INFORMACIJA APIE „GLOBALIOS LIETUVOS“ – UŽSIENIO LIETUVIŲ ĮSITRAUKIMO Į
VALSTYBĖS GYVENIMĄ – KŪRIMO 2011–2019 M. PROGRAMOS 2018–2019 M.
TARPINTITUCINIO VEIKLOS PLANO 2018 M. ĮGYVENDINIMO REZULTATUS
„Globali Lietuva“ – tai Lietuvoje ir užsienyje gyvenanti Lietuvos tauta, jungiama bendros
lietuviškosios tapatybės ir istorinės atminties, kuri naudodama kūrybinį savo potencialą aktyviai
įsitraukia į Lietuvos pilietinį, politinį, ekonominį, kultūrinį gyvenimą ir prisideda prie modernios
Lietuvos kūrimo.
Ši idėja įtvirtinta „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą –
kūrimo 2011–2019 m. programoje (toliau – Programa), kuria siekiama palaikyti ryšius su užsienio
lietuviais bei telkti Lietuvos diasporą Lietuvos valstybei stiprinti ir jos vardui garsinti.
Programa pradėta įgyvendinti 2012 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d.
nutarimu Nr. 1219 patvirtinus Programos įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos planą (toliau – Globalios
Lietuvos TVP). Globalios Lietuvos TVP, atsižvelgiant į Finansų ministerijos institucijoms pateiktus
maksimalius asignavimus, yra kasmet derinamas su dalyvaujančiomis institucijomis, tikslinamas ir
teikiamas tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei.
PAGRINDINĖS PROGRAMOS VEIKLOS KRYPTYS
Įgyvendinant Programą atsižvelgiama į globalizacijos iššūkius, diasporos kompleksiškumą ir
skirtingus jos poreikius. Siekiant sutelkti Lietuvos diasporą valstybei stiprinti ir jos vardui garsinti, veikla
orientuojama dviem pagrindinėmis kryptimis: užsienio lietuvių bendruomenių ir organizacijų
stiprinimo, nes tik gerai organizuotos, pripažintos buvimo šalyje, turinčios nepriklausomą finansavimo
pagrindą ir vadovaudamosi aiškiais tikslais bei vertybėmis, jos gali suburti užsienio lietuvius, atstovauti
jų teisėtiems interesams ir įgyvendinti visai valstybei ir užsienio lietuviams svarbius projektus; ryšių su
užsienio lietuviais profesionalais stiprinimo, nes šie asmenys, pasiekę laimėjimų profesinėje srityje,
pripažinti ir įtakingi savo buvimo šalyje, gali konkrečiais projektais prisidėti prie Lietuvos gerovės
kūrimo, investicijų pritraukimo, profesinės mentorystės projektų, konsultavimo, Lietuvos
konkurencingumo didinimo.
Įgyvendinant programą nuosekliai siekiama:
˗ padėti išsaugoti ir įtvirtinti lietuvišką tapatybę, remiant užsienyje veikiančių bendruomenių ir
organizacijų veiklą, bendruomeniškumą, ugdant gebėjimus bei plečiant galimybes mokytis
lietuvių kalbos, puoselėti tradicijas;
˗ paskatinti atstovauti Lietuvos interesams, stiprinant užsienio lietuvių organizacijas ir plėtojant
ryšius su organizacijoms nepriklausančiais verslo, meno, mokslo, politikos ir kitų sričių lietuvių
kilmės profesionalais;
˗ sudaryti sąlygas užsienio lietuviams savo žiniomis, patirtimi ir pasiekimais įvairiose srityse
prisidėti prie Lietuvos gerovės kūrimo ir pažangos;
˗ skatinti ir aktyvinti Lietuvos diasporos atstovų įsitraukimą į Lietuvos regionų gyvenimą;
˗ teikti aktualią informaciją užsienio lietuvių organizacijoms ir bendruomenėms, rengti mokymus;
˗ sudaryti sąlygas jaunimui atlikti praktiką, stažuotis Lietuvoje ir užsienio lietuvių bendruomenėse.
ASIGNAVIMAI
Programos įgyvendinimui nėra skiriamas atskiras finansavimas. Programą įgyvendinančios
institucijos, kasmet tvirtindamos savo metinį biudžetą, Programos įgyvendinimui numato dalį
asignavimų. Didžiąją Programos įgyvendinimui skiriamų asignavimų dalį sudaro Švietimo, mokslo ir
sporto ministerijos, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos, Užsienio reikalų ministerijos asignavimai.
Lyginant su 2017 m., 2018 m. Programos įgyvendinimui daugiau lėšų skyrė Švietimo, mokslo ir sporto,
taip pat Kultūros ministerija.
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1 lentelė. 2012–2018 metais Programos įgyvendinimui panaudoti asignavimai (tūkst. eurų)
Įgyvendinanti institucija
Švietimo, mokslo ir sporto
ministerija
Lietuvos nacionalinis
radijas ir televizija
Užsienio reikalų
ministerija
Kūno kultūros ir sporto
departamentas
Kultūros ministerija
Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija
Ekonomikos ir inovacijų
ministerija
Lietuvos statistikos
departamentas
Lietuvos vyriausiojo
archyvaro tarnyba
Iš viso:

2012
metai

2013
metai

2014
metai

2015
metai

2016
metai

2017
metai

2018
metai

1482,9

1994,6

1848,9

2404,8

1898,1

1859,6

1868,6

521,3

550,3

522,3

572,9

956,4

999,7

938,8

434,8

310,9

297

329,4

324,8

330,5

327

0

144,8

0

0

0

303

0

16,9

19,4

72

91,1

103,9

104,9

116,5

53,3

55,1

56

55,8

54,5

45,9

41,8

8,6

11,8

14,2

14,4

13,6

9,8

3,1

0

0

13,4

0

0

0

0

1,9

2,3

4,6

5,8

6

6

6

2519,7

3089,2

2828,4

3474,2

3357,3

3659,4

3301,8

1 grafikas. 2012–2018 metais Programos
įgyvendinimui panaudoti asignavimai (tūkst. eurų)

2
grafikas.
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Septintaisiais programos įgyvendinimo metais septynios institucijos, vykdydamos Vyriausybės
2017 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 1096 patvirtintą 2018–2019 m. Globalios Lietuvos TVP, panaudojo
3 301,8 tūkst. eurų.
Detali informacija apie lėšų panaudojimą ir pasiektus rezultatus pateikiama TVP ataskaitos
prieduose.
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UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS VEIKLA
Užsienio reikalų ministerija (toliau – ministerija) koordinavo Programos įgyvendinimą ir vykdė
ministerijos atsakomybei priskirtas Programos įgyvendinimo veiklas.
„Globalios Lietuvos“ programos koordinavimas. Vykdydama programos koordinatoriaus
funkcijas, ministerija organizavo reguliarias programą įgyvendinančių institucijų, programos partnerių
konsultacijas, koordinatorių tinklo susitikimus, teikė programos ataskaitas Lietuvos Respublikos
Vyriausybei, Seimo Užsienio reikalų komitetui, dalyvavo Seimo-Pasaulio lietuvių bendruomenės
komisijos, Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisijos veikloje, pateikė gaires Globalios Lietuvos
programos atnaujinimui nuo 2020 metų. 2018 m. ministerija Vilniuje organizavo pirmąjį tarptautinį
diasporos politikos planuotojų forumą-konsultacijas, kuriame dalyvavo dešimties užsienio valstybių
institucijų, atsakingų už diasporos politiką, aukšto rango pareigūnai iš Airijos, Estijos, Izraelio, Graikijos,
Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Rumunijos, Sakartvelo ir Vengrijos.
Užsienio lietuvių organizacijų lyderių kvalifikacijos tobulinimas, organizacijų stiprinimas.
Siekiant stiprinti diasporos lyderių kompetencijas, plėsti organizacijų veiklų spektrą, didinti jų
matomumą tiek buvimo šalyje, tiek Lietuvoje, ministerija organizuoja kvalifikacijos tobulinimo
renginius diasporos organizacijų vadovams ir lyderiams. 2018 m. Vilniuje ministerija organizavo
seminarą, skirtą Rytų kraštų lietuvių jaunimo lyderiams, į Lietuvą pakviečiant aktyvius jaunuolius iš
Rusijos ir Baltarusijos. Bendradarbiaujant su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo
aprūpinimo centro vykdomo projekto „Lyderių laikas 3“ organizatoriais, ministerijos iniciatyva,
dalyvauti mokymuose buvo pakviesti ir užsienio lietuviai. 2018 m. organizuotas nacionalinis švietimo
forumas tema ,,Lietuvos mokykla – atvira pasauliui“, mokymai lyderystės bendruomenėse tema, taip pat
mokymai, skirti viešojo kalbėjimo įgūdžių stiprinimui – prezentacijų ir kalbų ruošimui, auditorijos
valdymo, įtaigos temoms. Iš viso minėtuose renginiuose dalyvavo 138 užsienio lietuviai iš 31 šalies.
Ministerija taip pat rėmė Pasaulio lietuvių bendruomenės XVI Seimo organizavimą, vykusį Vilniuje,
kurio metu pristatyta praėjusios kadencijos valdybos ir atskirų komisijų ir komitetų veikla, aptarti
aktualūs klausimai, išrinkta nauja valdyba ir jos pirmininkas, dalyvavo ir pranešimus skaitė diasporos
suvažiavimuose, seminaruose Airijoje, Australijoje, Ispanijoje, Italijoje, JAV, Jungtinėje Karalystėje,
Kretoje, Naujojoje Zelandijoje. 2018 m. buvo paremti 25 šalyse vykdyti užsienio lietuvių organizacijų
projektai, 40 šalių parama skirta diplomatinių atstovybių veiklai, susijusiai su užsienio lietuvių ryšių su
Lietuva stiprinimu. Į 35 šalis perduota atributika (LR oficialios ir istorinės vėliavos, įvairūs leidiniai,
pristatantys Lietuvą, tautines tradicijas, kita bendruomeniškumą ir patriotiškumą skatinanti tautinė
atributika). Administruotos sutartys su 11 kultūros ir meno darbuotojų, teikiančių kultūrinės veiklos
organizavimo paslaugas kaimyniniuose kraštuose (Latvijoje, Lenkijoje ir Rusijoje (Kaliningrado srityje).
Bendrai ši veikla vykdyta 52 šalyse.
Užsienio lietuvių įsitraukimo į Lietuvos gyvenimą skatinimas. Vertinant Lietuvos diasporos
sukauptas žinias ir patirtį, kurios gali būti naudojamos įgyvendinant reikalingus pokyčius įvairiose
srityse, kuriant modernią Lietuvą, taip pat siekiant aktyvesnės reemigracijos, organizuojami arba
remiami projektai, per kuriuos užsienio lietuviai įsitraukia į Lietuvos gyvenimą: (1) pagal prioritetines
temas „Globali Lietuva“ – lietuvių diasporos telkimas ir įtraukimas į Lietuvos gyvenimą“ ir „Lietuvos
valstybės atkūrimo 100–metis: valstybingumo ir pilietiškumo stiprinimas“ dalinis finansavimas (27,1
tūkst. eurų) konkurso būdu skirtas Lietuvos viešųjų įstaigų ir asociacijų projektams (asociacijos „Pasaulio
lietuvių bendruomenės asociacija“ projektas „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“, asociacijos
,,Pasaulio lietuvių jaunimo organizacija Lietuvoje“ projektas „Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas
2018“, VšĮ „Global Lithuanian Leaders“ mentorystės projektas „LT Big Brother“ ir „Globalios Lietuvos
apdovanojimai“, VšĮ „Muzikos projektai“ projektas „Sugrįžimai“, kt.), (2) 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, (3) 2018 m. ministerijoje,
bendradarbiaujant su Lietuvos savivaldybių asociacija, surengti du seminarai Lietuvos savivaldybių
atstovams, kurių metu pristatyta „Globalios Lietuvos“ programa, šios programos gairės naujam
laikotarpiui, aptartas savivaldybių vaidmuo siekiant įtraukti užsienio lietuvius į Lietuvos gyvenimą,
stiprinti jų aktyvesnį įsitraukimą į regionų bendruomenes, pasidalyti patirtimi, iššūkiais ir laimėjimais.
Dalis šių seminarų dalyvių – naujai Lietuvos savivaldybėse paskirti koordinatoriai ryšiams su užsienio
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lietuviais. (4) ministerija sudarė galimybes užsienio aukštosiose mokyklose studijuojantiems lietuviams
atlikti praktikas Lietuvos diplomatinėse atstovybėse ir ministerijoje. 2018 m. ministerijoje praktiką atliko
8, atstovybėse – 61 užsienyje studijuojantis lietuvis.
Diasporos profesionalų tinklų kūrimas. 2018 m. Vyriausybės pavedimu ministerija parengė ir
pateikė Vyriausybei sėkmingą karjerą padariusių ir tarptautinį pripažinimą pelniusių Lietuvos diasporos
atstovų sąrašą, į kurį įtraukti asmenys galėtų būti kviečiami konsultuoti Vyriausybę ir Ministrą
Pirmininką valstybės raidos prioritetų ir jų įgyvendinimo strategijos klausimais. Taip pat, ministerija
parengė diasporos ekspertų ir ministerijų konsultacijų schemą, pagal kurią, planuojama, bus kuriamas
naujas, 2018 m. įsigaliojusio Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas atitinkantis diasporos
profesionalų tinklas.
Internetinės erdvės „Globali Lietuva“ kūrimas. Administruojama Facebook paskyra “Globali
Lietuva-Global Lithuania”, turinti 13800 sekėjų. Informacija užsienio lietuvių organizacijoms
elektroniniu paštu teikiama 218 adresatų. Kuriamas internetinis puslapis „GlobaliLietuva.lt“, kuris šiuo
metu redaguojamas, kad atitiktų šiuolaikinio lietuvio, gyvenančio Lietuvoje ir pasaulyje, žinių poreikį
apie Lietuvą, skatintų įsitraukimą į Lietuvos gyvenimą, grįžimą, lietuvybės ir bendruomeninės veiklos
jai puoselėti stiprinimą.
Užsienio lietuvių nuomonės apklausa. Kasmet atliekamos reprezentatyvios užsienio lietuvių
nuomonės apklausos (2018 m. dalyvavo 1851 respondentas iš 61 šalies), rezultatai1 rodo, kad 94 proc.
užsienyje gyvenančių lietuvių mano, kad gyvenant užsienyje yra sudarytos sąlygos išlaikyti lietuvybę (iš
jų – 27 proc. mano, kad sąlygos yra, tačiau galėtų būti daugiau galimybių), 85 proc. sutinka, kad
negyvendami Lietuvoje jie gali dalyvauti įvairių sričių Lietuvos gyvenime (33 proc. nemato kliūčių
dalyvauti, 52 proc. sutinka iš dalies). 46 proc. užsienio lietuvių visiškai sutinka su teiginiu, kad Lietuvos
komunikacijos priemonės visiškai atitinka jų lūkesčius, 50 proc. užsienio lietuvių sutinka, kad Lietuvos
viešosios paslaugos atitinka jų poreikius (iš jų – 30 proc. - sutinka iš dalies).
KITŲ PROGRAMĄ ĮGYVENDINANČIŲ INSTITUCIJŲ VEIKLOS SRITYS
ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA (ŠMSM) ir LIETUVOS MOKSLO TARYBA
(LMT):
Remtas lituanistinis švietimas užsienyje. ŠMSM rėmė formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigas
užsienyje, organizavo jų aprūpinimą įvairiomis mokymo priemonėmis, teikė metodinę pagalbą: (1) 7iose lietuvių formaliojo ugdymo įstaigose užsienyje lituanistinį švietimą vykdė 55 pedagogai, 32-ose
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, (2) 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, 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, (3) siekiant sudaryti galimybes Airijos bendrojo
ugdymo mokyklose mokytis lietuvių kalbos ir laikyti lietuvių kalbos baigiamąjį egzaminą,
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, (4)
parengtas Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo integruotos lituanistinio
Šios ir ankstesnių metų apklausų rezultatai skelbiami adresu: http://www.urm.lt/default/lt/globali-lietuva/globalioslietuvos-programa/tyrimai
1

4

švietimo programos projektas, atsižvelgiant į kalbos mokėjimo lygį ir pamokų skaičių, (5) įgyvendinama
lietuviškose mokyklose dirbančių mokytojų lietuvių kalbos ir kultūros mėnesio trukmės kursų Lietuvoje
programa, (6) vyko Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų praktikos užsienio lietuvių formaliojo ir
neformaliojo ugdymo įstaigose, lietuvių bendruomenėse ir Baltistikos centruose (praktiką atliko 52
studentai 17-oje šalių), (7) vykdytas mokytojų kvalifikacijos tobulinimas (organizuoti 8 renginiai,
kuriuose dalyvavo 169 mokytojai, dėstytojai), (8) 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, (9) remtos vaikų vasaros stovyklos ir vaikų
edukacinė-kultūrinė veikla Lietuvoje ir užsienyje, (10) skirta parama užsienio lietuvių neformaliojo
lituanistinio švietimo projektams (įvykdyti 2 projektų konkursai, finansuota 120 projektų iš 21 užsienio
šalies skiriant 245,5 tūkst. eurų), (11) pradėtas vykdyti Išvykusių į užsienį asmenų nuotolinio mokymosi
Lietuvos mokyklose ir tokio mokymo galimybių tyrimas.
Stiprinti Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių mokslininkų ryšiai. Mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros projektuose, stažuotėse Lietuvoje ir ekspertinio vertinimo veikloje dalyvavo 20
užsienio lietuvių tyrėjų.
Skatintas užsienio lietuvių grįžimas. (1) Skatintos ir remtos užsienio lietuvių studijos Lietuvoje,
(2) baigtas įgyvendinti „Švietimo paslaugų sugrįžusiems asmenims poreikio savivaldybėse tyrimas“ –
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.
LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA: (1) išlaikė užsienio lietuviams skirto
televizijos kanalo „LRT LITUANICA“ transliavimo per palydovus tinklą ir užsienio valstybių kabelinių
televizijų tinklus („LRT LITUANICA“ transliuojama per 2 palydovus Europai ir Šiaurės Amerikai 24
val./parą tiesiogiai internetu), (2) gerino internetu transliuojamų Lietuvos radijo ir televizijos programų
perdavimo kokybę, (3) rengė specialias televizijos programas ir reportažus apie Lietuvą užsienio
lietuviams ir Lietuvai apie užsienio lietuvių organizacijas.
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA: (1) organizavo psichologinių konsultacijų
teikimą emigravusiems ir ketinantiems grįžti ar grįžusiems tautiečiams, susiduriantiems su adaptacijos
problemomis (2018 m. konsultuoti 366 asmenys), (2) Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos rėmė užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklą, organizavo joms
mokymus.
LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO TARNYBA koordinavo užsienio lietuvių archyvų
tvarkymą ir jų integravimą į informacinę erdvę: (1) per metus identifikuota ir į informacinę erdvę
integruota 40 užsienio lietuvių rinkinių aprašymų: 39 identifikuoti elektroninėje erdvėje, 1 aprašymas
sukurtas vykdant projektą San Paulo valstijoje Brazilijoje, (2) ekspedicijos JAV metu tartasi su JAV su
Stanfordo universiteto Los Andžele atstovais dėl galimybės Stanfordo universiteto bibliotekoje saugoti
JAV lietuvių dokumentų skaitmenines kopijas; buvo apžiūrėta Ernesto Galvanausko korespondencijos
kolekcija, kurią planuojama perduoti Lietuvos archyvams, ir Raimundo Lapo dokumentų ir radijo laidų
įrašų kolekcija, kurią sutarta perduoti Lietuvos archyvams skaitmeninti, (3) kaupiama lietuvių išeivijos
archyvų Lietuvoje ir užsienyje duomenų bazė, LVAT interneto svetainėje veikia paieškos sistema.
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA teikė aktualią informaciją sveikatos apsaugos klausimais.
EKONOMIKOS
IR
INOVACIJŲ
MINISTERIJA
(IR
VALSTYBINIS
TURIZMO
DEPARTAMENTAS): (1) kartu su VšĮ „Investuok Lietuvoje“ koordinavo jaunųjų profesionalų
programą „Kurk Lietuvai“ (užsienyje studijas baigusių ar profesinės patirties įgavusių užsienio lietuvių
stažuotės Lietuvos valstybinėse institucijose), 2018 m. programoje dalyvavo 26 tarptautinės patirties
turintys profesionalai, (2) kartu su VšĮ „Versli Lietuva“ ir VšĮ „Global Lithuanian Leaders“ skleidė
informaciją apie verslo bendradarbiavimo galimybes: įgyvendintos 28 Lietuvos pristatymo užsienyje
iniciatyvos (renginiai, internetiniai seminarai, patirties pasidalijimo sesijos ir pan.,) kuriose dalyvavo
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Lietuvos diasporos atstovai, (3) VšĮ „Global Lithuanian Leaders“ plėtojo verslo profesionalų kontaktų
tinklo veiklą, vykdė karjeros pradžios programą „Talentai Lietuvai“ (4 metus veikianti užsienyje
studijas baigusių jaunuolių karjeros pradžios inovatyviose Lietuvos įmonėse ir talentų grąžinimo į
Lietuvą programa), 2018 m. gauta apie 250 paraiškų iš norinčių grįžti lietuvių, įdarbinta apie 20, (4)
Valstybinis turizmo departamentas retiražavo edukacinį leidinį „Stumbrytės Plukės atostogos
Lietuvoje“, teikė turizmo informaciją užsienio lietuvių organizacijoms.
KULTŪROS MINISTERIJA per Lietuvos kultūros tarybą pagal dvi finansavimo kryptis vykdė projektų
finansavimo konkursus: (1) vykdytas projektų, skirtų užsienyje esančio Lietuvai reikšmingo kultūros
paveldo išsaugojimo ir grąžinimo veiklai, įtraukiant Lietuvos diasporos atstovus, finansavimo konkursas,
kuriame galėjo dalyvauti Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys, už bendradarbiavimą su užsienio
lietuvių organizacijomis skiriant prioritetinius balus, (2) vykdytas „Globalios Lietuvos“ idėjos sklaidai,
bendrų Lietuvos ir užsienyje gyvenančių lietuvių kultūros iniciatyvų įgyvendinimui skirtų projektų
finansavimo konkursas, kuriam nuo 2018 m. projektus tiesiogiai galėjo teikti ir užsienio lietuvių
organizacijos.
VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA siekdama sudaryti sąlygas užsienio lietuviams vieno langelio
principu gauti informaciją ir praktinę pagalbą visais su grįžimu į Lietuvą ir gyvenimu Lietuvoje
susijusiais klausimais, finansavo Tarptautinės migracijos organizacijos Migracijos informacijos
centro „Renkuosi Lietuvą“ (www.renkuosilietuva.lt) veiklą. Šis centras yra pagrindiniai informacijos
vartai nukreipiant, informuojant ir konsultuojant grįžusius ar atvykusius į Lietuvą asmenis, palaikomas
ryšys ir organizuojami susitikimai su užsienio lietuvių bendruomenėmis.
TEISINGUMO MINISTERIJA IR VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA yra atsakingos už balsavimo
internetu informacinės sistemos sukūrimą. Nuo 2014 m. nuspręsta išbraukti priemones (~579,2 tūkst.
eurų per metus) balsavimo internetu informacinei sistemai kurti, iki LR Seimas priims rinkimus
reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus. Sprendimas priimtas atsižvelgus į ankstesniais metais
nepanaudotus asignavimus, kurie dirbtinai padidindavo biudžetą, sukeldami nepagrįstus lūkesčius. 2018
m. vasario 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje pritarta Teisingumo ministerijos parengtam
Balsavimo internetu pagrindų įstatymo projektui. Balsavimo internetu pagrindų įstatymas sudarys
teisines, organizacines ir finansines galimybes balsavimo internetu informacinės sistemos steigimui ir
jos testavimui prieš įteisinant balsavimą internetu įvairaus lygio rinkimuose ir referendumuose.
Laukiama Balsavimo internetu pagrindų įstatymo projekto priėmimo LR Seime.
Informacija apie Globalios Lietuvos TVP rezultatus ir asignavimų panaudojimą parengta pagal
institucijų raštu pateiktus duomenis. Detalūs institucijų 2018 m. vykdytos veiklos, panaudotų asignavimų
ir įgyvendintų rodiklių aprašymai pateikiami 1 ir 2 prieduose.
PRIDEDAMA:
1. Tarpinstitucinio veiklos plano rezultatai, 15 lapų.
2. Tarpinstitucinio veiklos plano asignavimų panaudojimas, 16 lapų.
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