„GLOBALIOS LIETUVOS PROGRAMOS TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS IR VEIKLA 2014 M.

Eil.
Nr.

01

0101

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2014 metų
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
visuomenėje
„Globalios Lietuvos“ sampratą, skatinti
užsienio lietuvius puoselėti lietuvių
tautinį
tapatumą,
lietuvybę
ir
bendruomeniškumą,
remti
užsienio
lietuvių žiniasklaidą

Įgyvendinanti institucija

Užsienio reikalų ministerija,
Kultūros ministerija, Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija,
Švietimo ir mokslo ministerija
Užsienio reikalų ministerija,
Kultūros ministerija, Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija,
Švietimo ir mokslo ministerija
„Globalios Lietuvos apdovanojimai 2014“ – kasmetinis renginys, skirtas pagerbti ir paskatinti
įsitraukti į Lietuvos gyvenimą Lietuvos diasporos profesionalus, savo darbais ir pasiekimais
kuriančius tarptautines galimybes Lietuvai (vyko LR Prezidentūroje).
Be plane numatytų asignavimų įvykdytos šios veiklos:
URM sausio 3 d. organizuotas susitikimas – diskusija su diasporos ekspertu iš Airijos Kingsley
Aikins. Diskusijoje „Diasporos telkimas valstybei: Airijos pavyzdys“ svečias dalijosi įžvalgomis apie
diasporos reikšmę kilmės šaliai.

010101

Priemonė: skleisti „Globalios Lietuvos“
idėją

30

URM Užsienio lietuvių departamento direktorė Dubline susitiko su Airijos URM pareigūnais,
kuruojančiais Airijos diasporos klausimus bei Airijoje gyvenančiais lietuviais. Abiejuose
susitikimuose pristatytos prezentacijos „Globalios Lietuvos“ programos įgyvendinimo ir „Globalios
Lietuvos“ idėjos populiarinimo tema.
URM Užsienio lietuvių departamento direktorė gegužės 15 d. susitiko su Belgijos lietuviais. Vyko
diskusija „Globalios Lietuvos“ įgyvendinimo klausimais, Belgijos lietuvių bendruomenė pristatė savo
planus lituanistinio švietimo ir kultūrinės veiklos srityse. Susitikta su ES institucijose dirbančiais
lietuviais profesionalais.
Lietuvos diasporos politika ir Programa pristatyta rugsėjo 16-17 d. Lione (Prancūzija) vykusioje
tarptautinėje konferencijoje, skirtoje daug pasiekusių diasporos profesionalų ir jų galimai įtakai šalių
vystymuisi aptarti. Konferencijoje patirtimi su Europos Kaimynystės Politikos Pietų šalių partnerėmis
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Užsienio reikalų ministerija

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2014 metų
asignavimai,
tūkst. Lt

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti institucija

dalijosi diasporos politikos srityje dirbantys ekspertai iš daugiau kaip 20 pasaulio valstybių bei
tarptautinių organizacijų.
URM rugsėjo 25 d. surengtas seminaras – diskusija „Parlamentinė biblioteka valstybės informacijos
politikos kontekste“, kuriame patirtimi kaip efektyviai teikti informaciją valstybės politikos
formuotojams dalijosi Amerikos lietuvė, etnologė E. Bradūnaitė, anksčiau dirbusi JAV Kongreso
bibliotekoje. Dalyvavo M. Mažvydo bibliotekos atstovai, mokslininkai ir LR Seimo kancleris J.
Milerius, LR Seimo Informacinės visuomenės plėtros komiteto ir Seimo Parlamentinių tyrimų
departamento atstovai.
Programa pristatyta lapkričio 3 d. vykusioje Baltijos valstybių konferencijoje „2nd Baltic Interministerial Round Table on Migrant Education Policy Partnership“.

10

Sukurtas video blogas www.thedeepsplash.com, kuriame publikuojama informacija apie užsienio
šalyse gyvenančius lietuvių menininkus. Nuolat atnaujinamoje Naujienų rubrikoje skelbiama
informacija apie užsienyje gyvenančių lietuvių menininkų kūrybos pristatymus Lietuvoje ir užsienyje.
Sukurti 9 video epizodai: apie kompozitorę Liną Lapelytę, dizainerį Povilą Utovką, filosofą Tomą
Čiučelį, fotomenininkes Vitą Zaman ir Indrę Šerpytytę, šiuolaikinio meno atstovus Mindaugą
Gapševičių, Robertą Narkų, Eglę Jauncemaitę, Paul Paper (Paulių Petraitį).

Kultūros ministerija

Parama užsienio lietuvių organizacijų ir ugdymo įstaigų veiklai. Visiškai arba iš dalies skirtas
finansavimas 95 užsienio lietuvių organizacijų projektams.
Teiktas finansavimas 118 diplomatinių atstovybių projektų, vykdytų kartu su užsienio lietuviais.
Parama Baltarusijos ir Rusijos lietuvių bendruomenėms skiriant dotacines lėšas patalpų išlaikymui.

010102

Priemonė: remti užsienio lietuvių, tarp jų
ir jaunimo organizacijų veiklą, skirtą
lietuvybei,
bendruomeniškumui,
Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių
lietuvių bendradarbiavimui puoselėti

470,3

Skatinant bendruomeniškumą ir stiprinant lietuvybę, taip pat suteikta organizacinė ir informacinė
pagalba užsienio lietuvių meno kolektyvams, dalyvavusiems jubiliejinėje Dainų šventėje „Čia mūsų
namai“; UR ministras šventės uždarymo koncerto metu įteikė apdovanojimą „Aukso paukštė“, skirtą
geriausio užsienio lietuvių meno kolektyvo vadovui.
Be plane numatytų asignavimų įvykdytos šios veiklos:
Minint Mindaugo karūnavimo dieną, užsienio lietuvių bendruomenėms išplatintas kvietimas giedoti
Lietuvos himną, o diplomatines atstovybes ministras L. Linkevičius pakvietė sutelkti lietuvių
bendruomenes ir padėti organizuoti šiuos renginius.
Užsienio reikalų ministras L. Linkevičius balandžio 17 d. susitiko su Pietų Amerikos lietuviais,
atvykusiais į Lietuvą mokytis lietuvių kalbos, istorijos, geografijos, tikybos bei etnokultūros.
URM Užsienio lietuvių departamento direktorė birželio 13–15 d. Sigtunoje, Švedijoje, dalyvavo
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Užsienio reikalų ministerija

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2014 metų
asignavimai,
tūkst. Lt

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti institucija

Europos lituanistinių mokyklų sąskrydyje „Draugystės tiltas 2014“. Renginio metu aptarti „Globalios
Lietuvos“ programos ir ryšių su užsienio lietuviais stiprinimo klausimai su Švedijos lietuvių
bendruomenės valdyba ir kitų šalių bendruomenių atstovais.
URM Užsienio lietuvių departamento direktorė dalyvavo spalio 25 d. LR ambasadoje Londone
vykusiame Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės organizacijų vadovų susitikime. Trečiąjį kartą
rengiamame metiniame bendruomenės organizacijų lyderių susirinkime pasirašyta Vienybės
deklaracija, vyko diskusija diasporos veiklos koordinavimo klausimais.
Gruodžio 11 d. ministras L. Linkevičius susitiko su Užsienio lietuvių studentų klubo atstovais.
Susitikimo metu su atvykusiais iš skirtingų šalių (Kazachstano, Rusijos, Lenkijos, Estijos ir
Baltarusijos) jaunuoliais diskutuota Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo bei referendumo
sėkmės tema, kalbėta apie tai, kaip užsienio lietuviai gali prisidėti prie Lietuvos gerovės kūrimo.
Užsienio lietuvių studentų klubas (ULSK) – organizacija, vienijanti lietuvių kilmės jaunimą,
atvykstantį studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose.
Gruodžio 11 d. Prezidentė D. Grybauskaitė ir ministras L. Linkevičius susitiko su Baltarusijoje,
Lenkijoje, Latvijoje ir Kaliningrado srityje veikiančių lietuviškų mokyklų mokiniais ir jų mokytojais,
įteiktos Kalėdinės dovanos.
Gruodžio 22 d. UR ministras ir viceministras M. Bekešius susitiko su Pasaulio lietuvių jaunimo
sąjungos atstovais. Susitikime URM dalyvavo 34 jaunuoliai iš 18 skirtingų šalių. Renginio tikslas –
aktyvesnis Lietuvos institucijų ir užsienyje gyvenančių lietuvių dialogas, siekiant sustiprinti
bendradarbiavimą, aktyvinti užsienio lietuvių įsitraukimą į Lietuvos ekonominį, politinį, socialinį ir
kultūrinį gyvenimą, domėjimasis UR ministerijos prioritetinėmis veiklos sritimis, balsavimu internetu,
Lietuvos diplomatinių atstovybių plėtros ir ryšių su vietos lietuviais palaikymu.
URM Užsienio lietuvių departamento direktorė dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos
organizuojamo konkurso, skirto užsienio lietuvių mokslininkų mokslo premijoms už aukšto
tarptautinio lygio mokslo pasiekimus, komisijos veikloje.

163

Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos 2014 m. finansavimo konkursui skirta 100 tūkst. Lt:
finansuota organizacijos „Lietuvos skautija“ įgyvendinama programa „Skautiškas tiltas tarp Lietuvos
ir išeivijos“ ir Pasaulio lietuvių jaunimo organizacijos Lietuvoje įgyvendinama programa „Pasaulio
lietuvių jaunimo sąjungos stiprinimas 2014“.
Lietuvos jaunimo užsienyje atstovaujančių organizacijų mokymo paslaugoms skirta 62,95 tūkst. Lt.
Siekiant stiprinti Lietuvos jaunimo užsienyje atstovaujančių organizacijų organizacines kompetencijas,
organizuotos šios mokymo paslaugos:
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Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2014 metų
asignavimai,
tūkst. Lt

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti institucija

suorganizuotos septynių atvejų analizės ir konsultacijos 7 šalių lietuvių jaunimo organizacijoms
(Suomijos, Austrijos, Danijos, Islandijos, Egipto, Rusijos, Prancūzijos;
surengti 3 regioniniai renginiai ir nuotolinės konsultacijos po jų (1 Skandinavijos šalims, 1 vidurio
Europos šalims ir 1 visų užsienio lietuvių jaunimo sąjungų atstovams Lietuvoje), kuriuose dalyvavo
užsienio lietuvių jaunimo organizacijų atstovai;
IV ketv. įvyko 2011 – 2013 metais vykdytų mokymų ir konsultacijų užsienio lietuvių jaunimo
organizacijoms poveikio analizė.
6-iose lietuviškose formaliojo ugdymo įstaigose užsienyje dirbo 52 mokytojai siųsti iš Lietuvos, 38iose neformaliojo ugdymo įstaigose Rusijoje (tarp jų ir Kaliningrado srityje), Baltarusijoje, Latvijoje,
Lenkijoje, Gruzijoje ir Ukrainoje dirbo 38 mokytojai iš Lietuvos. Švietimo ir mokslo ministerija
apmoka šių pedagogų darbą, skiria išmokas kelionės, kelionės draudimo ir vizų gavimo išlaidoms
padengti. Išvykę pedagogai ministerijai teikia dalykines ataskaitas apie įvykdytas veiklas.
Pelesos vidurinė mokykla lietuvių mokomąja kalba (Baltarusija), kurios steigėjas yra Švietimo ir
mokslo ministerija, yra visiškai išlaikoma Lietuvos Respublikos lėšomis.
Su 3 (įskaitant Pelesos) formaliojo ugdymo įstaigomis užsienyje sudarytos lėšų naudojimo sutartys
ugdymo proceso organizavimui ir jo gerinimui bei lituanistinių projektų įgyvendinimui.
8 formaliojo ugdymo mokykloms skirtos lėšos vadovėlių ir mokymui skirtų knygų, padėsiančių
įgyvendinti lituanistinio švietimo veiklą, įsigijimui.
010103

Priemonė: skatinti ir remti formaliojo ir
neformaliojo ugdymo įstaigų užsienyje
lituanistinio švietimo veiklą

5535

Įsigytos audio knygos, edukaciniai žaidimai 4-8 metų vaikams, elektroninės skaityklės, vadovėliai ir
grožinė literatūra. Šiomis ir kt. priemonėmis aprūpintos ir dar bus aprūpinamos užsienio lietuvių
formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigos.
Lietuvos pirmoko pasus kaip Lietuvos dovaną gavo daugiau nei 1600 formaliojo ir neformaliojo
lituanistinio švietimo įstaigas šiemet pradėjusių lankyti vaikų iš 15 šalių.
Organizuota 10 dienų trukmės vasaros stovykla užsienio lietuvių vaikams "Lietuva esi, buvai ir būsi"
(dalyvavo 29 vaikai) ir 2 sav. trukmės Rusijos Šiaurės ir Sibiro užsienio lietuvių vaikų ir jaunimo
vasaros stovykla Alantoje (dalyvavo 50 vaikų ir jaunimo).
Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo seminarai: Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykloje seminaras
užsienio formaliojo švietimo įstaigų vadovams (18 dalyvių), užsienio neformaliojo lituanistinio
švietimo mokyklų mokytojų seminaras Druskininkuose (60 dalyvių), besisteigiančių užsienio
lituanistinių mokyklų ir pradedančių dirbti lituanistinėse mokyklose“ mokytojų seminaras (32
dalyviai), seminaras Rygos lietuvių vidurinėje mokykloje formaliojo ugdymo mokyklų lietuvių kalbos
ir pradinių klasių mokytojams „Inovatyvūs mokymo metodai lietuvių kalbos pamokoje“ (25 dalyviai),
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Švietimo ir mokslo ministerija

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2014 metų
asignavimai,
tūkst. Lt

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti institucija

seminaras „Multikultūrinis ugdymas – ugdymo kokybės prielaida“ (20 dalyvių).
Organizuoti lituanistinių mokyklų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminarai: Stokholmo
lituanistinėje mokykloje „Saulė“ (12 dalyvių) ir Dublino „4 vėjų“ lituanistinėje mokykloje (18
dalyvių).
Organizuota konferencija užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams „Aš matau savo ateitį“ (23
dalyviai), raiškiojo skaitymo konkursas „Mano sapnuose vaikštai, Lietuva” (87 skaitovai), tarptautinis
liaudiškų šokių ir dainų festivalis “Darni mūsų dainų ir šokių pynė“ (57 dalyviai), meninių darbų atvirukų „Sveikinimas Lietuvai“ konkursas (sulaukta 142 darbų). Vyko Dublino 7 vėjų lituanistinės
mokyklos, Rygos lietuvių vidurinės mokyklos, Vilniaus lietuvių namų mokinių mainai.
Organizuotas užsienio lietuviškų mokyklų abiturientų dalyvavimas Litexpo parodoje „Mokslas.
Studijos 2014“.
Dalinai finansuotas (50 proc. stovyklos kainos) užsienio lietuvių dalyvavimas stacionarinėse vaikų
vasaros poilsio stovyklose. Šiose vasaros stovyklose aktyviai dalyvavo 131 užsienio lietuviai vaikai.
Nacionalinio diktanto konkurse dalyvavę bei mažiausiai klaidų diktante padariusieji penki lietuviškų
bendrojo lavinimo mokyklų ir lituanistinių mokyklų užsienyje mokiniai buvo apdovanoti edukacine
kelione į Lietuvą.
5 lietuvių bendruomenės atstovai iš Pietų Amerikos (3 iš Argentinos ir 2 iš Urugvajaus) lankėsi
Lietuvoje. Jiems buvo organizuoti Vilniaus lietuvių namuose lietuvių kalbos, istorijos, geografijos,
tikybos/dorinio ugdymo, etnokultūros dalykų mokymai bei edukacinė pažintinė veikla. Vasarą jiems
buvo suteikta galimybė dalyvauti Klaipėdos universiteto lietuvių kalbos ir kultūros kursuose.
Įvykdytas užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio švietimo projektų konkursas. Finansuoti 87
projektai iš 23 kraštų.

010104

010105

Priemonė: organizuoti specialistų darbą
užsienio lietuvių organizacijose ir
kultūros įstaigose
Priemonė: organizuoti seminarus ir
kursus užsienio lietuvių organizacijų
atstovams

Įvykdytas Lietuvos kultūros ir meno darbuotojų, teiksiančių paslaugas Lenkijoje, konkursas.
147,9

Administruojamos sutartys su 10 kultūros ir meno darbuotojų, teikiančių paslaugas Latvijoje,
Lenkijoje ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje. Ministerija apmoka už darbą, padengia kelionių,
kelionių draudimo ir vizų gavimo išlaidas.
Užsienio lietuvių organizacijų žiniasklaidininkų seminaras Vilniuje. Dalyvavo 40 užsienio lietuvių
organizacijų atstovų iš 30 valstybių.

74,8

Be plane numatytų asignavimų:
Spalio 3-5 d. vykusiame LR ambasadorių ir Europos kraštų užsienio lietuvių bendruomenių
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Užsienio reikalų ministerija

Užsienio reikalų ministerija

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2014 metų
asignavimai,
tūkst. Lt

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti institucija

pirmininkų suvažiavime Hiutenfelde (suvažiavimą inicijavo Vokietijos Lietuvių bendruomenė)
surengtos trys sesijos: „Lietuvių bendruomenių gerosios patirtys sprendžiant praktines veiklos
problemas savo buvimo šalyse“, „Lietuvių bendruomenės ES valstybėse - Lietuvos interesų
atstovavimo partneriai“ ir atvira diskusija aktualiais klausimais. Ministras L. Linkevičius akcentavo,
kad tautiečių, gyvenančių užsienyje, įtraukimas į Lietuvos gyvenimą vertinamas kaip vienas iš šalies
užsienio politikos prioritetų.
010106
010107

0102

010201

Priemonė: remti
žiniasklaidą

užsienio

lietuvių

Priemonė: aprūpinti užsienio lietuvių
organizacijas ir
kultūros įstaigas
medžiaga apie Lietuvą, tautine atributika
Uždavinys:
diegti
šiuolaikiškas
informacines ir ryšių technologijas –
modernizuoti lituanistinį švietimą ir
įtvirtinti glaudesnes jo sąsajas su
Lietuvos švietimo sistema
Priemonė: sukurti plačiai prieinamą
modulinę mokymosi aplinką, naudojant
šiuolaikiškas informacines technologijas,
ir aprūpinti užsienio lituanistines
mokyklas įvairia mokymosi medžiaga –
tekstine, vaizdine, garsine

5,1

Užsienio lietuvių periodinių leidinių prenumerata.

24,6

40 užsienio lietuvių organizacijų ir kultūros įstaigų aprūpinta medžiaga apie Lietuvą, tautine
atributika. Aprūpinimas vykdomas atsižvelgus į užsienio lietuvių organizacijų išreiškiamą poreikį.

Užsienio reikalų ministerija

Užsienio reikalų ministerija

Švietimo ir mokslo ministerija

Palaikoma interneto svetainė Lituanistika mokykloje – lietuvių kalbos ir užsienio lietuviškų mokyklų
mokytojams http://www.lituanistika.emokykla.lt/
Užsienio bendrojo ugdymo lietuviškos mokyklos aprūpintos mokymo priemone „Kalba mane augina“,
skirta 1-4 klasių mokiniams.
30

Be plane numatytų asignavimų, iš kitų finansavimo šaltinių, taip pat Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšomis, įvykdytos šios veiklos:

Švietimo ir mokslo ministerija

Parengtas internetinis A2 mokėjimo lygio lietuvių kalbos mokymo kursas suaugusiesiems asmenims
darbui su mokytoju.
Parengtos 4 priemonės B1 lygiui: skaitinių knyga, lietuvių kalbos mokymo pratybos, kūrybinio
rašymo knyga ir mokytojo knyga (lietuvių kalbos ugdymo metodikos).

02

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

Užsienio reikalų ministerija,
Kultūros ministerija, Lietuvos
vyriausiojo archyvaro tarnyba,
Švietimo ir mokslo ministerija

6

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

0201

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

020101

Priemonė: plėtoti Pasaulio
ekonomikos forumo veiklą

lietuvių

2014 metų
asignavimai,
tūkst. Lt

0202

Įgyvendinanti institucija

Užsienio reikalų ministerija

30

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
020102

Priemonės vykdymo aprašymas

Skirtas finansavimas Pasaulio lietuvių ekonomikos forumo, vykusio liepos 7 d., organizavimui,
dalyvauta organizuojant.

Užsienio reikalų ministerija

Lietuvos ambasada Berlyne gruodžio 12 d. organizavo Hamburgo Lietuvos verslo klubo steigimą,
kuriame buvo aptariamos galimybės stiprinti Lietuvos-Vokietijos prekybinius ryšius ir Lietuvos
ekonominis potencialas.
Skirtas finansavimas liepos 10-13 d. vykusiam Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimui.
Be plane numatytų asignavimų įvykdytos šios veiklos:

24

LR ambasada Ministro Pirmininko vizito metu spalio mėn. JAV organizavo Apskritąjį stalą lietuvių
verslo bendruomenei Los Andžele.
LR ambasada JAV Garbės konsulatų atidarymo metu birželio mėn. (Madisone) organizavo garbės
konsulų bei lietuvių bendruomenės susitikimą su užsienio reikalų ir kultūros ministru, kurių metu
svarstyti eksporto plėtros (tame tarpe ir kultūros (kino verslo srities eksporto) klausimai.
2014 m. lapkričio 25 d. LR ambasada Švedijoje Stokholme kartu su Linšiopingo universiteto
Migracijos, etniškumo ir visuomenės tyrimų institutu, lietuvių bendruomene Švedijoje bei Stokholmo
universiteto Baltų, suomių ir vokiečių kalbų departamentu organizavo seminarą „Rytų ir Vakarų
susitikimas: darbo jėgos migracija į Švediją“.
LR ambasada Turkijoje surengė Alanijos lietuvių bendruomenės atstovų ir Antalijos Prekybos
pramonės rūmų ir Antalijos mero susitikimą, kur aptarta ekonominio bendradarbiavimo plėtra.
Lietuvos konsulatas Seinuose lapkričio 13 d. organizavo seminarą Lenkijos lietuvių visuomeninių
organizacijų atstovams apie verslumą.

Uždavinys: susisteminti informaciją apie
Lietuvai reikšmingą kultūros paveldą
užsienyje, skatinti užsienio lietuvius
dalyvauti prižiūrint kultūros paveldą

Užsienio reikalų ministerija

Užsienio reikalų ministerija,
Kultūros ministerija

7

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2014 metų
asignavimai,
tūkst. Lt

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti institucija

užsienyje ir skleisti apie jį informaciją

Įvykdyti Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo globos, apsaugos ir įamžinimo projektai:
 Atminimo lentos, skirtos kalbininkui J. Jablonskiui, atidengimas Gardino mieste, Baltarusijoje;
10

020201

020301

Rinkta informacija apie Sankt Peterburgo Karo istorijos artilerijos, karo ryšių ir inžinerijos muziejuje,
Rusijos mokslų akademijos bibliotekoje, Rusijos valstybiniame istorijos archyve, Rusijos
nacionalinėje bibliotekoje saugomą istorinę ikonografinę ir kartografinę medžiagą. Tvarkytos K.
Donelaičio atminties vietos. Išeivijos archyvuose dirbantiems specialistams surengti mokymai,
aprašyta dalis bendrojo Amerikos lietuvių fondo dokumentų. Į Lietuvą parvežti signataro K.S. Šaulio
daiktai. Tyrinėta Lenkijoje esanti Raudondvario Tiškevičių bibliotekos dalis. Į Lietuvą parvežti
Aliutės Mečys kūriniai. Rinkta ir sisteminta JAV esanti medžiaga apie lietuvių karo pabėgėlius
Vokietijoje.

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

Užsienio reikalų ministerija

 K. Donelaičio muziejaus ir gimtinės priežiūra Kaliningrade, Rusijoje.

Priemonė: Lietuvai reikšmingo kultūros
paveldo užsienyje paieška, sklaida,
priežiūra ir sugrąžinimas, įtraukiant į šį
darbą užsienyje gyvenančius lietuvius
187,6

0203

 Kompozitoriaus V. Bacevičiaus kūrybinio paveldo išsaugojimas;

Kultūros ministerija

Užsienio reikalų ministerija,
Lietuvos vyriausiojo archyvaro
tarnyba

16

2014 m. gegužės 29 – birželio 17 d., vykdydami projektą „Lietuvių išeivijos archyvų specialistų
mokymai Lituanistikos tyrimo ir studijų centre ir lietuvių išeivijos archyvinės medžiagos tvarkymas
Amerikos lietuvių kultūros archyve ALKA“, Lietuvos archyvų specialistai dirbo Čikagoje (JAV).
Kartu su JAV Lietuvių bendruomenės archyvų komitetu Čikagoje surengtas Archyvų seminaras,
Putname (JAV) tvarkyti BALF dokumentai, kurie buvo pradėti tvarkyti 2013 m., vykdant tą pačią
priemonę. Informacija apie dokumentus buvo pateikta Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje
(toliau – EAIS) ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai.
2014 m. lapkričio 9–17 d. Lietuvos centrinio valstybės archyvo Garso ir videodokumentų skyriaus
vedėjos Ingos Vizgirdienės vizito Filadelfijoje (JAV) metu atliktas tiriamasis darbas Pensilvanijos
istorikų draugijos bibliotekoje, kurioje saugomi lietuvių išeivijos rašytiniai, vaizdo ir garso
dokumentai. Į Lietuvą parvežti lietuvių išeivijos garso dokumentai – Filadelfijos lietuvių radijo
„Bendruomenės balsas“ įrašai. Taip pat peržiūrėti ir aprašyti lietuviški rašytinių dokumentų fondai,
esantys Pensilvanijos istorikų draugijos (Historical Society of Pensylvania) bibliotekoje, Lietuvos

8

Lietuvos vyriausiojo archyvaro
tarnyba

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2014 metų
asignavimai,
tūkst. Lt

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti institucija

vyriausiojo archyvaro tarnybai pateikti duomenys apie vieną užsienio lietuvių saugomą dokumentų
rinkinį.
Duomenų (užpildytų klausimynų) iš užsienio lietuvių bendruomenių ar atskirų dokumentų saugotojų
apie jų turimus fondus ar rinkinius negauta. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos darbuotojai
identifikavo ir į informacinę erdvę integravo trisdešimt užsienio lietuvių saugomų dokumentų rinkinių
(Informacija surinkta iš Kanados lietuvių bendruomenės interneto svetainės ir pateikta EAIS).
020302

Priemonė: organizuoti informacijos apie
lietuvių archyvus užsienyje sklaidą
viešojoje erdvėje

0204

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

10

Dokumentinės parodos „Ženevos duris pravėrus. Lietuva Tautų Sąjungoje“ koncepcijos, tekstų,
dizaino sukūrimas ir spausdinimas;

Užsienio reikalų ministerija

Brazilijos lietuvių bendruomenės dokumentų skaitmeninimas.

Užsienio reikalų ministerija,
Kultūros ministerija, Švietimo
ir mokslo ministerija

Mokslo premijos lietuvių kilmės užsieniečiams mokslininkams bei Lietuvos Respublikos pilietybę
turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje paskirtos Laimutei Balodei (Latvija), Algirdui
Marchertui (JAV), Ramūnui Stepanauskui (JAV), Katarzynai Korzeniewskai-Wolek (Lenkija).
Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo organizavimą nuspręsta atidėti.
Be plane numatytų asignavimų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, įvykdytos šios veiklos:

020401

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

užsienio lietuvių mokslininkų mokslo projektai, laimėję konkurso būdu finansavimą pagal Visuotinės
dotacijos priemonės kvietimus:
65

1 mokslo projektas pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros Lietuvoje 2009–2015 metų programą
(http://www.lmt.lt/lt/mkf/lit-pletra/lit.html );
6
mokslo
projektai
pagal
(http://www.lmt.lt/lt/mkf/vd.htm ).

Visuotinės

dotacijos

priemonės

I–III

kvietimus

5 mokslininkai dalyvavo vertinant Visuotinės dotacijos priemonės III kvietimo projektus, 1 – vertinant
Nacionalinės lituanistikos plėtros Lietuvoje 2009–2015 metų programos VII kvietimo projektus, 2 –
vertinant Mokslininkų grupių V kvietimo projektus (http://www.lmt.lt/lt/mkf/mip.htm ).
Pagal Lietuvos mokslo tarybos vykdomą ES struktūrinių fondų projektą „Konkursinis trumpalaikių
mokslininkų vizitų finansavimas“ (http://www.lmt.lt/lt/mkf/parama/es-vizitai.html ) įvyko šio tipo

9

Švietimo ir mokslo ministerija

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2014 metų
asignavimai,
tūkst. Lt

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti institucija

vizitai (stažuotės):
į Lietuvos mokslo ir studijų institucijas 13 mokslininkų atvyko skaityti paskaitų ir vesti seminarų (jų
ciklų), 5 – atlikti mokslinių tyrimų, 2 – dalyvauti doktorantūros procese.

020402

Priemonė: skatinti užsienio lietuvius
studijuoti Lietuvoje, stiprinti Lietuvoje ir
užsienyje gyvenančių mokslininkų ryšius
ir organizuoti bendrus renginius

14,6

Pietų Amerikos lietuvių jaunimo mokymo ir kultūrinės programos organizavimas Vilniaus lietuvių
namuose (mokymai truko 6 mėn., programą sudarė lietuvių kalbos, istorijos, geografijos, tikybos bei
etnokultūros mokomieji dalykai).

Užsienio reikalų ministerija

Susitikimai su užsienio lietuvių jaunimo organizacijų atstovais.
2014.05.09 Italijoje, „Romaeuropa“ fondo būstinėje atidaryta tinklo menininko Laimono Zako paroda
„Glitchr: The Social Breakdown“. L. Zakas kartu su eksperimentinės elektroninės muzikos kūrėju
Miša Skalskiu (aka96WRLD) atliko specialiai šiai parodai sukurtą audio ir videoperformansą. Parodos
kuratorės: Annapaola Intrisano ir Paola Micalizzi.
2015.05.17 - 08.30 Kompjeno mieste, Prancūzijoje, veikė dešimties lietuvių iliustruotojų paroda
„Lithuania & Stasys L'Homme Cent têtes“, kurioje išskirtinis dėmesys skirtas dailininko Stasio
Eidrigevičiaus kūrybai.

15
020403

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

2014.05.23 LR ambasadoje Austrijoje įvyko susitikimas su Nacionalinės premijos laureatu, poetu,
prozininku, dramaturgu Sigitu Parulskiu. Susitikime dalyvavo Austrijos lietuvių bendruomenės nariai,
Vienoje studijuojantys lietuvių studentai.

Kultūros ministerija

2014.06.14 LR ambasadoje Berlyne įvyko LR kultūros atašė Vokietijoje ir Šeštadieninės Berlyno
lietuvių mokyklėlės organizuotas susitikimas su vaikų rašytoju ir iliustruotoju Pauliumi Juodišiumi.
2014.06.13-15 Švedijoje, Sigtunoje, surengta dešimtoji užsienio lituanistinių mokyklų stovykla
„Draugystės Tiltas“, skirta bendruomenių atstovams, mokytojams, vaikams, tėvams, pritraukianti iki
200 lietuvių ir jų draugų iš visos Europos, taip pat JAV, Kanados. Šiemet čia vyko kvalifikacijos
kėlimo seminarai mokytojams, daug muzikinių, skaitymo, kūrybiškumo skatinimo užsiėmimų
vaikams.

20,1

Teiktas dalinis projektinis finansavimas:
 Renginio „Sugrįžimai“, suburiančiam užsienyje ir Lietuvoje kuriančius ir atliekančius muzikus,
organizavimui (pagal sutartį su asociacija „Lietuvos muzikos rėmimo fondas“).
 Renginio „Migruojantys paukščiai“, suburiančio Lietuvoje ir užsienyje kuriančius menininkus
dalintis idėjomis ir darbais Lietuvai, organizavimui (pagal sutartį su VšĮ „LT Identity“).

10

Užsienio reikalų ministerija

2014 metų
asignavimai,
tūkst. Lt

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

03

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

Užsienio reikalų ministerija,
Lietuvos
statistikos
departamentas,
Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija,
Švietimo ir mokslo ministerija

0301

Uždavinys: vykdyti užsienio lietuvių
būklės ir poreikių stebėseną

Užsienio reikalų ministerija,
Lietuvos
statistikos
departamentas

030101

Priemonė: atlikti užsienio lietuvių būklės
ir (ar) poreikių tyrimus / apklausas

030102

0302

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

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti institucija

23

UAB „Vilmorus“ 2014 m. atlikta Užsienio lietuvių nuomonės apklausa apie jų būklę ir poreikius
Užsienio reikalų ministerijoje visuomenei ir žiniasklaidai pristatyti 2013 m. atliktos apklausos
rezultatai.

Užsienio reikalų ministerija

46,1

Paskelbta statistinė informacija oficialiosios statistikos portale, apmokėta užsienio valstybių
nacionalinėms statistikos institucijoms už surašymo informacijos parengimą, parengtas lankstinukas
„Lietuviai pasaulyje“, organizuota spaudos konferencija. Informaciją galima rasti čia:
http://osp.stat.gov.lt/documents/29256/318822/Skaidres_spaudos_konferencijai_2014_12_12.pdf

Lietuvos
departamentas

statistikos

Užsienio reikalų ministerija,
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija
Dalinis finansavimas mokymų „Lyderystė ir viešieji ryšiai lietuvių jaunimo sąjungų veiklose“
organizavimui.
Be plane numatytų asignavimų įvykdytos šios veiklos:

030201

Priemonė: plėtoti užsienio lietuviams
svarbios informacijos teikimą

9,8

Administruojama Užsienio lietuvių departamento įsteigta 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. Per metus nuolatinių sekėjų skaičius nuo 2013 m. išaugo daugiau kaip
2 kartus (2013 m. gruodį buvo 1200 nuolatinių sekėjų, o dabar jų – virš 2700).
Remiantis URM disponuojama ir kitų institucijų teikiama informacija, atnaujinama www.urm.lt
svetainės informacija užsienio lietuviams aktualiais klausimais.
Užsienio lietuvių bendruomenių ir organizacijų kontaktams periodiškai išplatinamas Užsienio reikalų
ministerijos rengiamas viešųjų žinučių sąvadas „Lithuanian Diplomatic Playbook“ ir savaitės įvykių
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Užsienio reikalų ministerija

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2014 metų
asignavimai,
tūkst. Lt

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti institucija

apžvalga „Weekly News from Lithuania“.
Užsienio lietuvių bendruomenėms ir LR institucijoms siunčiamas departamento rengiamas
informacinis naujienlaiškis „Globali Lietuva“.
Ministras L. Linkevičius ir Užsienio lietuvių departamento direktorė G. Damušis dalyvavo radijo ir
televizijos laidose, kur pristatė Lietuvos diasporos politiką, Programos įgyvendinimą bei Globalios
Lietuvos sėkmės istorijas.

0,5

0303

2014 m. išleistas elektroninis leidinys „Gyvenimas ir darbas Lietuvoje“ (64 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 svarstantiems galimybę, sugrįžti į Lietuvą tautiečiams.
2014 m. išleistą elektroninį leidinį „Gyvenimas ir darbas Lietuvoje“ galite rasti SADM tinklapyje
adresu: http://www.socmin.lt/lt/socialine-integracija/tarptautine-migracija-lietuvoje.html

Uždavinys: sukurti paslaugų sistemą,
skirtą grįžtantiems į tėvynę lietuviams ir
jų šeimos nariams reintegruotis Lietuvoje

030301

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

0304

Uždavinys: skatinti grįžti (taip pat ir
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

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija

29,9

2014 m. sausio 27 d. pasirašytas susitarimas su VšĮ „Gera būsena“ dėl 2012 m. liepos 20 d.
psichologinių konsultacijų internetu teikimo paslaugų sutarties Nr. D4-307 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. 2014 m. suteikta psichologinių konsultacijų 150 skirtingų iš
Lietuvos emigravusių asmenų.

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija

Užsienio reikalų ministerija,
Kultūros ministerija, Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija,
Sveikatos apsaugos misterija,
Švietimo ir mokslo ministerija,
Ūkio ministerija

12

Eil.
Nr.

030401

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas
Priemonė:
kartu
su
savivaldybėmis inicijuoti
bendras su užsienio lietuviais
ir projektus, skirtus liepos
Pasaulio lietuvių vienybės
paminėti

Lietuvos
ir remti
iniciatyvas
17-ajai –
dienai –

2014 metų
asignavimai,
tūkst. Lt

26,4

Priemonės vykdymo aprašymas

Teikta organizacinė ir finansinė parama renginiui „Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas „PLJS
2014“ (sutartis su Pasaulio lietuvių jaunimo organizacija). Ministras L. Linkevičius skaitė pranešimą
„Lietuvos diplomatija globalioje politikoje“ ir kvietė pasaulio lietuvių jaunimą stiprinti politinį bei
pilietinį aktyvumą bei dalyvavo diskusijose.

Įgyvendinanti institucija

Užsienio reikalų ministerija

Remtas projektas „Pasaulio lietuvių vienybės diena 2014“ (sutartis su VšĮ „Kultūros žibintas“).
Remtas profesinės mentorystės projektas „LT Big Brother“ (pagal sutartį su VšĮ „Global Lithuanian
Leaders“). LTBigBrother – tai pirma ir vienintelė savanoriška profesinės mentorystės programa
lietuviams visame pasaulyje, kurios tikslas yra perduoti įvairiose profesinėse srityse įsitvirtinusių
lietuvių profesionalų žinias ir patirtį perspektyviam visame pasaulyje studijuojančiam Lietuvos
jaunimui. Projektas pritraukė beveik 200 mentorių, įvairių sričių specialistų, dirbančių tokiose
kompanijose kaip Pasaulio bankas, Morgan Stanley, J. P. Morgan, Ernst & Young, Deloitte, Samsung,
Barclays ir daugelyje kitų.

030402

030403

Priemonė: skatinti užsienyje studijuojantį
Lietuvos ir su Lietuva save siejantį
jaunimą atlikti praktiką (stažuotis)
Lietuvoje,
dalyvauti
įgyvendinant
keitimosi gerąja profesine patirtimi
projektus

Priemonė: remti išeivijos ir lietuvių
kilmės užsieniečių studijas Lietuvos
aukštosiose mokyklose

Remtas projektas „Nutieskime tiltelį į vaikučių tėvelių ir prosenelių žemelę“ (sutartis su Lietuvos
tautinio olimpinio komiteto Kauno apskrities taryba).
14,8

Be plane numatytų asignavimų įvykdytos šios veiklos:
Departamentas dalyvavo derinant ir platinant informaciją apie Švietimo mainų paramos fondo (ŠMPF)
kartu su LR švietimo ir mokslo ministerija ir LR užsienio reikalų ministerija 2014 m. paskelbtą
konkursą Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams gauti paramai praktikoms Lietuvos Respublikos
diplomatinėse atstovybėse ir užsienio lietuvių bendruomenėse bei neformaliojo ir formaliojo
lituanistinio švietimo mokyklose užsienio šalyse 2014-2015 m. m.

754

Užsienio reikalų ministerija sudarė galimybes užsienio aukštosiose mokyklose studijuojantiems
lietuviams atlikti praktikas Lietuvos diplomatinėse atstovybėse ir ministerijoje. Tokių praėjusiais
metais atitinkamai buvo 79 (kartu su 20 Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų, dalyvaujančių ŠMPF
programoje) ir 9. Pagal ŠMPF programą 2014 m. 7 studentai praktiką atliko lituanistinio švietimo
įstaigose.
Siekiant sudaryti palankesnes stojimo sąlygas užsienio lietuviams studijuoti Lietuvoje, prie stojamojo
konkursinio balo jiems papildomai pridedamas vienas balas, dar vienas balas pridedamas užsienio
lietuviškų bendrojo ugdymo mokyklų abiturientams.
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).
Vykdoma adaptacijos ir integracijos Lietuvoje bei edukacinė-kultūrinė programa užsienio lietuviams,
įstojusiems į Lietuvos aukštąsias mokyklas.
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Užsienio reikalų ministerija, kt.
valstybės institucijos ir įstaigos

Švietimo ir mokslo ministerija

Eil.
Nr.

04

0402

040202

05

0501

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas
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:
užtikrinti
Lietuvos
nacionalinio radijo ir televizijos užsienio
lietuviams skirto televizijos kanalo
pasiekiamumą ir plėtrą užsienyje
Priemonė: pagal galimybes išlaikyti ir
plėsti
užsienio
lietuviams
skirto
televizijos kanalo transliavimo per
palydovus tinklą ir užsienio valstybių
kabelinių
televizijų
tinklus,
kad
programas galėtų matyti kuo daugiau
Europoje
ir
Šiaurės
Amerikoje
gyvenančių lietuvių
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 populiarinimą, gausinti Lietuvos
draugų

2014 metų
asignavimai,
tūkst. Lt

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti institucija

Užsienio reikalų ministerija,
Lietuvos nacionalinis radijas ir
televizija

Lietuvos nacionalinis radijas ir
televizija

1803,4

2014 m. buvo atnaujinta sutartis dėl LRT Lituanica kanalo retransliavimo per kabelinę televiziją
Lenkijoje su kompanija Vectra S.A.; pasirašyta licencinė sutartis su Vokietijos kompanija „Mediapool
Content Services GmbH“ dėl LRT Lituanica kanalo retransliavimo per kabelinę TV Vokietijoje,
Austrijoje ir Šveicarijoje.
LRT Lituanica transliuojama per 2 palydovus Europai ir Šiaurės Amerikai 24 val./parą.

Lietuvos nacionalinis radijas ir
televizija

Užsienio reikalų ministerija,
Kultūros ministerija, Ūkio
ministerija

Užsienio reikalų ministerija,
Kultūros ministerija, Ūkio
ministerija
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Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2014 metų
asignavimai,
tūkst. Lt

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti institucija

Lėšos skirtos Lietuvos Respublikos atstovybių, nuolatinių atstovybių Europos Sąjungoje ir prie
Europos Tarybos projektams su bendruomene, Lietuvos draugais finansuoti:
tradicinių 4-ųjų litvakų dienų organizavimas Londone (Lietuvos ambasada Jungtinėje Karalystėje);
R. Čečkauskaitės darbų pristatymas Baltijos šalių ambasadų rengiamoje parodoje „Arti-toli, toli-arti“
Salonikuose (Lietuvos ambasada Graikijos Respublikoje);
poeto K. Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių minėjimas ir renginys, skirtas Pasaulio tautų teisuolių
Ch. Sugiharos ir J. Zwartendijiko atminimui (Lietuvos ambasada Belgijos Karalystėje);
E. Aleksandravičiaus knygos „Karklo diegas. Lietuvių pasaulio istorija“ pristatymas (Lietuvos
nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje);
40,5

050101

nuotraukų parodos „Neregėta Lietuva“ parengimas ir pristatymas Turkijos miestuose (Lietuvos
ambasada Turkijos Respublikoje);

Užsienio reikalų ministerija

Oršos mūšio 500-ųjų metinių minėjimas Gardine (Lietuvos ambasada Baltarusijos Respublikoje);

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

Č. Milošo atminimo įamžinimo renginys Mittelbergheim mieste, Prancūzijoje (LR nuolatinė atstovybė
prie Europos Tarybos);
minėjimas, skirtas rašytojo G. Kanovičiaus 85-rių metų jubiliejui ir kūrybai (Lietuvos ambasada
Izraelio valstybėje);
lietuviško filmo „Ekskursantė“ pristatymas ES filmų festivalyje, Lietuvos džiazo pristatymas
kasmetiniame Europos džiazo festivalyje, generalinio konsulato Čikagoje 90-čio ir Baltijos kelio 25čio minėjimai (Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje);
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Regioninis Lietuvos Respublikos ambasadorių ir Europos kraštų lietuvių bendruomenių pirmininkų
suvažiavimas Hiutenfelde, Vokietijoje (Lietuvos ambasada Vokietijos Federacinėje Respublikoje).
2014 04 11 LR kultūros ministerija organizavo seminarą ,,Globali Lietuva: Lietuvos ir Lenkijos
ryšiai‘‘. Siekta 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.

Kultūros ministerija

2014 12 11 LR kultūros ministerija, organizavo seminarą ,,Tarpkultūrinis bendradarbiavimas LietuvaBaltarusija“, kuriuo buvo siekiama aptarti lietuviškų knygų leidybos ištakas, aptarti Pranciškaus
Skorinos darbus, patraukliai pristatyti Lietuvos ir kaimyninės valstybės istoriją.
050102

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

48,9

Lietuvių kalba išleistas ir nemokamai per užsienio lietuvių organizacijas išplatintas informacinis
leidinys „Kaip stumbriukas Tumas po Lietuvą keliavo“. 2014 m. leidinys buvo orientuotas į užsienio
lietuvių vaikus.
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Ūkio ministerija

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2014 metų
asignavimai,
tūkst. Lt

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti institucija

Baltijos kelio 25-ųjų metinių minėjimui skirtų informacinių stendų gamyba Airijoje ir Jungtinėje
Karalystėje;
Knygos apie Lietuvą ir jos istoriją anglų kalba leidyba Čikagoje, JAV;
L. Chreptavičiaus knygos „Apie prigimtinę teisę“ baltarusių kalba leidimas;
28,7

Knygos „Mano mėgstamiausia Lietuva“ japonų kalba platinimas Japonijoje;

Užsienio reikalų ministerija

Lietuvių-gruzinų pokalbių žodyno leidyba Gruzijoje;
Lietuvą pristatančių informacinių stendų platinimas JAV;
Informacinių leidinių apie Lietuvą ispanų kalba leidyba ir platinimas Meksikoje.
050103

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

0502

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

050201

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

25

Balzeko lietuvių kultūros muziejus Čikagoje vykdė projektą „Dievo paukšteliai – perkeltieji asmenys“
(„Displaced to this Place“- DP), kurio tikslas – surinkti ir publikuoti medžiagą apie masinę lietuvių
emigraciją į JAV 1944-1952 m. Muziejus sukūrė ir savo svetainėje patalpino internetinį puslapį, skirtą
šio projekto populiarinimui http://www.balzekasmuseum.org/Pages/displaced_persons.html. Muziejus
įsipareigojo vykdyti projektą iki 2019 m.

Kultūros ministerija

Užsienio reikalų ministerija
2014 m. kovo 20 d. – balandžio 3 d. vykusio 19-ojo Vilniaus tarptautinio kino festivalio „Kino
pavasaris“ metu pristatyta filmų programa „Lietuviai svetur“, kurios metu Lietuvos visuomenei
pristatyti užsienyje gyvenančių ir kuriančių lietuvių kilmės režisierių sukurti 6 dokumentiniai, 3
vaidybiniai ir 7 trumpametražiai filmai.
20,9

Remtas projektas „Tapatybė.LT“ (pagal sutartį su VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“).
Projektas “Tapatybė.Lt” plėtoja viso pasaulio lietuvių ryšius, puoselėja geriausias tradicijas, tautinį
paveldą, siekiant sumažinti atskirtį tarp Lietuvoje gyvenančių žmonių ir tų, kurie išvyko į užsienį.
“Tapatybė.LT” – tai užsienio lietuviams transliuojančio televizijos kanalo LRT LITUANICA pirmoji
ir kol kas vienintelė originali laida, TV ir socialinių ryšių projektas.

9765,9
9765,9
-
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Užsienio reikalų ministerija

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2014 metų
asignavimai,
tūkst. Lt

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)

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti institucija

9765,9

Papildoma informacija apie Globalios Lietuvos programos tikslų įgyvendinimą
Siekiant sudaryti kuo platesnes ir įvairesnes galimybes užsienio lietuviams dalyvauti įvairių sričių Lietuvos gyvenime, 2014 m. užsienio lietuviams sudaryta daugiau galimybių kreiptis į gausesnį ratą
Lietuvos institucijų ir įstaigų, siekiant paramos projektinei veiklai.
Siekiant pagerinti užsienio lietuvių informuotumą dalyvavimo Lietuvos gyvenime klausimai, priimti sprendimai steigti Vilniaus TMO biuro Migracijos informacijos centrą (kuratorius – VRM), kuris, be
kitų funkcijų, teiks informaciją ir užsienio lietuviams apie gyvenimą Lietuvoje.
Švietimo ir mokslo ministerija Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis (asignavimai nenumatyti programoje), vykdė šią veiklą:
Siekiant sukurti paslaugų sistemą, skirtą grįžtantiems į tėvynę lietuviams ir jų šeimos nariams reintegruotis Lietuvoje, didinamas savivaldybių, kurių mokyklos pasirengusios mokyti iš užsienio grįžusių
šeimų vaikus, skaičius: Projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-006 „Integruoto modelio, skirto užsienyje gyvenantiems bei iš užsienio atvykusiems lietuvių ir kitų šalių vaikų lituanistiniam ugdymui bei
su jais dirbančių pedagogų ir specialistų kvalifikacijos tobulinimui, sukūrimas ir išbandymas (Lituanistinis modelis)“ metu iš Vilniaus m., Vilniaus raj., Kauno m., Kauno raj., Alytaus m., Alytaus raj.,
Šiaulių m. (dalyvavo 185 dalyviai) buvo mokomi, kaip dirbti su iš užsienio atvykusiais vaikais.
Sveikatos apsaugos ministerija, naudodama kitus finansavimo šaltinius, vykdė šią veiklą:
interneto svetainėje (http://www.sam.lt/index.php?4280442400 ) sukurtas puslapis, kuriame skelbiama informacija, skirta grįžtantiems į Lietuvą ir skelbiama Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros
nacionalinio kontaktinio centro (NKC) interneto svetainės (http://www.lncp.lt/ ), skirtos Lietuvos ir užsienio šalių pacientams ir užtikrinančios, kad būtų sėkmingai įgyvendinamos pacientų teisės į
tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugas, atnaujinta informacija.
Ūkio ministerija, įgyvendindama „Globalios Lietuvos“ programą, iš kitų finansavimo šaltinių (asignavimai nenumatyti programoje), vykdė šią veiklą:
a) Surengti Lietuvos pristatymo renginiai, kuriuos įgyvendinant dalyvauja Lietuvos diaspora ir Lietuvos draugai:
1. 2014 m. vasario 21 d. renginys Vilniuje „Kūrybinės dirbtuvės su Kingsley Aikins, skirtas Lietuvos diasporos įtraukimo į šalies politinį, ekonominį, mokslo, kultūros gyvenimą, iniciatyvų
analizei kartu su tarptautiniu diasporos ekspertu Kingley Aikins (30 dalyvių).
2. 2014 m. balandžio 18 d. renginys Vilniuje „GLL Spring Networking Night“ (90 dalyvių).
3. 2014 m. spalio 11 d. renginys Frankfurte „GLL profesionalų tinklo susitikimas“ (50 dalyvių).
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b)

c)

Kasmet plečiantis „Globali Lietuva“ kontaktų tinklui ir didėjant projekto žinomumui, renginiai sutraukia vis didesnę tarptautinės profesinės patirties turinčių lietuvių bendruomenę, kuri noriai
dalinasi žiniomis, patirtimi, kontaktais, prisideda prie „Globalios Lietuvos“ idėjos skleidimo.
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 vadybos, 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.
Platino informaciją apie verslo bendradarbiavimo galimybes Lietuvoje:
1. VšĮ "Global Lithuanian Leaders" (GLL) naujienlaiškis tinklo nariams (11), informuojant apie artimiausius vyksiančius/vykusius renginius, naujai prisijungusius GLL tinklo narius, GLL
patarėjus verslui ir kitas GLL ir „Versli Lietuva“ iniciatyvas.
2. VšĮ „Versli Lietuva“ (VL) naujienlaiškis (3), informuojant verslo bendruomenę apie artėjančius GLL renginius ir naujai prisijungusius GLL patarėjus verslui, galinčius suteikti naudingų
patarimų Lietuvos įmonėms.
3. Žinutės GLL ir VL interneto tinklapyje (28) ir socialiniuose tinkluose (36) apie GLL ir VL renginius, GLL narius ir GLL patarėjus, užsienio lietuvių sėkmės istorijas, patarimus ir kitas
iniciatyvas.
4. Straipsniai spaudoje (2). Žurnale „Valstybė“ išspausdinti straipsniai apie lietuvių diasporos indėlį į Lietuvos ekonomiką, jau vykdomas programas Lietuvoje, siekiant pritraukti jų patirtį ir
investicijas bei kitų šalių pavyzdžius šioje strategijoje. Taip pat imtas interviu iš Lietuvoje "Globalios Lietuvos apdovanojimų" proga viešėjusio airių diasporos telkimo eksperto Kingsley
Aikins apie tinklų su diaspora mezgimo svarbą.
5. Pranešimai interneto portaluose (10). Pranešimai ir interviu apie vyksiančius/ vykusius užsienio diasporai ir Lietuvos verslui aktualius renginius (Pasaulio lietuvių ekonomikos forumas
2014, Globalios Lietuvos apdovanojimai 2014, programa „GLL Patarėjai verslui ir kt.) portaluose Lrytas.lt, Delfi.lt, vz.lt, 15 min, užsienio lietuvių bendruomenių tinklalapiuose.

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos pasirašė memorandumus su Jungtinės Karalystės ir Vokietijos lietuvių bendruomenėmis, kuriuose susitarta dėl:




Abipusio siekimo didinti turizmo srautus,
Pagalbos užmezgant tiesioginius ryšius tarp turizmo ir kitų suinteresuotų organizacijų,
Pagalbos paprastinant formalumus, susijusiais su kultūriniais ir turizmo mainais, bendradarbiavimo turizmo rinkodaros srityse ir kt.
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