
kuriame buvo nagrinėjami stu-
dentų prašymai stipendijoms
gauti. Iš viso buvo gautas 121
prašymas. Apsvars tęs visus pra-
šymus, PSK Stipendijų pako-
mitečio nariai nutarė paten-
kinti 71 prašymą (59 proc.). Pra-
šoma suma buvo 547 533 dol., sti-
pendijoms skirta 170 000 dol. (31
proc. prašomos su mos). 44 šių
metų LF stipendininkai siekia
bakalauro, 18 – magistro, 9 –
mokslų daktaro laipsnio. Moks-
lo aukštumų jie siekia: Šiaurės
Ameri kos (54 – JAV, 1 – Kana-
doje), Europos (11) ir Lietuvos
(5) aukštosiose mokslo įstaigo-
se. Net 18 studentų, 2015 m. ga-
vusių LF stipendijas, studijuo-
ja su medicina susijusius moks-
lus, 8 – bio ogiją ir chemiją, 9 –
įvairias meno šakas, 4 – archi-
tektūrą. 

Dar 34 967 dol. studentų sti-
pendijoms paskirta iš specialiųjų vardinių fondų. Šių fon-
dų steigėjų nurodymu šios stipendijos dažniausiai skiria-
 mos tam tikrų studijų studentams Lie tuvoje, o kandidatus
šioms  stipen dijoms  gauti  atrenka  pačios  mokslo  įstai-
gos.

Nuoširdžiai dėkojame visiems PSK nariams už jų sun-
kų darbą ir pasiaukojamą. Taip pat tariame nuo širdų ačiū

LF administracijai už pasi ruošimo posėdžiams ir jų orga-
nizavi mui skirtas valandas. Ačiū visiems LF rėmėjams ir
nariams už jų dosnumą, kurio dėka LF gali paremti lietu-
viškus projektus ir studentiją. 

Vytautas Narutis
PSK pirmininkas
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Lietuvių Fondo (LF) įkūrėjai turbūt net
gražiausiame sapne negalėjo su sap-
 nuoti, kokia svarbi ir reikalinga bus
šios organizacijos veikla. Sunku net
patikėti – per 53 veiklos metus LF įvai-
riems lietuviš kiems projektams ir stu-
dentų stipen dijoms skyrė per 18 mili-
jonų JAV do lerių. LF  tikslams įgy ven din-
ti – lietuvybei puo selėti, lietuviškai
veiklai remti, studentų stipen dijoms –
skiriamas iš investicijų gaunamas pel-
nas, nelie čiant pagrindinio LF kapitalo.
2015 metais projektų pa ramai ir stu-
dentų stipendijoms buvo išdalinti 758
575 dol. 

Kasmet LF direkto rių tarybos
patvirtintas Pelno skirs tymo
komitetas (PSK) ir PSK Stipen-

 dijų pakomi tetis renkasi į specialius
posėdžius, kuriuose skirstoma LF pa-
 rama įvair iems lietuviškiems projek-
tams ir skiriamos stipendijos studen-
tijai. LF veikia ir lėšas skirsto prisi-
laikant Internal Revenue Code parag-
rafo 501(c) (3) ir vadovaujantis paramos
ir stipendijų pirmenybės gairėmis,
kurios yra patvirtintos LF direktorių
tarybos ir paskelbtos LF tinklalapyje
www.lietuviufondas.org. Komitetą su-
 daro LF tarybos nariai ir JAV Lietuvių
Bendruo me nės (JAV LB) pasiūlyti at-
stovai. 

2015 metų paramos skirstymo įvai-
riems projektams posėdis vyko gegužės
17 d. Pasaulio lietuvių centro (PLC, Le-
mont, IL). Šiemet buvo pateikta 130 pra-
šymų paramai gauti, o bendra šių pa-
ramos prašymų suma siekė 1 241 718
dol. Nuodugniai ap svars čiusi visas pa-
raiškas, komisija nutarė paremti 81
projektą (62 proc.) ir jų paramai skir-
ti 538 622 dol. (43 proc. prašomos su-
mos). Net 56 proc. – 302 996 dol. – šių pa-
skyrimų atiteko JAV LB prašymams.
Kitoms JAV vei kiančioms organiza-
cijoms skirta 184 486 dol., kitų šalių or-
ganizacijoms – 18 740 dol., prašymams
iš Lietuvos – 23 400 dol., Pa saulio Lie-
tuvių Ben druomenei (PLB) – 9 000 dol.
Dar 14 986 dol. įvairiems projektams pa-
 skirta iš specialiųjų vardinių fondų. 

Kaip visada daugiausia lėšų skir-
ta švietimo (172 746 dol.) bei kultūros
(168 176 dol.) reikalams. Jaunimo veik-
 lai remti komisija skyrė 88 800 dol., vi-
suomeninei – 72 800 dol. Neuž miršta lie-
tuviška žiniasklaida – jai skirta 36 100
dol. 

JAV LB Švietimo tarybos projek-
tams nutarta skirti 125 196 dol. Iš jų
JAV veikiančioms lituanistinėms mo-
kykloms – 110 000 dol. (2014 metais – 90
000 dol.). X Šiaurės Amerikos Dainų
šventei skirta 30 000 dol. (per visą pa-
siruošimo šventei laikotarpį LF šiam
renginiui sky rė 50 000 dol. paramą).
Lietuvių išei vijos studentų stažuotėms
komitetas taip pat skyrė 30 000 dol.
(2014 metais – 20 000 dol.). Lituanistinio
tyrimo ir studijų centras paremtas 22
000 dol., o būsimai XV Šiaurės Ameri-
kos lietuvių tautinių šokių šventei
Baltimore, MD skirta 20 000 dol. Po 15
000 dol. skirta Etnografinių regionų
metų renginiams suruošti, PLC išlai-
kymui, Rako (Custer, MI) stovyklos
at naujinimui, 11 000 dol. teko Dainavos
(Manches ter, MI), 10 000 dol. – Nerin gos
(Bratt leboro, VT) stovykloms. 

2015 m. lapkričio 21 d. PLC vyko
PSK Stipendijų pakomitečio posėdis,

Lietuvių Fondo parama perkopė 18 mln. dolerių

2015 m. Lietuvių Fondo PSK Stipendijų pakomitetis (iš kairės): Jonas Gražys, Darius Sabaliūnas, Vytautas Narutis (PSK pirmininkas), 
Lilija Gelažis, Saulius Čyvas (LF tarybos pirmininkas), Alina Akulič, Juozas Kapačinskas (LF tarybos narys), Ieva Dilytė, Albertas Tus- 
kenis, Tauras Bublys (PSK Stipen dijų pakomitečio pirmininkas) ir Agnė Vertelkaitė. Nuotraukoje nėra Kęstučio Nako, Sigitos Baniulis 
ir Vestos Valuckaitės.

Pelno skirstymo komitetas (pirmoje eil. iš kairės): Juozas Kapačinskas (antrininkas),  Dalia Any-
sienė, Ina Stankevičienė (antrininkė), Vytas Narutis (pirmininkas),  Nerija Orentas, Dalius Vasys.
Antroje eil. iš k.: Arvydas Tamulis,  Saulius Čyvas ir  Virgus Volertas.

LF archyvo nuotraukos

Mielieji,

Tebūna šios džiugios šventės 

maloniu stabtelėjimu kasdieninių darbų sūkury,

susimąstymo akimirka, ramybės palaima. 

Lai 2016-ieji būna palankūs sumanymams,

partnerystei ir bendruomeniškumui.

Dėkojame visiems už dosnias aukas, nuoširdų

darbą ir visokeriopą pagalbą.

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!

Ramybės, meilės, išminties, gerumo ir šviesios

kalėdinės vilties!

Lietuvių Fondo vadovybė

LIETUVIŲ FONDAS  
LITHUANIAN FOUNDATION, INC.

14911 127th Street 
Lemont, IL 60439 

Tel: 630-257-1616 • Fax: 630-257-1647 

www.lithuanianfoundation.org 
www.lietuviufondas.org

El. paštas: admin@lithfund.org 


