INFORMACIJA APIE „GLOBALIOS LIETUVOS“ – UŽSIENIO LIETUVIŲ ĮSITRAUKIMO Į
VALSTYBĖS GYVENIMĄ – KŪRIMO 2012–2021 M. PROGRAMOS
TARPINTITUCINIO VEIKLOS PLANO 2020 M. ĮGYVENDINIMO REZULTATUS
„Globalios Lietuvos“ idėja paremta supratimu, kad Lietuvos tauta yra integrali ir vientisa,
neskirstoma į lietuvius, gyvenančius Lietuvoje, ir į lietuvius, gyvenančius užsienyje. „Globali Lietuva“
– tai Lietuvoje ir užsienyje gyvenanti Lietuvos tauta, jungiama bendros lietuviškosios tapatybės ir
istorinės atminties, kuri, naudodama savo kūrybinį potencialą, aktyviai įsitraukia į pilietinį, politinį,
ekonominį, kultūrinį gyvenimą ir prisideda prie modernios Lietuvos kūrimo.
Ši idėja įtvirtinta „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo
2012–2021 metų programoje (toliau – Programa), skirtoje palaikyti ryšius su užsienio lietuviais ir 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 – Programos
TVP). Atsižvelgiant į Finansų ministerijos institucijoms pateiktus maksimalius asignavimus, Programos
TVP kiekvienais metais yra derinamas su dalyvaujančiomis institucijomis, tikslinamas ir teikiamas
tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei.
Programa, atsižvelgiant į tebevykstančią strateginio planavimo reformą, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2020 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 945 pratęsta iki 2021 metų, 2020 m. gruodžio 9 d.
nutarimu Nr. 1372 atitinkamai patikslinant Programos TVP.
PAGRINDINĖS PROGRAMOS VEIKLOS KRYPTYS
Įgyvendinant Programą, nuosekliai vykdoma veikla, nukreipta:
˗ padėti išsaugoti ir įtvirtinti lietuvišką tapatybę, remiant užsienyje veikiančių organizacijų veiklą,
bendruomeniškumą, lituanistinį ugdymą užsienyje;
˗ įtraukti užsienio lietuvius į Lietuvos gyvenimą, sudaryti sąlygas užsienio lietuviams savo žiniomis,
patirtimi ir pasiekimais įvairiose srityse prisidėti prie Lietuvos gerovės kūrimo ir pažangos;
˗ teikti aktualią informaciją užsienio lietuvių organizacijoms.

ASIGNAVIMAI
Programos įgyvendinimui nėra skiriamas atskiras finansavimas. Įgyvendinančios institucijos,
tvirtindamos savo metinį biudžetą, dalį asignavimų numato Programos įgyvendinimui. Didžiąją
Programos įgyvendinimui skiriamų asignavimų dalį sudaro Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
(ŠMSM), Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT), Kultūros ministerijos (KM) ir Užsienio
reikalų ministerijos (URM) asignavimai.
2020 m., devintaisiais Programos įgyvendinimo metais, aštuonios institucijos, vykdydamos
Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1219 patvirtintą 2019–2021 m. Globalios Lietuvos TVP,
iš viso panaudojo 4324,1 tūkst. eurų. Lyginant su 2019 m., 2020 m. Programos įgyvendinimui skirta
691,7 tūkst. eurų daugiau (finansavimą didino ŠMSM ir KM). Naują priemonę įgyvendino Susisiekimo
ministerija (SM).
Detali informacija apie lėšų panaudojimą ir pasiektus rezultatus pateikiama TVP ataskaitos
prieduose.
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UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS VEIKLA
URM koordinavo Programos įgyvendinimą ir vykdė jos atsakomybei priskirtas veiklas.
COVID-19 pandemijos įtaka.
Pandemijos pradžioje, valstybėms uždarant sienas, URM kreipėsi į užsienyje gyvenančius lietuvius,
kviesdama konsultacijomis, vertimais ir kitais būdais padėti užsienio valstybėse strigusiems ir į Lietuvą
negalintiems grįžti lietuviams. Į URM kvietimą atsiliepė ir pagalbą pasiūlė daugiau nei 200 lietuvių,
gyvenančių 40 valstybių. Bendra ambasadų ir bendruomenių iniciatyva pradėti įgyvendinti
bendruomenių savitarpio pagalbos projektai Airijoje, JAV, JK, Norvegijoje, kitose šalyse.
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Dėl pandemijos negalėjo vykti nemaža dalis planuotų užsienio lietuvių organizacijų renginių,
viešųjų įstaigų ir asociacijų projektų, kuriems URM buvo skyrusi finansavimą, laikinai sutriko Lietuvos
diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų veikla ryšių su diaspora stiprinimo srityje. Svarbiausi
neįvykę renginiai: 2020 m. Filadelfijoje, JAV, turėjusi vykti Šiaurės Amerikos tautinių šokių šventė,
kurios metu buvo planuojami ir kiti diasporai skirti renginiai, URM kiekvienais metais organizuojamas
Rytų kraštų lietuvių jaunimo seminaras, Globalios Lietuvos forumas.
Programos koordinavimas.
Vykdydama Programos koordinatoriaus funkcijas, URM organizavo Programą įgyvendinančių
institucijų, Programos partnerių konsultacijas, koordinatorių tinklo susitikimą, teikė Programos
įgyvendinimo ataskaitas Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Seimo Užsienio reikalų komitetui, aktyviai
dalyvavo Seimo-Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos veikloje.
Dėl vykstančios strateginio planavimo reformos, Programa ir Programos TVP pratęsti dar vieniems
metams.
Užsienio reikalų ministro įsakymu sudaryta naujos Globalios Lietuvos plėtros programos, kuria
planuojama įgyvendinti Nacionalinio pažangos plano 2021–2030 m. strateginio tikslo uždavinį „Stiprinti
Lietuvos įtaką pasaulyje ir ryšius su diaspora“, rengimo darbo grupė.
Tęsiant Lietuvos inicijuotą bendradarbiavimo tarp diasporos politikas turinčių šalių projektą,
surengtos diasporos politikos įgyvendinimo konsultacijos Estijos vidaus reikalų ir užsienio reikalų
ministerijų atstovams.
Lietuvybės užsienyje, diasporos organizacijų ir jų lyderių kompetencijų stiprinimas.
Skirtas finansavimas 48 užsienio lietuvių organizacijų ir 144 diplomatinių atstovybių kartu su
užsienio lietuviais įgyvendinamiems projektams, tačiau dėl pandemijos užsienio lietuvių organizacijos
galėjo įgyvendinti 27, atstovybės – 91 projektą. Į 32 šalis perduota atributika (LR valstybinės ir istorinės
vėliavos, Lietuvą ir jos tautines tradicijas pristatantys leidiniai, tautinė atributika). Iš viso ši veikla
vykdyta 38 šalyse.
Iki 2020 m. birželio 30 d. administruotos sutartys su 13 kultūros ir meno darbuotojų, teikusių
kultūrinės veiklos organizavimo paslaugas kaimyniniuose kraštuose (Latvijoje, Lenkijoje ir Rusijoje
(Kaliningrado srityje). Nuo 2020 m. liepos 1 d. funkcijos vykdymas perduotas Kultūros ministerijai
(Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui).
Organizuotas 6 dalių nuotolinis seminaras „Užsienio lietuvių pilietiškumo skatinimas“ (60 dalyvių
iš 22 šalių). URM iniciatyva, bendradarbiaujant su ŠMSM Švietimo aprūpinimo centru (dabar –
Nacionalinė švietimo agentūra), toliau tęstas projektas „Lyderių laikas 3“, kurio metu organizuotuose
mokymuose buvo kviečiami dalyvauti ir užsienio lietuvių organizacijų bei lituanistinių švietimo įstaigų
atstovai. Organizuotas 4 dalių nuotolinis seminaras „Jaunosios kartos pilietiškumas“, skirtas pilietiškumo
ir bendruomeniškumo, jaunosios kartos pažinimo, komunikacijos ir ugdymo ypatumų temoms aptarti,
stiprinti lyderystės, pokyčių įgyvendinimo nuostatas ir įgūdžius (67 dalyviai iš 20 šalių).
Užsienio lietuvių įsitraukimo į Lietuvos gyvenimą skatinimas – ryšio su Lietuva stiprinimas.
Vertinant Lietuvos diasporos sukauptas žinias ir patirtį, organizuoti arba remti projektai, skatinantys
diasporos įsitraukimą į Lietuvos gyvenimą ir gerovės joje kūrimą. Dalinis finansavimas konkurso būdu
skirtas Lietuvos viešųjų įstaigų ir asociacijų projektams (VšĮ „Global Lithuanian Leaders“ užsienio
lietuvių įsitraukimo vertinimo projektas „Globalios Lietuvos apdovanojimai“, VšĮ „Muzikos projektai“
dalyvavimo Lietuvos kultūriniame gyvenime skatinimo projektas „Sugrįžimai“). Dėl pandemijos 3
viešųjų įstaigų ir asociacijų projektų vykdytojai planuotų projektų atsisakė, nesudarydami sutarties arba
ją nutraukdami.
URM, kartu su diplomatinėmis atstovybėmis, vykdė aktyvią informacinę kampaniją, skatindama
užsienio lietuvius registruotis „Rinkėjo puslapyje“ ir balsuoti Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose.
Kampanijos metu teikta išsami informacija apie rinkimus ir jų svarbą valstybei, skatintas pilietiškumas.
Per URM ir diplomatinių atstovybių socialinių tinklų paskyras (Facebook, LinkedIn), Youtube
platformą, tradicinę žiniasklaidą bei kitas platformas buvo pasiekta daugiau nei 3,3 mln. unikalių
vartotojų visame pasaulyje. Aktyvi kampanija ne tik turėjo įtakos dalyvavusiųjų rinkimuose skaičiaus
augimui, bet taip pat augino aktualios informacijos gavėjų, galimai įsitrauksiančių ir į kitas veiklas
Lietuvoje, gretas. Pirmą kartą sudaryta Pasaulio lietuvių vienmandatė rinkimų apygarda tapo dideliu
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impulsu aktyvesniam užsienyje gyvenančių piliečių dalyvavimui rinkimuose: 2016 m. vykusių Seimo
rinkimų I ture Naujamiesčio rinkimų apygardoje balsavo 16401 užsienyje gyvenęs rinkėjas, 2020 m. Pasaulio lietuvių rinkimų apygardoje - 36214 rinkėjai (apie 120% daugiau nei 2016 m.).
URM sudarė galimybes užsienio aukštosiose mokyklose studijuojantiems lietuviams atlikti praktikas
ministerijoje ir Lietuvos diplomatinėse atstovybėse užsienyje. 2020 m. ministerijoje praktiką atliko 3,
diplomatinėse atstovybėse – 34 užsienyje studijuojantys lietuviai.
Tęstas užsienio lietuvių nuopelnų puoselėjant lietuvybę ir įsitraukimą į Lietuvos gyvenimą ir gerovės
joje kūrimą įvertinimo projektas – 2020 m. 6 užsienio lietuviai buvo apdovanoti garbės ženklo ,,Už
pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ medaliais.
„Globali Lietuva“ internetinėje erdvėje.
Administruota socialinio tinklo „Facebook“ paskyra “Globali Lietuva-Global Lithuania”, turinti
19303 sekėjus (per metus išaugo 20%) ir uždaros šio socialinio tinklo grupės. Užsienio lietuvių
organizacijoms elektroniniu paštu informacija reguliariai teikta 238 adresatams.
Užsienio lietuvių nuomonės apklausa.
Kiekvienais metais atliekamos reprezentatyvios užsienio lietuvių nuomonės apklausos (2020 m.
dalyvavo 2288 respondentai iš 70 šalių), rezultatai1 rodo, kad 92 proc. užsienyje gyvenančių lietuvių
mano, kad gyvenant užsienyje yra sudarytos sąlygos išlaikyti lietuvybę (iš jų – 30 proc. mano, kad
sąlygos yra, tačiau galėtų būti daugiau galimybių), 81 proc. sutinka, kad negyvendami Lietuvoje jie gali
dalyvauti įvairių sričių Lietuvos gyvenime (iš jų 31 proc. teiginiui pritarė iš dalies).
KITŲ PROGRAMĄ ĮGYVENDINANČIŲ INSTITUCIJŲ VEIKLOS SRITYS
ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA (ŠMSM) ir LIETUVOS MOKSLO TARYBA
(LMT):
Remtas lituanistinis švietimas užsienyje. ŠMSM Programai skiriami asignavimai 2020 m. didėjo
1049,4 tūkst. eurų.
Skirtas finansavimas ir kita parama lituanistinio švietimo įstaigoms užsienyje:
- 3 formaliojo ugdymo įstaigose (Latvijoje, Rusijoje ir Vokietijoje) pagal lituanistinio švietimo
sutartis dirbo 22 pedagogai, kuriems mokėtos išmokos už lituanistinio švietimo vykdymą. Šioms
mokykloms taip pat skirta lėšų įsigyti nuotoliniam mokymui reikalingų priemonių ir įrangos. 9
neformaliojo ugdymo įstaigose Rusijoje, išskyrus Kaliningrado sritį (informacija pateikiama žemiau),
Latvijoje, Sakartvele ir Ukrainoje pagal lituanistinio švietimo sutartis mokėtos išmokos už lituanistinio
švietimo vykdymą 11 atvykstančių arba vietoje gyvenančių pedagogų. Europos Komisijos mokyklose
Belgijoje ir Liuksemburge pagal darbo sutartis dirbo 18 iš Lietuvos komandiruotų pedagoginių
darbuotojų;
- Vasario 16-sios gimnazijai Vokietijoje skirta lėšų lituanistinio švietimo įgyvendinimui, ugdymo
paslaugų lietuvių mokomąja kalba organizavimui;
- teikta parama užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio švietimo veiklai per užsienio lietuvių
neformaliojo lituanistinio švietimo ir sporto projektų konkursą. Finansuota 60 projektų 17-oje šalių
(neįskaičiuojant Baltarusijos, Lenkijos, Kaliningrado srities mokyklų projektų) (tame skaičiuje 7 sporto
projektai);
- lituanistinės mokyklos pagal pareikštus poreikius aprūpintos Lituanistinio švietimo integruota
programa ir I. Meškinytės užduočių knygelėmis „Eko takučiu“.
ŠMSM mokykloms teikė metodinę pagalbą, vykdė mokytojų kvalifikacijos tobulinimą, rėmė vaikų
vasaros stovyklas ir edukacinę-kultūrinę veiklą Lietuvoje, toliau kūrė lietuvių kalbos testavimo sistemą,
plėtojo nuotolinį mokymą:
- Nacionalinė švietimo agentūra, bendradarbiaudama su ŠMSM, tęsė testavimo sistemos pagal
Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis tobulinimą;
- bendradarbiaujant su Vilniaus lietuvių namais, 2020 m. pradėtos kurti nuotoliniam mokymui
pritaikytos mokymo priemonės pagal 2019 m. patvirtintą Lituanistinio švietimo integruotą programą.
1

Apklausų rezultatai skelbiami http://www.urm.lt/default/lt/globali-lietuva/globalios-lietuvos-programa/tyrimai
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Programa, skirta užsienio lituanistinėse mokyklose besimokantiems mokiniams, gali būti taikoma
siekiant tinkamai pasirengti grįžimui į Lietuvos mokyklas. Nuo 2020 m. spalio 1 d. Vilniaus lietuvių
namuose pradėjo veikti nuotolinė išlyginamoji klasė, kurioje mokosi užsienio lietuvių vaikai;
- bendradarbiaujant su LR ambasada Airijoje, Airijos švietimo departamentu ir Aukštesnio lygio
kalbų mokymo iniciatyvos atstovais, nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Airijos bendrojo ugdymo mokyklose
pradėtas įgyvendinti Lietuvių kaip paveldėtosios kalbos trumpasis kursas. 2020–2021 mokslo metais šis
kursas tęsiamas, trijose Airijos bendrojo ugdymo mokyklose šio kurso mokosi 85 Airijos lietuviai;
- vyko Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų praktikos užsienio lietuvių formaliojo ir neformaliojo
ugdymo įstaigose, lietuvių bendruomenėse ir Baltistikos centruose (praktiką atliko 39 studentai 11-oje
šalių);
- vykdytas mokytojų kvalifikacijos tobulinimas (nuotoliniu būdu organizuota 13 renginių, kuriuose
dalyvavo 291 mokytojas);
- tęsiamas neformaliojo lituanistinio švietimo mokyklų įstaigų registravimas Lietuvos švietimo ir
mokslo institucijų registre (iš viso 218);
- remtos vaikų vasaros stovyklos, vaikų edukacinė-kultūrinė veikla.
Daugiau dėmesio skirta lietuviškų formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų veiklai kaimyninėse
valstybėse (Baltarusijoje, Lenkijoje ir Kaliningrado srityje (Rusija):
- 4 formaliojo ugdymo įstaigose (2 Baltarusijoje ir 2 Lenkijoje) lituanistinį švietimą pagal
lituanistinio švietimo sutartis vykdė 27 pedagogai. 26-iose neformaliojo ugdymo įstaigose Baltarusijoje,
Lenkijoje ir Kaliningrado srityje (Rusija) - 23 pedagogai. Jiems ŠMSM mokėjo išmokas už lituanistinio
švietimo vykdymą. Nuo 2020 m. vasario mėn. šios išmokos padidintos 50 proc.;
- Lietuvos Respublikos lėšomis pilnai išlaikoma Pelesos vidurinė mokykla, taip pat Rimdžiūnų
vidurinės mokyklos bendrabutis. Atnaujinti šių mokyklų bendrabučių baldai ir buitinė technika.
Formaliojo ugdymo įstaigoms Baltarusijoje skirtos lėšos nuotoliniam mokymui reikalingų priemonių ir
įrangos, baldų įsigijimui, žaidimų aikštelės (Rimdžiūnuose) ir poilsio zonų įrengimui;
- formaliojo ugdymo įstaigoms Lenkijoje skirtos lėšos nuotoliniam mokymui reikalingų priemonių ir
įrangos įsigijimui, o Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklai taip pat ir ugdymo proceso organizavimui, jo
gerinimui bei lituanistinių projektų įgyvendinimui; veiklą pradėjusiam Suvalkų lietuvių vaikų darželiui
– patalpų nuomai ir pritaikymui darželio reikmėms, darželio įkūrimui ir veiklos vykdymui;
- Rimdžiūnų vidurinei mokyklai Baltarusijoje, Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinei mokyklai
Lenkijoje perduoti du (kiekvienai po vieną) geltonieji mokykliniai autobusiukai;
- remiant užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio švietimo veiklą, organizuotas užsienio lietuvių
neformaliojo lituanistinio švietimo ir sporto projektų konkursas – finansuota 18 Baltarusijos, Lenkijos,
Kaliningrado srities (Rusija) lituanistinių mokyklų projektų (tame skaičiuje 2 sporto projektai).
Stiprinti Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių mokslininkų ryšiai.
Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektuose, ekspertinio vertinimo veikloje dalyvavo
32 užsienio lietuviai tyrėjai.
Skatintas užsienio lietuvių grįžimas.
Skatintos ir remtos užsienio lietuvių studijos Lietuvoje. 2020 m. Lietuvoje toliau veikė 2019 m.
sukurtas mokyklų, dirbančių su grįžtančiais/atvykstančiais vaikais, tinklas, kurio pagrindinis tikslas –
stiprinti skirtingų Lietuvos regionų mokyklų, dirbančių su į Lietuvą grįžusiais/atvykusiais vaikais,
pasirengimą visapusiškai integruoti tiesioginės migracijos patirties turintį vaiką į švietimo sistemą.
ŠMSM ir Vilniaus lietuvių namai organizavo 3 nuotolinius seminarus mokyklų, dirbančių su
grįžusiais/atvykusiais vaikais, mokytojams.
LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA (LRT), SUSISIEKIMO MINISTERIJA
(SM):
- išlaikė užsienio lietuviams skirtą televizijos programą LRT LITUANICA, pereinant prie jos
transliavimo internetu (programa LRT LITUANICA nuo 2020 m. sausio 1 d. transliuojama tik internetu,
atsisakyta jos transliavimo per palydovus). Programa visą parą transliuojama lrt.lt portale ir YouTube
vaizdo platformoje. Užtikrintas sutartinių įsipareigojimų vykdymas, perduodant LRT LITUANICA
signalą kabelinės televizijos tinklais užsienyje;
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- LRT portale sukūrė naują informacinę platformą LRT LITUANICA (lrt.lt/lituanica) pasaulio
lietuviams ir apie pasaulio lietuvius, toliau plėtojo interneto svetainės lrt.lt žinių puslapį anglų kalba;
- rengė ir per visas tris programas transliavo specialias televizijos laidas ir reportažus apie Lietuvą
užsienio lietuviams ir Lietuvai apie užsienio lietuvių organizacijas, skirdama tam daugiau lėšų, nei
planavo;
- nuo 2020 m. rugpjūčio mėn. televizijos programą LRT LITUANICA pradėjo retransliuoti
antžeminiu skaitmeniniu būdu Lenkijos šiaurės rytų regione, taip užtikrinant programos prieinamumą
ir pasiekiamumą lietuvių bendruomenei Lenkijos Suvalkų ir Seinų apskrityse (priemonė įgyvendinta,
bendradarbiaujant su Susisiekimo ministerija ir AB Lietuvos radijo ir televizijos centru).
KULTŪROS MINISTERIJA (KM) IR LIETUVOS NACIONALINIS KULTŪROS CENTRAS
(LNKC):
- nuo 2020 m. pradėjo remti Lietuvos tradicinės kultūros puoselėjimo iniciatyvas užsienyje:
bendradarbiaudama su užsienio lietuvių organizacijomis parengė 2021–2023 m. Lietuvos tradicijų
sklaidos ir plėtros užsienyje priemonių planą, vykdė nuo 2020 m. liepos 1 d. iš URM perimtos mėgėjų
meno kolektyvų kaimyninių valstybių lietuvių bendruomenėse kuravimo funkciją, surengė LNKC ir
Europos lietuvių organizacijų bei kultūros renginių organizavimo lyderių nuotolinį susitikimą, sudarė
galimybę organizacijų nariams dalyvauti 3 LNKC organizuojamuose nuotoliniuose kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose, skirtuose lietuvių liaudiškų šokių specialistams, kultūros centrų vadovams ir
pavaduotojams, etninės kultūros specialistams;
- per Lietuvos kultūros tarybą pagal dvi finansavimo kryptis vykdė projektų finansavimo
konkursus:
 projektų, skirtų užsienyje esančio Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo išsaugojimo ir grąžinimo
veiklai, įtraukiant Lietuvos diasporos atstovus, finansavimo konkursą, kuriame galėjo dalyvauti
Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys, už bendradarbiavimą su užsienio lietuvių organizacijomis
skiriant prioritetinius balus (finansuoti 5 projektai);
 „Globalios Lietuvos“ idėjos sklaidos, bendrų Lietuvos ir užsienyje gyvenančių lietuvių kultūros
iniciatyvų įgyvendinimui skirtų projektų finansavimo konkursą, kuriam projektus tiesiogiai galėjo teikti
ir užsienio lietuvių organizacijos (finansuota 15 projektų).
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA (SADM):
- Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rėmė užsienio
lietuvių jaunimo organizacijų veiklą, organizavo joms mokymus (finansuoti 3 projektai, organizuoti 5
mokymai-konsultacijos);
- 2020 m. planuoto psichologinių konsultacijų teikimo paslaugų SADM nevykdė, nes nuo 2020 m.
birželio mėn. nemokamas psichologines konsultacijas svarstantiems grįžti į Lietuvą ar jau grįžusiems
lietuviams pradėjo teikti Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuro Migracijos informacijos
centras „Renkuosi Lietuvą“.
LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO TARNYBA (LVAT) koordinavo užsienio lietuvių
archyvų tvarkymą ir jų integravimą į informacinę erdvę:
- į interneto puslapio archyvai.lt paieškos priemonę įtraukė 40 užsienio lietuvių fondų (saugomi
Amerikos lietuvių kultūros archyve);
- Lietuvos centrinis valstybės archyvas priėmė Romo Sakadolskio Amerikos balso garso
dokumentų kolekciją, Lietuvos literatūros ir meno archyvas - įvairaus pobūdžio Kanados Toronto miesto
lietuvių bendruomenės veiklos dokumentus, dalį Australijos lietuvių bendruomenės veikėjos Aliutės
Karazijienės-Landsbergytės archyvo;
- LVAT išleido lankstinuką apie valstybės archyvų veiklą ir kontaktus, kuris užsienio lietuvių
organizacijoms bus platinamas 2021 m.;
- toliau kaupė lietuvių išeivijos archyvų Lietuvoje ir užsienyje duomenų bazę, LVAT interneto
svetainėje veikė paieškos sistema.
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA (SAM), VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA PRIE SAM
(VLK) teikė aktualią informaciją sveikatos apsaugos klausimais: VLK rengė emigrantams ir
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imigrantams aktualius pranešimus spaudai, nuolat naujino informaciją VLK interneto puslapio skyriuje
„Apie sveikatos draudimą užsienyje gyvenantiems lietuviams“, aktualiausias VLK naujienas vertė į
anglų kalbą ir skelbė VLK interneto svetainėje anglų kalba, išleido informacinį leidinį „Aš tik noriu
paklausti arba kas dažniausiai rūpi pacientams“, supažindinantį su PSDF biudžeto lėšomis apmokamomis
sveikatos priežiūros paslaugomis, bendradarbiaudama su Migracijos informacijos centru „Renkuosi
Lietuvą“, naujino centro interneto svetainėje skelbiamą informaciją apie sveikatos apsaugą Lietuvoje,
rengė atsakymus į sveikatos srities užklausas.
EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJA (EIM): kartu su VšĮ „Investuok Lietuvoje“
koordinavo jaunųjų profesionalų programą „Kurk Lietuvai“ , skirtą užsienyje studijų ar darbo patirties
įgijusių užsienio lietuvių stažuotėms Lietuvos valstybės institucijose, kurioje dalyvavo 26 tarptautinės
patirties turintys profesionalai.
2020 m. EIM nesudarė sutarties su VšĮ „Global Lithuanian Leaders“ (GLL) dėl paramos GLL
vykdomiems projektams, skatinantiems diasporos profesionalų telkimąsi ir įsitraukimą į Lietuvos
gyvenimą.
VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ išleido ir per Lietuvos diplomatines atstovybes išplatino „Lietuvos gamtos
ir kultūros paveldo objektų (išteklių) pristatymas Lietuvos ir Lenkijos turizmo rinkose bei turinio
kūrimas“ naujienlaiškius, socialinių tinklų paskyrose Facebook ir Instagram komunikavo su užsienyje
gyvenančiais lietuviais, kaip su viena iš tikslinių auditorijų.
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“ veiklą.
TEISINGUMO MINISTERIJA (TM) IR VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA (VRK) nuo 2014
m. nevykdė planuotos balsavimo internetu informacinei sistemai kurti priemonės. 2020 m. gegužės 30 d.
priimtas Seimo rinkimų įstatymo pakeitimas įteisino balsavimą elektroniniu būdu saviizoliacijoje ir
užsienyje esantiems rinkėjams, panaudojant paštu atsiųstą elektroninio balsavimo kodą, tačiau dėl galimų
saugumo ir skaidrumo grėsmių ir kilus kitų papildančių ir patikslinančių teisės aktų priėmimo poreikiui,
elektroninis balsavimas neįdiegtas.
Informacija apie Programos TVP rezultatus ir asignavimų panaudojimą parengta pagal institucijų
raštu pateiktus duomenis. Detalūs institucijų 2020 m. vykdytos veiklos, panaudotų asignavimų ir
įgyvendintų rodiklių aprašymai pateikiami 1 ir 2 prieduose.
PRIDEDAMA:
1. Tarpinstitucinio veiklos plano rezultatai, 10 lapų;
2. Tarpinstitucinio veiklos plano asignavimų panaudojimas, 15 lapų.
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