„GLOBALIOS LIETUVOS“ – UŽSIENIO LIETUVIŲ ĮSITRAUKIMO Į VALSTYBĖS GYVENIMĄ – KŪRIMO 2011–2019 M. PROGRAMOS
TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO 2015 METŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

Eil.
Nr.

01

0101

010101

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2015-ųjų metų
asignavimai, eurais
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

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

Priemonė: skleisti „Globalios
Lietuvos“ idėją

Įgyvendinanti
institucija

URM, SADM,
ŠMM

6 900

6 900

Paremtas „Globalios Lietuvos“ idėją reprezentuojantis renginys
„Globalios Lietuvos apdovanojimai 2015“ (pagal sutartį su VšĮ „Global
Lithuanian Leaders“), kurio tikslas – pristatyti ir pagerbti turtingą
tarptautinę patirtį sukaupusius, tamprius ryšius su Lietuva palaikančius,
konkrečiais nuopelnais Lietuvos augimui ir vardo garsinimui
nusipelniusius asmenis.
2015 metais apdovanoti laureatai 9 apdovanojimų kategorijose: Už
investicijų pritraukimą į Lietuvą – Aurimas Adomavičius; Už Lietuvoje
gimusių idėjų sklaidą pasaulyje – Martynas Gudonavičius; Už
tarptautinių inovacijų diegimą – Raimondas ir Mindaugas Steponavičiai;
Už užsienio lietuvių profesionalų telkimą – Daiva ČekanauskasNavarette; Už tarptautinės patirties sklaidą – Carlos Levenstein; Lietuvos
draugas 2015 – Chris Butler; Už tarptautinės patirties indėlį į pokyčius
regionuose (URM pasiūlyta nauja nominacija, siekiant įvertinti užsienyje
gyvenusių ir po kelerių metų į Lietuvą sugrįžusių tautiečių nuopelnus, už
jų įsteigtą ir plėtojamą verslą regionuose) – Arnius Bijanskis, Už

100%
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URM

Eil.
Nr.

010102

010103

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2015-ųjų metų
asignavimai, eurais
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

161 343

161 295

99,9%

47 208

45 990

97,4%

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

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

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

2 271 490

2 144 769

94,4%

Kai kurios veiklos
buvo
finansuotos,
panaudojant ES SF
projektų sutaupytas
lėšas.
Lėšos
sutaupytos
atliekant
viešųjų
pirkimų procedūras.

2

Priemonės vykdymo aprašymas
Lietuvos vardo garsinimą - Delfi skaitytojų balsavimu – Paulius
Staniūnas; Už viso gyvenimo nuopelnus – Arvydas Sabonis. Pastarajai
kategorijai –– skirtai apdovanoti ypatingai Lietuvai nusipelniusias
išskirtines asmenybes, laureatą siūlo ir apdovanojimą įteikia Užsienio
reikalų ministerija.
Įgyvendinant šią priemonę, finansuoti 67 užsienio lietuvių organizacijų
ir 137 diplomatinių atstovybių projektai, įgyvendinami kartu su užsienio
lietuviais. Šių projektų metu buvo skatinamas užsienio lietuvių ir juos
jungiančių organizacijų įsitraukimas į Lietuvos interesų atstovavimą
užsienyje, dalyvavimas Lietuvos valstybės gyvenime, stiprinami
organizaciniai gebėjimai ir bendruomeniškumas, puoselėjama lietuviška
tapatybė, stiprinamas Lietuvos ir užsienio lietuvių organizacijų
matomumas gyvenamosiose šalyse. Taip pat paremta užsienio lietuvių
žiniasklaida: pagal sutartį su Pasaulio lietuvių bendruomene paremta
žurnalo „Pasaulio lietuvis“ leidyba, prenumeruoti užsienio lietuvių
bendruomenių leidžiami periodiniai leidiniai.
Įgyvendinant šią priemonę:
- finansuoti 5 užsienio lietuvių jaunimo organizacijų projektai, jų
įgyvendinimui skiriant 70 proc. priemonei skirtų lėšų;
- per išorinį paslaugų teikėją suteikti mokymai ir konsultacijos Italijos,
Norvegijos, Ukrainos ir Gruzijos lietuvių jaunimo organizacijoms,
organizuoti 3 užsienio lietuvių jaunimo organizacijų regioniniai renginiai
Kopenhagoje, Berlyne ir Vilniuje, šiai veiklai iš viso skiriant 30 proc.
skirtų lėšų.
Įgyvendinant šią priemonę užtikrintas formaliojo ir neformaliojo ugdymo
įstaigų užsienyje išlaikymas, organizuotas jų aprūpinimas įvairiomis
mokymo priemonėmis, teikta metodinė pagalba, vykdytas mokytojų
kvalifikacijos tobulinimas, paremtos vaikų vasaros stovyklos ir vaikų
edukacinė-kultūrinė veikla Lietuvoje ir užsienyje, taip pat skirta parama
užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio švietimo projektams:
Užtikrinant mokyklų išlaikymą:
- 6-iose lietuviškose formaliojo ugdymo įstaigose užsienyje dirbo 49
pedagogai, siųsti iš Lietuvos, 37-iose neformaliojo ugdymo įstaigose
Rusijoje (tarp jų ir Kaliningrado srityje), Baltarusijoje, Latvijoje,

Įgyvendinanti
institucija

URM

SADM

ŠMM

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2015-ųjų metų
asignavimai, eurais
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas
Lenkijoje, Gruzijoje ir Ukrainoje dirbo 39 mokytojai iš Lietuvos. ŠMM
apmoka šių pedagogų darbą, skiria išmokas kelionės, kelionės draudimo
ir vizų gavimo išlaidoms padengti. Išvykę pedagogai ministerijai teikia
dalykines ataskaitas apie įvykdytas veiklas;
- Europos Komisijos mokyklose Briuselyje ir Liuksemburge pagal darbo
sutartis dirbo 10 Lietuvos komandiruotų pedagoginių darbuotojų;
- Pelesos vidurinė mokykla lietuvių mokomąja kalba (Baltarusija), kurios
steigėjas yra ŠMM, 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.
Teikiant metodinę pagalbą mokykloms:
- mokinių lietuvių kalbos mokymosi pasiekimus naudojantis
standartizuotais testais įsivertino 5 Airijos ir 3 Jungtinės Karalystės
lituanistinės mokyklos;
- bendradarbiaujant su JAV Švietimo taryba, VU Lituanistinių studijų
katedra parengtas ir išbandytas Bandomasis lietuvių kalbos mokėjimo
lygio įvertinimo testas, skirtas nustatyti, kokį lietuvių kalbos mokėjimo
lygį pagal Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo
metmenis, priimtus Europos Tarybos, įgyja neformaliojo lituanistinio
švietimo mokyklą/-as JAV baigiantys mokiniai. Tęsiant šias veiklas
sukurtas Lietuvių kalbos mokėjimo lygio (A1, A2, B1) įvertinimo testo
pavyzdys, pagal kurį sukurtą testą JAV lituanistinių mokyklų mokiniai
turėtų laikyti 2016 m.;
- vyko Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų praktikos užsienio lietuvių
formaliojo ir neformaliojo ugdymo mokyklose, lietuvių bendruomenėse
bei LR atstovybėse (2015-2016 m. m. praktiką atliko/atliks 21 studentas
lietuvių bendruomenėse ir lituanistinėse mokyklose ir 40 studentų LR
diplomatinėse atstovybėse);
- aukštesnei pedagoginei kvalifikacijai atestuoti 2 užsienio lietuvių
formaliojo švietimo įstaigų pedagogai.
Vykdant mokytojų kvalifikacijos tobulinimą:
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Įgyvendinanti
institucija

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2015-ųjų metų
asignavimai, eurais
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas
- Rygos lietuvių vidurinėje mokykloje seminaras užsienio lietuvių
formaliojo lituanistinio švietimo įstaigų vadovams (24 dalyviai);
- užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio švietimo mokyklų mokytojų
seminaras Nidoje (54 dalyviai);
- regioninis lituanistinių mokyklų mokytojų seminaras Anykščiuose (28
dalyviai);
- ES struktūrinių fondų finansuoto projekto „Pedagogų kvalifikacijos
tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ įgyvendinimo
metu iš sutaupytų pinigų organizuota edukacinė kultūrinė stovykla,
kurioje dalyvavo 20 mokytojų iš lietuvių formaliojo ir neformaliojo
ugdymo įstaigų užsienyje, surengti 2 lituanistinio švietimo seminarai
neformaliojo švietimo mokytojams Jungtinėje Karalystėje (20 dalyvių) ir
Airijoje (26 dalyviai);
- Vilniaus lietuvių namų Užsienio švietimo skyriuje vyko užsienio
lietuvių formaliojo švietimo įstaigų lietuvių kalbos mokytojų
kvalifikacijos tobulinimo seminaras (13 dalyvių), seminaras užsienio
lietuvių formaliojo švietimo įstaigų vadovams (dalyvavo 19 mokyklų
vadovų), kvalifikacijos tobulinimo seminaras etnokultūros mokytojams
(7 mokytojai). Skaitytos paskaitos lietuviškų mokyklų pedagogams
Norvegijoje „Švietimo naujovės bei pagalba lituanistiniam švietimui“
(dalyvavo 22 mokytojai), skaitytos paskaitos ES SF projekto „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“ tarptautiniuose nuotoliniuose seminaruose „Pamoka. Kas?
Kaip? Kodėl?”.
Remiant vaikų vasaros stovyklas:
- dalinai padengtas (50 proc. stovyklos kainos) užsienio lietuvių
dalyvavimas stacionariose vaikų vasaros poilsio stovyklose. Šiose
vasaros stovyklose dalyvavo 238 užsienio lietuviai vaikai iš 20 šalių;
- organizuota 10 dienų trukmės vasaros stovykla užsienio lietuvių
vaikams „Lietuva esi, buvai ir būsi“ (dalyvavo 43 vaikai iš Baltarusijos,
Rusijos, Latvijos, JAV, Ukrainos) ir 2 sav. trukmės Rusijos Šiaurės ir
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Įgyvendinanti
institucija

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2015-ųjų metų
asignavimai, eurais
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti
institucija

Sibiro užsienio lietuvių vaikų ir jaunimo vasaros stovykla Alantoje
(dalyvavo 50 vaikų ir jaunimo).
Remiant vaikų edukacinę-kultūrinę veiklą Lietuvoje ir užsienyje:
- organizuotas užsienio lietuviškų mokyklų mokinių meninių darbų
konkursas „Lietuva po Čiurlionio žvaigždynais“ (gauti 168 darbai iš 14
šalių), tarptautinis festivalis „Darni mūsų dainų ir šokių pynė“ (90
dalyvių), skaitovų konkursas (50 skaitovų), tarptautinė konferencija
užsienio lietuvių ir Lietuvos mokyklų mokiniams „Jauno žmogaus
požiūris į šiuolaikines šeimos vertybes“ (51 dalyvis iš 12 mokyklų,
perskaityta 19 pranešimų), tarptautinis užsienio lietuvių mokyklų
krepšinio turnyras, dalyvavo 3 mokinių komandos (36 mokiniai ir 3
mokytojai), užsienio lietuviškų mokyklų meninių darbų-atvirukų paroda
„Sveikinimas Lietuvai“ eksponuojama Vilniaus lietuvių namuose (143
darbai iš Airijos, Australijos, Egipto, Baltarusijos, JAV, Latvijos,
Lenkijos Norvegijos ir kt.);
- vyko Punsko Kovo 11-osios licėjaus, Dublino 4 vėjų lituanistinės
mokyklos, Vilniaus lietuvių namų mokinių mainai;
- organizuotas užsienio lietuviškų mokyklų abiturientų dalyvavimas
Litexpo parodoje „Mokslas. Studijos 2015“ (atvyko 45 mokiniai);
- Nacionalinio diktanto konkurse dalyvavę bei mažiausiai klaidų diktante
padariusieji šeši lietuviškų formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų
mokiniai buvo apdovanoti savaitės trukmės edukacine kelione į Lietuvą.

010104

Priemonė:
organizuoti
specialistų
darbą
užsienio
lietuvių
organizacijose
ir
kultūros įstaigose

42 000

41 980

99,9%

010105

Priemonė:
organizuoti
seminarus ir kursus užsienio
lietuvių organizacijų atstovams

26 170

26 169

100%

Skirta parama užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio švietimo
projektams: įvykdytas užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio
švietimo projektų konkursas. Finansuoti 107 projektai iš 20 kraštų.
Sudarytos sutartys su 10 Lietuvos kultūros ir meno darbuotojų, teikiančių
paslaugas užsienio lietuvių bendruomenėse Latvijoje, Lenkijoje ir
Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje. Ministerija apmoka už darbą,
padengia kelionių, kelionių draudimo ir vizų gavimo išlaidas.
- Siekdama aktyvinti darbą su lietuviais Rytų kraštuose, URM 2015 m.
rugsėjo mėn. organizavo pirmąjį Rytų kraštų lietuvių jaunimo 3 dienų
seminarą Vilniuje, kuriame dalyvavo aktyvus lietuvių kilmės jaunimas iš
Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos, Gruzijos ir Armėnijos. Dalyviams
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URM

URM

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2015-ųjų metų
asignavimai, eurais
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti
institucija

sudarytos galimybės didinti gebėjimus ir įgyti žinių demokratinių
vertybių puoselėjimo, lyderystės, bendravimo su žiniasklaida, kovos su
dezinformacija srityse, susipažinti su Lietuvos jaunimo organizacijomis,
apžvelgti sėkmingas „Globalios Lietuvos lyderių“, „Kurk Lietuvai“
iniciatyvas.
- 2015 m. gruodžio mėn. organizuotas pirmasis seminarų ciklo
„Pristatome Lietuvą“ renginys, skirtas turizmui – tema pasirinkta siekiant
pasitelkti Lietuvos diasporos patirtį ir ryšius kuo plačiau pristatyti
Lietuvą pasauliui, skatinti Lietuvos diasporą įsitraukti į atvykstamojo
turizmo į Lietuvą populiarinimą. Seminare dalyvavo lietuviai,
gyvenantys prioritetinėse Lietuvai turizmo rinkose, seminaro metu
pasirašyti bendradarbiavimo memorandumai tarp Valstybinio turizmo
departamento ir PLB, Švedijos lietuvių bendruomenės ir Norvegijos
Oppland ir Hedmark lietuvių bendruomenės.
- Metų bėgyje surengti 6 „Globalios Lietuvos“ programą pristatantys ir
kitų užsienio lietuviams aktualių sričių aptarimui skirti seminarai
užsienio lietuvių organizacijose Norvegijoje, Airijoje, Jungtinėje
Karalystėje, Vokietijoje.
010106

0102

010201

Priemonė: aprūpinti užsienio
lietuvių organizacijas ir 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 mokytojams, naudojant
šiuolaikiškas
informacines
technologijas,
ir
aprūpinti
užsienio lituanistines mokyklas

11 522

11 521

Užsienio lietuvių organizacijos aprūpintos veiklai reikalingomis LR
oficialiomis ir istorinėmis vėliavomis, leidiniais, vaizdo įrašais (DVD),
kita bendruomeniškumą ir patriotiškumą skatinančia tautine atributika.

100%

URM

ŠMM

8 689

0

0%

Priemonė įvykdyta
mokymo priemonių
rengimą finansuojant
iš sutaupytų ES SF
projektų lėšų.

6

Įgyvendinant šią priemonę:
- susisteminta ir nuolat papildoma metodinės ir vaizdinės medžiagos,
skirtos formaliojo ir neformaliojo lituanistinio švietimo įstaigų
mokytojams, internetinė aplinka. Ją galima rasti nuorodoje „Mokymosi
šaltiniai“:
http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/informacijaatvykstantiems-is-usienio-isvykstantiems-i-uzsieni/mokymosi-saltiniai

ŠMM

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2015-ųjų metų
asignavimai, eurais
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

įvairia mokymosi medžiaga –
tekstine, vaizdine, garsine

02

0201

020101

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti
institucija

- parengtos ir ekspertuotos 2 mokymo priemonės, skirtos pedagogų,
dirbančių su užsieniečių vaikais, grįžusiais iš užsienio vaikais, taip pat
užsienio lituanistinių mokyklų mokytojų kvalifikacijos tobulinimui:
„Kelionė į Lietuvą“ ir „Laiškai iš Lietuvos“, kurias sudaro literatūrinių
tekstų knygos, kūrybinio rašymo knygos, pratybų sąsiuviniai ir mokytojo
knyga. Organizuotos dvi vaizdo transliacijos, skirtos šioms priemonėms
pristatyti. Pagal lituanistinių mokyklų pareikštus poreikius organizuotas
šių leidinių išsiuntimas mokykloms.

Tikslas:
skatinti
užsienio
lietuvius įsitraukti į Lietuvos
politinį, ekonominį, mokslo,
kultūros ir sporto gyvenimą
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, skatinti pasaulio lietuvių
jaunimo iniciatyvas ekonomikos
srityje,
skleisti
užsienio
lietuviams informaciją apie
galimybes dalyvauti inicijuojant
ir
įgyvendinant
inovacijų,
investicijų ir eksporto skatinimo
projektus
ir
profesines
galimybes Lietuvoje

URM

9 847

9 813

Įgyvendinant šią priemonę URM organizavo ir parėmė 13 ekonominius
interesus pristatančių renginių ir iniciatyvų, kuriuose dalyvavo Lietuvos
diasporos atstovai, iš kurių svarbiausios:
- 2015 m. spalio 20-21 d. Tel Avive kartu su Lietuvos verslo
konfederacija organizavo Pasaulio lietuvių ekonomikos forumą;
- LR generalinio konsulato Niujorke iniciatyva surengti JAV gyvenančių
lietuvių susitikimai su LR Valstybinio turizmo departamento ir Lietuvos
turizmo verslo atstovais;
- LR ambasados Nyderlanduose iniciatyva įgyvendinta projekto „Big
Brother“ veikla, apjungusi Nyderlanduose dirbančius lietuvius
profesionalus.

99,7%
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URM

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

0202

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

020201

Priemonė: vykdyti Lietuvai
reikšmingo kultūros paveldo
užsienyje paieškos, sklaidos,
priežiūros ir sugrąžinimo veiklą,
įtraukiant į šį darbą užsienyje
gyvenančius lietuvius

020202

Priemonė: vykdyti Lietuvai
reikšmingo kultūros paveldo
užsienyje
sklaidos
ir
sugrąžinimo veiklą, įtraukiant į
šį darbą užsienyje gyvenančius
lietuvius

0203

Uždavinys: rūpintis archyvų
užsienyje
išsaugojimu,
integravimu į informacinę erdvę
ir sklaida

2015-ųjų metų
asignavimai, eurais
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti
institucija

KM, URM

57 924

2 896

34 900

2 896

60,3%

Panaudota mažiau,
nes
nebuvo
pakankamai gauta
tinkamų paraiškų ir
finansuotinų išlaidų

100%

Vykdyti 7 projektai:
- 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 Nykos-Niliūno, Algirdo Landsbergio, Jurgio
Blekaičio darbai);
- Ukrainos archyve ieškota duomenų apie 1863 m. sukilimą;
- tęsiamas Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo ikonografinės
medžiagos duomenų bazės kaupimas Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės Valdovų rūmų ekspozicijoms.

KM

Įvykdyti 2 Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo globos, apsaugos ir
įamžinimo projektai:
- paminklo, skirto Karaliui Mindaugui ir Karalienei Mortai, pastatymas
ir atidengimas Agluonoje, Latvijoje;
- paminklo Tomske, skirto Lietuvos tremtiniams ir politiniams kaliniams,
projektavimas.

URM

LVAT, URM

8

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

020301

Priemonė: identifikuoti užsienio
lietuvių archyvus, koordinuoti
jų tvarkymą ir naudojimą,
integruoti juos į informacinę
erdvę ir teikti informaciją apie
juos

020302

0204

Priemonė:
organizuoti
informacijos
apie
lietuvių
archyvus užsienyje sklaidą
viešojoje erdvėje
Uždavinys: skatinti užsienio
lietuvius dalyvauti su Lietuva
susijusioje mokslo, kultūros ir
sporto veikloje

2015-ųjų metų
asignavimai, eurais
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas

5 792

5 792

100%

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos ir Lietuvos centrinio valstybės
archyvo darbuotojų komandiruočių išlaidos ir dienpinigiai. Vykdant šią
veiklą, 2015 metais į informacinę erdvę integruota 40 užsienio lietuvių
archyvų rinkinių.

2 896

2 896

100%

Dokumentinės laidos apie Lietuvą Jungtinėse Tautose laidų cikle
„Vakarų efektas“ parengimas ir įgyvendinimas.

Įgyvendinanti
institucija

LVAT

URM

ŠMM, URM,
KM

020401

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

76 749

24 588

32%

020402

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

4 050

4 049

100%

020403

Priemonė: skleisti „Globalios
Lietuvos“ idėją kultūros srityje,
skatinant bendras Lietuvos ir
užsienio
lietuvių
kultūros
iniciatyvas ir rengiant bei

57 924

49 724

85,8%

Dėl pernelyg didelių
organizavimo kaštų,
nesurengtas Pasaulio
lietuvių mokslo ir
kultūros
simpoziumas

Projektų finansuota
mažiau nei planuota,
nes nebuvo gauta
pakankamai tinkamų
paraiškų.

9

Įgyvendinant šią priemonę, už aukšto tarptautinio lygio mokslo
pasiekimus paskirtos 5 mokslo premijos lietuvių kilmės užsieniečiams
mokslininkams bei Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems
mokslininkams, gyvenantiems užsienyje. Premijos paskirtos Vincui
Bartusevičiui (Vokietija), Remigijui Gaškai (JAV), Linui Bieliauskui
(JAV), Dariui Čeburniui (Airija), Kęstučiui Staliūnui (Ispanija).
Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas nebuvo organizuotas.
Įgyvendinant šią priemonę, URM inicijavo apvalaus stalo diskusiją su
užsienio lietuvių mokslininkais, kuriems premijas už pasiekimus mokslo
srityje 2015 m. skyrė ŠMM. Siekiant plėtoti diasporos profesionalų
tinklus ir paskatinti aktyvesnį užsienyje gyvenančių mokslininkų
įsitraukimą į Lietuvos gerovės kūrimą, pasidalinta sukaupta patirtimi apie
jau veikiančius profesionalų tinklus, aptarti projektai - sėkmės istorijos,
perduoti Lietuvą reprezentuojanti atributika.
Įgyvendinti 6 projektai:
- Nacionalinis muzikos forumas „Ars Lituanica“ sukūrė projektą
„Lietuviai ir Lietuvos kultūra pasaulyje“;
- tęstas video blogo www.thedeepsplash.com projektas – toliau
publikuota informacija apie užsienio šalyse gyvenančius lietuvių
menininkus;

ŠMM

URM

KM

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2015-ųjų metų
asignavimai, eurais
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

platinant informacinę medžiagą
apie Lietuvos kultūrą

03

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

0301

Uždavinys: vykdyti užsienio
lietuvių būklės ir poreikių
stebėseną

030101

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

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti
institucija

- Zaporožės srities ir Karaliaučiaus lietuvių bendruomenių kartu su
Kauno folkloro klubu „Liktužė“ surengtas renginių ciklas „Lietuviai
Zaporožėje“;
- pristatyta šiuolaikinių lietuvių išeivių kompozitorių kūryba „Grįžtanti
muzika“;
- sudaryta nauja tarptautinė kilnojamoji paroda M. K. Oginskio 15osioms gimimo metinėms „Atsisveikinimas su tėvyne“, kurioje rodyti
tapytojų, gyvenančių Lietuvoje, Lenkijoje ir Baltarusijoje, darbai (LT
nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato projektas);
- surengta Vytenio Jankūno paroda „Užstrigęs“ (Šiuolaikinio meno
centro projektas).

URM

6 650

6 650

Apklausą pagal 2015 m. birželio 30 d. sudarytą sutartį atliko viešųjų
pirkimų būdu atrinktas išorinis paslaugų teikėjas – visuomenės nuomonės
ir tyrimų centras Vilmorus. Apklausos rezultatai leidžia įvertinti
institucijų vykdomą veiklą, įgyvendinant „Globalios Lietuvos“
programą, padeda išsiaiškinti užsienio šalyse gyvenančių lietuvių
nuomonės tendencijas apie jų būklę ir poreikius, turimus lūkesčius,
sudaro galimybę įvardinti kliūtis, su kuriomis užsienio lietuviai galimai
susiduria bendradarbiaudami su Lietuva. 2015 m. atliktoje užsienio
lietuvių nuomonės apklausoje dalyvavo didžiausias respondentų skaičius
- 1720 užsienio lietuvių iš 55 šalių.
Taip pat 2015 m. organizuotas 2014 m. apklausos pristatymas, kuriame
dalyvavo „Globalios Lietuvos“ programą įgyvendinančių institucijų,
akademinės bendruomenės, Pasaulio lietuvių bendruomenės ir
žiniasklaidos atstovai.

100%
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URM

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2015-ųjų metų
asignavimai, eurais
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti
institucija

Apklausų rezultatai patalpinti URM internetinėje svetainėje „Globalios
Lietuvos“ skiltyje.
0302

Uždavinys: sudaryti sąlygas
užsienio
lietuviams
gauti
aktualią informaciją

URM, SADM

6 200

030201

030301

100%

Priemonė: plėtoti užsienio
lietuviams
aktualios
informacijos teikimą

290

0303

6 200

Uždavinys: sudaryti sąlygas
grįžtantiems į tėvynę lietuviams
ir jų šeimos nariams gauti su
reintegracija
Lietuvoje
susijusias paslaugas
Priemonė: kurti reintegracijos
paslaugų teikimo sistemą sudaryti
sąlygas
teikti
psichologines konsultacijas ir
kitas su reintegracija susijusias

285

98,3%

Lėšos sutaupytos
atliekant viešųjų
pirkimų procedūras.

Įvykdžius Lietuvos asociacijų ir viešųjų įstaigų veiklos konkursinę
projektų atranką, paremtas projektas „Tapatybė.LT“ (pagal sutartį su VšĮ
„Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“), esantis „Pasaulio lietuvių
žinių“ (vienintelė informacinė laida, skirta užsienio lietuvių organizacijų
veiklos viešinimui) 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.
Užsienio lietuviai jungiasi prie projekto organizatorių inicijuotų
socialinių tinklų, kurių geografija nuolat plečiasi. LRT LITUANICA
kanalo žiūrovai informuojami apie užsienio lietuvių aktualijas nuo
Šiaurės Amerikos iki Uralo.
2015 m. gruodžio mėn. buvo išleistas elektroninis leidinys „Gyvenimas
ir darbas Lietuvoje“ (70 psl. apimties), kuriame susistemintai pateikta
informacija apie darbą, verslo pradžią, mokesčius, socialines garantijas,
sveikatos apsaugą, socialinį būstą, švietimą, jaunimo politiką, Lietuvos
Respublikos pilietybės klausimus, kurie yra aktualūs iš Lietuvos
emigravusiems ir ketinantiems, ar bent svarstantiems galimybę, sugrįžti į
Lietuvą tautiečiams.

URM

SADM

SADM

8 689

8 671

2015 m. kovo 26 d. pasirašyta sutartis Nr. D4-78 su VšĮ „Gera būsena“
dėl psichologinių konsultacijų internetu teikimo. 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

99,8%
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SADM

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2015-ųjų metų
asignavimai, eurais
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

030401

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

Priemonė: kartu su Lietuvos
savivaldybėmis inicijuoti ir
remti bendras su užsienio
lietuviais
iniciatyvas
ir
projektus, skirtus liepos 17-ajai
– Pasaulio lietuvių vienybės
dienai – paminėti

Įgyvendinanti
institucija

teikiamos konsultacijos emigrantams, susidūrusiems su įvairiomis
socialinėmis ar psichologinėmis problemomis, padeda išvengti rimtesnių
psichikos sutrikimų, stiprina jų emocinę būklę. 2015 m. suteikta
psichologinių konsultacijų 150 iš Lietuvos emigravusių asmenų.

paslaugas
emigracijos
paliestiems asmenims ir jų
šeimos nariams

0304

Priemonės vykdymo aprašymas

URM, ŠMM

7 245

7 187

2015 metais siekta sisteminių pokyčių bendradarbiavimo su
savivaldybėmis srityje, akcentuojant ne proginius renginius, o ilgalaikį
efektą turinčias iniciatyvas:
- 2015 m. gruodžio mėn. organizuota konferencija, skirta Lietuvos
savivaldybių ir diasporos bendradarbiavimo galimybių pristatymui ir
aptarimui, bendrų galimų iniciatyvų ir projektų kūrimui bei skatinimui.
Renginio metu Lietuvos savivaldybių atstovams buvo pristatyta
„Globalios Lietuvos“ programa ir jos rėmuose įgyvendinti Švietimo ir
mokslo, Kultūros ministerijų, Valstybinio turizmo, Kūno kultūros ir
sporto, Jaunimo reikalų departamentų, VšĮ „Versli Lietuva“, „Global
Lithuanian Leaders“ ir „LT Identity“, Jaunųjų profesionalų programos
„Kurk Lietuvai“ ir tinklo „The Global Shapers Vilnius“ projektai-sėkmės
istorijos, vyko kūrybinės dirbtuvės.
- įvykdžius Lietuvos asociacijų ir viešųjų įstaigų veiklos konkursinę
projektų atranką, paremtas projektas „Migruojantys paukščiai“ (pagal
sutartį su VšĮ „LT Identity“). Šis, jau devynerius metus įgyvendinamas
projektas kiekvienais metais organizuojamas vis kitoje Lietuvos
savivaldybėje, bendrai diskusijai sukviečia išeivijoje ir Lietuvoje
gyvenančius kūrėjus, kurie diskutuodami pasirinkta tema, užmezga
kontaktus su vietos bendruomene, įgyvendina bendradarbiavimo idėjas.

99,2%
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URM

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2015-ųjų metų
asignavimai, eurais
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti
institucija

2015 m. kūrybos dirbtuvės organizuotos Kupiškyje, kur diskutuota
pilietiškumo tema.

030402

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

030403

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

04

0401

3 200

258 341

3 200

231 445

100%

89,6%

Paramą
studijoms
gavo visi atitinkantys
nustatytus kriterijus
jos prašę užsienio
lietuviai.

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: telkti lietuvius
pasaulyje į vieną komunikacijos
erdvę,
vadovaujantis

Įvykdžius Lietuvos asociacijų ir viešųjų įstaigų veiklos konkursinę
projektų atranką, paremtas profesinės mentorystės projektas „LT Big
Brother“ (pagal sutartį su VšĮ „Global Lithuanian Leaders“). 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 nei 80 pasaulio universitetų iš daugiau kaip 20 šalių.
Užsienio lietuviai, įstoję studijuoti Lietuvoje, konkurso būdu gauna
stipendiją (114 Eur per mėnesį) ir vienkartinę socialinę išmoką,
atsižvelgus į asmens socialinę padėtį (nuo 202,73 iki 318,58 Eur).
Vykdant adaptacijos ir integracijos Lietuvoje bei edukacinę-kultūrinę
programą užsienio lietuviams, įstojusiems į Lietuvos aukštąsias
mokyklas, organizuoti 32 renginiai, kuriuose dalyvavo 120 užsienio
lietuvių studentų, studijuojančių Lietuvoje.
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.

URM

ŠMM

URM
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Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2015-ųjų metų
asignavimai, eurais
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti
institucija

efektyvumo
ir
sąnaudų
proporcingumo kriterijais

040101

0402

040201

Priemonė: plėtoti "Globalios
Lietuvos" tinklus

Uždavinys: užtikrinti Lietuvos
nacionalinio radijo ir televizijos
užsienio
lietuviams
skirto
televizijos
kanalo
pasiekiamumą
ir
plėtrą
užsienyje
Priemonė: vykdyti užsienio
lietuviams skirto televizijos
kanalo žiūrimumo ir atitikties
užsienio lietuvių poreikiams
tyrimus, užtikrinti programų
kokybę ir įvairovę

12 500

12 464

URM 2015 m. skatino užsienio lietuvių telkimąsi pagal interesų sritis,
tokiu būdu kuriant bendravimo tinklus. Įvykdžius Lietuvos asociacijų ir
viešųjų įstaigų veiklos konkursinę projektų atranką, URM parėmė šiuos
bendravimo tinklų veiklą vykdančius projektus:
- kūrėjų, menininkų tinklai: paremta kino filmų programa „Lietuviai
svetur“ 2015 m. vykusio Vilniaus tarptautinio kino festivalio „Kino
pavasaris“ metu, tokiu būdu į vieną erdvę pritraukiant užsienyje
gyvenančius ir kuriančius lietuvių kilmės režisierius, prodiuserius,
operatorius,
kostiumų
dailininkus,
kompozitorius,
aktorius;
bendradarbiaujant su asociacija „Lietuvos muzikos rėmimo fondas“,
prisidėta prie Tarptautinio muzikos festivalio „Sugrįžimai“, nuosekliai ir
sistemingai plėtojančio ryšius su įvairių kartų užsienyje gyvenančiais
Lietuvos muzikais, organizavimo;
- jaunimo tinklai: paremtas Pasaulio lietuvių jaunimo organizacijos
projektas „25x25: Nepriklausomybės karta“;
- vietos bendruomenių ir diasporos tinklai: paremtas asociacijos AIESEC
Lietuva projektas „City Alumni“, kuriuo skatinamas Lietuvos
bendruomenių ir iš jų išvykusių gyventojų bendradarbiavimas, iniciatyvų
įgyvendinimas, veiklos aktyvumas

99,7%

URM

LRT

0

0

-

Neplanuota vykdyti.
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LRT

Eil.
Nr.

040202

040203

040204

05

0501

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas
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
Priemonė: naudojant naujausias
technologijas, gerinti internetu
transliuojamų Lietuvos radijo ir
televizijos programų perdavimo
kokybę
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
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

2015-ųjų metų
asignavimai, eurais
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas
2015 m. papildomai pasirašytos 2 sutartys dėl LRT Lituanica kanalo
retransliavimo per kabelinę televiziją Latvijoje (su kabelinėmis SIA
,,VIPNET“ ir SIA ,,ELEKTRONS& K“).
Tęsti sutartiniai įsipareigojimai su Lenkijos kompanija Vectra S.A., taip
pat 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.

Įgyvendinanti
institucija

579 240

572 993

98,9%

LRT

0

0

-

Neplanuota vykdyti.

LRT

0

0

-

Neplanuota vykdyti.

LRT

URM, KM, ŪM
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Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas
populiarinimą,
Lietuvos draugų

050101

050102

2015-ųjų metų
asignavimai, eurais
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti
institucija

gausinti

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

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

14 481

14 464

99,9%

3 475

3 475

100%

14 481

14 348

99,1%

8 689

8 687

100%

Lėšos skirtos Lietuvos Respublikos atstovybių Jungtinėje Karalystėje,
Šveicarijoje, Vokietijoje, Nyderlanduose, Norvegijoje, Lenkijoje,
Baltarusijoje, Airijoje, San Paule, Graikijoje ir Azerbaidžane projektams
su bendruomene, Lietuvos draugais finansuoti, iš viso įgyvendinta 18
projektų.
2015 gegužės 25 d. organizuotas seminaras ,,Globali Lietuva“. Seminare
dalyvavo iš Lietuvos kilusių lenkų, vokiečių, žydų ir totorių palikuonys,
Lietuvos istorikai, tautinių mažumų organizacijų lyderiai ir valstybinių
institucijų atstovai. Seminare dalyvavo per 100 asmenų: asmenys,
priklausantys tautinėms mažumoms, politikai, nevyriausybinių
organizacijų atstovai, savivaldybių specialistai, jaunimo organizacijų
atstovai.
2015 m. 14 tūkst. egz. tiražu išleistas ir išplatintas informacinis leidinys
„Stumbrytės Plukės atostogos Lietuvoje“, skirtas užsienio šalių lietuvių
bendruomenėms. Šiuo leidiniu buvo tęsiama 2014 m. pradėta formuoti
tradicija pasaulio lietuvių bendruomenes aprūpinti vaikams skirtais
leidinėliais, skatinančiais pažinti Lietuvą ir ugdyti norą po ją keliauti.
Finansuotas 6 informacinių leidinių parengimas, leidyba ir platinimas:
- 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;
- Kovo 11-osios 25 metinių minėjimui skirtų informacinių stendų
spausdinimas ir platinimas anglų, baltarusių, vokiečių, italų kalba,
Lietuvos DA Jungtinėje Karalystėje, JAV, Baltarusijoje, Austrijoje,
Estijoje ir Italijoje;
- 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;
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URM

KM

ŪM

URM

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2015-ųjų metų
asignavimai, eurais
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti
institucija

- UNESCO informacinių lankstinukų apie Lietuvą (2000 vnt.) ,,Lietuvos
paveldas UNESCO sąrašuose“ lietuvių, anglų ir prancūzų kalba leidimas
ir platinimas Lietuvos DA užsienyje;
- K. Sabaliauskaitės knygų ,,Vilnius.Wilno.Vilna“ (16 vnt.) anglų kalba
platinimas Lietuvos DA JAV ir Lenkijoje;
- Straipsnio apie Lietuvos politiką ir ekonomiką leidinyje „Diplomatic
World“ parengimas ir spausdinimas Lietuvos DA Belgijoje.
0502

050201

Uždavinys:
supažindinti
Lietuvos visuomenę su užsienio
lietuvių veikla ir įvairių sričių
laimėjimais
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)1

URM

3 000

3 000

100%

3 719 881

3 466 351

93,2%

3 719 881

3 466 351

93,2%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 719 881

3 466 351

93,2%

Skatinant Lietuvos diasporą įsitraukti į informacijos apie Lietuvą sklaidą
pasaulyje ir supažindinti Lietuvos visuomenę su Lietuvos diaspora,
įvykdžius Lietuvos asociacijų ir viešųjų įstaigų veiklos konkursinę
projektų atranką, paremtas 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 gieda Lietuvos himną.
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