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TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO 2018 METŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

Eil.
Nr.

01

0101

010101

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2018-ųjų metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas

Tikslas: siekti, kad užsienio
lietuviai
globalizacijos
sąlygomis išlaikytų lietuvių
tautinį
tapatumą,
rūpintis
asmenų, priklausančių lietuvių
tautinei mažumai užsienyje,
teisių apsauga
Uždavinys:
įtvirtinti
visuomenėje
„Globalios
Lietuvos“ sampratą, skatinti
užsienio lietuvius puoselėti
lietuvių
tautinį
tapatumą,
lietuvybę ir bendruomeniškumą,
remti
užsienio
lietuvių
žiniasklaidą, skatinti Lietuvos
diasporą įsitraukti į informacijos
apie Lietuvą sklaidą pasaulyje

Priemonė:
remti
užsienio
lietuvių, tarp jų ir jaunimo
organizacijų, veiklą, skirtą
lietuvybei,
bendruomeniškumui, Lietuvoje
ir užsienyje gyvenančių lietuvių
bendradarbiavimui puoselėti,
„Globalios Lietuvos“ sampratai
įtvirtinti

Įgyvendinanti
institucija

URM, SADM
(JRD prie
SADM)

194

181,3

93%

Diplomatinėms
atstovybėms ir
užsienio lietuvių
organizacijoms
neįvykdžius visų
planuotų veiklų arba
pavykus sutaupyti
jiems skirtų lėšų
dalį, dalis lėšų buvo
nepanaudota.
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Paremti 57 užsienio lietuvių organizacijų ir 120 diplomatinių atstovybių
kartu su užsienio lietuviais įgyvendintų projektų, skirtų užsienio lietuvių
ir juos jungiančių organizacijų įsitraukimui į Lietuvos interesų
atstovavimą užsienyje, didelį dėmesį skiriant Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečio minėjimo renginiams, dalyvavimui Lietuvos
valstybės gyvenime, Adolfo Ramanausko-Vanago metų minėjimui,
organizacinių gebėjimų ir bendruomeniškumo stiprinimui, ryšių su
užsienyje gyvenančiais profesinių laimėjimų kultūros, mokslo, verslo ir
kitose srityse pasiekusiais lietuviais (diasporos profesionalais) plėtrai,
lietuviškos tapatybės puoselėjimui, Lietuvos ir užsienio lietuvių
organizacijų matomumo jų gyvenamosiose šalyse didinimui, užsienio
lietuvių supažindinimui su grįžimą į Lietuvą skatinančiomis
iniciatyvomis.

URM

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2018-ųjų metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti
institucija

Siekiant užtikrinti Rusijos ir Baltarusijos lietuvių visuomeninių
organizacijų bendruomeninės, kultūros ir švietimo veiklų galimybes, 4
lietuvių visuomeninėms organizacijoms skirtos dotacinės lėšos.
Remta užsienio lietuvių žiniasklaida: pagal sutartį su Pasaulio lietuvių
bendruomene paremta žurnalo „Pasaulio lietuvis“ leidyba, prenumeruoti
užsienio lietuvių bendruomenių leidžiami periodiniai leidiniai.
Užsienio lietuvių organizacijos aprūpintos LR oficialiomis ir istorinėmis
vėliavomis, leidiniais, pristatančiais Lietuvą, tautines tradicijas, kita
bendruomeniškumą ir patriotiškumą skatinančia tautine atributika.
Organizuotas tradicinis kalėdinis renginys kaimyninių šalių lietuvių
moksleiviams – 150 lietuvių kilmės jaunuolių iš Baltarusijos, Lenkijos,
Latvijos ir Karaliaučiaus krašto lituanistinio ugdymo įstaigų atvyko į
prezidentūrą susitikti su Lietuvos Prezidente, vyko kultūrinė edukacinė
programa.

47

36,3

77%

Lėšos sutaupytos nes
pirmą kartą
mokymams nebuvo
perkamos lektorių
paslaugos, o juos
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Bendradarbiaujant su Lietuvos savivaldybių asociacija, ministerijoje
surengti du Lietuvos savivaldybių atstovams skirti seminarai, kurių metu
pristatyta „Globalios Lietuvos“ programa ir rengiamas jos atnaujinimas
naujajam laikotarpiui, projektas „Globalūs regionai“, galimybės
savivaldybėms aktyviau įsitraukti į diasporos politiką, plėsti ryšius su
užsienyje gyvenančiais lietuviais, kviesti juos aktyviai dalyvauti savo
gimtųjų miestų ir rajonų gyvenime, skatinti grįžti, suteikti kokybišką
informaciją ir paslaugas. Seminaruose dalyvavo atstovai iš 50 Lietuvos
savivaldybių, dalis jų – naujai paskirti koordinatoriai ryšiams su užsienio
lietuviais.
Organizuotas užsienio lietuvių jaunimo organizacijų 2018 m. projektų
finansavimo konkursas, skirtas remti užsienio lietuvių jaunimo
organizacijų ir joms atstovaujančių organizacijų veiklą, skirtą lietuvybei,
bendruomeniškumui, Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių
bendradarbiavimui puoselėti, užsienio lietuvių jaunimo organizacijų
veiklai stiprinti, naujų organizacijų kūrimuisi skatinti. Finansuoti

SADM (JRD prie
SADM)

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2018-ųjų metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis
vedė Departamento
darbuotojai.

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti
institucija

Pasaulio lietuvių jaunimo organizacijos Lietuvoje, Lietuvos skautijos ir
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (Lithuanian World Youth
Association) projektai, skiriant 34 tūkst. eurų.
Organizuoti mokymai – konsultacijos užsienio lietuvių jaunimo
organizacijoms, skirti veiklos efektyvumui gerinti, organizacijų ir
bendruomenių kūrimuisi ir bendradarbiavimui skatinti. 2018 m.
organizuoti 5 mokymai poreikį išreiškusioms JAV, Suomijos, Švedijos,
Austrijos ir Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo organizacijoms.

010102

Priemonė:
organizuoti
specialistų
darbą
užsienio
lietuvių
organizacijose
ir
kultūros įstaigose

0102

Uždavinys: plėtoti lituanistinį
švietimą užsienyje ir padėti
sugrįžusiems
asmenims
integruotis į Lietuvos švietimo
sistemą

010201

Priemonė: skatinti ir remti
formaliojo ir neformaliojo
ugdymo
įstaigų
užsienyje
lituanistinio švietimo veiklą ir
sugrįžusių
asmenų
integravimąsi
į
Lietuvos
švietimo sistemą

43

36,9

86%

Lėšos sutaupytos
nelikus poreikio
pratęsti kultūros
darbuotojo sutartį
Daugpilyje
(pardavus Lietuvai
priklausiusias
patalpas).

Sudarytos ir administruotos sutartys su 11 Lietuvos kultūros ir meno
darbuotojų, teikiančių kultūrinės veiklos organizavimo paslaugas
užsienio lietuvių bendruomenėse Latvijoje, Lenkijoje ir Rusijos
Federacijos Kaliningrado srityje. Ministerija apmoka už darbą, padengia
kelionių, kelionių draudimo ir vizų gavimo išlaidas.

URM

ŠMSM

1 701

1 694,6

Įgyvendinant priemonę užtikrintas lietuviškų formaliojo ir neformaliojo
ugdymo įstaigų užsienyje išlaikymas, organizuotas jų aprūpinimas
įvairiomis mokymo priemonėmis, teikta metodinė pagalba, vykdytas
mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, paremtos vaikų vasaros stovyklos ir
vaikų edukacinė-kultūrinė veikla Lietuvoje ir užsienyje, skirta parama
užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio švietimo projektams. Taip pat
buvo kuriama lietuvių kalbos testavimo sistema, atliktas švietimo
paslaugų sugrįžusiems asmenims poreikio savivaldybėse tyrimas ir
pradėtas išvykusių į užsienį asmenų nuotolinio mokymosi Lietuvos
mokyklose ir tokio mokymo galimybių tyrimas.

99,6%

Mokyklų išlaikymas:
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ŠMSM

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2018-ųjų metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas
- 7 lietuvių formaliojo ugdymo įstaigose užsienyje lituanistinį švietimą
vykdė 55 pedagogai, 32 neformaliojo ugdymo įstaigose Rusijoje (tarp jų
ir Kaliningrado srityje), Baltarusijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Sakartvele ir
Ukrainoje – 35 pedagogai, kuriems ŠMSM skyrė paramą, mokėjo
kelionės, kelionės draudimo ir vizų gavimo išlaidas pagal lituanistinio
švietimo sutartis. Europos Komisijos mokyklose Briuselyje ir
Liuksemburge pagal darbo sutartis dirbo 15 Lietuvos komandiruotų
pedagoginių darbuotojų;
- Pelesos vidurinė mokykla lietuvių mokomąja kalba (Baltarusija), kurios
steigėjas yra ŠMSM, yra visiškai išlaikoma Lietuvos Respublikos
lėšomis;
- Vasario 16-sios gimnazijai (Vokietija) ir Seinų lietuvių „Žiburio“
gimnazijai (Lenkija) skirtos lėšos ugdymo proceso organizavimui ir jo
gerinimui bei lituanistinių projektų įgyvendinimui, taip pat skirtos lėšos
Rimdžiūnų vidurinės mokyklos lietuvių mokomąja kalba (Baltarusija)
bendrabučio išlaikymui.
Mokyklų aprūpinimas:
- 9 užsienio lietuvių formaliojo ugdymo įstaigos ir 6 Europos mokyklų
sistemos formaliojo ugdymo įstaigos, kuriose mokosi lietuvių vaikai,
pagal poreikius aprūpintos vadovėliais ir mokymui reikalinga literatūra;
- lietuviškos mokyklos užsienyje pagal poreikius aprūpintos S.
Paltanavičiaus knyga „Aš – lietuvis“ ir M. Vaicenavičienės knyga „Per
balas link aušros. Pasakojimas Apie daktaro J. Basanavičiaus keliones ir
darbus“, lietuvių kalbos elementoriumi 1 klasei „Mano abėcėlė“;
- techninėmis mokymo priemonėmis ir kompiuterine įranga (planšetiniai
ir nešiojami kompiuteriai, kopijavimo aparatai ir spausdintuvai,
projektoriai, muzikiniai centrai ir interaktyvios lentos) aprūpintos
užsienio lietuvių formaliojo ugdymo įstaigos;
- Seinų lietuvių „Žiburio“ gimnazijai skirtos lėšos daugiafunkcinei sporto
aikštelei įrengti;
- Pelesos vidurinei mokyklai lietuvių mokomąja kalba, Seinų lietuvių
„Žiburio“ gimnazijai, Rygos lietuvių vidurinei mokyklai skirti geltonieji
mokykliniai autobusiukai.
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Įgyvendinanti
institucija

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2018-ųjų metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas
Metodinė pagalba mokykloms:
- lituanistinės mokyklos naudojasi Nacionalinio egzaminų centro
koordinuojamais standartizuotais (4, 6, 8 klasės) ir diagnostiniais (2
klasė) testais lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo
kompetencijoms įvertinti. 2018 m. šiuos testus laikė 23-ų užsienio
formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų mokiniai iš 11 valstybių;
- kuriant vieningą lietuvių kalbos testavimo sistemą, 2015 m., kartu su
JAV lietuvių bendruomenės Švietimo taryba, parengtas ir organizuotas
bandomasis lietuvių kalbos mokėjimo lygio testas. Kiekvienais metais,
bendradarbiaujant su Vilniaus universitetu, organizuojamas lietuvių
kalbos lygio pagal Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir
vertinimo metmenis testų sukūrimas ir įvykdymas pageidaujančiose
lituanistinėse mokyklose. 2018 m. testus organizavo arba testuoti į kitas
šalis vyko 19 lituanistinių mokyklų 7 šalyse. 2018 m. pradėtas
įgyvendinti Europos Struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas
„Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir
pripažinimo sistemos tobulinimas“, kurio viena iš veiklų – „Asmens
bendrųjų gebėjimų (bendravimo lietuvių kalba) testavimo sistemos
sukūrimas“. Šią veiklą vykdys Nacionalinis egzaminų centras,
bendradarbiaudamas su ŠMSM;
- įgyvendinant Pilietinio ir tautinio ugdymo tarpinstitucinį veiksmų planą,
parengtas Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio
ugdymo integruotos lituanistinio švietimo programos projektas,
atsižvelgiant į kalbos mokėjimo lygį ir pamokų skaičių;
- bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos ambasada Airijoje, Airijos
švietimo departamentu ir Aukštesnio lygio kalbų mokymo iniciatyvos
atstovais, nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. 3 Airijos bendrojo ugdymo mokyklose
pradėtas įgyvendinti Lietuvių kaip paveldėtosios kalbos trumpasis
kursas;
- vyko Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų praktikos užsienio lietuvių
formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigose, lietuvių bendruomenėse ir
Baltistikos centruose. 2018–2019 mokslo metais 52 Lietuvos aukštųjų
mokyklų studentai atliko arba atliks praktiką 17-oje šalių;
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Įgyvendinanti
institucija

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2018-ųjų metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas
- į lietuvių kalbos ir kultūros mėnesio trukmės kursus Lietuvos
aukštosiose mokyklose atvažiavo 19 lietuviškose mokyklose užsienyje
dirbančių mokytojų;
- paskirta Lituanistinio švietimo mokytojo (dėstytojo) premija Londono
lituanistinio darželio/mokyklos „Obelėlė“ įkūrėjai ir vadovei Alvijai
Černiauskaitei;
- nuo 2018 m. pradėtas lituanistinio švietimo įstaigų registravimas
Švietimo ir mokslo institucijų registre, t. y., lituanistinio švietimo įstaigos
užsienyje bus registruojamos kartu su kitomis Lietuvos švietimo
įstaigomis.
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas:
- birželio 26–28 d. Vilniuje organizuotas užsienio šalių formaliojo ir
neformaliojo lituanistinio švietimo įstaigų, kraštų lietuvių bendruomenių
Švietimo tarybų pirmininkų ir lituanistikos (baltistikos) centrų dėstytojų
forumas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti (78
dalyviai iš 28 pasaulio šalių);
- spalio 10–13 d. Vilniuje organizuota Lietuvos ir užsienio šalių
lituanistinių mokyklų mokytojų konferencija „Mūsų mokytojai –
Simonas Daukantas ir Vydūnas“ ir regioninis užsienio šalių lituanistinių
mokyklų mokytojų seminaras (24 dalyviai iš 6 pasaulio šalių);
- vasario 23–24 d. Vilniuje organizuotas Europos lituanistinio švietimo
įstaigų testuotojų seminaras Europos ir JAV lituanistinėms mokykloms,
vykdančioms testavimą (19 dalyvių iš 6 pasaulio šalių);
- Vilniaus lietuvių namuose vyko: užsienio seminaras „Įdomios pamokos
receptai“ (dalyvavo 7 mokytojai), 3 išvažiuojamieji seminarai į
Rimdžiūnų vidurinę mokyklą lietuvių mokomąja kalba ir Punsko Kovo
11-osios licėjų „Dirbame su išmaniąja lenta“ ir „Skaitmeninis
raštingumas – į pagalbą XXI a. mokytojui (32 mokytojai), tarptautinė
mokytojų konferencija „Lietuva, tėvyne mūsų“ (9 mokytojai).
Vaikų vasaros stovyklos:
- dalinai padengtas (30 proc. stovyklos kainos) užsienio lietuvių
dalyvavimas stacionariose vaikų vasaros poilsio stovyklose. Šiose
vasaros stovyklose dalyvavo 167 užsienio lietuviai vaikai;
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Įgyvendinanti
institucija

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2018-ųjų metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas
- liepos 9–18 d. vyko užsienio šalių lituanistinio švietimo įstaigų mokinių
kultūrinė edukacinė stovykla Lietuvoje (87 dalyviai iš 20 šalių).
Vaikų edukacinė-kultūrinė veikla Lietuvoje ir užsienyje:
Vilniaus lietuvių namuose vyko: tarptautinis meninių darbų konkursas
„Lietuva, tėvyne mūsų“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui,
tarptautinė mokinių konferencija „Patriotizmas šių dienų visuomenėje“
(32 pranešėjai), tarptautinis krepšinio turnyras, tarptautinis raiškiojo
skaitymo konkursas „Mano sapnuose vaikštai, Lietuva (27 mokiniai),
tarptautinis užsienio lietuvių mokyklų meno kolektyvų festivalis „Darni
mūsų dainų ir šokių pynė“ (7 mokyklos), tarptautinė mokinių
konferencija „Aš galiu“ (2 mokyklos), 10 mokinių ir 2 mokytojai
dalyvavo mainų programoje pagal projektą „Mokinys – mokiniui“
Maskvos J. Baltrušaičio vidurinėje mokykloje Nr. 1247, abiturientų
dalyvavimas parodoje „Studijos 2018“ Litexpo parodų rūmuose (25
mokiniai).
Parama užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio švietimo projektams:
- įvykdyti 2 užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio švietimo projektų
konkursai, finansuota 120 projektų iš 21 užsienio šalies.
Paslaugų sugrįžusiems asmenims teikimas:
- 2018 m. lapkričio mėn. baigtas įgyvendinti „Švietimo paslaugų
sugrįžusiems asmenims poreikio savivaldybėse tyrimas“. Tyrimo
ataskaitoje įvertintos Lietuvos švietimo įstaigose teikiamos paslaugos iš
užsienio į Lietuvos švietimo sistemą sugrįžusiems Lietuvos piliečiams ir
lietuvių kilmės užsieniečiams iki 18 metų, įskaitant atvykusius asmenis,
kurie anksčiau Lietuvos švietimo įstaigose nesimokė ir pateiktos
rekomendacijos dėl šių paslaugų tobulinimo;
- 2018 m. pradėtas vykdyti Išvykusių į užsienį asmenų nuotolinio
mokymosi Lietuvos mokyklose ir tokio mokymo galimybių tyrimas.
Tyrimas padės įvertinti Lietuvos švietimo įstaigose teikiamas nuotolinio
mokymosi paslaugas į užsienį išvykusiems mokiniams, padės
išanalizuoti tokių paslaugų poreikį, jų kokybę, plėtros galimybes.
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Įgyvendinanti
institucija

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

02

Tikslas:
skatinti
užsienio
lietuvius įsitraukti į Lietuvos
politinį, ekonominį, mokslo,
kultūros ir sporto gyvenimą

0201

Uždavinys: skatinti Lietuvos
kultūros ir mokslo įstaigas kartu
su užsienio lietuviais dalyvauti
Lietuvai reikšmingo kultūros
paveldo užsienyje išsaugojimo,
grąžinimo
ir
informacijos
sklaidos veikloje

020101

Priemonė: vykdyti Lietuvai
reikšmingo kultūros paveldo
užsienyje
išsaugojimo
ir
grąžinimo veiklą

2018-ųjų metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti
institucija

KM (LKT),
LVAT

41,6

41,6

Organizuotas Lietuvos kultūros tarybos administruojamos programos
„Pilietinis, tautinis, lituanistinis ugdymas ir atminties įprasminimas“,
finansuojamos Kultūros rėmimo fondo lėšomis, penktos finansuojamos
veiklos „Kultūros paveldo sugrąžinimas“ projektų konkursas, finansuoti
8 projektai:
- „Australijos lietuvių menininkų Vaclovo Rato ir Evos Kubbos kūrybos
palikimo ir archyvų tyrimas, atranka ir pargabenimas į Lietuvą“;
- „Istorinės atminties sugrąžinimas: Lietuvai reikšmingas kultūros
paveldas Ukrainoje“;
- „Lituanistinio paveldo San Paulo valstijoje paieška, įvertinimas ir
tvarkymas“;
- „Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio Sibire, paieška, sklaida
ir sugrąžinimas 2018“;
- „Australijos lietuvių bendruomenės ir lietuvių kilmės asmenų archyvų
paieška bei sugrąžinimas“;
- „Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo – ikonografinės medžiagos
užsakymas muziejaus didaktinėms ekspozicijoms, leidybai, edukacinei ir
švietėjiškai veiklai, duomenų bazės kaupimui“;
- „Vilniaus Aukštutinės pilies ikonografijos ir carinės tvirtovės
kartografijos tyrimai Rusijos valstybiniame karo istorijos archyve“;
- „Lietuvių išeivijos menininkės Aleksandros Kašubos (g. 1923) kūrybos
dokumentų, saugomų Smithsonian Instituto Amerikos menininkų
archyve, tyrimas ir darbų viešosiose JAV erdvėse komunikacija“.

100%
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KM (LKT)

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

020102

Priemonė:
identifikuoti
ir
integruoti su Lietuvos diaspora
susijusius archyvus, saugomus
užsienyje,
į
Lietuvos
informacinę sistemą

0202

Uždavinys: skatinti užsienio
lietuvius dalyvauti su Lietuva
susijusioje
ekonomikos,
mokslo, kultūros, sporto ir kitoje
veikloje

2018-ųjų metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

6

Panaudoti

6

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos darbuotojų komandiruočių
išlaidos ir dienpinigiai. 2018 m. darbuotojai vyko į ekspediciją San Paulo
valstijoje Brazilijoje, kur sutvarkė dokumentus Vila Lituanikoje,
Brazilijos lietuvių bendruomenėje ir Brazilijos lietuvių sąjungoje, taip pat
JAV, kur su Stanfordo universiteto Los Andžele atstovais tarėsi dėl
galimybės Stanfordo universiteto bibliotekoje saugoti JAV lietuvių
dokumentų skaitmenines kopijas. Pastarosios ekspedicijos metu JAV
lietuvis A. V. Antanaitis pristatė Ernesto Galvanausko korespondencijos
kolekciją, kurią planuojama perduoti Lietuvos archyvams, R. Lapas
pristatė privačią dokumentų ir radijo laidų įrašų kolekciją, kurią sutarta
perduoti Lietuvos archyvams skaitmeninti.

100%

Įgyvendinanti
institucija

LVAT

URM, KM
(LKT)
Atsižvelgiant į siekį skatinti ir remti iniciatyvas, padedančias užsienio
lietuviams įsitraukti į įvairių sričių Lietuvos gyvenimą, šios priemonės
lėšomis finansuoti 7 Lietuvoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų
projektai (projektų sąrašas pateikiamas rezultatų lentelės P-02-02-01
eilutėje).

020201

Priemonė: skatinti iniciatyvas,
skirtas
užsienio
lietuvių
įsitraukimui į įvairių sričių
Lietuvos gyvenimą

51,5

37,8

73%

Projektų vykdytojai
grąžino dalį
nepanaudotų lėšų,
vieną sutartį
vykdytojai paprašė
nutraukti.

9

Siekiant palaikyti ir stiprinti ryšius su užsienio šalyse gyvenančiais
lietuviais ir lietuvių kilmės asmenimis, stiprinti jų organizacinius
gebėjimus ir bendruomeniškumą, diasporos lyderių kompetencijas, plėsti
organizacijų veiklų spektrą, didinti jų matomumą tiek buvimo šalyje, tiek
Lietuvoje, organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginiai diasporos
organizacijų vadovams ir lyderiams:
- 2018 m. spalio 17–19 d. ministerijoje jau ketvirtus metus iš eilės
organizuotas seminaras Rytų kraštų lietuvių jaunimui. Renginyje
dalyvavo 18 lietuvių kilmės jaunuolių iš Rusijos ir Baltarusijos.
Seminaro metu pristatytos Lietuvos užsienio politikos aktualijos, studijų
Lietuvoje galimybės ir Baltistikos centrų veikla. Jaunimas dalyvavo
diskusijoje apie informacijos galias ir grėsmes, susitiko su Pasaulio
lietuvių jaunimo sąjungos, norinčios stiprinti savo tinklą Rytų šalyse,

URM

Eil.
Nr.

020202

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

Priemonė: skleisti „Globalios
Lietuvos“ idėją kultūros srityje

2018-ųjų metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

75,6

Panaudoti

74,9

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas
atstovais, lankėsi Vilniaus lietuvių namuose, kur susitiko su mokyklos
bendruomene ir Užsienio lietuvių studentų klubo nariais, taip pat
Lietuvos Respublikos Seime, Valdovų rūmuose, Kazickų šeimos
rezidencijoje, kur buvo supažindinti su Rusijoje gimusio dr. Juozo
Kazicko gyvenimo kelio istorija;
- bendradarbiaujant su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo
aprūpinimo centro ES struktūrinių fondų lėšomis vykdomo projekto
„Lyderių laikas 3“ organizatoriais, URM iniciatyva, dalyvauti
mokymuose buvo pakviesti ir užsienio lietuviai. 2018 m. organizuotas
nacionalinis švietimo forumas tema ,,Lietuvos mokykla – atvira
pasauliui“, kuriame dalyvavo virš 300 Lietuvos mokyklų atstovų.
Forumo metu pranešimus apie migracijos keliamus iššūkius švietimo
sistemai skaitė ir diskusijose savo patirtimi dalinosi Suomijos,
Vokietijos, JAV lietuvių bendruomenių atstovai. Forume atvirai kalbėta
apie grįžtančių lietuvių ir atvykstančių kitataučių integracijos problemas,
mokyklų pasirengimą juos priimti, kuriamą atvirą mokyklą
migruojančioms idėjoms, kultūroms, skirtingiems mokiniams ir jų
šeimoms. Užsienio lietuviai dalyvavo ir mokymuose lyderystės
bendruomenėse tema, kuriuose diskutavo, kaip burti ir įkvėpti
bendruomenę, kaip bendrauti su skirtingais žmonėmis ir gebėti juos visus
apjungti bendrai veiklai;
- antrieji mokymai buvo skirti viešojo kalbėjimo įgūdžiams stiprinti –
pristatymų ir kalbų rengimui, auditorijos valdymo, įtaigos ir pasitikėjimo
savimi temoms, mokymų metu kiekvienas dalyvis atliko projektinį darbą.
Mokymų dalyviai taip pat buvo pakviesti dalyvauti Ministro Pirmininko
S. Skvernelio globojamų apdovanojimų ,,Kryptis Lietuva“ teikimo
vakare. Iš viso minėtuose renginiuose dalyvavo 120 užsienio lietuvių iš
31 šalies.
Organizuotas Lietuvos kultūros tarybos administruojamos programos
„Pilietinis, tautinis, lituanistinis ugdymas ir atminties įprasminimas“,
finansuojamos Kultūros rėmimo fondo lėšomis, antros finansuojamos
veiklos „Globalios Lietuvos“ idėjos sklaida“ projektų konkursas,
finansuota 12 projektų:
- „Lietuvybė Karaliaučiaus srityje Tilžės akto 100-mečio šviesoje“;

99%
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Įgyvendinanti
institucija

KM (LKT)

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2018-ųjų metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti
institucija

- „8-asis lietuviškų filmų festivalis Berlyne „Litauisches Kino Goes
Berlin“;
- VšĮ „Bendri reikalai“ projektas „www.thedeepsplash.com – išeivijos
kultūra“;
- „JAV lietuvių nuotraukų kaupimas, skaitmeninės bazės sudarymas bei
sklaida“;
- VšĮ „Ars Lituanica“ projektas „Aerograma“;
- „Lietuviška stovykla „Kūrybinės vasaros dirbtuvės“ JAV, Čikagos
lietuvių bendruomenės vaikams 2018 m.“;
- „Rogalando lietuvių-norvegų miuziklas „Eglė – žalčių karalienė“,
skirtas Lietuvos nepriklausomybės šimtmečiui“;
- „2018 metų Graikijos ir Kipro lietuvių sąskrydis Kretoje“;
- „Lino kelias“ Punsko lietuviško valsčiaus šimtmečiui paminėti“;
- „Gervėčių krašto dienos Lietuvoje – Lietuvos dienos Gervėčių krašte“;
- asociacijos „Mes“ projektas „Lietuvos šimtmečio ambasadoriai: kartu
mes – Lietuva“;
- asociacijos „Austrijos lietuvių bendruomenė“ projektas „100 metų su
muzika – kurianti ir atvira pasaulio Lietuva“.

03

Tikslas:
stiprinti
užsienio
lietuvių ryšius su Lietuva ir taip
skatinti juos grįžti į tėvynę,
protų
nutekėjimo
procesą
paversti protų apykaitos procesu

0301

Uždavinys: sudaryti sąlygas
užsienio
lietuviams
gauti
aktualią informaciją, skatinti
grįžti (taip pat ir atvykti
trumpalaikių vizitų) užsienio
lietuvius,
ypač
aukštos
kvalifikacijos
specialistus,
padėti jiems ir jų šeimoms
reintegruotis Lietuvoje

URM, SADM,
ŠMSM
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Eil.
Nr.

030101

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

Priemonė: kaupti ir teikti
informaciją
apie
užsienio
lietuvių ryšių su Lietuva
stiprinimo bei dalyvavimo
Lietuvos gyvenime poreikius ir
galimybes

2018-ųjų metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

52,5

Panaudoti

42,3

Panaudojimo
procentas

81%

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Viešųjų pirkimų
būdu užsienio
lietuvių būklės ir
poreikių apklausos
atlikimo paslauga
įsigyta pigiau nei
planuota;
- neprireikė pirkti
svetainės tobulinimo
darbų, nes pakito
veiklos aplinka
įsigaliojus asmens
duomenų apsaugos
reglamentui (GDPR)
ir gali tekti daryti
esminius sukurto
tinklapio
koncepcijos
pakeitimus 2019 m..
Situacija šiuo metu
vertinama,
diskutuojant su
atsakingomis
institucijomis.
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Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti
institucija

Organizuoti „Globalios Lietuvos“ programą pristatantys, užsienyje
gyvenančius profesinių laimėjimų kultūros, mokslo, verslo ir kitose
srityse pasiekusius lietuvius (diasporos profesionalus) buriantys ir kitų
užsienio lietuviams aktualių sričių aptarimui skirti susitikimai užsienio
lietuvių organizacijose (iš viso 15 susitikimų Airijoje, Australijoje,
Austrijoje, Baltarusijoje, Ispanijoje, Italijoje, JAV, Jungtinėje
Karalystėje, Kretoje, Latvijoje, Lenkijoje, Naujojoje Zelandijoje,
Vokietijoje).
Koordinuojant LR Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatyto
5.3.3 darbo „Lietuvybės užsienyje ir užsienio lietuvių ryšių su Lietuva
stiprinimas“ 1 veiksmo „Efektyvesnio užsienio lietuvių įsitraukimo į
valstybės gyvenimą modelio sukūrimas“ įgyvendinimą ir siekiant į dabar
egzistuojančio modelio peržiūrą ir atnaujinimą įtraukti visas
suinteresuotas šalis, taip pat įvertinti užsienio valstybių vykdomą
diasporos politiką, 2018 m. ministerija organizavo šiuos renginius:
- Vilniuje organizuotas pirmasis tarptautinis diasporos politikos
planuotojų forumas-konsultacijos, kuriame dalyvavo dešimties užsienio
valstybių institucijų, atsakingų už diasporos politiką, aukšto rango
pareigūnai. Forume dalyvavo ir savo valstybių diasporos politikos
įgyvendinimo modelius pristatė, gerosios praktikos pavyzdžius ir darbo
su diaspora iššūkius aptarė Airijos, Estijos, Izraelio, Graikijos, Latvijos,
Lenkijos, Lietuvos, Rumunijos, Sakartvelo ir Vengrijos atstovai;
- Druskininkuose organizuotas Globalios Lietuvos forumas „Lietuvių
organizacijos užsienyje – telkiantis ir aktyvus Globalios Lietuvos
programos dalyvis“, skirtas su diasporos lyderiais aptarti diasporos
organizacijų įsitraukimą į programos įgyvendinimą. Forume dalyvavo 23
diasporos lyderiai iš 13 šalių.
Vykdyta užsienio lietuvių nuomonės apklausa. Apklausą atliko viešųjų
pirkimų būdu atrinktas išorinis paslaugų teikėjas – visuomenės nuomonės
ir tyrimų centras Vilmorus. Apklausos rezultatai leidžia įvertinti
institucijų vykdomą veiklą įgyvendinant „Globalios Lietuvos“ programą,
padeda išsiaiškinti užsienio šalyse gyvenančių lietuvių nuomonės
tendencijas apie jų būklę ir poreikius, turimus lūkesčius, sudaro galimybę

URM

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2018-ųjų metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas
įvardinti kliūtis, su kuriomis užsienio lietuviai galimai susiduria
bendradarbiaudami su Lietuva. 2018 m. atliktoje užsienio lietuvių
nuomonės apklausoje dalyvavo 1851 užsienio lietuvis iš 61 šalies.
Organizuotas 2017 m. apklausos pristatymas, kuriame dalyvavo
„Globalios Lietuvos“ programą įgyvendinančių institucijų, Pasaulio
lietuvių bendruomenės, kitų nevyriausybinių organizacijų atstovai.
Apklausų rezultatai patalpinti URM interneto svetainėje „Globalios
Lietuvos“ skiltyje.
Ministerijos užsakymu atliktos dvi reprezentatyvios Lietuvos gyventojų
apklausos dėl Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo įgijus kitos
euroatlantinės integracijos kriterijus atitinkančios šalies pilietybę, kurią
atliko įmonė „Spinter Research” ir UAB „Vilmorus”. Gyventojų klausta
ir apie jų nusiteikimą dalyvauti referendume, kuris planuojamas 2019 m.
kartu su Prezidento rinkimais.
Informacija apie Globalios Lietuvos programą ir jos įgyvendinimą, kita
užsienio lietuviams aktuali informacija reguliariai teikta šiais būdais:
- Globalios Lietuvos koordinatorių tinklo, susidedančio iš visų Globalios
Lietuvos programoje dalyvaujančių valstybės institucijų ir
nevyriausybinių organizacijų, Prezidentūros, Seimo, Vyriausybės
kanceliarijos atstovų, nariams;
- aktuali informacija reguliariai atnaujinta URM interneto svetainėje;
- administruota URM Užsienio lietuvių departamento įsteigta paskyra
socialiniame tinkle Facebook „Globali Lietuva – Global Lithuania“;
- aktuali informacija platinta elektroniniais užsienio lietuvių organizacijų,
žiniasklaidos adresais.
Sukurtas interneto puslapis „GlobaliLietuva.lt“, kuriame „vieno
langelio“ principu bus skelbiama visa užsienyje gyvenantiems lietuviams
aktuali informacija, skirta lietuvybei, bendruomeniškumui stiprinti,
įsitraukimui į gyvenimą Lietuvoje, grįžimui į Lietuvą.
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Įgyvendinanti
institucija

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2018-ųjų metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

030102

Priemonė: kurti reintegracijos
paslaugų teikimo sistemą –
sudaryti
sąlygas
teikti
psichologines konsultacijas ir
kitas su reintegracija susijusias
paslaugas
emigracijos
paliestiems asmenims ir jų
šeimos nariams

9

5,5

61%

030103

Priemonė:
remti
užsienio
lietuvių
studijas
Lietuvos
aukštosiose mokyklose

174

174

100%

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas

Sutaupyta vykdant
viešuosius pirkimus.

Teikti pasiūlymai Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos
(EBPO) parengtos Lietuvos darbo rinkos ir socialinės politikos peržiūros
rekomendacijų įgyvendinimo planui Globalios Lietuvos programos
įgyvendinimo srityje.
Vykdytas viešojo pirkimo konkursas ir pasirašyta sutartis su VšĮ
„Mokymų ir psichologinio konsultavimo centras“ dėl psichologinių
konsultacijų internetu teikimo (per programą „Skype“ arba elektroniniu
paštu), siekiant užtikrinti, kad asmenys, grįžę į Lietuvą arba ketinantys
grįžti, turėtų galimybę gauti nemokamą anoniminę psichologinę pagalbą.
2018 m. buvo konsultuoti 366 unikalūs asmenys. Profesionalių
psichologų teikiamos konsultacijos, sprendžiant adaptacijos problemas,
stiprina asmenų emocinę būklę. Kartu yra palaikomas ryšys su
išvykusiais asmenimis ir padedama jiems sėkmingai adaptuotis grįžus iš
emigracijos.
Siekiant sudaryti palankesnes stojimo sąlygas užsienio lietuviams
studijuoti Lietuvoje, prie stojamojo konkursinio balo jiems papildomai
pridedamas vienas balas, dar vienas balas pridedamas užsienio lietuvių
bendrojo ugdymo mokyklų abiturientams.

SADM

Užsienio lietuviai, įstoję studijuoti Lietuvoje, konkurso būdu gavo
stipendiją ir / ar vienkartinę socialinę išmoką, atsižvelgus į asmens
socialinę padėtį.

ŠMSM

Vykdant adaptacijos ir integracijos Lietuvoje bei edukacinę-kultūrinę
programą užsienio lietuviams, įstojusiems į Lietuvos aukštąsias
mokyklas, organizuota ir / ar dalyvauta 22 edukaciniuose-kultūriniuose,
sporto ir kt. renginiuose.

04

Tikslas:
sukurti
lietuvius
Lietuvoje
ir
užsienyje
jungiančią
komunikacijos
erdvę,
atitinkančią
informacinius,
socialinius,
kultūrinius ir kitus jų poreikius
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Įgyvendinanti
institucija

Eil.
Nr.

0401

040101

040102

040103

05

0501

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas
Uždavinys: užtikrinti Lietuvos
nacionalinio radijo ir televizijos
užsienio
lietuviams
skirto
televizijos
kanalo
pasiekiamumą
ir
plėtrą
užsienyje
Priemonė: išlaikyti užsienio
lietuviams skirto televizijos
kanalo
transliavimo
per
palydovus tinklą
Priemonė: naudojant naujausias
technologijas, gerinti internetu
transliuojamų Lietuvos radijo ir
televizijos programų perdavimo
kokybę
Priemonė: rengti specialias
televizijos programas apie
Lietuvą užsienio lietuviams ir
Lietuvai apie užsienio lietuvių
gyvenimą, organizacijas ir jų
veiklą, sudaryti galimybes jas
transliuoti

2018-ųjų metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti
institucija

LRT

560

531,4

95%

Skirtumas susidarė
dėl valiutos (USD)
kurso svyravimo.

„LRT LITUANICA‘‘ transliuojama per 2 palydovus Europai ir Šiaurės
Amerikai 24 val./parą tiesiogiai internetu, per Latvijos ir Lenkijos
valstybių kabelinių televizijų tinklus.

LRT

148

139,5

94%

Sutaupyta vykdant
viešuosius pirkimus.

Gerinama internetu transliuojamų Lietuvos radijo ir televizijos programų
perdavimo kokybė, padidintas tarptautinio internetinio ryšio kanalo
galingumas.

LRT

Įvertinus poreikį,
užsakyta ir
pagaminta daugiau
reportažų, skirtos
papildomos lėšos.

Per „LRT LITUANICA“ televizijos kanalą buvo transliuojamos
programos ,,Pasaulio lietuvių žinios“, ,,Emigrantai“, parengti reportažai
apie užsienio lietuvius laidoms „Stilius“, „Gyvenimas“, „Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite“, transliuoti Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimo
renginiai.
Atsižvelgusi į reportažų apie užsienio lietuvius rengimo poreikį, LRT
padidino priemonės įgyvendinimui planuotas lėšas – papildomai skirta
15,9 tūkst. eurų.

LRT

252

267,9

106%

Tikslas:
skatinti
Lietuvos
diasporą įsitraukti į informacijos
apie Lietuvą sklaidą pasaulyje
Uždavinys:
pasitelkiant
Lietuvos diasporos patirtį ir
ryšius,
koordinuotomis
pastangomis
kuo
plačiau
pristatyti Lietuvą pasauliui ir
plėsti atstovavimą Lietuvos
interesams užsienyje, skatinti
Lietuvos diasporą įsitraukti į
atvykstamojo turizmo į Lietuvą

URM, EIM
(VTD prie EIM)
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Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas
populiarinimą,
Lietuvos draugų

050101

050102

2018-ųjų metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti
institucija

gausinti

Priemonė: įtraukti užsienio
lietuvius, ne lietuvių kilmės
Lietuvos diasporos atstovus ir
Lietuvos draugus į Lietuvos
pristatymo pasaulyje sklaidą

Priemonė: rengti ir nemokamai
skleisti užsienyje informacinę
medžiagą apie Lietuvą

1. Viso Lietuvos Respublikos
valstybės biudžetas
iš jo
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos tarptautinės
finansinės paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir
pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai (ES finansinė
parama projektams įgyvendinti
ir kitos teisėtai gautos lėšos)
Iš viso planui finansuoti (1+2)1

29

3,2

28,7

3,1

Lėšos skirtos Lietuvos diplomatinių atstovybių užsienyje organizuotiems
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo renginiams Jungtinėje
Karalystėje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Latvijoje, Norvegijoje,
Baltarusijoje ir Rusijoje (iš viso finansuoti 7 renginiai, informacija apie
juo pateikiama rezultatų lentelės P-05-01-01 eilutėje).

99%

97%

3 387,3

3 301,8

98%

3 387,3

3 301,8

98%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 387,3

3 301,8

98%

Sutaupyta vykdant
viešuosius pirkimus.

2018 m. buvo retiražuotas edukacinis leidinys (pažintinė užduočių
knygelė) „Stumbrytės Plukės atostogos Lietuvoje“, skirtas įvairaus
amžiaus vaikų, gyvenančių užsienyje, lietuviškumui išlaikyti, žinioms
apie Lietuvos kultūrą ir istoriją plėsti ir atvykstamajam turizmui skatinti.
Užsienio lietuvių organizacijoms, kurios buvo Valstybinio turizmo
departamento kontaktų sąraše, buvo nuolat teikiama informacija apie
Lietuvos turizmo galimybes, pranešimai spaudai, kuriuos pasaulio
lietuviai galėjo toliau platinti savo kanalais.

URM

EIM (VTD prie
EIM)

Asignavimų tikslinimo priežastys: Ekonomikos ir inovacijų ministerija, įvertinusi viešųjų pirkimų būdu vykdyto paslaugos pirkimo sąlygas, 0,8 tūkst. eurų sumažino Globalios
Lietuvos 2018 m. TVP asignavimus (iš 4 tūkst. eurų į 3,2 tūkst. eurų), Kultūros ministerija, įvertinusi lėšų poreikį projektų II etapo vykdymui pagal 2017 m. tęstines sutartis, 7,1 tūkst.
eurų padidino asignavimus (iš 110 tūkst. eurų į 117,1 tūkst. eurų), Užsienio reikalų ministerija, siekdama efektyvesnio rodiklių įgyvendinimo, metų eigoje perskirstė lėšas tarp URM
įgyvendinamų priemonių. Lentelėje pateikti jau patikslinti asignavimai.
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