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Vasario 7 d. 

 

 Mieli mokyklų vadovai,  

 

Norime informuoti, kad pasikeitė LF paramos išmokėjimo taisyklės. 

Parama bus išmokama, kai gavėjas kartu su išlaidų ataskaita pateiks 

ir įrodymą, jog paramos teikėjas buvo reklamuojamas. Prašome savo 

tinklalapiuose, mokyklų internetinėse svetainėse, renginių plakatuose įdėti 

LF logotipą (http://www.lithuanianfoundation.org/LT/anketa/), 
renginių metu skleisti informaciją ar laiškais tėvams informuoti apie 

gaunamą Lietuvių Fondo paramą.  

 

Lietuvių Fondas norėtų jums čekį su paskirtą sumą įteikti per 2019 m. 

vasario 16-tos ar kovo 11-tos minėjimus. Galite paskubėti atsiskaityti.  

Kvitai gali būti čekių kopijos, sąskaitos, ar asmeniški parašyti kvitai (jei 

bus pasirašyta mokyklos vedėjo  ar iždininko). Ant kvitų pažymėkite 

mokyklos vardą, projektą, ir už ką išlaida. Kvitai turi būti nuskanuoti ir 

atsiųsti per elektroninį paštą. Prašome sukaupti visus kvitus ir išsiųsti 

vienu kartu. Kartu su kvitais atsiųskite išpildytą LF atsiskaičiavimo formą. 

Jei bus atsiųsti kvitai be išpildytos formos, bus grąžinta jums atgal, kad 

baigtumet pildyti. Gavusi kvitus ir formą, Švietimo taryba perduos 

Lietuvių Fondui. 

Priimami kvitai kurių išlaidų data nuo 7/01/18  iki 5/25/19  

Visi kvitai turi būti pateikti iki gegužės 25 d. 2019  m. Neišleisti paramos 

pinigai lieka Švietimo tarybos nuožiūroje. 

 

Už 2018 -2019 m.m. paramą siųskite  kvitus ir užpildytą formą 

  Laimai Apanavičienei   lapanaviciene@svietimotaryba.org  

                 Arba                        archyvas@lithfund.org 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Prašome užpildyti naujus prašymus gauti LF paramai: 

 2019 -2020 mokslo metams.     Grąžinti: iki kovo 21 d.  

 Auksė Motto amotto@svietimotaryba.com 
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Apribojimai 

Lietuvių Fondas neteikia finansinės paramos: 

Organizacijų administracinėms išlaidoms ar kelionės išlaidoms apmokėti; 

Privačių pelno siekiančių įmonių, pelno siekiančių organizacijų ar pelno siekiančių 

asmenų (specifiniai, pelno nesiekiantys projektai gali būti svarstomi Pelno skirstymo komisijos 

posėdyje tik tada, kai yra pateiktas detalus pelno nesiekiančių projektų tikslų paaiškinimas ir 

įrodymas, kad išmokėjimai neina į bendrą institucijos veiklos sąskaitą) projektams; 

JAV institucijoms/organizacijoms, neturinčioms „federal tax exempt“ ar „not-for-profit“ statuso; 

Vyriausybėms institucijoms ir politinėms organizacijoms; 

JAV įsikūrusių lietuviškų organizacijų patalpų ir pastatų remontui ar rekonstrukcijai, jei šios 

organizacijos nėra tų patalpų ar pastatų savininkai; 

Asmeninei labdarai. 

Tik dirbdami kartu pasieksime, kad išeivijoje dar ilgai bujotų lietuvybės dvasia. Tikimės malonaus ir 

abiems pusėms naudingo bendradarbiavimo. 

                                                                                     Ačiū. 

 

 

 

 

                                                                                  Auksė Motto 
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