybai, lituanistinėse 
mokyklose skelbiamų rašymo konkursų premijoms* 

The Msgr. Juozas Prunskis Fund: for the Lithuanian-American 
Community Educational Council’s Lithuanian schools published 
writing prize*  

$ 252 

Prelato Juozo Prunskio fondas: premijoms lietuvių skautų sąjungai už rašinius 
religinėmis ar kitomis charakterį ugdančiomis temomis* 

The Msgr. Juozas Prunskis Fund: for the Lithuanian Scouts 
Association’s religious or relatedly themed published writing’s 
prize* 

$ 210 

Prelato Juozo Prunskio fondas: Lietuvos dukterų organizacijai JAV* 
The Msgr. Juozas Prunskis Fund: for the support of Daughters  
of Lithuania in the United States*  

$ 210 

Prelato Juozo Prunskio fondas: Vilniaus arkivyskupijai remti katalikišką 
spaudą, televiziją bei radiją Lietuvoje, siekiant tarp lietuvių ugdyti 
krikščionybės idealus*  

The Msgr. Juozas Prunskis Fund: for the Archdiocese of Vilnius, to 
support Christian media in Lithuania seeking to promote Christian 
ideals among Lithuanians*  

$ 2,100 

Prelato Juozo Prunskio fondas: Korp! Giedra skirti kasmetinę premiją lietuvei 
moteriai, ypatingai pasižymėjusiai krikščioniškų idealų tarnyboje Lietuvoje* 

The Msgr. J. Prunskis Fund: award, for a woman distinguished in 
fostering Christian ideals in Lithuania* 

$ 210 

Prelato Juozo Prunskio fondas: Palaimintojo Jurgio Matulaičio lietuvių 
katalikų misijai Lemonte, Ilinojuje* 

The Msgr. Juozas Prunskis Fund: for the support of Blessed Jurgis 
Matulaitis Lithuanian Catholic Mission in Lemont, IL* 

$ 420 

Prelato Juozo Prunskio fondas: parama Pasaulio lietuvių centrui* 
The Msgr. Juozas Prunskis Fund: for the support of the Lithuanian 
World Center in Lemont, IL* 

$ 210 

Prelato Juozo Prunskio fondas: jaunimui, Ateitininkų šalpos fondui JAV* 
The Msgr. Juozas Prunskis Fund:  for the support of the “Ateitis” 
Relief Fund* 

$ 1,050 

Kazio Rožansko fondas: parama Vilniaus krašto lietuvių švietimo veiklai  
The Kazys Rozanskas Fund: for the support of cultural and 
educational activities in the Vilnius region  

$ 210 



*Pagal steigėjų nurodymus, palūkanos išmokamos tiesiogiai mokslo įstaigoms ar kitoms institucijoms. 
Scholarships and grants directly disbursed to institutions according to donors’ designation. 

 

 

  

2016 M. FONDAI PROJEKTŲ PARAMAI 
2016 Project Grants from Donor Directed Funds 

 
2016 m. 

 palūkanos 

Juozo Ručio fondas: aukštosiose mokyklose lituanistinių mokslų (kalbos, 
istorijos, tautosakos ir pan.) vykdomiems tyrimo darbams remti 

The Juozas Ručys Fund: for the support of Lithuanian language, 
history, folklore, and related fields studies at an institution of 
higher learning 

 
 

$ 22,135 

J. Alphonso Šarausko paramos fondas: Vilniaus universitete, Vilniaus 
Gedimino technikos universitete, Klaipėdos universitete vykdomiems 
projektams  
 The J. Alphonso Šarauskas Grants Fund: grants for projects 

undertaken by Vilnius University, Vilnius Gediminas Technical 
University, and Klaipėda University 

$ 49,210 

Gražutės ir Aloyzo Siručių atminimo fondas: parama Vilniaus apskrities 
švietimo ir kultūros projektams 

The Gražutė and Aloyzas Sirutis Memorial Fund: for the support 
of cultural and educational activities in the Vilnius region 

$ 420 

Vytauto Vaičiulio fondas: Lietuvoje vargingiems vaikams paremti 
The Vytautas Vaičiulis Fund: for the general purpose of 
disadvantaged Lithuanian children 

$ 210 

Kurto Vėliaus fondas: Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčiai * 
The Kurtas Vėlius Fund: for the Support of the Evangelical 
Lutheran Church in Lithuania* 

$ 210 

Juozo (Joseph) Vilcha (Vilčiauskas) fondas: finansinė parama lietuviško 
paveldo, lietuvių kalbos ir lietuviškos kultūros išsaugojimui JAV 

The Joseph Vilcha Fund: to provide financial support for the 
preservation of Lithuanian heritage, language, and culture in the 
USA 

$ 326,455 

Napoleono ir Janinos Zabulionių fondas: parama lietuvių kilmės studentams, 
studijuojantiems lietuvių kalbą ar istoriją, arba asmeniui, rašančiam knygą 
apie Lietuvos istoriją 

The Napoleonas and Janina Zabulionis Fund: for the support of 
students of Lithuanian decent, studying Lithuanian language or 
history, or for an individual writing a book concerning Lithuanian 
history 

$ 1,961 

Ernest J. Zitke fondas: lietuvių kalbos propagavimui arba remti tiksliųjų 
mokslų ir technologijų mokslinius darbus Lietuvos universitetuose 

The Ernest J. Zitke Fund: for the propagation of the Lithuanian 
language or scientific and technological studies in Lithuanian 
universities  

 
 

$ 8,288 

  

  

Iš viso 2016 metais paramai ir stipendijoms 

iš vardinių fondų skirta 
     2016 total allocations from Donor Directed Funds 
 

 

 

$556,846 

  



*Pagal steigėjų nurodymus, palūkanos išmokamos tiesiogiai mokslo įstaigoms ar kitoms institucijoms. 
Scholarships and grants directly disbursed to institutions according to donors’ designation. 

 

 

         Naujai įsteigti vardiniai fondai (iki 2016 m. liepos 15 d.): 
                  Newly established funds (by 4/15/2016): 

 Algimanto ir Romo Kezių fondas ($11,500) – stipendija Kybartų Kristijono 
Donelaičio mokyklą baigusiems studentams, studijuoti universitetuose 

The Algimantas and Romas Kezys Fund ($11,500) – for the general 
purpose of funding qualified graduates of Kybartai Kristijonas 
Donelaitis high school for studies in universities 
 

 Lietuvių vyrų klubas ($131,000) – stipendijos studentams ir parama 
projektams, pirmenybę teikiant Konektikuto valstijoje vykdomiems 
projektams ar gyvenantiems studentams 

The Young Men's Society Fund ($131,000) – for the general purpose 
of providing grants and scholarships giving first preference to 
requests from Connecticut residents or Connecticut entities 

 

 Romo Sakadolskio atminimo fondas ($13,027) – puoselėti etišką ir 
profesionalią žurnalistiką, inicijuoti mokslinius tyrimus, padėsiančius 
užtikrinti žurnalistikos kokybinius standartus ir socialiai atsakingų 
žiniasklaidos priemonių veiksmingumą, didinti visuomenės medijų ir 
informacinį raštingumą, kaip būdą dalyvauti sprendimų priėmime 
Lietuvoje 

The Romas Sakadolskis Fund ($13,027) –  for the general purpose of 
fostering ethical and professional journalism; initiating research that 
would facilitate quality standards in journalism and the efficacy of 
socially responsible media;  increasing media and information literacy 
as a means of active decision-making in Lithuania  

 

 Saulių šeimos fondas ($20,944) – parama nepasiturinčių Kauno ir Vilniaus 
jėzuitų gimnazijų mokinių mokslo išlaidoms padengti 

The Saulis family Fund ($20,944) – to provide financial assistance to 
cover educational cost for needy students Kaunas and Vilnius Jesuit 
high schools 

 

 Raimondo Vizgirdos fondas ($10,000) – finansinė parama Sintautų Švč. 
Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčiai Lietuvoje 

The Raymond Vizgirda Fund ($10,000) – to provide financial support 
for the Assumption of the Blessed Virgin Mary Church, Sintautai in 
Lithuania 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 


