
 
2021 metų 

VYDŪNO JAUNIMO FONDO TEIKIAMOS 
Viktoro Kamantausko 

1,500 dol. VARDINĖS STIPENDIJOS  
LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS NARIAMS 

 
 
 

 
69-erius metus gyvuojantis Vydūno jaunimo fondas remia lietuvių studentų 

studijas ir vertingų knygų leidimą, skiria mokslo premijas Akademinio skautų sąjūdžio 
garbės narių vardais, leidžia knygas ir remia vertingus Lietuvių skautų sąjungos 
lavinimo pobūdžio projektus. 
 

Nuo 2010 metų Vydūno jaunimo fondas pradėjo skirti 1,000 dol. vardines 
stipendijas studijuojantiems Lietuvių skautų sąjungos nariams. 2021 metais bus 
skiriama dvidešimt 1,500 dol. stipendijų studentams, kurie atitinkamai užpildo 
stipendijos prašymo anketą ir pateikia reikalaujamą dokumentaciją iki 2021 metų 
birželio 30 d.  
 

Šių metų stipendijos pavadintos Viktoro Kamantausko vardu. Šiais metais sueina 
70 metų po jo mirties. 

 
 Viktoras Kamantauskas gimė 1899 m. spalio 28 d. Rumšiškėse. Jis buvo 
Lietuvos žurnalistas, kalbininkas-autorius, vertėjas.  

 1906 m. su tėvais išvyko į JAV. Nuo 1919 m. Yale universitete studijavo klasikinę 
filologiją. 1921 m. grįžo į Lietuvą, nuo 1922 m. Lietuvos universitete studijavo kalbotyrą, 
lankė K. Būgos paskaitas. 1923–1924 m. Montpelier universitete Prancūzijoje 
studijavo prancūzų kalbą. 

 Nuo 1924 m. Lietuvoje dirbo mokytoju Telšių ir Plungės gimnazijose, vėliau – 
užsienio reikalų ministerijoje, nuo 1931 m. – Eltos vyriausias redaktorius. 1938–1940 m. 
Lietuvos konsulas Latvijoje. 1941–1943 m. Vytauto Didžiojo universitete dėstė anglų 
kalbą. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, 1950 m. atvyko į JAV, dalyvavo lietuviškoje 
veikloje. 

 Išvertė Victor Hugo, Charles Dickens ir kitų rašytojų kūrinių. Jis taip pat išvertė 
knygą „Skautybė berniukams“. 
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STIPENDIJOS REIKALAVIMAI 
 

1. Kandidatas/kandidatė yra aktyvus/aktyvi ir pasižymėjęs/pasižymėjusi Lietuvių skautų 
sąjungos narys/narė-vadovas/vadovė; 

2. Kandidatas/kandidatė baigęs/baigusi gimnaziją gerais pažymiais; 
3. Kandidatas pradedantis/pradedanti arba šiuo metu studijuojantis/studijuojanti 

universitete, kolegijoje ar kitoje aukšto mokslo įstaigoje; 
4. Kandidatas/kandidatė turi stipendiją panaudoti studijoms bet kurioje pripažintoje 

(„accredited“) mokslo įstaigoje. 
 

PATEIKIAMI DOKUMENTAI 
 

1. Valdžios išduota tapatybės kortelės („driver's license”, „state ID“) arba paso („passport“) 
kopija 

2. Pilnai užpildyta stipendijos prašymo anketa 
3. 2020-2021 metų LSS nario mokesčio kvitas 
4. Vėliausias oficialus gimnazijos (su universiteto priėmimo laišku  -  „with the university 

acceptance letter“) ar universiteto pažymių dokumentas (,,official transcript”), kuris 

tiesiogiai siunčiamas Vydūno jaunimo fondo adresu arba el. paštu („sent by the school to 
the Fund‘s mailing address or email“). 

5. Be prašymo reikalinga tiesioginio, tiesioginės LSS vadovo/vadovės (ne šeimos nario – 
„not a family member“) rekomendacija, kuri: 

a. apibūdina kandidato/kandidatės skautišką veiklą, vadovavimo pasiekimus, 
skautiškumą bei kitą veiklą lietuviškoje ir savo krašto visuomenėje; 

b. patvirtina, kad kandidatas yra LSS narys ir paaiškina, kodėl kandidatas yra vertas 
šios stipendijos; 

c. vadovo/vadovės pasirašyta („signed“) rekomendacija tiesiogiai siunčiama 
Vydūno jaunimo fondo adresu ar el. paštu (“mailed or e-mailed directly to the 
Vydunas Youth Fund, Inc.”). 

 
PRAŠYMAI NEBUS SVARSTOMI, NEUŽPILDŽIUS  VISOS ANKETOS, JOS 

NEPASIRAŠIUS IR NEPRISTAČIUS VISŲ REIKALAUJAMŲ DOKUMENTŲ. 
 

STIPENDIJŲ SVARSTYMO KRITERIJAI 
 

1. Studento pasiekimai ir veikla gimnazijoje ir/ar universitete; 
2. Skauto/skautės pasiekimai Akademinio skautų sąjūdžio veikloje; 
3. Skauto/skautės pasiekimai LSS veikloje: pažangumo, vadovavimo, skautiškumo srityse; 
4. Studento finansinis stovis ir stipendijos reikalingumas tęsti/baigti mokslo sritį. 

 
 Užpildytą stipendijos prašymo anketą ir visą dokumentaciją grąžinti Vydūno jaunimo 
fondo raštinės adresu iki 2021 m. birželio 30 d. [pašto antspaudas – „postmarked“] („deadline 
for applications – June 30, 2021“): 
 

Stipendijos prašymo anketą galima rasti Vydūno jaunimo fondo tinklalapyje - 
www.vydunojaunimofondas.org - arba parašius Fondui el. paštu – vyduno.fondas@sbcglobal.net.  

  
Stipendijos bus skirstomos Vydūno jaunimo fondo valdybos rugpjūčio mėnesio posėdyje.  Po 

posėdžio bus asmeniškai pranešta visiems kandidatams dėl stipendijos suteikimo. Rezultatai taip pat 
bus paskelbti Vydūno jaunimo fondo tinklalapyje www.vydunojaunimofondas.org po 2020 m. rugsėjo 15 
d. 


