
                          JAV LB Švietimo taryba 
                        Darbų tvarkaraštis  2019 m. 

Mėnuo Diena  Renginiai,dokumentų užpildymas 

Sausis 

January 

 

 LM grąžina formas su atlyginimais. 

 

Meno konkurso datų paskelbimas  sausio 6 –vasario 20 d. 

Temas ir reikalavimus rasite ŠT svetainės paskyroje  

https://www.svietimotaryba.org/konkursai/ 

 
Priimame pasiūlymus nusipelnusio Švietėjo premijai iki 2019 m.kovo 1 d. 

Gintarinio obuoliuko kandidatams visą medžiagą reikia atsiųsti iki 2019 m. kovo 1 d. 

 el. paštu: amotto@svietimotaryba.org 

 

 

 15  Lietuvių fondo paraiškos projektų paramai  bus priimamos 2019 m. sausio 15 d. – 

balandžio 1 d.  

 16 ŠT posėdis Dainava, Naujienlaiškio paskelbimas. 

 26-27  JAV LB ŠT konferencija Šv. Kazimiero lituanistinėje mokykloje, LA 

 30. Virtualus susitikimas mokytojams Mokytojų geroji patirtis. 

Vasaris 

February 

 

  Mokyklų atsiskaitymai  Lietuvių fondui  

 20 Meno konkurso pašto data. Rašinių ir piešinių paskutinė išsiuntimo diena.  

 27 ŠT posėdis 

   

Kovas 

March 

 

1 Priimame pasiūlymus nusipelnusio Švietėjo premijai iki 2019 m.kovo 1 d. 

Gintarinio obuoliuko kandidatams visą medžiagą reikia atsiųsti iki 2019 m. kovo 1 d. 

 el. paštu: amotto@svietimotaryba.org 

Mokytojų stažo patikslinimas.  Premijų skirimas už ilgametį darbą ( 

10,15,20,25,30,35,40) 

 16 JAV LB Švietimo tarybos konferencija “ Genio” lituanistinėje mokykloje, San 

Francisco, CA . Smulkesnę informaciją gausite vėliau. 

https://www.svietimotaryba.org/konkursai/
mailto:amotto@svietimotaryba.org
mailto:amotto@svietimotaryba.org


 

 17 JAV LB Švietimo tarybos konferencija Čikagos lituanistinėje mokykloje. 

Smulkesnę informaciją gausite vėliau. 

 20 ŠT posėdis 

 30 Meno konkurso rezultai. Nugalėtojų paskelbimas  

    

Balandis 

April 

17 ŠT posėdis  skirtas Gintarinis obuoliuko nugalėtojui ir  Nusipelnusio Švietėjo 

premijos svarstymui. 
 

 20  Pranešimas apie Švietėjo ir Gintarinio obuoliuko laimėtojus. 

 25 ŠT vadovėlių ir knygų užsakymas.Sąrašų pateikimas. 

   

 28-29  JAV LB Švietimo tarybos konferencija Lietuvių mokykla Vašingtone, 

Tema: "Lituanistinių mokyklų stiprybė: bendruomenė, motyvacija, mokymo(si) iššūkiai 

ir kryptys" 

 
Gegužė 

     May 

22  ŠT Posėdis 

 25 Lietuvių Fondui paskutinė atsiskaitymo diena. 

 6/30 Paskutinė diena ŠT fiskalinių metų 

 7/15 Mokyklos pristato mokslo metų duomenis subalansavę su banku – reikia detalios  suvestinės, 

„annual report“, pradinį 7/1 bank statement, ir paskutinį 6/30 bank statement.  Mokyklos 

turinčios savo numerį pristato tik annual report. 

 7/30 Mokykloms pranešama kiek gali tikėtis LF paramos ateinantiems metams 

 7/30 JAV LB finansų VP pristatoma sąmata kurioje nurodomos pramatytos pajamos/išlaidos ir 

numatomas atlikimo laikas.  Kartu pristatoma tik ŠT pajamos/išlaidos 

 8/15 Pateikiami subalansuoti duomenys auditoriui.  Kadangi ŠT fiskaliniai metai baigiasi 6/30, JAV 

LB reikalavimas, bus įtraukta pilna mokslu metų ataskaita, įtraukiant ir mokyklas, kurios 

naudojasi mūsų EIN. 

  Datos gali keistis, bus pranešta atskirai. 


