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Globalios Lietuvos – užsienio lietuvių įsitraukimo į
valstybės gyvenimą – kūrimo 2011 – 2019 m. programa
Programa parengta 2011 metais ir įgyvendinama jau penkti metai.
Programoje numatyta pasiekti, kad „lietuvis, kad ir kur jis gyventų, jaustųsi
„Globalios Lietuvos“ dalimi ir dalyvautų valstybės gyvenime“.
„Globali Lietuva“ – Lietuvoje ir užsienyje gyvenanti Lietuvos tauta, jungiama
bendros lietuviškosios tapatybės ir istorinės atminties, kuri naudodama kūrybinį
savo potencialą aktyviai įsitraukia į Lietuvos pilietinį, politinį, ekonominį, kultūrinį
gyvenimą ir prisideda prie modernios Lietuvos kūrimo.
Programos įgyvendinime dalyvauja valstybės institucijos ir įstaigos, Lietuvos
diplomatinės atstovybės užsienyje, užsienio lietuvių organizacijos įvairiuose
kraštuose, Lietuvoje registruotos asociacijos ar viešosios įstaigos.
Įgyvendinant Programą, atsižvelgiama į globalizacijos iššūkius, diasporos
kompleksiškumą bei skirtingus jos poreikius.
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Veikla orientuojama 2 pagrindinėmis kryptimis
1.

2.

Užsienio lietuvių bendruomenių ir organizacijų stiprinimas, tam, kad jos:
būtų nepriklausomos, gerai organizuotos, vadovautųsi aiškiais tikslais ir
vertybėmis;
burtų užsienio lietuvius ir atstovautų jų teisėtiems interesams;
įgyvendintų visai valstybei ir užsienio lietuviams svarbius projektus.
Ryšių su užsienio lietuviais profesionalais stiprinimas, siekiant:
remti profesionalų tinklų kūrimąsi pagal interesų sritis;
skatinti diasporos profesionalų ir Lietuvos draugų dalyvavimą profesinės
mentorystės projektuose;
sudaryti jiems galimybes prisidėti prie Lietuvos gerovės kūrimo ir
konkurencingumo didinimo.
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Įgyvendinant Globalios Lietuvos programos tikslus,
užsienio lietuviai buvo kviečiami
puoselėti lietuviškas tradicijas, lietuvių kalbą, istorinę atmintį;
dalyvauti Lietuvos politiniame ir ekonominiame gyvenime, mokslo, kultūros ar
sporto veikloje;
investuoti Lietuvoje, plėtoti su Lietuva susijusį verslą, skatinti vietos
verslininkus investuoti Lietuvoje;
garsinti Lietuvą ir jos pasiekimus, su Lietuvos istorija bei kultūra supažindinti
savo draugus buvimo šalyje;
skatinti įsitraukti į atvykstamojo turizmo į Lietuvą populiarinimą, aktyviai kviesti
draugus aplankyti Lietuvą ir atvykti patiems.
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Institucijų veikla ir skiriamas finansavimas 2015 metais
pagal Globalios Lietuvos programos 5 tikslus
I

II

Tautinio tapatumo
išlaikymas

Įsitraukimo į LT
viešąjį gyvenimą
skatinimas

ŠMM – 2 280 tūkst. Eur
URM – 241 tūkst. Eur
SADM – 47 tūkst. Eur
URM remiami DA ir ULO
projektai, susiję su GLP
SADM ir URM remiamos
UL jaunimo iniciatyvos,
projektai
Formaliojo ir
neformaliojo ugdymo
įstaigų veikla užsienyje
Modulinė mokymosi
aplinka, modernios
mokymosi priemonės
Apmokamas kultūros
specialistų darbas ULO
Dėmesys ULO
kompetencijų stiprinimui
ULO aprūpinimas
informacine medžiaga ir
tautine atributika

III

IV

V

Ryšių su LT
stiprinimas, grįžimo
į LT skatinimas

Jungiančios
komunikacinės
erdvės kūrimas

Prisidėjimas prie
LT žinomumo ir
patrauklumo

URM –22 tūkst. Eur
KM – 115 tūkst. Eur
ŠMM – 76 tūkst. Eur
LVAT – 5 tūkst. Eur

URM –21 tūkst. Eur
SADM – 9 tūkst. Eur
ŠMM – 258 tūkst. Eur

URM – 13 tūkst. Eur
LRT – 579 tūkst. Eur

URM – 27 tūkst. Eur
ŪM – 14 tūkst. Eur
KM – 3 tūkst. Eur

URM remiami projektai
iniciatyvos, renginiai
ekonomikos srityje

URM vykdomi tyrimai,
apklausos apie UL
poreikius

URM plėtojami GL
tinklai

URM, SADM ir SAM
teikiama aktuali
informacija UL
http://renkuosilietuva.lt

LRT transliacijos per
palydovinį kanalą ir
kabelinę TV

KM ir URM remiama veikla,
susijusi su LT kultūros
paveldo užsienyje
išsaugojimu
LVAT remiama veikla,
susijusi su UL archyvų
tvarkymu ir išsaugojimu
URM informacijos apie
archyvus sklaida

SADM remiamos
psichologinės
konsultacijos
grįžtantiesiems

URM remiamos iniciatyvos,
skirtos UL įsitraukimui į įv.
sričių LT viešąjį gyvenimą

URM iniciatyvos, bendri
projektai įtraukiantys į GL
programą savivaldybes

ŠMM ryšių su UL
mokslininkais stiprinimas

URM remiamos jaunimo
stažuotės, praktika LT ir
DA

KM remiami projektai susiję
su GL idėja kultūros srityje
KKSD remiami ULO
projektai sporto srityje

ŠMM remiamos UL
studijos Lietuvos
aukštosiose m-klose

URM ir KM iniciatyvos,
skirtos UL įtraukti į
informacijos apie LT
sklaidą
VTD ir URM leidiniai,
kita reprezentacinė
informacija apie
Lietuvą
URM vykdoma
informacijos apie LT
diasporos veiklą
sklaida Lietuvoje

Trumpiniai:
ULO – užsienio lietuvių organizacijos
UL – užsienio lietuviai
GL – Globali Lietuva
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LT – Lietuva

2015 metais Globalios Lietuvos programai
įgyvendinti iš viso panaudota apie 3,5 mln. eurų
2015 m. Seimo URK
kvietė Programą
įgyvendinančias
institucijas nemažinti
Programos
priemonėms skiriamų
asignavimų.

2015 metais įvairioms
Programos
priemonėms panaudota
638 tūkst. eurų daugiau
nei 2014 metais.
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Institucijų veikla: URM
208,5 tūkst. eurų skirta 231 projektui finansuoti (1)
Įgyvendinti 155 bendri DA ir ULO projektai, pvz.:
LR generalinio konsulato Čikagoje ir JAV LB bendras projektas „Dešimtoji Šiaurės
Amerikos lietuvių dainų šventė“ – 5000 Eur;
LR ambasados Airijoje ir Airijos LB bendras projektas „Tradicinis kasmetinis Airijos
lietuvių sąskrydis ir F. Vaitkaus 80-ųjų skrydžio metinių minėjimas“ – 3500 Eur;
LR konsulato Los Andžele ir JAV LB bendras projektas „Dalyvavimas 29-jame Los
Andželo lietuvių dienų festivalyje“ – 4500 Eur;
LR ambasados Nyderlandų karalystėje ir Olandijos lietuvių bendruomenės bendras
projektas "LTartNL" (Nyderlanduose gyvenančių ir kuriančių Lietuvos menininkų
kūrybos pristatymas) – 4000 Eur;
LR ambasados Rusijoje ir Krasnojarsko lietuvių kultūros autonomijos „Lietuva“ bendras
projektas „Krasnojarsko krašto lietuvių, buvusių tremtinių ir politinių kalinių, kapų
tvarkymas“ – 3180 Eur.
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Institucijų veikla: URM
paremtų projektų pavyzdžiai (2)
Paremti 67 užsienio lietuvių organizacijų projektai, pvz.:
Pasaulio lietuvių bendruomenės projektas “Pasaulio lietuvių bendruomenės XV Seimas“ – 5000
Eur (Vilnius, 2015 m. liepos 15-17 d.);

Bergeno lietuvių bendruomenės projektas “Užsienio lituanistinių mokyklų ir bendruomenių
stovykla-sąskrydis „Draugystės tiltas 2015“ Norvegijoje“ – 4000 Eur;
Pasaulio lietuvių bendruomenės projektas “Pasaulio lietuvių vienybės dienai bei jubiliejiniam
XV Pasaulio lietuvių bendruomenės Seimui paminėti skirtas šventinis minėjimo koncertas“ –
2000 Eur;
Airijos lietuvių bendruomenės projektas „Tarptautinis poezijos pavasaris Airijoje 2015“ – 1900
Eur.

Prisidėta prie 9 Lietuvos nevyriausybinių organizacijų iniciatyvų įgyvendinimo, pvz.
Projektas „Tautiška giesmė aplink pasaulį“ (pagal sutartį su VšĮ „Tomaga“). Tai ̶ unikali
patriotinė iniciatyva, palaikoma aktyvių bendruomenių Lietuvoje ir užsienyje. Lietuvos
Valstybės dieną, liepos 6-ąją, lygiai 21 val. vietos laiku, lietuviai visame pasaulyje vienu metu
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gieda Lietuvos himną.

Institucijų veikla: URM
paremtų projektų pavyzdžiai (3)
Renginys „Globalios Lietuvos apdovanojimai 2015“, kurio tikslas – pristatyti ir pagerbti
turtingą tarptautinę patirtį sukaupusius, glaudžius ryšius su Lietuva palaikančius, konkrečiais
nuopelnais Lietuvos augimui ir vardo garsinimui nusipelniusius asmenis. 2015 metais apdovanoti
laureatai 9 apdovanojimų kategorijose.
Projektas „Tapatybė.LT“, esantis „Pasaulio lietuvių žinių“ dalimi. Tai – užsienio lietuviams
transliuojančio televizijos kanalo LRT LITUANICA laida, kurios dalyviai ir kūrėjai yra visi
pasaulio lietuviai. Projektu plėtojami užsienio lietuvių ryšiai, puoselėjamos geriausios tradicijos,
tautinis paveldas, siekiant sumažinti atskirtį tarp Lietuvoje gyvenančių žmonių ir tų, kurie išvyko į
užsienį.
Projektas „Migruojantys paukščiai“. Projektas kasmet vis kitoje Lietuvos savivaldybėje bendrai
diskusijai sukviečia išeivijoje ir Lietuvoje gyvenančius kūrėjus, kurie diskutuodami pasirinkta
tema, užmezga kontaktus su vietos bendruomene, įgyvendina bendradarbiavimo idėjas. 2015 m.
kūrybos dirbtuvės organizuotos Kupiškyje, kur diskutuota pilietiškumo tema.
Profesinės mentorystės projektas „LT Big Brother“. 2015 m. projekto metu savo patirtimi
dalinosi 194 mentoriai iš 20 šalių, dirbantys 40-yje skirtingų sričių. Iš 400 paraiškas pateikusių
studentų į programą buvo atrinkti 229 ambicingiausi ir labiausiai motyvuoti studentai iš daugiau 9
nei 80 pasaulio universitetų.

Institucijų veikla: URM
kita parama užsienio lietuviams (1)
Renginių užsienyje ir Lietuvoje organizavimui skirta 44,2 tūkst. eurų, pvz.:
Užsienio lietuvių organizacijoms Norvegijoje, Airijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Vokietijoje
surengti 6 seminarai, pristatantys GL programą ir kitus aktualius klausimus;
2015 metų rugsėjo mėn. Vilniuje organizuotas I-asis Rytų kraštų jaunimo seminaras;
2015 metų spalio mėn. Izraelyje surengtas PLEF‘as,
2015 metų gruodžio mėn. konferencija Lietuvos savivaldybėms, skatinant jų įsitraukimą į GL
programos įgyvendinimą.
Tautinei atributikai ir suvenyrams įsigyti skirta 11,5 tūkst. eurų:
Užsienio lietuvių organizacijos aprūpintos LR oficialiomis ir istorinėmis vėliavomis,
leidiniais, vaizdo įrašais (DVD), kita bendruomeniškumą ir patriotiškumą skatinančia tautine
atributika.
Užsienio lietuvių žiniasklaidai paremti skirta 1,7 tūkst. eurų, pvz.:
„Pasaulio lietuvis“, „Amerikos lietuvis“, „Draugas“, „Tėviškės žiburiai“, „Mūsų pastogė“, kt.
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Institucijų veikla: URM
kita parama užsienio lietuviams (2)
6 informacinių leidinių parengimui, leidybai ir platinimui skirta 8,7 tūkst. eurų, pvz.:
kovo 11-osios 25 metinių minėjimui skirtų informacinių leidinių ,,11 March 1990 in the evolution
of the statehood of Lithuania“ (2500 vnt.) anglų kalba platinimas Lietuvos diplomatinėse atstovybėse
(DA) užsienyje
sausio 13-osios minėjimui skirtų knygų (159 vnt.) ,,Guilt and Atonement. The Story of 13 January“
anglų kalba pristatymas ir platinimas Lietuvos DA užsienyje ir A. Petraitytės – Bredienės - ,,Tylieji
priesaikos riteriai Lietuvos pasiuntinybė Vašingtone Šaltojo karo metais“ (20 vnt.) siunta ir platinimas
Lietuvos DA JAV;

Kultūros paveldo globos, apsaugos ir įamžinimo projektams skirta 5,8 tūkst. eurų, pvz.:
paminklo Tomske, skirto Lietuvos tremtiniams ir politiniams kaliniams, projektavimas,
paminklo, skirto Karaliui Mindaugui ir Karalienei Mortai, pastatymas ir atidengimas Agluonoje,
Latvijoje.

Sutartims su 10 Lietuvos kultūros ir meno darbuotojų, teikiančių paslaugas užsienio
lietuvių bendruomenėse Latvijoje, Lenkijoje ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje
skirta 42 tūkst. eurų.
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Institucijų veikla: ŠMM
formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų užsienyje veikla
Finansuoti 107 projektai (skirta 253,7 tūkst. eurų) 20 užsienio valstybių, paremiant
lituanistinio švietimo veiklų skatinimą, lituanistinių mokyklų tarpusavio bendradarbiavimą,
taip pat bendras veiklas su kitomis užsienio ar Lietuvos švietimo įstaigomis.

Užtikrinta formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų užsienyje veikla, jose dirbo 98
pedagogai iš Lietuvos.
Užsienio lietuvių formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų mokytojams ir vadovams
surengta 11 kvalifikacijos tobulinimo renginių, kuriuose iš viso dalyvavo apie 250
dalyvių.
21 Lietuvos aukštųjų mokyklų studentas atliko praktiką lietuvių bendruomenėse ir
lituanistinėse mokyklose ir 40 studentų – LR diplomatinėse atstovybėse.
Paremtas 331 užsienio lietuvių vaikų dalyvavimas vaikų vasaros stovyklose Lietuvoje,
organizuota įvairi vaikų edukacinė-kultūrinė veikla Lietuvoje ir užsienyje.
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Institucijos – ŠMM
parama užsienio lietuvių studijoms, ryšių su mokslininkais stiprinimas

Skirta parama 164 užsienio lietuviams, studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose
(stipendija (114 Eur per mėnesį) ir vienkartinė socialinę išmoką, atsižvelgiant į asmens
socialinę padėtį (nuo 202,73 iki 318,58 Eur)).
Siekiant sudaryti palankesnes stojimo sąlygas užsienio lietuviams studijuoti Lietuvoje, prie
stojamojo konkursinio balo jiems papildomai pridedamas 1 balas, dar 1 balas pridedamas
užsienio lietuviškų bendrojo ugdymo mokyklų abiturientams.
Skirtos 5 mokslo premijos užsienio lietuviams mokslininkams už aukšto tarptautinio lygio
mokslo pasiekimus (premijos dydis – 3800 Eur):
dr. Vincas Bartusevičius (Lietuvių kultūros institutas, Vokietija),
dr. Remigijus Gaška (Sensor Electronic Technology, Inc., JAV),
prof. dr. Linas Bieliauskas (Mičigano universitetas, JAV),
dr. Darius Čeburnis (Nacionalinis Airijos Golvėjaus universitetas, Airija),
prof. dr. Kęstutis Staliūnas (Katalonijos politechnikos universitetas, Ispanija).

Toliau vykdyta 11 mokslo projektų, pradėtų 2013 m. konkurso būdu laimėjus finansavimą
pagal Visuotinės dotacijos priemonės kvietimus.
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Institucijų veikla:
Jaunimo reikalų departamentas prie SADM
Paremti 5 užsienio lietuvių jaunimo organizacijų projektai, jų įgyvendinimui skiriant
apie 33 tūkst. eurų.
Finansuoti mokymai ir konsultacijos jaunimo organizacijoms, įsikūrusioms Turine, Osle,
Kijeve ir Tbilisyje. Iš viso šiuose mokymuose dalyvavo 44 asmenys, o organizacijoms
suteiktos 52 konsultacijos.
Paremti 3 užsienio lietuvių jaunimo organizacijų regioniniai renginiai:
Šiaurės Europos jaunimo susitikimas Kopenhagoje tema „Narių motyvacija veikti lietuvių
jaunimo sąjungose, veiklos tęstinumo užtikrinimas, užsienio lietuvių santykis su Lietuva,
Lietuvos 100-mečio minėjimas ir Danijos lietuvių vaidmuo“;
Vidurio Europos jaunimo susitikimas Berlyne „Jaunimo sąjungos ir jų vaidmuo Lietuvos
gyvenime“;
užsienio lietuvių jaunimo organizacijų regioninis renginys Vilniuje „Organizacijos veiklos
viešinimas, viešasis kalbėjimas, fotoreportažai. Televizijos naujienų tarnybos veiklos specifika,
nepriklausomos žiniasklaidos raida Lietuvoje“.
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Institucijų veikla: ŪM
užsienio lietuvių įsitraukimo į ekonominį LT gyvenimą skatinimas
Prisidėta prie Pasaulio lietuvių ekonomikos forumo (PLEF), vykusio 2015 m. spalio mėn.
Tel Avive, organizavimo.
325 asmenys, prisijungę prie Užsienio lietuvių kontaktų tinklo (verslo patarėjų tinklo),
pasitelkiant VšĮ „Versli Lietuva” ir „Globalios Lietuvos Lyderiai”.
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, verslumo skatinimo, politikos ir viešojo sektoriaus, tarptautinės verslo plėtros
(eksportas, importas, investicijos) ir kt. srityse.

36 tarptautinės patirties turintys jaunieji profesionalai sugrįžę į Lietuvą per VšĮ
„Investuok Lietuvoje“ administruojamą programą „Kurk Lietuvai”.
Jaunųjų profesionalų programa (JPP) „Kurk Lietuvai“ – profesinio tobulinimo ir gerosios užsienio praktikos
pritaikymo programa Lietuvoje, kuri suteikia galimybę tarptautinę patirtį turintiems jauniems profesionalams savo
žiniomis ir idėjomis prisidėti prie modernios Lietuvos ateities kūrimo. Programa įgyvendinama rotacijos principu.
Vieno projekto trukmė svyruoja nuo 4 iki 6 mėn., po kurių programos dalyviai rotuojami į naują instituciją.
15

Institucijų veikla: VTD
užsienio lietuvių įtraukimas į Lietuvos žinomumo didinimą

Pasirašyti 3 Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos
bendradarbiavimo memorandumai:
su Pasaulio lietuvių bendruomene;
su Lietuvių bendruomene Švedijoje;
su Lietuvių bendruomene Opplande ir Hedmarke (Norvegija).

Organizuoti 4 Lietuvos pristatymo užsienyje renginiai, kuriuose dalyvavo 243
Lietuvos diasporos atstovai ir/ar Lietuvos draugai:
„Globalių profesionalų jungtys su Lietuva“ Stokholme (Švedijoje), organizuotas kartu su
Stokholmo lietuvių verslo klubu;
renginys Niujorke (JAV), „Connect for Lithuania“;
renginys Toronte (Kanada) „Connect for Lithuania“;
renginys Čikagoje (JAV) „Connect for Lithuania“.

14 tūkst. egz. tiražu išleistas ir išplatintas informacinis leidinys „Stumbrytės
Plukės atostogos Lietuvoje“, skirtas užsienio šalių lietuvių bendruomenėms.
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Institucijų veikla: KM
kultūros paveldo užsienyje priežiūra ir bendrų kūrėjų iniciatyvų skatinimas
Pasitelkiant užsienyje gyvenančius lietuvius, vykdyti 7 kultūros paveldo projektai, pvz.:
sutvarkytos lietuvių karių kapinės Latvijoje;
ieškota lituanistinio dokumentinio paveldo Gruzijos valstybiniuose archyvuose;
skaitmenintas Baltarusijoje ir Lenkijoje esantis lietuviškasis architektūrinis paveldas;
įsigyta archyvinių dokumentų, susijusių su Mykolu Kleopu Oginskiu ir kitais Oginskiais, kopijos
Baltarusijos, Lenkijos ir Rusijos archyvuose;
tęsiamas lietuvių išeivijos rašytojų kultūrinio palikimo pervežimas į Lietuvą (pervežti Alfonso NykosNiliūno, Algirdo Landsbergio, Jurgio Blekaičio darbai);

Suorganizuoti 3 renginiai, pvz.:
tarpininkaujant LR kultūros atašė JAV, M. K. Čiurlionio dailės muziejui perduotos Meilos Balkus
skulptūros (perdavė Meilos Kairiukštytės Balkus duktė Daiva Balkus).

Įgyvendinti 6 bendri užsienio ir Lietuvos kūrėjų projektai, pvz.:
sudaryta nauja tarptautinė kilnojamoji paroda M .K. Oginskio 15-osioms gimimo metinėms
„Atsisveikinimas su Tėvyne“, kurioje rodyti tapytojų, gyvenančių Lietuvoje, Lenkijoje ir
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Baltarusijoje, darbai (LT nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato projektas);

Institucijų veikla: LVAT
užsienio lietuvių archyvų tvarkymas ir integravimas į informacinę erdvę

Pradėta kaupti lietuvių išeivijos archyvų Lietuvoje ir užsienyje duomenų bazė.
Jos pagrindu 2015 m. viduryje Lietuvos vyriausiojo archyvaro interneto
svetainėje pradėjo veikti paieškos sistema.
Didžiąją dalį informacijos sudaro iš VDU išeivijos studijų centro gautos anketos apie Lietuvos
atminties institucijose saugomus išeivių archyvus. Kita dalis informacijos surinkta iš išeivių
bendruomenių bei kitų institucijų užsienyje interneto puslapių.

Į informacinę erdvę integruota 40 užsienio lietuvių archyvų rinkinių.
Teiktos konsultacijos užsienio lietuvių bendruomenėms dėl jose saugomų
dokumentų būklės, bendradarbiavimo galimybių tarp bendruomenių ir Lietuvos
archyvų.
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Institucijų veikla:
Kūno kultūros ir sporto departamentas
Paremti 9 ULO kūno kultūros ir sporto projektai (skirta 13,2 tūkst. eurų),
skatinantys lietuvių bendruomenės narių įvairias fizinio aktyvumo formas arba
užsienyje gyvenančių lietuvių ryšių su Lietuva stiprinimą per kūno kultūrą ir (ar)
sportą:
X lietuvių sporto žaidynės Briuselyje „BeNeLux2015“ (Belgijos lietuvių bendruomenė) –
4700 eurų;
„Sistemingas sportas – sveikata“ (Draugija „Lietuvių Vasario 16-osios gimnazijos
kuratorija“) – 1400 eurų;
„Sportuok, Austrijos lietuvi“ (Sąjunga „Rekreacijos ir turizmo klubas“) – 1400 eurų.

Pradėtas pasiruošimas X Pasaulio lietuvių sporto žaidynėms, vyksiančioms
2017 m. birželio 30–liepos 2 d. Kaune:
2015 m. lapkričio 12 d. įvyko pirmasis darbo grupės posėdis, aptarti žaidynių organizavimo
principai, nustatyti žaidynių vykdytojai, patvirtintas priemonių planas.
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Institucijų veikla: LRT
Užtikrintas Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos užsienio lietuviams
skirto televizijos kanalo pasiekiamumas užsienyje:
2015 m. papildomai pasirašytos 2 sutartys dėl LRT Lituanica kanalo retransliavimo
per kabelinę televiziją Latvijoje (su kabelinėmis SIA ,,VIPNET“ ir SIA
,,ELEKTRONS& K“);
„LRT Lituanica‘‘ transliuojama per 2 palydovus Europai ir Šiaurės Amerikai 24
val./parą;
929 345 unikalūs vartotojai iš užsienio šalių, žiūrintys televizijos kanalą „LRT
Lituanica“ internetu.
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Institucijų veikla: SAM
informavimas sveikatos apsaugos klausimais
SAM interneto svetainėje sukurtas puslapis, kuriame nuolat atnaujinama
informacija aktuali užsienio lietuviams:
http://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/informacija-uzsienio-lietuviams .
Siekiant užtikrinti sėkmingą pacientų teisių į tarpvalstybinės sveikatos
priežiūros paslaugas įgyvendinimą, atnaujinta Tarpvalstybinės sveikatos
priežiūros nacionalinio kontaktinio centro (NKC) interneto svetainė:
http://www.lncp.lt .
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Institucijų veikla: SADM
reintegracijos sistemos kūrimas
2015 m. gruodžio mėn. išleistas elektroninis leidinys „Gyvenimas ir darbas Lietuvoje“
(70 psl. apimties), kuriame susistemintai pateikta informacija apie:
darbą ir verslo pradžią Lietuvoje,
mokesčius ir socialines garantijas,
sveikatos apsaugą,
socialinį būstą,
švietimą ir jaunimo politiką,
Lietuvos Respublikos pilietybę,
kitus klausimus, kurie yra aktualūs iš Lietuvos emigravusiems ir ketinantiems, ar bent
svarstantiems galimybę, sugrįžti į Lietuvą tautiečiams.

150-iai emigravusių asmenų suteiktos nemokamos psichologinės konsultacijos.
Profesionalių psichologų teikiamos konsultacijos emigrantams, susidūrusiems su
įvairiomis socialinėmis ar psichologinėmis problemomis, padeda išvengti rimtesnių
psichikos sutrikimų, stiprina jų emocinę būklę.
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Institucijų veikla:
horizontalaus pobūdžio informacijos teikimas
http://renkuosilietuva.lt
2015 m. birželio mėn. Migracijos informacijos centras vieno langelio principu pradėjo teikti
konsultacijas (darbo, švietimo, sveikatos apsaugos, šeimos narių užsieniečių integracijos ir kitais su
grįžimu susijusiais klausimais) visiems sugrįžusiems arba apie grįžimą galvojantiems lietuvių
emigrantams.
Konsultacijos teikiamos telefonu (8 800 22922 (nemokama tel. linija Lietuvoje) ir +370 52 51 43 52
(skambinant iš užsienio), internetu (skype: Migracijos informacijos centras) bei el. paštu (mic@iom.lt).

URM administruojamoje paskyroje socialiniame tinkle Facebook „Globalus tinklas Lietuvai“ kiekvieną
dieną 3 kartus per dieną pateikiama užsienio lietuviams aktuali informacija apie vykstančius renginius,
projektus, žymius užsienio lietuvius, jų pasiekimus ir pan. 2015 metų pabaigoje paskyra turėjo 4400
23
sekėjų.

Laukiantys darbai ir iššūkiai
Didesnis dėmesys skiriamas bendradarbiavimui ir keitimuisi informacija:
padidinti Globalios Lietuvos aktualijomis besidominčių, skirtingoms tikslinėms grupės
priklausančių, bendromis pastangomis įtinklintų asmenų skaičių nuo šiuo metu esančių 5500 iki
8600;
įtraukti visas užsienio lietuvių organizacijas į esančius bendradarbiavimo mechanizmus;
skatinti Lietuvos savivaldybių institucijas ir įstaigas aktyviau įsitraukti į bendras su užsienio
lietuviais iniciatyvas ir projektus.

Užtikrinti, kad kasmet URM užsakymu atliekama Užsienio lietuvių nuomonės apklausa
apimtų visų institucijų vykdomos veiklos vertinimą:
visos institucijos turi pateikti siūlymus klausimynui iš savo veiklos srities.

Suburti profesinėje srityje daug pasiekusius užsienio lietuvius į vieningus Lietuvos diasporos
profesionalų tinklus (pvz., jau egzistuoja verslo patarėjų tinklas, bus buriami mokslo ir
inovacijų, kultūros ir meno, turizmo ir rekreacijos ir kt. diasporos profesionalų tinklai).
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Ačiū už dėmesį.
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