TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

Eil.
Nr.

01

01-01

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas

2013 m.
asignavimai,
tūkst. Lt

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 Lietuvos švietimo
sistemoje ir visuomenėje „Globalios
Lietuvos“ sampratą, skatinti užsienio
lietuvius puoselėti lietuvių tautinį tapatumą,
lietuvybę ir bendruomeniškumą, remti
užsienio lietuvių žiniasklaidą

Įgyvendinanti
institucija

URM , KM ,
SADM , ŠM M

URM , KM ,
SADM , ŠM M

1) Renginys, skirtas pagerbti ir paskatinti įsitraukti į Lietuvos gyvenimą Lietuvos diasporos profesionalus,
„Globalios Lietuvos apdovanojimai 2013“ (vyko LR Prezidentūroje). URM , būdama VšĮ „Globalios
Lietuvos Lyderiai“ organizuoto renginio partnerė, inicijavo nominaciją „Už gyvenimo pasiekimus“, per
Lietuvos diplomatines atstovybes rinko užsienyje gyvenančių lietuvių sėkmės istorijas. Renginio metu
pagerbti profesiniais pasiekimais Lietuvos vardą garsinantys diasporos atstovai. Apdovanojimai skirti:
kardinolui A. J. Bačkiui, A. Kavakienei, C. J. Pasky, broliams Vizbarams, M . Dargužaitei, J. Press, J.
Ohman, M . Levickui, R. M eilutytei.
43,5
01-0101

2) Rugsėjo 21-25 d. Vilniuje įvyko „Ketvirtasis pasaulio litvakų kongresas“, organizuotas minint
Vilniaus geto 70-ąsias likvidavimo metines. Organizuotos atminimo ceremonijos masinių Lietuvos žydų
žudynių vietose, mokslinė konferencija, kultūriniai renginiai. Renginių metu aplankyti Kaunas, Kėdainiai,

URM

Kretinga, Panevėžys ir Ukmergė.

Priemonė: Skleisti „Globalios Lietuvos“ idėją

3) Septintosios pasaulio lietuvių menininkų kūrybinės dirbtuvės „Migruojantys paukščiai“.
Be plane numatytų asignavimų : diasporos politikos prioritetams aptarti organizuota apskrito stalo diskusija
su 12 diasporos srityje dirbančių mokslininkų ir tyrėjų.
Pietinėje Švedijoje, lietuvių mokyklėlėje „Gintaras“ dailininkė Sigutė Ach pravedė kūrybinio ugdymo
pamokėles lietuvių bendruomenės vaikams.
10

Lietuvos ambasados Vienoje renginių salėje surengtas rašytojo Sigito Parulskio kūrybos vakaras, kuriame
dalyvavo lietuvių bendruomenė ir Vienoje studijuojantys lietuvių studentai.
Hamburgo galerijoje M are Liberum pristatyta tekstilininkės Jūratės Kazakevičiūtės darbų paroda. Galerijos
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Įgyvendinanti
institucija

vadovė – Hamburge gyvenanti lietuvė Erika Davidavičienė. Renginys surengtas bendradarbiaujant su
vietos lietuvių bendruomene.
Berlyne, lietuvių literatūros salono vaikams rėmuose vyko susitikimas su lietuvių iliustratore bei rašytoja
Ula Šimulynaite bei jos iliustracijų parodos atidarymas.
Kijeve, Ukrainos kultūros ir meno centre surengtas Lietuvos tautinio kostiumo ir tradicinių amatų
pristatymas. Svečiams taip pat pristatyta Lietuvos Dainų ir šokių švenčių tradicija. Susirinkusiems
koncertavo Kijevo lietuvių bendrijos tautinis kolektyvas "Sesulės".
M askvoje, Jurgio Baltrušaičio namuose surengtas rusų kalba išleistų lietuvių autorių knygų – Gintaro
Patacko poezijos rinkinio „M ažoji Dieviškoji Co“, Stanislovo Dobrovolskio ir Juliaus Sasnausko pamokslų
rinktinės „Iš skverelių ir kaimelių teologijos“, pristatymas. Renginyje dalyvavo knygų autoriai ir vertėjai.
Šis pristatymas surengta bendradarbiaujant su lietuvių bendruomene M askvoje.
Priemonė: Remti užsienio lietuvių, tarp jų ir
jaunimo organizacijų veiklą, skirtą lietuvybei,
bendruomeniškumui, Lietuvoje ir užsienyje
gyvenančių lietuvių bendradarbiavimui
puoselėti

1) Parama užsienio lietuvių organizacijų ir ugdymo įstaigų veiklai. Finansuotas 101 užsienio lietuvių
organizacijų projektas ir administruotos jų įgyvendinimo sutartys.
2) kartų su diplomatinėmis atstovybėmis įgyvendinti 109 bendri diplomatinių atstovybių kartu su užsienio
lietuviais vykdomi projektai..
522,2

160,02
Priemonė: Skatinti ir remti formaliojo ir
neformaliojo ugdymo įstaigų užsienyje
lituanistinio švietimo veiklą
01-0103

URM
Be plane numatytų asignavimų: organizuotas užsienio lietuvių vaikų ir jaunimo piešinių konkursas
„Darius ir Girėnas: lietuvių žygis per pasaulį“, skirtas skrydžio per Atlantą 80-mečiui ir Pasaulio
lietuvių vienybės dienai paminėti, kuriame dalyvavo 189 dalyviai iš 14 pasaulio šalių.

01-0102

5857

Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos 2013 m. finansavimo konkursui skirta 100 tūkst. Lt
Lietuvos jaunimo užsienyje atstovaujančių organizacijų mokymui – 60,02 Lt.
Penkiose lietuviškose formaliojo ugdymo įstaigose užsienyje dirba 44 mokytojai siųsti iš Lietuvos, 34-iose
neformaliojo ugdymo įstaigose Rusijoje (tarp jų ir Kaliningrado srityje), Latvijoje, Lenkijoje, Gruzijoje ir
Ukrainoje dirba 33 mokytojai iš Lietuvos, užsienio šalių aukštųjų mokyklų lituanistikos (baltistikos)
centruose Čekijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Rusijoje, Gruzijoje dirba 6 dėstytojai iš Lietuvos. ŠM M
apmoka šių pedagogų darbą, skiria išmokas kelionės, kelionės draudimo ir vizų gavimo išlaidoms
padengti.
Pelesos vidurinė mokykla (Baltarusija), kurios steigėjas – ŠM M , yra visiškai išlaikoma Lietuvos
Respublikos lėšomis.
Su 5 formaliojo ugdymo įstaigomis užsienyje sudarytos paslaugų sutartys ugdymo proceso organizavimui ir
jo gerinimui bei lituanistinių projektų įgyvendinimui. Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinei mokyklai ir
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gimnazijai (Lenkija) skirtas mokyklinis autobusiukas uždarytų lietuviškų mokyklų mokiniams pavežti į
kitas lietuviškas mokyklas.
Lietuvos pirmoko pasai papildyti 2 lapais, skirtais lietuviams užsienyje. Kaip Lietuvos dovaną daugiau nei
1200 pasų gavo lituanistines mokyklas šiemet pradėję lankyti vaikai iš 13 šalių.
Organizuota 10 dienų trukmės vasaros stovykla užsienio lietuvių vaikams "Lietuva esi, buvai ir būsi"
(dalyvavo 42 vaikai) ir mėnesio trukmės Rusijos Šiaurės ir Sibiro užsienio lietuvių vaikų ir jaunimo vasaros
stovykla Alantoje ir Birštone (dalyvavo 40 vaikų ir jaunimo).
Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo seminarai: formaliojo švietimo užsienio lietuviškų mokyklų
mokytojams (19 dalyvių), Kaliningrado lietuvių kalbos mokytojams (24 dalyviai), Kaliningrado srities
etnokultūros mokytojams Šilutėje (22 dalyviai), lietuvių kalbos ir etnokultūros mokytojams Italijoje (16
dalyvių), regioninis užsienio lituanistinių mokyklų seminaras (30 dalyvių), Kaliningrado srities švietimo
institucijų specialistų vizitas (30 dalyvių).
Organizuotos tarptautinės konferencijos: užsienio lietuviškų mokyklų bei Lietuvos pedagogams „Lietuvos
netektys“ (18 dalyvių), užsienio lietuviškų moky klų bei Lietuvos pedagogams „Gabių vaikų ugdymas.
Pasidalijimas gerąja patirtimi“ (204 dalyviai).
Seinuose vyko tarptautinė lituanistų konferencija „M ūsų kalba – mūsų tekstai – mūsų gyvenimai“.
Organizuota konferencija užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams „Gero mokytojo portretas“ (23 dalyviai),
rašinių ir piešinių konkursas „Kokia tėvynės ilgesio spalva?“, foto paroda „Vasara Lietuvoje“.
Organizuotas užsienio lietuviškų mokyklų abiturientų dalyvavimas Litexpo parodoje „M okslas. Studijos
2013“.
01-0104
01-0105
01-0106
01-0107

Priemonė: Skatinti ir remti užsienio lietuvių
organizacijų lituanistinio švietimo veiklą
Priemonė: Organizuoti specialistų darbą
užsienio lietuvių organizacijose ir kultūros
įstaigose
Priemonė: Organizuoti seminarus ir kursus
užsienio lietuvių organizacijų atstovams
Priemonė: Teikti naujienų agentūrų
informacinius paketus užsienio lietuvių
žiniasklaidai

Italijos lietuvių bendruomenės projektas „Draugystės tiltas“ (Europos lituanistinių mokyklų seminaras).
15

URM

178

Organizuotas konkursas, sudarytos ir administruojamos sutartys su 9 kultūros ir meno darbuotojais,
teikiančiais paslaugas Latvijoje, Lenkijoje ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje. M inisterija apmoka
už darbą, padengia kelionių, kelionės draudimo ir vizų gavimo išlaidas.

URM

76

Užsienio reikalų ministerija organizavo Užsienio lietuvių kultūros centrų vadovų ir darbuotojų seminarą
Vilniuje. Dalyvavo 34 užsienio lietuvių kultūros darbuotojai iš 28 valstybių.

URM

8

ELTA informacinių paketų, siunčiamų užsienio lietuvių žiniasklaidai, mokestis, užsienio lietuvių periodinių
leidinių prenumerata.

URM
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Uždavinys: Diegti šiuolaikiškas informacines
ir ryšių technologijas – modernizuoti
lituanistinį švietimą ir įtvirtinti glaudesnes jo
sąsajas su Lietuvos švietimo sistema

01-0201

Priemonė: Sukurti plačiai prieinamą
modulinę mokymosi aplinką, naudojant
šiuolaikiškas informacines technologijas, ir
aprūpinti užsienio lituanistines mokyklas
įvairia mokymosi medžiaga – tekstine,
vaizdine, garsine

2013 m.
asignavimai,
tūkst. Lt

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti
institucija

URM , ŠM M
Sukurta svetainė, kurioje talpinama informacija apie vadovėlius bei mokymo priemones, dalijamasi
metodinių darbų gerąja patirtimi, talpinama informacija apie naudingą pedagoginę literatūrą mokytojui
(trumpos knygų, straipsnių anotacijos, nurodytos leidyklos, sudėtos elektroniniu formatu esančio
literatūros mokytojui nuorodos): http://www.lietuviunamai.vilnius.lm.lt/index.htm#nogo50

180

Parengta ir išleista mokymo priemonė „Kalba mane augina“ orientuojantis į mokinių iš dvikalbės ir
daugiakalbės aplinkos lietuvių kalbos ugdymo ypatumus, ja gali naudotis ir lietuviškų mokyklų užsienyje
mokiniai. Šia mokymo priemone aprūpintos lietuviškos bendrojo ugdymo mokyklos užsienyje.

ŠM M

Įsigyta mokymo priemonė „Praktinė lietuvių kalba“, skirta rusakalbių kraštų lituanistinėms mokykloms,
rusų-lietuvių, lietuvių-rusų kalbų žodynai, kuriais aprūpintos rusakalbių kraštų lituanistinės mokyklos,
audio knygos, edukaciniai žaidimai 4-8 metų vaikams, elektroninės skaityklės, Lietuvos simbolika (herbas,
himnas). Šiomis ir kitomis priemonėmis jau aprūpintos ir dar bus aprūpinamos užsienio lietuvių formaliojo
ir neformaliojo ugdymo įstaigos.
01-0202

02

Priemonė: Aprūpinti užsienio lietuvių
organizacijas ir kultūros įstaigas medžiaga
apie Lietuvą, tautine atributika

26,5

40 bendruomenių aprūpinta medžiaga apie Lietuvą, tautine atributika ir kt.

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

02-01

Uždavinys: Plėsti užsienyje gyvenančių
Lietuvos Respublikos piliečių dalyvavimo
Lietuvos politiniame gyvenime galimybes:
spręsti užsienyje gyvenantiems Lietuvos
Respublikos piliečiams skirtų rinkimų
apygardų sudarymo klausimus, sudaryti jiems
sąlygas balsuoti internetu

02-0101

Priemonė: Sukurti ir įdiegti balsavimo
internetu informacinę sistemą (priemonė bus
vykdoma, jeigu 2012 m. bus priimti rinkimus
reglamentuojančių įstatymų pakeitimai ir

URM

URM , KM ,
KKSD, LVAT,
ŠM M , ŪM

VRK, IVPK

0

LR Seimui nepriėmus rinkimus reglamentuojančių įstatymų pakeitimų, priemonė negalėjo būti įvykdyta.
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papildymai, nustatantys balsavimą internetu)
0

02-0102

02-02

02-0201

02-0202

Priemonė: Spręsti užsienyje gyvenantiems
Lietuvos Respublikos piliečiams skirtų
rinkimų apygardų sudarymo klausimus ir
inicijuoti atitinkamų teisės aktų pakeitimus
(priemonė bus vykdoma, jeigu bus priimti
rinkimus reglamentuojančių įstatymų
pakeitimai ir papildymai, nustatantys atskiros
(-ų) rinkimų apygardos (-ų) užsienyje
gyvenantiems Lietuvos Respublikos
piliečiams sudarymą)
Uždavinys: Skatinti užsienio valstybėse
veikiančias ir užsienio lietuvių vadovaujamas
verslo struktūras bendradarbiauti su Lietuvos
asocijuotomis verslo struktūromis, valstybės
institucijomis ir įstaigomis, atsakingomis už
eksporto ir investicijų skatinimą
Priemonė: Plėtoti Pasaulio lietuvių
ekonomikos forumo veiklą

Priemonė: Skleisti užsienyje informaciją apie
investicinę aplinką Lietuvoje, galimybes
užsienio lietuviams dalyvauti inicijuojant ar
įgyvendinant inovacijų, investicijų ir eksporto
skatinimo projektus, taip pat Europos
Sąjungos struktūrinių fondų naudojimą

0

IVPK

LR Seimui nepriėmus rinkimus reglamentuojančių įstatymų pakeitimų, priemonė negalėjo būti įvykdyta.

VRK

URM , ŪM

30

Didžiausias pasaulio lietuvių ekonomikos forumas (PLEF), sujungiantis sėkmingiausias tarptautinės
karjeros asmenybes, užsienyje vystančias savo verslą, vadovaujančias korporacijoms ar kuriančias
pasaulinio lygmens inovacijas. Į forumą atvyksta lietuvių kilmės verslo vadovai, verslininkai, kūrėjai,
sėkmingos asmenybės.

URM

Lietuvos ambasada Danijoje kartu su Danijos lietuvių jaunimo bendrija „LyS“ organizavo konferenciją
„Back to LT“, kurioje Lietuvos verslo atstovai Danijoje studijuojančiam Lietuvos jaunimui pristatė
Lietuvos finansų, nekilnojamo turto, biotechnologijų, IT, inžinerijos sektorių status-quo, perspektyvas ir
galimybes po mokslų Danijoje įsidarbinti Lietuvoje.
12,5

Lietuvos ambasada Švedijoje organizavo Lietuvos verslo klubo susitikimą su Nobelio ekonomikos premijos
laureatu lietuvių kilmės mokslininku R. Šileriu.
Lietuvos Respublikos ambasada Izraelyje organizavo Lietuvos verslo ir investicinių galimybių forumą su
lietuvių kilmės verslininkais ir išeiviais iš Lietuvos.
Lietuvos Respublikos ambasada Vokietijoje organizavo lietuvių verslo bendruomenės Vokietijoje
susitikimą Hamburge.
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Uždavinys: Susisteminti informaciją apie
Lietuvai reikšmingą kultūros paveldą
užsienyje, skatinti užsienio lietuvius
dalyvauti prižiūrint kultūros paveldą
užsienyje ir skleisti apie jį informaciją

Įgyvendinanti
institucija

URM , KM

Lietuvos išeivijos muzikinio paveldo išsaugojimo projektas (kompozitoriaus V. Bacevičiaus kūrinių CD
„Visi V.Bacevičiaus „Žodžiai““. Atlikėjas – JAV gyvenantis pianistas G. Alekna;
02-0301

Priemonė: Skatinti užsienio lietuvius
dalyvauti įgyvendinant Lietuvai reikšmingo
kultūros paveldo užsienyje paiešką, sklaidą,
priežiūrą ir sugrąžinimą

10

5

02-04

02-0401

02-0402

VDU Socialinės antropologijos centro bendras projektas su Saratovo krašte gyvenančiais lietuviais – „1863
m. sukilime dalyvavusių lietuvių šeimų kultūrinio paveldo išsaugojimas ir lietuviškojo identiteto raiška
tremties vietose Saratovo krašte“ .
Vykdyti K. Donelaičio gimtinės Lazdynėliuose (Kaliningrado sritis, Rusijos Federacija) sutvarkymo
darbai.

Uždavinys: Rūpintis archyvų užsienyje
išsaugojimu, integravimu į informacinę erdvę
ir sklaida
Priemonė: Identifikuoti užsienio lietuvių
archyvus, koordinuoti jų tvarkymą ir
naudojimą, integruoti juos į informacinę
erdvę ir teikti informaciją apie juos
Priemonė: Organizuoti informacijos apie
lietuvių archyvus užsienyje sklaidą viešojoje
erdvėje

02-05

Uždavinys: Skatinti užsienio lietuvius
dalyvauti su Lietuva susijusioje mokslo,
kultūros ir sporto veikloje, o Lietuvos
savivaldybių institucijas ir įstaigas – aktyviau
įsitraukti į bendras su užsienio lietuviais
iniciatyvas ir projektus

02-0501

Priemonė: Stiprinti Lietuvoje ir užsienyje
gyvenančių mokslininkų ryšius ir organizuoti
bendrus renginius

URM

KM

URM , LVAT

8

Vizito į Čikagą (JAV) peržiūrėti, įvertinti ir tvarkyti Lituanistikos tyrimo ir studijų centre saugomų Lietuvių
išeivijos archyvinių dokumentų, išlaidos.

LVAT

10

Lietuvai svarbių Tautos Lygos istorinių archyvų skaitmeninimas

URM

URM , KM ,
KKSD, ŠM M

65

M okslo premijos lietuvių kilmės užsieniečiams mokslininkams bei Lietuvos Respublikos pilietybę
turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje paskirtos biomedikui Feliksui Bukauskui ir fizikui
Jonui Žmuidzinui iš JAV, Vokietijoje gyvenančiai kalbotyrininkei Jolantai Gelumbeckaitei ir technologijos
mokslų daktarei Vidai M alienei, dirbančiai Jungtinėje Karalystėje.

6

ŠM M
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Paryžiuje F. Chopino konservatorijoje pristatyta dvikalbė 17 lietuvių poečių kūrybos rinktinė, kurią
prancūziškam leidiniui atrinko Paryžiuje gyvenanti ir dirbanti aktorė ir vertėja Diana Sakalauskaitė ir
Nicole Barrière. Poezijos skaitymuose dalyvavo ir savo eiles skaitė Elena Karnauskaitė ir Violeta
Šoblinskaitė, dainuojamosios poezijos kūrinius atliko Paryžiuje studijuojanti dainininkė Lina Štalytė.
Londone galerijoje „RKB“ pristatyta Lietuvos menininkų, gyvenančių ir kuriančių Jungtinėje Karalystėje
paroda „Požiūris“. Parodoje eksponuoti šių menininkų darbai: Andrej Vasilenko, Andrius Svilys, Dovilė
Puzinaitė, Eglė Jauncems, Imantas Selenis, Indrė Šerpytytė, Joskaudė Pakalkaitė, Jovita Valaitytė, Paul
Herbst, Paul Paper, Simona Kaunaitė, Ulijona Odišarija. Parodos kuratorė Barbora Grigaliūnaitė. Parodos
atidaryme dalyvavo Lietuvos Respublikos ambasadorė Asta Skaisgirytė Liauškienė.
Anžė mieste, Prancūzijoje surengtos Lietuvos kultūros dienos. Čia vyko lietuvių poezijos skaitymai,
kuriuos vedė Paryžiuje gyvenanti aktorė Diana Sakalauskaitė, taip pat Paryžiuje gyvenančių lietuvių Linos
Štalytės, Linos Brucaitės roko muzikos koncertas. Tai pirmas renginys Luaros regione išsamiai
supažindinęs su Lietuvos kultūra, istorija, turizmo galimybėmis.

02-0503

Priemonė: Skatinti bendras Lietuvos ir
užsienio lietuvių kūrėjų kultūros iniciatyvas,
projektus

15

Londone, Europos namuose vyko naujai anglų kalba išleistos lietuvių literatūros antologijos pristatymas.
Pristatyme dalyvavo jos sudarytojas Almantas Samalavičius. Renginio metu ištraukas skaitė britų aktorė,
gitara grojo Londone gyvenantis Tomas Čiučelis. Pristatymą rengė antologijos leidykla Dedalus ir LR
ambasada Londone.

KM

Vroclavo mieste vyko lietuviškų renginių savaitė. Gruodžio 12 d. Vroclavo archeologijos muziejuje
„M uzeum Archeologiczne Arsenal – M uzeum M iejskie Wroclawia“ buvo pristatyta Lenkijoje gyvenančio
ir kuriančio lietuvių dailininko, keramiko Ryčio Konstantinavičiaus keramikos darbų paroda.
LR ambasada Londone bendradarbiaudama su Londono M etropoliteno archyvais, Westministerio
sinagogoje surengė muzikinę istorinę programą „Litvakų dienos“. Čia koncertavo Londone gyvenantys:
solistė Liora Grodnikaitė, akordeonistas M artynas Levickis, vilnietis kompozitorius Anatolijus
Šenderovas.
Vienoje įvyko Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai skirtas koncertas, kuriame grojo Londone gyvenantis
M artynas Levickis, Vienoje gyvenantys smuikininkė Dalia Dėdinskaitė ir violončelininkas Gleb Pyšniak.
Londone gyvenanti parodų kuratorė Justė Kostikovaitė pradėjo internetinės svetainės (www.carrot.lt) apie
Jungtinėje Karalystėje kuriančius lietuvius menininkus kūrimo darbus. Londone gyvenanti video
menininkė Rūta Balsevičiūtė sukūrė dokumentinį filmą apie Londone gyvenančią kompozitorę,
smuikininkę Liną Lapelytę.
15

Užsienyje kuriančius lietuvių kūrėjus suburiantis tarptautinis muzikos festivalis „S ugrįžimai“ Lietuvos
Filharmonijoje

7

URM

Eil.
Nr.

02-0505

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas

Priemonė: Skatinti užsienio lietuvius tęsti
sporto tradicijas – dalyvauti pasaulio lietuvių
sporto žaidynėse Lietuvoje

2013 m.
asignavimai,
tūkst. Lt

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti
institucija

IX pasaulio lietuvių sporto žaidynių organizacinėms išlaidoms KKSD skyrė – 1025 tūkst. Lt (525 tūkst. Lt
skirta iš kitos priemonės).
500

Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas skyrė sporto inventoriaus įsigijimui – 185,059 tūkst. Lt, sporto
bazių parengimui – 685,540 tūkst. Lt.

KKSD

Iš viso žaidynėms skirta – 1895,99 tūkst. Lt

03

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

URM , KM ,
LSD, SADM ,
SAM , ŠM M ,
ŪM

03-01

Uždavinys: Vykdyti užsienio lietuvių būklės
ir poreikių stebėseną

URM , LSD

03-0101

03-0102

03-02

Priemonė: Atlikti užsienio lietuvių būklės
tyrimą

Priemonė: Nustatyti užsienio lietuvių skaičių,
remiantis 2010 metų pasaulio valstybių
gyventojų surašymo duomenimis
Uždavinys: Sudaryti sąlygas užsienio
lietuviams vieno langelio principu gauti
rūpimą informaciją grįžimo į tėvynę
klausimais

17

UAB „Vilmorus“ atlikta Užsienio lietuvių nuomonės apklausa apie jų būklę ir poreikius. VILMORUS
užsienio lietuvių apklausos rezultatai rodo, kad net 72% respondentų mano, kad kliūčių bendradarbiauti
su Lietuva nėra, tereikia asmeninės iniciatyvos.
Lyginant su 2012 m. RAIT apklausos rezultatais, procentas manančių, kad kliūčių bendradarbiauti su
Lietuva nėra, padidėjo, t.y. nuo 68% iki 72%.

0

URM

LSD

URM , SADM ,
SAM

8

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas

2013 m.
asignavimai,
tūkst. Lt

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti
institucija

VšĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra 2013-05-16 – 2013-11-30 įgyvendino projektą „Įsivaikink
sėkmę“ apie sėkmes istorijas sukūrusius Šiaulių krašto žmones. Projekto metu publikuoti straipsniai,
sukurta fotografijų ekspozicija tema „Įvaikinta sėkmę“. Paroda eksponuojama viešai ir nemokamai. Šiaulių
m. ir regiono gyventojams bei miesto svečiams pristatyta projekto idėja.

Priemonė: Plėtoti užsienio lietuviams
svarbios informacijos teikimą

8

Nuolat rengiami ir žiniasklaidoje platinami informaciniai pranešimai bei straipsniai, užsienio lietuvių
žiniasklaidai perduoti ELTA informaciniai paketai.

Priemonė: Plėtoti užsienio lietuviams
svarbios informacijos teikimą socialinės
apsaugos ir darbo srityje

03-0301

URM

Remiantis URM turima ir kitų institucijų pateikta informacija, atnaujinta www.urm.lt svetainės informacija
užsienio lietuviams aktualiais klausimais.

03-0201

03-03

Be pl a ne numa tytų a s i gna vi mu: Sukurta ir administruojama paskyra socialiniame tinkle Facebook
„Globalus tinklas Lietuvai – Global Lithuania Network“: siekiama interaktyviai bendrauti su užsienyje
gyvenančiais lietuviais, dalintis informacija apie renginius, veiklas, gerąsias bendruomenių praktikas,
sužinoti užsienyje gyvenančių lietuvių nuomonę Lietuvai aktualiais klausimais,
skatinti įsitraukti į
Lietuvos gyvenimą.

0,484

2013 m. SADM vykdė mažos vertės pirkimą apklausos būdu, kurio metu mažiausią kainą už elektroninio
leidinuko maketavimo paslaugas pasiūliusi įmonė buvo išrinkta tinkamiausiu paslaugos tiekėju. 2013 m.
išleistas elektroninis leidinys „Gyvenimas ir darbas Lietuvoje“ (74 psl. apimties), kuriame susistemintai
pateikta informacija apie darbą, verslo pradžią, mokesčius, socialines garantijas, sveikatos apsaugą,
socialinį būstą, švietimą, jaunimo politiką, Lietuvos Respublikos pilietybės klausimus, asmens dokumentus,
taip pat teisinę informaciją bei kitus klausimus, kurie yra aktualūs iš Lietuvos emigravusiems ir
ketinantiems, ar bent svarstantiems galimybę, sugrįžti į Lietuvą tautiečiams. 2013 m. išleistą elektroninį
leidinį „Gyvenimas ir darbas Lietuvoje“ galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklapyje
adresu: http://www.socmin.lt/index.php?-1405541461.

Uždavinys: Sukurti paslaugų sistemą, skirtą
grįžtantiems į tėvynę lietuviams ir jų šeimos
nariams reintegruotis Lietuvoje
Priemonė: Kurti reintegracijos paslaugų
teikimo sistemą: sudaryti sąlygas teikti
psichologines konsultacijas ir kitas su
reintegracija susijusias paslaugas emigracijos
paliestiems asmenims ir jų šeimos nariams

SADM

SADM , ŠM M

29,7

2013 m. sausio 21 d. pasirašytas susitarimas su VšĮ „Gera būsena“ dėl psichologinių konsultacijų internetu
teikimo paslaugų sutarties pratęsimo. Šia priemone siekiama užtikrinti, kad asmenys išvykę iš Lietuvos
turėtų galimybę gauti nemokamą anoniminę psichologinę pagalbą internetu (daugiausia per nemokamą
Skype programą ir el. paštu). Profesionalių psichologų teikiamos konsultacijos emigrantams, susidūrusiems
su įvairiomis socialinėmis ar psichologinėmis problemomis padeda išvengti rimtesnių psichikos sutrikimų,
stiprina jų emocinę būklę, o visa tai padeda siekti pagrindinio „Globalios Lietuvos“ strategijos tikslo siekiama neprarasti ryšių su išvykusiais Lietuvos gyventojais. 2013 m. suteikta psichologinių konsultacijų
150 skirtingų iš Lietuvos emigravusių asmenų.

9

SADM

Eil.
Nr.

03-04

03-0401

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas
Uždavinys: Skatinti grįžti (taip pat atvykti
trumpalaikių vizitų) užsienio lietuvius ir jų
tikslines grupes: mokslininkus, tyrėjus,
aukštos kvalifikacijos specialistus, o
užsienyje studijuojančius asmenis – atlikti
praktiką (stažuotis) Lietuvos valstybės
institucijose ir įstaigose, privačiose
bendrovėse
Priemonė: Siūlyti įtraukti liepos 17-ąją –
Pasaulio lietuvių vienybės dieną – į atmintinų
dienų sąrašą ir kartu su Lietuvos
savivaldybėmis inicijuoti ir remti bendras su
užsienio lietuviais iniciatyvas ir projektus šiai
datai paminėti

2013 m.
asignavimai,
tūkst. Lt

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti
institucija

URM , KM ,
SADM , SAM ,
ŠM M , ŪM

1) Pasaulio Lietuvių bendruomenės organizuotas šventinis minėjimas-koncertas, skirtas Pasaulio lietuvių
vienybės dienai bei Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą 80-ųjų metinių minėjimui Kaune

20

2) Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos kongreso baigiamasis renginys – koncertas „Pažink pasaulio
Lietuvą“

URM

BE programoje numatytų lėšų:
URM organizuota merų ir kitų savivaldybių atstovų apskrito stalo diskusija apie užsienio lietuvių
aktyvesnį įtraukimą į savivaldos gyvenimą ir galimybes plėsti VšĮ „Investuok Lietuvoje“ vykdomą
stažuočių programą „Kurk Lietuvai“ į Lietuvos savivaldybes.

03-0402

03-0403

Priemonė: Skatinti užsienyje studijuojantį
Lietuvos ir su Lietuva save siejantį jaunimą
atlikti praktiką (stažuotis) Lietuvoje ir jį
remti, dalyvauti gerosios profesinės patirties
apsikeitimo projektuose

Priemonė: Skatinti užsienio lietuvius
studijuoti Lietuvoje

7

Teiktas finansavimas lietuvių studentų profesinės mentorystės projektui „LT Big Brother“, kurio tikslas
perduoti įvairiose profesinėse srityse įsitvirtinusių lietuvių profesionalų žinias ir patirtį perspektyviam
visame pasaulyje studijuojančiam Lietuvos jaunimui. Taip padedama tautiečiams išnaudoti profesinį
potencialą bei prisidėti prie Lietuvos vystymosi ir geresnės ateities kūrimo.
BE finansavimo i š š io plano l ėš ų: 2013 m. rugsėjo – gruodžio mėn. URM stažavosi du „Kurk Lietuvai“ –
pirmosios profesinio tobulinimo ir gerosios praktikos pritaikymo Lietuvoje - programos dalyviai.

785

Užsienio lietuviai, įstoję studijuoti Lietuvoje, konkurso būdu gauna stipendiją (390 Lt per mėnesį) ir
vienkartinę socialinę išmoką, atsižvelgus į asmens socialinę padėtį (nuo 700 Lt iki 1100 Lt). Siekiant
sudaryti palankesnes stojimo sąlygas užsienio lietuviams studijuoti Lietuvoje, prie stojamojo konkursinio
balo jiems papildomai pridedami 2 balai, dar 2 balai pridedami užsienio lietuviškų bendrojo ugdymo
mokyklų abiturientams.
Vykdoma adaptacijos ir integracijos Lietuvoje bei edukacinė-kultūrinė programa užsienio lietuviams,
įstojusiems į Lietuvos aukštąsias mokyklas.

10

URM , kt.
valstybės
institucijos ir
įstaigos

ŠM M

Eil.
Nr.

04

04-01

04-0101

04-02

04-0201

04-0202

04-0203

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas

2013 m.
asignavimai,
tūkst. Lt

Priemonės vykdymo aprašymas

Tikslas: Naudojantis moderniųjų
technologijų ir informacinės sklaidos
galimybėmis, sukurti lietuvius Lietuvoje ir
užsienyje jungiančią komunikacijos erdvę,
atitinkančią informacinius, socialinius,
kultūrinius ir kitus jų poreikius
Uždavinys: Vadovaujantis efektyvumo ir
sąnaudų proporcingumo kriterijais, sukurti
interneto tinklalapį, jungiantį lietuvius
pasaulyje į vieną komunikacijos erdvę
Priemonė: Plėtoti "Globalios Lietuvos"
profesionalų tinklus
Uždavinys: Užtikrinti Lietuvos nacionalinio
radijo ir televizijos kanalo „LRT Lituanica“
pasiekiamumą ir plėtrą užsienyje
Priemonė: Atlikti televizijos kanalo „LRT
Lituanica“ žiūrimumo ir atitikties užsienio
lietuvių poreikiams tyrimus, užtikrinti
programų kokybę ir įvairovę
Priemonė: Pagal galimybes išlaikyti ir plėsti
televizijos kanalo „LRT Lituanica“
transliavimo per palydovus tinklą ir užsienio
valstybių kabelinių televizijų tinklus, kad
programas galėtų matyti kuo daugiau
Europoje ir Šiaurės Amerikoje gyvenančių
lietuvių
Priemonė: Naudojant naujausias
technologijas, gerinti internetu transliuojamų
LRT programų "LRT televizija", "LRT
kultūra" ir „LRT Lituanica“ perdavimo
kokybę

Įgyvendinanti
institucija

URM , LRT

URM

0

URM

LRT

0

1900

0

LRT

Per palydovus transliuojamo „LRT Lituanica“ kanalo signalas prieinamas visoje Europoje ir Šiaurės
Amerikoje.

LRT

˗
Visos LRT programos transliuojamos tiesiogiai internetu;
˗
LRT Youtube paskyroje http://www.youtube.com/LRTinklas
peržiūrų skaičius jau viršijo 20 milijonų.

LRT

11

Eil.
Nr.

04-0204

05

05-01

05-0101

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas
Priemonė: Inicijuoti ir parengti specialias
televizijos ir radijo laidas apie Lietuvą
užsienio lietuviams ir Lietuvai apie užsienio
lietuvių organizacijas ir jų veiklą, sudaryti
galimybes jas transliuoti Lietuvoje ir
užsienyje

2013 m.
asignavimai,
tūkst. Lt

0

Tikslas: Skatinti Lietuvos diasporą įsitraukti
į informacijos apie Lietuvą sklaidą pasaulyje
Uždavinys: Remiantis Lietuvos diasporos
patirtimi ir ryšiais, koordinuotomis
pastangomis kuo plačiau pristatyti Lietuvą
pasauliui ir plėsti atstovavimą Lietuvos
interesams užsienyje, skatinti Lietuvos
diasporą įsitraukti į atvykstamojo turizmo į
Lietuvą populiarinimą, gausinti Lietuvos
draugų
Priemonė: Įtraukti užsienio lietuvius, ne
lietuvių kilmės Lietuvos diasporos atstovus ir
Lietuvos draugus į Lietuvos pristatymo
pasaulyje sklaidą, teikti jiems informaciją
apie Lietuvos interesus ir Lietuvoje
vykstančius procesus

Priemonės vykdymo aprašymas

Per „LRT Televiziją“ bei „LRT Lituanica“ transliuojama kassavaitinė laida apie užsienyje gyvenančius
lietuvius „Emigrantai“ bei Didžiojoje Britanijoje gyvenančių lietuvių kuriama laida „Tapatybė LT“.

Įgyvendinanti
institucija

LRT

URM , KM ,
ŪM

URM , KM ,
ŪM

45,353

Lėšos skirtos atstovybių Nyderlanduose, Ženevoje, Švedijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Belgijoje, Baltarusijoje,
Suomijoje, Vokietijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose projektams su bendruomene, Lietuvos draugais
finansuoti.
Surengta 11 renginių, kuriuos įgyvendinant dalyvauja Lietuvos diaspora ir Lietuvos draugai, skirti Lietuvos
pristatymui ir jos įvaizdžio formavimui:
Lietuvių menininkų dalyvavimas tarptautiniame meno festivalyje (Lietuvos ambasada Nyderlanduose); K.
Uinskio koncerto organizavimas (Lietuvos ambasada Belgijoje); A. Pojavio pristatymas „Eurovizijos“
konkurse (Lietuvos ambasada Švedijoje); Lietuvos ir Gruzijos vaikų pianistų koncertas „Keys of Youth“
(Lietuvos nuolatinė atstovybė prie JT Ženevoje); Informacinės medžiagos, skirtos Lietuvos dienoms
Baltarusijoje, rengimas, S. Krasausko grafikos darbų pristatymas, Lietuvos dizaino forumo organizuoto
nacionalinio konkurso „Geras dizainas“ nugalėtojų parodos organizavimas (Lietuvos ambasada
Baltarusijoje); Kryžiaus, įamžinančio lietuvių tremtinių amžinojo poilsio vietą Tiumenės srityje, pastatymas
(Lietuvos ambasada Rusijoje); „Lietuviško kino vakarų Helsinkyje“ organizavimas (Lietuvos ambasada
Suomijoje); M oksleivių džiazo bigbendo dalyvavimo dvišaliame Lietuvos-Ukrainos jaunimo kultūrinių
mainų renginyje organizavimas (Lietuvos ambasada Vokietijoje).
Įgyvendinti 5 projektai, skirti Lietuvai reikšmingoms datoms minėti:
Žydų teatro plakatų paroda ir operos solisto R. Karpio bei pianisto D. M ažinto jidiš dainų koncertas
„M alda“ (Lietuvos ambasada Lenkijoje); Paroda žydų atminties tema „Holokausto paroda“ ir projekto
„M isija Sibiras“ pristatymas (Lietuvos ambasada Švedijoje); Dariaus ir Girėno skrydžio 80-ečio minėjimas
(Lietuvos ambasada Jungtinėse Amerikos Valstijose); Lietuvos karaliaus M indaugo karūnavimo dienos

12

URM

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas

2013 m.
asignavimai,
tūkst. Lt

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti
institucija

minėjimas Liuksemburge (Lietuvos ambasada Belgijoje).

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, bendradarbiaujant su Dobužinskio rusų kultūros centru,
organizuotas seminaras ,,Globali Lietuva: nelietuviška išeivija mene‘‘. Seminare dalyvavo iš Lietuvos
kilusių armėnų, rusų, ukrainiečių, lenkų, žydų ir totorių palikuonys, taip pat šiuo klausimu besidomintys
Lietuvos menininkai, tautinių mažumų organizacijų jaunimo atstovai ir valstybinių institucijų atstovai.
Seminaro metu skaityti pranešimai apie lietuvių kilmės menininkus, pristatyta paroda, taip pat renginio
metu iš gamtoje esančių objektų buvo dėliojama trispalvė, veikė įvairios kūrybinės dirbtuvės.
12

Kultūros ministerija, drauge su Vilniaus Universitetu organizavo diskusiją-seminarą ,,Lietuvos-Lenkijos
santykių realijos‘‘. Diskusijoje-seminare dalyvavo mokslininkai iš Lenkijos ir Lietuvos, tautinių mažumų
ekspertai iš Didžiosios Britanijos ir Slovėnijos, studentai bei atstovai iš valstybinių institucijų,
nevyriausybinių organizacijų. Seminaro tikslas - aptarti Lietuvą ir Lenkiją vienijančius ir skiriančius
veiksnius, analizuoti tapatumo išsaugojimo procesus bei Lietuvoje vykstančius procesus kultūros srityje.

KM

Kultūros ministerija organizavo praktinį mokymą ,,Globali Lietuva: nelietuviška išeivija žmogaus teisių
gynimo kontekste‘‘. Šiame seminare dalyvavo iš Lietuvos kilusių lenkų, žydų palikuonys, taip pat tautinių
mažumų organizacijų atstovai ir valstybinių institucijų atstovai.

40,7
05-0102

Priemonė: Rengti ir nemokamai skleisti
užsienyje informacinę medžiagą apie Lietuvą
užsienio kalbomis

05-0103

Priemonė: Rengti ir nemokamai skleisti
užsienyje informacinę medžiagą apie
Lietuvos kultūrą užsienio kalbomis

05-02

Uždavinys: Supažindinti Lietuvos visuomenę
su užsienio lietuvių veikla ir įvairių sričių
laimėjimais

19,623

25

Leidinys „Lietuva Pamatyk! Pajausk! Pamilk!“ išleistas lietuvių, anglų ,vokiečių, rusų, lenkų, norvegų ir
ispanų kalbomis. Leidinys išleistas 2013 metų pabaigoje, bus išplatintas 2014 m.
Informacinių, Lietuvą pristatančių stendų (anglų, vokiečių, portugalų, ispanų klb.) parengimas ir platinimas
lietuvių bendruomenėms (Austrijoje, Kanadoje, Vokietijoje, Urugvajuje, Argentinoje, M alaizijoje,
Brazilijoje, JK, JAV, Airijoje).
Parengtas leidinys „Lietuvos kultūros gidas“. Leidinys pristato Lietuvos ir išeivijos menininkus literatūros,
vaizduojamųjų menų, kino, architektūros ir dizaino, teatro ir šokio srityse. Leidinys yra platinamas per LR
atstovybes užsienio šalyse.

ŪM

URM

KM

URM
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Eil.
Nr.

05-0201

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas
Priemonė: Kartu su užsienio lietuviais
inicijuoti informacijos apie Lietuvos
diasporos veiklą sklaidą Lietuvos
žiniasklaidoje ir visuomenėje
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)

2013 m.
asignavimai,
tūkst. Lt

Priemonės vykdymo aprašymas

9,9

2013 m. kovo 14–28 d. vykusio 18-ojo Vilniaus tarptautinio kino festivalio „Kino pavasaris“ kino filmų
programa „Lietuviai svetur“, kurios metu Lietuvos visuomenei pristatyti užsienyje gyvenančių ir kuriančių
lietuvių kilmės režisierių sukurti 2 dokumentiniai, 2 vaidybiniai ir 5 trumpametražiniai filmai.

Įgyvendinanti
institucija

URM

10666,5

0
0
-

10666,5

Kita informacija:
Kadangi nebuvo priimti LR Seimo įstatymų pakeitimai ir papildymai, nustatantys balsavimą internetu, Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos
planuoti asignavimai – 2 mln. Lt, priemonei įgyvendinti nebuvo panaudoti.
Ūkio ministerija, įgyvendindama „Globalios Lietuvos“ programą (toliau – Programa), iš kitų finansavimo šaltinių (asignavimai nenumatyti Programoje), vykdė šią veiklą:
a) Surengti Lietuvos pristatymo renginiai, kuriuos įgyvendinant dalyvauja Lietuvos diaspora ir Lietuvos draugai:
1. Renginys, skirtas Paryžiaus lietuvių bendruomenei, dalyvių skaičius – 30 asmenų (Paryžius).
2. Velykinis renginys, grįžusiems užsienio lietuviams, 60 asmenų (Vilnius).
3. Renginys su John' Mack'u - automotive klasterio narių susitikimas ir diskusija (13 dalyvių).
4. Gruodžio 3 d. Networking renginys kartu su Vilnius Innovation Forum 2013, skirtas į jį atvykusiems užsienio lietuviams ir Lietuvos verslo atstovams inovacijų srityje –
Networking vakaras (100 asmenų) Vilnius.
5. Gruodžio 14 d. GLL ir Lietuvos banko diskusija su 2013 m. Nobelio premijos laureatu Robert J. Shiller tema “Speculative Asset Prices and Our Broader Purp oses” (110 dalyvių).

14

b) Sukūrė ir plėtoja kontaktų tinklą: kontaktų tinklo nariai yra vadovai ir aukščiausio lygmens vadovai, projektų vadovai, vadybininkai, konsultantai, organizacijų ir institucijų
darbuotojai, užsienyje studijuojantys studentai ir kiti. Tinklo nariai dirba finansų ir investicijų valdymo, verslo ir vadybo s, teisės, konsultacijų, mokslo ir technologijų, gyvybės
mokslų, biotechnologijos, meno ir kultūros, antreprenerystės, politikos ir viešojo sektoriaus, tarptautinės verslo plėtros (eksportas, importas, investicijos) ir kt. srityse.
c) Platino informaciją apie verslo galimybes Lietuvoje:
I. Tarptautiniai Lietuvos įvairių sričių profesionalai teikė konsultacijas Lietuvos verslo ir valstybės institucijų atstovams (6):
II. Įgyvendinant programą „GLL patarėjai verslui“ vyko konsultacijos tarp Lietuvos įmonių ir tarptautinės patirties turinčių Lietuvos profesionalų (10).
III. Naujienos apie užsienio lietuvių veiklas, vizitus, iniciatyvas, renginius ir esamas galimybes Lietuvos verslui VšĮ "Glob al Lithuanian Leaders" (GLL) tinklalapyje (21).
IV. VšĮ "Global Lithuanian Leaders“ (GLL) informaciniai naujienlaiškiai tinklo nariams (6).
V. Pranešimai apie globalių lietuvių vizitus, renginius ir iniciatyvas Lietuvos spaudai („Verslo žinios“) ir interneto portalams (delfi.lt, lrytas.lt, 15min.lt, balsas.lt) (25).
VI. Pranešimai apie LT Big Brother mentorystės programą (3).
Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos pastangomis taip pat sudaryti memorandumai su Olandijos ir Austrijos lietuvių bendruomenėmis, kuriuose susitarta dėl:
˗
˗
˗

abipusio siekimo didinti turistų srautus,
pagalbos užmezgant tiesioginius ryšius tarp turizmo bei kitų suinteresuotų organizacijų,
pagalbos paprastinant formalumus, susijusius su kultūriniais ir turizmo mainais, bendradarbiavimo turizmo rinkodaros srityse ir kt.

Sveikatos apsaugos ministerija, naudodama kitus finansavimo šaltinius, vykdė šią veiklą:
Sukurta tarpvalstybinės sveikatos priežiūros nacionalinio kontaktinio centro (NKC) interneto svetainė (http://www.lncp.lt/), skirta Lietuvos ir užsienio šalių pacientams ir
užtikrinanti, kad būtų sėkmingai įgyvendinamos pacientų teisės į tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugas.
Lietuvos mokslų taryba, naudodama kitus finansavimo šaltinius, vykdė šią veiklą:
1) Užsienio lietuvių mokslininkų stažuotės Lietuvoje: pagal Lietuvos mokslo tarybos vykdomą ES struktūrinių fondų projektą „Konkursinis trumpalaikių mokslininkų vizitų
finansavimas“ 4 mokslininkai atvyko skaityti paskaitas ir vesti seminarų (jų ciklų) Lietuvos mokslo ir studijų institucijose, 1 mokslininkas atvyko atlikti mokslinių tyrimų Lietuvos
mokslo ir studijų institucijose.
2) Užsienio lietuvių mokslininkų dalyvavimas atliekant ekspertinį vertinimą: 4 asmenys dalyvavo vertinant Visuotinės dotacijos priemonės projektus, pateiktus III kvietimui,
1 asmuo dalyvavo vertinant projektus, pateiktus pagal Nacionalinės lituanistikos plėtros Lietuvoje 2009-2015 m. programos VII kvietimą.
3) Užsienio lietuvių mokslininkų dalyvavimas projektų įgyvendinime: 1 mokslo projektas pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros Lietuvoje 2009-2015 metų programą, 1 mokslo
projektas pagal nacionalinę mokslo programą „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“, 8 mokslo projektai pagal Visuotinės dotacijos priemo nės I-III kvietimus.
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