
jų, tiek Lietuvoje vykdomiems pro-
jektams.

Iš viso 2017 m. projektams paremti
skirta 670,108 dol.

Pagal veiklos kategorijas skirta: 
Kultūrinei veiklai – 205,094 dol.
Švietimo veiklai – 167,591 dol.
Jaunimo veiklai – 124,950 dol.
Visuomeninei veiklai – 124,473 dol.
Žiniasklaidai – 48,000 dol.
Organizacijoms skirta:
JAV Lietuvių Bendruomenei –
345,730 dol.
Kitoms JAV organizacijoms –
261,556 dol.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenei
– 28,200 dol.
Lietuvos organizacijoms  – 25,122
dol.

Kitų kraštų išeivijos organizaci-
joms – 9,500 dol.

Projektai, 2017 m. 
gavę didžiausią paramą:

125,000 dol. – JAV lituanistinėms
mokykloms
84,000 dol. – JAV LB Kultūros ta-
rybos projektams
41,500 dol. – Pasaulio lietuvių cent-
rui, Lemont, IL
39,080 dol. – JAV LB Švietimo ta-
rybos projektams
34,900 dol. – Lituanistikos tyrimo

ir studijų centrui (LTSC), Chicago,
IL
25,000 dol.  – Dainavos stovyklai,
Manchester, MI
25,000 dol. – Rako stovyklai, Custer,
MI  

Savo 55-ąją sukaktį Lietuvių Fon-
das (LF) sutiko su džiaugsmu –
per visą LF gyvavimo laikotarpį

lietuvybės išlaikymui skirta 20 mln.
dolerių! Šiandien visi kartu galime pa-
sidžiaugti pastarųjų metų Lietuvių
Fondo suklestėjimu. Ši organizacija, iš-
variusi gilią vagą lietuviškos kultūros
ir lietuvybės išlaikymo srityje, yra ir
lieka didžiuliu finansiniu varikliu lie-
tuviškai veiklai, be kurio sunku įsi-
vaizduoti lietuvybės klestėjimą išei-
vijoje. Toks gražus rezultatas pasiek-
tas visų LF narių ir aukotojų nuošir-
dumo, geranoriškumo ir dosnumo
dėka. Vien 2017 metais lietuvybės puo-
selėjimui ir išlaikymui Fondas skyrė
898,352 dol.: 670,108 dol. įvairių pro-
jektų paramai ir 228,244 dol. studentų
stipendijoms. 

LF veikia ir skirsto lėšas laiky-
damasis JAV Section 501(c) (3) of  the
Internal Revenue Code paragrafo ir
vadovaudamasis paramos ir stipendijų
pirmenybės gairėmis, kurios yra pa-
tvirtintos LF direktorių tarybos.

Pelno skirstymo komisija (PSK),
sudaryta iš LF ir JAV LB atstovų šie-
met rinkosi net du kartus. Pirmasis
lėšų skirstymo   posėdis LF paramai
gauti užtruko net 2 dienas – gegužės 20-
21 d., antrojo skirstymo posėdis vyko
spalio 21 d.

2017 metais PSK iš viso gavo 218
paramos prašymų, o bendra prašy-
mų suma buvo 3,028,696 dol. Apsvars-
čiusi pateiktus prašymus, PSK nutarė
paremti  107 projektus. Jų paramai
skirta 656,980 dol. Dar 13,128 dol. pa-
ramai buvo skirta tiesiogiai iš LF var-
dinių fondų pagal jų steigėjų nurody-
mus, tiek JAV veikiančių organizaci-
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Lietuvybės išlaikymui – 20 milijonų!

Pelno skirstymo komisijos II posėdis, vykęs 2017 m. spalio 21 d. (iš k.): Juozas Kapačinskas (pirmininkas), Janina Udrienė, Laura Gar-
nytė, Saulius Čyvas (LF tarybos pirmininkas), Vytautas Narutis ir Virgus Volertas. 

20,000 dol. – Jaunimo centrui, Chi-
cago, IL
20,000 dol. – Lietuvių išeivijos stu-
dentų stažuotei (LISS) Lietuvoje
20,000 dol. – laikraščiui ,,Drau-
gas”, Chicago, IL
20,000 dol. – 2020 metų XVI Šiaurės
Amerikos lietuvių tautinių šokių
šventei   
15,000 dol. – Neringos stovyklai,
Brattleboro, VT  
9,000 dol. – Tautinių šokių institu-
tui 
8,000 dol. – JAV LB Socialinių rei-
kalų tarybai, Chicago, IL 

Lapkričio 18 d. Pasaulio lietuvių
centre (Lemont, IL) vyko PSK Stipen-
dijų pakomisės posėdis. Jos nariai iš-
nagrinėjo 133 prašymus stipendijoms
gauti, kurių bendra prašymų suma
buvo 642,784 dol.   LF stipendijas nu-
tarta skirti 80 studentų. Šioms stipen-
dijoms išmokėti skirta 198,400 dol. 

2017 metais LF stipendijas gavo 66
JAV, 7 Lietuvos, 4 Jungtinės Karalystės,
po vieną Kanados, Prancūzijos ir Veng-
rijos universitetuose studijuojantys
jaunuoliai.

Dar 29,844 dol. stipendijoms pa-
skirta tiesiogiai iš LF vardinių fondų
pagal steigėjų nurodymus. Kandidatus
šioms stipendijoms gauti atrenka Lie-
tuvos universitetai. Iš viso 2017 m. sti-
pendijoms skirta 228,244 dol. 

Lietuvių Fondas širdingai dėkoja
visiems nariams ir rėmėjams už dos-
nią paramą, kurios dėka galime puo-
selėti lietuvišką kultūrą, tautiškumą,
tęsti lietuvišką veiklą išeivijoje, rem-
ti kai kuriuos projektus Lietuvoje bei
pasaulyje.

Daugiau informacijos apie para-
mos paskirstymą rasite tinklalapio
www.lietuviufondas.org skiltyje ,,Ata -
skaitos”.

LF informacija

Pelno skirstymo komisijos Studentų pakomisė (iš k.): Rita Bieliauskienė, Lilija Gelažis, Alda  Polikaitienė, Tauras Bublys (pirmininkas),
Eglė Laužonytė, Albertas Tuskenis, Milda Davis, Jonas Gražys, Alina Akulič. Jūratės�Mereckienės�nuotraukos


