2 Priedas
„GLOBALIOS LIETUVOS“ – UŽSIENIO LIETUVIŲ ĮSITRAUKIMO Į VALSTYBĖS GYVENIMĄ – KŪRIMO 2011–2019 M. PROGRAMOS
TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO 2017 METŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

Eil.
Nr.

01

0101

010101

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2017-ųjų metų
asignavimai, tūkst. eurų
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:
remti
užsienio
lietuvių, tarp jų ir jaunimo
organizacijų, veiklą, skirtą
lietuvybei,
bendruomeniškumui, Lietuvoje
ir užsienyje gyvenančių lietuvių
bendradarbiavimui puoselėti,
„Globalios Lietuvos“ sampratai
įtvirtinti

Įgyvendinanti
institucija

URM, SADM

171,5

171,5

Paremti 48 užsienio lietuvių organizacijų ir 133 diplomatinių atstovybių
kartu su užsienio lietuviais įgyvendinti projektai, skirti užsienio lietuvių
ir juos jungiančių organizacijų įsitraukimui į Lietuvos interesų
atstovavimą užsienyje, dalyvavimui Lietuvos valstybės gyvenime,
organizacinių gebėjimų ir bendruomeniškumo stiprinimui, ryšių su
užsienyje gyvenančiais profesinių laimėjimų kultūros, mokslo, verslo ir
kitose srityse pasiekusiais lietuviais (diasporos profesionalais) plėtrai,
lietuviškos tapatybės puoselėjimui, Lietuvos ir užsienio lietuvių
organizacijų matomumo jų gyvenamosiose šalyse didinimui, užsienio
lietuvių supažindinimui su grįžimą į Lietuvą skatinančiomis
iniciatyvomis. Taip pat projektais siekta pagelbėti užsienio lietuvių
bendruomenėms pasirengti minėti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį.

100%

Siekiant užtikrinti Rusijos ir Baltarusijos lietuvių visuomeninių
organizacijų bendruomeninės, kultūros ir švietimo veiklų galimybes, 3
lietuvių visuomeninėms organizacijoms skirtos dotacinės lėšos.
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URM

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2017-ųjų metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti
institucija

Remta užsienio lietuvių žiniasklaida: pagal sutartį su Pasaulio lietuvių
bendruomene paremta žurnalo „Pasaulio lietuvis“ leidyba, prenumeruoti
užsienio lietuvių bendruomenių leidžiami periodiniai leidiniai.
Užsienio lietuvių organizacijos aprūpintos LR oficialiomis ir istorinėmis
vėliavomis, leidiniais, pristatančiais Lietuvą, tautines tradicijas, kita
bendruomeniškumą ir patriotiškumą skatinančia tautine atributika.
Organizuotas Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos 2017 m.
finansavimo konkursas: finansuoti Pasaulio lietuvių jaunimo
organizacijos, Labdaros ir paramos fondo „Jauniems“ ir Lietuvos
skautijos projektai, skiriant 32 tūkst. eurų.

47

44,3

94%

Užsienio lietuvių
jaunimo
organizacijos
panaudojo ne visas
projektams skirtas
lėšas.

Teiktos konsultavimo ir mokymo paslaugos užsienio lietuvių jaunimo
organizacijoms lyderystės, komandos formavimo, narių motyvavimo,
organizacijos veiklos planavimo ir kt. temomis. Mokymai ir
konsultacijos organizuotos Danijos, Graikijos, Gruzijos, Italijos,
Olandijos, Suomijos ir Švedijos lietuvių jaunimo organizacijose, skiriant
12,3 tūkst. eurų.

SADM

Apklausus užsienio lietuvių bendruomenes, parengta metodinė medžiaga
„Darbas bendruomenės komandoje ir naujų narių pritraukimas“, kurią
jaunimo organizacijos gali naudoti organizuodamos savo seminarus.
Medžiaga patalpinta adresu: http://www.jrd.lt/uzsienio-lietuviu-jaunimoorganizacijos

010102

Priemonė:
organizuoti
specialistų
darbą
užsienio
lietuvių
organizacijose
ir
kultūros įstaigose

43

40

93%

Planavus kultūros
specialistų darbo
organizavimo
funkciją nuo 2017
m. sausio 1 d.
perduoti Kultūros
ministerijai,
atlyginimai ir
kelionės išlaidos
kultūros
darbuotojams
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Sudarytos ir administruotos sutartys su 12 Lietuvos kultūros ir meno
darbuotojų, teikiančių kultūrinės veiklos organizavimo paslaugas
užsienio lietuvių bendruomenėse Latvijoje, Lenkijoje ir Rusijos
Federacijos Kaliningrado srityje. Ministerija apmoka už darbą, padengia
kelionių, kelionių draudimo ir vizų gavimo išlaidas.

URM

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2017-ųjų metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti
institucija

išmokėtos ne 2017
m. sausio mėn., o
2016 m. gruodžio
mėn.
0102

010201

Uždavinys: plėtoti lituanistinį
švietimą užsienyje ir skatinti
glaudesnes jo sąsajas su
Lietuvos švietimo sistema

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

ŠMM

1 701

1 685,6

99%

Vadovaujantis
„Asmenų, vykdančių
ar vykstančių
vykdyti lituanistinį
švietimą užsienyje,
rėmimo ir skatinimo
tvarkos aprašu“,
patvirtintu LR
Vyriausybės 2009
12 23 d. nutarimu
Nr. 1752, su 3
lituanistinio
švietimo vykdytojais
nutrauktos sutartys,
1 mokytoja buvo
vaiko priežiūros
atostogose, todėl
parama šiems
asmenims nebuvo
skiriama.
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Įgyvendinant priemonę užtikrintas lietuviškų 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.
Mokyklų išlaikymas:
- 6 lietuvių formaliojo ugdymo įstaigose užsienyje lituanistinį švietimą
vykdė 54 pedagogai, 34 neformaliojo ugdymo įstaigose Rusijoje,
Baltarusijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Gruzijoje ir Ukrainoje – 39
pedagogai, kuriems ŠMM skyrė paramą, mokėjo kelionės, kelionės
draudimo ir vizų gavimo išlaidas pagal lituanistinio švietimo sutartis;
- Europos Komisijos mokyklose Briuselyje ir Liuksemburge pagal darbo
sutartis dirbo 13 Lietuvos komandiruotų pedagoginių darbuotojų;
- Pelesos vidurinė mokykla lietuvių mokomąja kalba (Baltarusija), kurios
steigėjas yra ŠMM, yra visiškai išlaikoma Lietuvos Respublikos lėšomis;
- Vasario 16-sios gimnazijai (Vokietija) ir Seinų „Žiburio“ gimnazijai
(Lenkija) skirtos lėšos ugdymo proceso organizavimui ir jo gerinimui bei
lituanistinių projektų įgyvendinimui, taip pat, skirtos lėšos Rimdžiūnų
vidurinės mokyklos lietuvių mokomąja kalba (Baltarusija) bendrabučio
išlaikymui.
Mokyklų aprūpinimas:
- 9 užsienio lietuvių formaliojo ugdymo įstaigos ir 6 Europos mokyklų
sistemos formaliojo ugdymo įstaigos, kuriose mokosi lietuvių vaikai,
pagal poreikius aprūpintos vadovėliais ir mokymui reikalinga literatūra;

ŠMM

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2017-ųjų metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas
- lietuviškos mokyklos užsienyje aprūpintos grožinės literatūros knyga
Liudviko Jakimavičiaus „Vytuko Lietuva“, skirta užsienyje
gyvenantiems lietuviams;
- Joanos Ulinauskaitės – Mureikienės knyga „Likimo išbandymai“ (rusų
kalba), kuri yra Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų privalomos
literatūros sąrašuose, aprūpintos Rytų kraštų lietuviškos mokyklos;
- techninėmis mokymo priemonėmis bei kompiuterine įranga
(planšetiniai ir nešiojami kompiuteriai, kopijavimo aparatai ir
spausdintuvai, projektoriai, muzikiniai centrai ir interaktyvios lentos)
aprūpintos užsienio lietuvių formaliojo ugdymo įstaigos;
- Lietuvos pirmoko pasus kaip Lietuvos dovaną gavo apie 2000 užsienio
lietuvių formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų mokinių.
Metodinė pagalba mokykloms:
- tęsiant mokinių lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų naudojantis
standartizuotais testais įsivertinimą, pradėtą 2014 m., 2017 m.
standartizuotus (4, 6, 8 klasės) ir diagnostinius testus (2 klasė) laikė 19os užsienio neformaliojo ugdymo įstaigų mokiniai 10 valstybių;
- kuriant vieningą lietuvių kalbos testavimo sistemą, 2015 m., kartu su
JAV lietuvių bendruomenės Švietimo taryba, parengtas ir organizuotas
bandomasis lietuvių kalbos mokėjimo lygio testas. Kiekvienais metais,
bendradarbiaujant su Vilniaus universitetu, organizuojamas testo
sukūrimas ir įvykdymas pageidaujančiose lituanistinėse mokyklose.
2017 m. organizuoti lietuvių kalbos testus pradėjo ir lituanistinės
mokyklos Europoje – testus organizavo arba testuoti į kitas šalis vyko 18
lituanistinių mokyklų 7 šalyse (14 mokyklų organizavo testą, dar 4
mokyklų mokytojai vyko testuoti mokinių į kitas mokyklas);
- įgyvendinant Pilietinio ir tautinio ugdymo tarpinstitucinį veiksmų planą,
parengtas Rekomendacinės integruotos lituanistinio švietimo programos
projektas, apimantis ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo
lygmenis, atsižvelgiant į kalbos mokėjimo lygį ir pamokų skaičių;
- bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos ambasada Airijoje, Airijos
Švietimo departamentu ir Aukštesnio lygio kalbų mokymo iniciatyvos
atstovais parengtas Lietuvių kalbos ir kultūros trumpojo kurso projektas
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Įgyvendinanti
institucija

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2017-ųjų metų
asignavimai, tūkst. eurų
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neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas
ir pradėti derinti jo įvedimo Airijos bendrojo ugdymo mokyklose
veiksmai;
- vyko Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų praktikos užsienio lietuvių
formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigose ir lietuvių bendruomenėse.
2017–2018 mokslo metais 42 Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai atliko
arba atliks praktiką Argentinos, Australijos, Čekijos, Gruzijos, Italijos,
JK, JAV, Latvijos, Liuksemburgo, Norvegijos, Rusijos, Švedijos,
Urugvajaus, Vokietijos mokyklose arba Baltistikos centruose;
- 2017 m. pradėta įgyvendinti lietuviškose mokyklose dirbančių
mokytojų lietuvių kalbos ir kultūros mėnesio trukmės kursų Lietuvoje
programa. 2017 m. į šiuos kursus atvažiavo 20 mokytojų;
- 2017 m. pirmą kartą paskirta Lituanistinio švietimo mokytojo
(dėstytojo) premija, kurią gavo Gruzijos technikos universiteto Lietuvių
kalbos ir kultūros centro vadovas prof. Vidas Kavaliauskas.
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas:
- 2017 m. kovo 26–30 d. Maskvos Jurgio Baltrušaičio vidurinėje
mokykloje Nr. 1247 vyko užsienio lietuviškų bendrojo ugdymo įstaigų
vadovų ir šių mokyklų mokinių savivaldos atstovų seminaras (23 dalyviai
iš Vokietijos, Lenkijos, Baltarusijos, Latvijos, Rusijos, Belgijos
lietuviškų vidurinių mokyklų);
- 2017 m. birželio 20–22 d. Birštone organizuotas užsienio šalių
lituanistinių mokyklų vadovų ir kraštų Švietimo tarybų pirmininkų
seminaras (39 dalyviai iš 15 pasaulio šalių);
- 2017 m. spalio 2–5 d. Vilniuje organizuota konferencija Lietuvos ir
užsienio lietuviškų mokyklų mokytojams „Algirdas Julius Greimas
Lietuvoje, pasaulyje, mokykloje“ ir besisteigiančių užsienio šalyse
lituanistinių mokyklų ir pradedančių dirbti lituanistinėse mokyklose
mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminaras (25 dalyviai iš 12 pasaulio
šalių);
- Vilniaus lietuvių namų Užsienio švietimo skyriuje vyko: metodinė
diena „Kalendorinių švenčių scenarijų rengimas“ (dalyvavo 10
mokytojų), kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Mokinių mokymosi
motyvacija, mokinių mokymosi stilių praktinis taikymas pamokoje“
(dalyvavo 8 mokytojai), 3 dienų trukmės kvalifikacijos tobulinimo
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Įgyvendinanti
institucija

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2017-ųjų metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas
stažuotė „Mokinių gebėjimų ugdymas istorijos pamokose“ formaliojo
švietimo užsienio lietuvių mokyklų užsienyje istorijos pedagogams (2
mokytojai), tarptautinė konferencija „Etnokultūros veiklų integravimas
įvairių dalykų pamokose“ (dalyvavo 8 mokytojai), teiktos konsultacijos
(20 mokytojų), Facebook svetainėje konsultuota virš 90 asmenų,
parengtos 5 naujos kvalifikacijos tobulinimo programos, atliktas užsienio
lietuvių formaliojo ugdymo įstaigų poreikio tyrimas – Užsienio lietuvių
mokyklų
kvalifikacijos
tobulinimo
poreikių
nustatymas
http://apklausa.lt/private/forms/uzsienio-lietuviu-mokyklukvalifikacijos-tobulinimo-poreikiu-nustatymo-anketa-jf4h64l/answers (į
anketos klausimus atsakė 97 pedagogai iš 19 valstybių), seminaras
„Dirbame su išmaniąja interaktyvia lenta“ Rygoje (13 mokytojų).
Vaikų vasaros stovyklos: dalinai padengtas (30 proc. stovyklos kainos)
užsienio lietuvių dalyvavimas stacionariose vaikų vasaros poilsio
stovyklose. Šiose vasaros stovyklose dalyvavo 120 užsienio lietuviai
vaikai.
Vaikų edukacinė-kultūrinė veikla Lietuvoje ir užsienyje:
Vilniaus lietuvių namuose vyko tarptautinis raiškiojo skaitymo konkursas
„Mano sapnuose vaikštai, Lietuva“ (dalyvavo 62 mokiniai), tarptautinis
užsienio lietuvių formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų mokinių
meninių darbų konkursas „Augu kartu su Lietuva“, skirtas Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečio metams (dalyvavo 100 mokinių), 16
mokinių dalyvavo mainų programoje pagal projektą „Mokinys –
mokiniui“ Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykloje ir Vilniaus lietuvių
namuose, tarptautinė užsienio lietuvių formaliojo ir neformaliojo
ugdymo įstaigų bei respublikos mokyklų mokinių konferencija „Ar
mokykla skatina kūrybiškumą“ (dalyvavo Rimdžiūnų ir Pelesos mokyklų
pranešėjai), abiturientų dalyvavimas parodoje „Studijos 2017“ Litexpo
parodų rūmuose (dalyvavo 22 užsienio lietuvių mokyklų mokiniai),
Kaliningrado lietuvių kalbos mokytojų asociacijos vasaros stovyklos
dalyvių parengto Kultūrinių renginių ciklo ,,Lietuvių sakmės ir pasakos
animacijoje“ peržiūra Vilniaus lietuvių namuose, nacionalinio diktanto
laureatų programos įgyvendinimas.
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Įgyvendinanti
institucija

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2017-ųjų metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti
institucija

Parama užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio švietimo projektams:
įvykdytas užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio švietimo projektų
konkursas, finansuoti 105 projektai iš 21 užsienio šalies.

02

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

0201

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

020101

Priemonė: vykdyti Lietuvai
reikšmingo kultūros paveldo
užsienyje grąžinimo veiklą

KM, URM

58

52,4

90%

Nors gauta daugiau
keliamus
reikalavimus
atitikusių paraiškų ir
finansuota daugiau
nei planuota
projektų, tačiau
ekspertų sprendimu
jiems skirtas
mažesnis dalinis
finansavimas.
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Organizuotas Lietuvos kultūros tarybos administruojamos 1 programos
„Pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo
projektai“, finansuojamos Kultūros rėmimo fondo lėšomis, šeštos
finansuojamos veiklos projektų konkursas, finansuota 13 projektų:
- „Lietuvių išeivijos archyvų tvarkymas ir dokumentų fondavimas
Amerikos lietuvių kultūros archyve „Alka“ ir metodiniai mokymai
savanoriams Klivlende“;
- „Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio Sibire, paieška, sklaida
ir sugrąžinimas 2017“;
- „Jonavos istorijos pėdsakais II: Lietuvos šviesuomenės paveldas už
Atlanto“;
- „V. Luckaus archyvo JAV tyrimas, sklaida ir jo dalies grąžinimas
Lietuvai“;
- „Bajoriškos kilmės žemaičio rašytojo ir dailininko N. E. Ivanausko
korespondencijos, esančios užsienyje, skenavimas, vertimas ir leidyba“;
- „Baigiamieji „Lietuvių išeivijos spaudos bibliografijos 1945–2000“
informacijos paieškos darbai“;

KM

Eil.
Nr.

020102

0202

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

Priemonė: vykdyti Lietuvai
reikšmingo kultūros paveldo
užsienyje ir lietuvių archyvų
sklaidos ir grąžinimo veiklą,
įtraukiant į šį darbą užsienyje
gyvenančius lietuvius
Uždavinys: rūpintis archyvų
užsienyje
išsaugojimu,
įtraukimu į informacinę erdvę ir
sklaida

2017-ųjų metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

5,4

Panaudoti

5,4

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas
- „Architekto Vytauto Petrulio kino ir foto technikos kolekcijos
pervežimas į Lietuvos teatro, muzikos ir kino ir Šiaulių „Aušros“
muziejaus Fotografijos muziejus. Tęstinio projekto I etapas“;
- „Asmenybės formavimasis ir veikla Jurgio Šlapelio pavyzdžiu (19 a.
pab.–20 a. I pusė)“;
- „Australijos lietuvių bendruomenės ir asmenų archyvų paieška,
priežiūra ir sugrąžinimas“;
- „Išeivių rašytojų kultūros paveldo parvežimas iš Australijos (Vytauto ir
Jurgio Janavičių, Aldonos Veščiūnaitės ir kt.)“;
- „Ingrydos Suokaitės-Helmer Lietuvai dovanojamos kūrinių kolekcijos
pargabenimas į Lietuvą ir parodos surengimas“;
- „Lietuvos istorinė ir kultūrinė atmintis Ukrainoje: paieška, tyrimas,
aktualizavimas ir sklaida“;
- „Lenkijos mokslo ir kultūros įstaigose archyvinių medžiagų apie
Lietuvos bajorų gimines ieškojimai bei ieškojimų rezultatų inventoriaus
leidyba ir viešoji publikacija“.
Lyginant su 2016 m., 2017 m. buvo pateikta 40 proc. daugiau paraiškų,
atitinkamai beveik trečdaliu padaugėjo ir finansuojamų projektų.
Pastebima šiai programos veiklai teikiamų projektų kokybės didėjimo
tendencija.
Įvykdyti 3 Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo globos, apsaugos ir
įamžinimo projektai: tarpukario Lietuvos ministro pirmininko Antano
Tumėno kapo sutvarkymas ir lentelės Lietuvos Steigiamojo Seimo nariui
Stasiui Digriui atminti gamyba Austrijoje, renginys, skirtas Broniui
Kaziui Balučiui atminti Jungtinėje Karalystėje, bareljefo, skirto Vasario
16-osios akto signatarams atminti Liepojoje, Latvijoje, sukūrimas.

100%

Įgyvendinanti
institucija

URM

LVAT

8

Eil.
Nr.

020201

0203

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas
Priemonė: identifikuoti užsienio
lietuvių archyvus skaitmeninėje
erdvėje, koordinuoti užsienio
lietuvių
bendruomenėse
saugomų archyvų tvarkymą,
įtraukti su lietuvių diaspora
susijusius archyvus, saugomus
užsienyje, į Lietuvos vyriausiojo
archyvaro tarnybos interneto
svetainės
(www.archyvai.lt)
informacinę sistemą
Uždavinys: skatinti užsienio
lietuvius dalyvauti su Lietuva
susijusioje
ekonomikos,
mokslo, kultūros, sporto ir kitoje
veikloje

2017-ųjų metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

6

Panaudoti

6

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos darbuotojų komandiruočių
išlaidos ir dienpinigiai. 2017 m. darbuotojai vyko į Kanados lietuvių
muziejų-archyvą (Lithuanian Museum-Archives of Canada) Misisaugos
mieste prie Toronto, kuriame tvarkė saugomus Kanados lietuvių
bendruomenės 1944–2009 m. dokumentus.

100%

Įgyvendinanti
institucija

LVAT

URM, ŠMM,
KM, KKSD
Atsižvelgiant į siekį skatinti ir remti iniciatyvas, padedančias užsienio
lietuviams įsitraukti į įvairių sričių Lietuvos gyvenimą, šios priemonės
lėšomis finansuoti 8 Lietuvoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų
projektai (projektų sąrašas pateikiamas rezultatų lentelės P-02-03-01
eilutėje).

020301

Priemonė: skatinti iniciatyvas,
skirtas
užsienio
lietuvių
įsitraukimui į įvairių sričių
Lietuvos gyvenimą

77,5

71,5

92%

Projektų vykdytojai
grąžino dalį
nepanaudotų lėšų.
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Siekiant palaikyti ryšius su užsienio lietuviais, stiprinti jų organizacinius
gebėjimus ir bendruomeniškumą, sudaryti galimybes užsienyje
gyvenantiems profesinių laimėjimų kultūros, mokslo, verslo ir kitose
srityse pasiekusiems lietuviams (diasporos profesionalams) įsitraukti į
diskusijas, skirtas aptarti ateities valstybės ir diasporos bendradarbiavimo
modelį, organizuoti renginiai:
- 2017 m. rugsėjo 28–29 d. organizuotas seminaras Rytų kraštų lietuvių
jaunimui. Renginyje dalyvavo 20 lietuvių kilmės jaunuolių iš Armėnijos,
Baltarusijos, Rusijos ir Ukrainos. Seminaro metu dalyviams pristatytos
Lietuvos užsienio politikos aktualijos, organizuota diskusija apie
lietuviškos
tapatybės
paieškas,
valstybingumo
išsaugojimą,
bendruomeniškumo ir pilietiškumo svarbą gyvenant svetur. Dalyviai
susipažino su jaunimo organizacijų veiklos galimybėmis – susitikimuose

URM

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2017-ųjų metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas
dalyvavę Lietuvos valstybės institucijų ir jaunimo visuomeninių
organizacijų atstovai pasidalijo informacija apie jaunimo organizacijų
veiklą Lietuvoje. Pristatytos studijų Lietuvoje galimybės ir Baltistikos
centrų veikla užsienio valstybėse, o susitikime su Lietuvoje
studijuojančiais užsienio lietuviais pasidalyta atvykimo studijuoti į
Lietuvą patirtimi. Jaunuoliai dalyvavo ir praktiniuose mokymuose, kur
gilino žinias apie lyderystę, bendraminčių telkimą, bendruomeniškumo ir
savanorystės skatinimą;
- atsižvelgiant į užsienio lietuvių organizacijų išreikštą interesą gilinti
žinias viešųjų ryšių, komunikacijos srityje, aktyviau ir efektyviau
bendrauti su Lietuvos ir šalių, kuriose gyvena, žiniasklaida, pristatant
bendruomeninę lietuvių veiklą, kuriant teigiamą Lietuvos įvaizdį,
reaguojant į propagandines žinias, 2017 m. spalio 27–28 d. organizuotas
seminaras užsienio lietuvių organizacijų atstovams ryšių su visuomene
tema. Renginio metu nagrinėtos užsienio lietuvių organizacijų
žiniasklaidos vidaus ir išorės komunikacijos, bendravimo su žiniasklaida
ypatumų, Lietuvos pristatymo pasaulyje temos, vyko susitikimai ir
diskusijos su Lietuvos žiniasklaidos profesionalais, pranešimų spaudai ir
socialiniuose tinkluose rengimo praktiniai užsiėmimai. Siekiama, kad
renginio metu įgyta patirtis leistų užsienio lietuvių organizacijas savo
šalyse kurti teigiamą Lietuvos ir lietuvių įvaizdį, reikšti Lietuvos poziciją,
stiprinti užsienio lietuvių ryšius su Lietuva pasitelkiant žiniasklaidos
priemones ir socialinius tinklus. Seminare dalyvavo 64 užsienio lietuvių
organizacijų deleguoti atstovai iš 32 pasaulio šalių;
- koordinuojant LR Vyriausybės programos įgyvendinimo plane
numatyto 5.3.3 darbo „Lietuvybės užsienyje ir užsienio lietuvių ryšių su
Lietuva stiprinimas“ 1 veiksmo „Efektyvesnio užsienio lietuvių
įsitraukimo į valstybės gyvenimą modelio sukūrimas“ įgyvendinimą ir
siekiant į dabar egzistuojančio modelio peržiūrą ir atnaujinimą įtraukti
visas suinteresuotas šalis, 2017 m. spalio 30–31 d. Vilniuje organizuotas
Globalios Lietuvos forumas „Valstybės ir diasporos partnerystė“,
kuriame kviesti dalyvauti Lietuvos valstybės institucijų, įstaigų ir
organizacijų atstovai, Lietuvos NVO, vystančių veiklą su užsienyje
gyvenančiais lietuviais, atstovai, į Lietuvą iš užsienio grįžę asmenys,
užsienio lietuvių organizacijų atstovai ir Lietuvos diasporos
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Įgyvendinanti
institucija

Eil.
Nr.

020302

020303

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

Priemonė: stiprinti Lietuvoje ir
užsienyje gyvenančių lietuvių
tyrėjų ir mokslininkų ryšius,
skatinti jų bendrą veiklą

Priemonė: skleisti „Globalios
Lietuvos“ idėją kultūros srityje

2017-ųjų metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

27

58

Panaudoti

0

52,5

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

0%

Neįvyko premijų
užsienio lietuviams
mokslininkams
konkursas.

91%

Finansuotiems
projektams paskirta
visa 58 tūkst. eurų
suma, tačiau 5,5
tūkst. eurų perkelta į
2018 m. (vieno
projekto etapinės
sutarties vykdymo
vertė).
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Priemonės vykdymo aprašymas
profesionalai. Forume dalyvavo apie 150 dalyvių iš 27 užsienio valstybių
ir Lietuvos. Renginio metu organizuotos šešios lygiagrečios sesijos,
apimančios skirtingus valstybės ir diasporos santykio aspektus.
Kiekvienos diskusijos metu buvo apžvelgtos ir įvertintos iki šiol
vykdytos priemonės ir jų efektyvumas, teiktos idėjos ir pasiūlymai
ateičiai.
Buvo paskelbtas 5 mokslo premijų, skirtų užsienio lietuviams
mokslininkams už aukšto tarptautinio lygio laimėjimus, konkursas,
kuriam pateiktos 4 paraiškos. Kadangi premijų skyrimas be konkurso
diskredituoja pačias premijas ir į jas pretenduojančius mokslininkus,
komisijos sprendimu nutarta 2017 m. konkurso nevykdyti.
Organizuotas Lietuvos kultūros tarybos administruojamos 1 programos
„Pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo
projektai“, finansuojamos Kultūros rėmimo fondo lėšomis, trečios
finansuojamos veiklos projektų konkursas, finansuota 12 projektų:
- dvi šventės: Rasų šventė Belgijos lietuvių bendruomenėje ir
Reformacijos 500-mečio paminėjimas Karaliaučiaus lietuvių
bendruomenėje;
- trys festivaliai: kino festivalis Vokietijoje „Litauisches Kino Goes
Berlin“, vizualaus meno, performanso, kino ir muzikos festivalis
Olandijoje „LT.art“, tautinio kostiumo, papročių ir amatų festivalis
Lenkijos ir Karaliaučiaus lietuvių bendruomenėse „Išauskim tapatybę
staklėmis ir daina“;
- trys edukaciniai renginiai: tautiškos giesmės dirbtuvės Liuksemburgo
lietuvių bendruomenėje, paskaita-diskusija „Lietuviška tapatybė:
istorijos iššūkiai“ Prancūzijos lietuvių bendruomenėje ir seminarai
„Lietuvių etninė kultūra ir tradicijos“ ir „Lietuvos Didžioji kunigaikštystė
– lietuvių-gudų ir ukrainiečių valstybė“ Ukrainos lietuvių
bendruomenėje;
- memorialinė lenta prelatui J. Petrošiui Prancūzijoje;
- keliaujanti fotografijų paroda „Veržli, ambicinga, pozityvi 100-mečio
Lietuva“ (Skandinavijos lietuvių jaunimo bendruomenės);
- tinklapio thedeepsplash.com sukūrimas (pirmoji anglų kalba publikuota
internetinė sklaidos platforma apie Lietuvos kultūros asmenybes,
gyvenančias ar gyvenusias užsienyje);

Įgyvendinanti
institucija

ŠMM

KM

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2017-ųjų metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti
institucija

- stovyklos Čikagos lietuvių bendruomenės vaikams organizavimas.

020304

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

290

290

100%

020305

Priemonė: įgyvendinti projektą
„Sportas – ryšys su Lietuva“

13

13

100%

03

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

0301
030101

Uždavinys: sudaryti sąlygas
užsienio
lietuviams
gauti
aktualią informaciją
Priemonė: kaupti ir teikti
informaciją
apie
užsienio
lietuvių ryšių su Lietuva

2017 m. birželio 30 – liepos 2 d. Kaune vyko jubiliejinės – dešimtosios
pasaulio lietuvių sporto žaidynės, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui paminėti ir 2017-iems – Sporto metams pažymėti. Žaidynėse
dalyvavo 26 šalių – Airijos, Australijos, Baltarusijos, Danijos, Ekvadoro,
Estijos, Gruzijos, Italijos, Izraelio, Jungtinės Karalystės, Jungtinės
Amerikos Valstijos, Kanados, Kipro, Latvijos, Lenkijos, Norvegijos,
Nyderlandų, Prancūzijos, Rusijos, Suomijos, Ukrainos, Urugvajaus,
Vokietijos, Švedijos, Šveicarijos ir Lietuvos sportininkai – iš viso 3818
dalyvių, iš jų 1196 iš užsienio.
2017 m. liepos 2 d. įvyko Pasaulio lietuvių sporto forumas, kuriame
dalyvavo 80 delegatų iš 19 pasaulio šalių, priimta rezoliucija ir nutarta,
kad XI pasaulio lietuvių sporto žaidynės vyks 2021 m. liepos 1–4 d.
Druskininkuose.
2017 m. konkurso „Sportas–ryšys su Lietuva“ metu finansuoti 15-os
užsienio lietuvių bendruomenių projektai iš 13 užsienio šalių
(Norvegijos, Latvijos, Baltarusijos, Suomijos, Nyderlandų, Rusijos,
Jungtinių Amerikos Valstijų, Belgijos, Švedijos, Lenkijos, Austrijos,
Jungtinės Karalystės ir Islandijos). Pagal pateiktas ataskaitas įvyko 62
įvairūs sporto renginiai, kuriuose dalyvavo 2525 užsienio lietuviai.
Projektų vykdytojų ir kitų šaltinių lėšų suma, skirta šių projektų
įgyvendinimui, sudarė 21 086 eurus, tai – 162,2% nuo KKSD skirtų lėšų.

KKSD

KKSD

URM, SADM

39

20

51%

Nepanaudota dalis
lėšų, skirtų
komandiruotėms,
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Organizuoti „Globalios Lietuvos“ programą pristatantys, užsienyje
gyvenančius profesinių laimėjimų kultūros, mokslo, verslo ir kitose
srityse pasiekusius lietuvius (diasporos profesionalus) buriantys ir kitų

URM

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas
stiprinimo bei dalyvavimo
Lietuvos gyvenime poreikius ir
galimybes

2017-ųjų metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis
perkeliant į 2018
metus.
Laiku neįgyvendinus
numatytų
internetinio puslapio
kūrimo darbų, dalis
atsiskaitymo už
paslaugas atlikta
2018 m.

Priemonės vykdymo aprašymas
užsienio lietuviams aktualių sričių aptarimui skirti susitikimai užsienio
lietuvių organizacijose (iš viso 17 susitikimų Airijoje, Argentinoje,
Brazilijoje, Danijoje, Estijoje, Graikijoje, Italijoje, JAV, Jungtinėje
Karalystėje, Kanadoje, Nyderlanduose, Suomijoje, Turkijoje,
Vokietijoje).
Vykdyta užsienio lietuvių nuomonės apklausa. Apklausą 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. 2017 m. atliktoje užsienio lietuvių
nuomonės apklausoje dalyvavo 1294 užsienio lietuviai iš 50 šalių.
Organizuotas 2016 m. apklausos pristatymas, kuriame dalyvavo
„Globalios Lietuvos“ programą įgyvendinančių institucijų, Pasaulio
lietuvių bendruomenės, kitų nevyriausybinių organizacijų atstovai.
Apklausų rezultatai patalpinti URM interneto svetainėje „Globalios
Lietuvos“ skiltyje.
Informacija apie Globalios Lietuvos programą ir jos įgyvendinimą, kita
užsienio lietuviams aktuali informacija reguliariai teikta šiais būdais:
- Globalios Lietuvos koordinatorių tinklo, susidedančio iš visų Globalios
Lietuvos programoje dalyvaujančių valstybės institucijų ir
nevyriausybinių organizacijų, Prezidentūros, Seimo, Vyriausybės
kanceliarijos atstovų, nariams;
- aktuali informacija reguliariai atnaujinta URM interneto svetainėje;
- administruota URM Užsienio lietuvių departamento įsteigta paskyra
socialiniame tinkle Facebook „Globali Lietuva – Global Lithuania“;
- aktuali informacija, URM rengiamas viešųjų žinučių sąvadas
„Lithuanian Diplomatic Playbook“ reguliariai platinta elektroniniais
užsienio lietuvių organizacijų, žiniasklaidos adresais.
Pradėtas kurti internetinis puslapis GlobaliLietuva.lt.
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Įgyvendinanti
institucija

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

030102

Priemonė: plėtoti užsienio
lietuviams
aktualios
informacijos teikimą

0302

Uždavinys: sudaryti sąlygas
grįžtantiems į tėvynę lietuviams
ir jų šeimos nariams gauti su
reintegracija
Lietuvoje
susijusias paslaugas

030201

Priemonė: kurti reintegracijos
paslaugų teikimo sistemą –
sudaryti
sąlygas
teikti
psichologines konsultacijas ir
kitas su reintegracija susijusias
paslaugas
su
emigracija
susijusiems asmenims ir jų
šeimos nariams

0303

Uždavinys: skatinti grįžti (taip
pat ir atvykti trumpalaikių
vizitų) užsienio lietuvius ir jų
tikslines grupes: mokslininkus,
tyrėjus, aukštos kvalifikacijos

2017-ųjų metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

1

Panaudoti

0,2

Panaudojimo
procentas

24%

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Sutaupyta vykdant
viešuosius pirkimus.

Priemonės vykdymo aprašymas

Teikta informaciją apie Globalios Lietuvos programos įgyvendinimą
EBPO ekspertams, atlikusiems Lietuvos darbo rinkos ir socialinės
politikos peržiūrą ir ekonominės situacijos vertinimą.
Išleistas elektroninis leidinys „Gyvenimas ir darbas Lietuvoje“, kuriame
pateikiama susisteminta informacija apie darbą, verslo pradžią,
mokesčius, socialines garantijas, sveikatos apsaugą, socialinį būstą,
švietimą, jaunimo politiką, Lietuvos Respublikos pilietybės klausimus,
aktualius iš Lietuvos emigravusiems ir ketinantiems ar bent svarstantiems
galimybę sugrįžti į Lietuvą asmenims.
Leidinys
patalpintas
SADM
interneto
svetainėje:
https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/ivairus/leidiniai/gy
venimas-ir-darbas-lietuvoje2017.pdf

Įgyvendinanti
institucija

SADM

SADM

9

1,4

16%

Dėl mažo asmenų
domėjimosi šia
paslauga, dalis
numatytų lėšų liko
nepanaudotos.

Vykdytas viešojo pirkimo konkursas ir pasirašyta sutartis su UAB
„Galimybių vystymo centras“ dėl psichologinių konsultacijų internetu
teikimo (per programą „Skype“ arba elektroniniu paštu), siekiant
užtikrinti, kad asmenys, grįžę į Lietuvą arba ketinantys grįžti, turėtų
galimybę gauti nemokamą anoniminę psichologinę pagalbą.
Profesionalių psichologų teikiamos konsultacijos, sprendžiant
adaptacijos problemas, stiprina asmenų emocinę būklę. Kartu yra
palaikomas ryšys su išvykusiais asmenimis ir padedama jiems sėkmingai
adaptuotis grįžus iš emigracijos.
Nors buvo dedamos pastangos suaktyvinti asmenų dalyvavimą
konsultacijose, dėl žemo asmenų aktyvumo iki gruodžio 1 d. buvo
konsultuoti 28 asmenys, iš viso suteikta 91 konsultacija.

SADM

ŠMM
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Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2017-ųjų metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti
institucija

specialistus,
o
užsienyje
studijuojančius asmenis – atlikti
praktiką (stažuotis) Lietuvos
valstybės
institucijose
ir
įstaigose, privačiose bendrovėse
Siekiant sudaryti palankesnes stojimo sąlygas užsienio lietuviams
studijuoti Lietuvoje, prie stojamojo konkursinio balo jiems papildomai
pridedamas vienas balas, dar vienas balas pridedamas užsienio lietuvių
bendrojo ugdymo mokyklų abiturientams.
030301

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

174

174

Užsienio lietuviai, įstoję studijuoti Lietuvoje, konkurso būdu gavo
stipendiją ir / ar vienkartinę socialinę išmoką, atsižvelgus į asmens
socialinę padėtį.

100%

ŠMM

Vykdant adaptacijos ir integracijos Lietuvoje bei edukacinę-kultūrinę
programą užsienio lietuviams, įstojusiems į Lietuvos aukštąsias
mokyklas, organizuota ir / ar dalyvauta 37 edukaciniuose-kultūriniuose,
sporto ir kt. renginiuose.

04

0401

040101

Tikslas: sukurti komunikacijos
erdvę, jungiančią lietuvius
Lietuvoje
ir
užsienyje
atitinkančią
informacinius,
socialinius, kultūrinius ir kitus
jų poreikius
Uždavinys: užtikrinti viešosios
įstaigos „Lietuvos nacionalinis
radijas ir televizija“ užsienio
lietuviams skirto televizijos
kanalo pasiekiamumą ir plėtrą
užsienyje
Priemonė: išlaikyti užsienio
lietuviams skirto televizijos
kanalo
transliavimo
per
palydovus tinklą

LRT

579,2

542,2

94%

Skirtumas susidarė
dėl valiutos (USD)
kurso svyravimo.
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„LRT Lituanica‘‘ transliuojama per 2 palydovus Europai ir Šiaurės
Amerikai. Kanalą retransliuoja 11 kabelinės televizijos operatorių
Latvijoje, Lenkijoje, Vokietijoje ir Skandinavijos šalyse.

LRT

Eil.
Nr.

040102

040103

05

0501

050101

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas
Priemonė: taikant naujausias
technologijas, gerinti internetu
transliuojamų Lietuvos radijo ir
televizijos programų perdavimo
kokybę
Priemonė: rengti specialias
televizijos laidas apie Lietuvą
užsienio lietuviams ir Lietuvai
apie užsienio lietuvių gyvenimą,
organizacijas ir jų veiklą,
sudaryti galimybes šias laidas
transliuoti
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 prisidėti prie
atvykstamojo turizmo į Lietuvą
populiarinimo,
gausinti
Lietuvos draugų
Priemonė: įtraukti užsienio
lietuvius, ne lietuvių kilmės
Lietuvos diasporos atstovus ir
Lietuvos draugus į Lietuvos
pristatymo pasaulyje sklaidą,
teikti jiems informaciją apie
Lietuvos interesus ir Lietuvoje
vykstančius procesus

2017-ųjų metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

72

251,6

Panaudoti

147,3

310,2

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

205%

Užsitęsus viešųjų
pirkimų
procedūroms buvo
perkama dalimis, dėl
to padidėjo
paslaugos kaina.

123%

Įvertinus poreikį,
užsakyta ir parengta
daugiau televizijos
programų, skirtos
papildomos lėšos.

Priemonės vykdymo aprašymas
Atsižvelgusi į internetu transliuojamų programų perdavimo kokybės
gerinimo poreikį ir įvertinusi viešųjų pirkimų būdu vykdyto paslaugos
pirkimo sąlygas, LRT padidino priemonės įgyvendinimui planuotas lėšas
– papildomai skirta 75,3 tūkst. eurų (įdiegta nauja turinio pateikimo
sistema, skirta didelio masto, aukštos kokybės transliacijai, išsprendusi
mastelio ir geografinės aprėpties srautų perdavimo iššūkius).
Rengtos ir transliuotos šios laidos: ,,Pasaulio lietuvių žinios“,
,,Emigrantai“, ,,Ryto suktinis“ (JAV lietuvių gyvenimas), ,,Gyvenimas“.
Atsižvelgusi į specialių televizijos laidų apie Lietuvą užsienio lietuviams
ir Lietuvai apie užsienio lietuvių gyvenimą, organizacijas ir jų veiklą,
rengimo ir transliavimo poreikį, LRT padidino priemonės įgyvendinimui
planuotas lėšas – papildomai skirta 58,6 tūkst. eurų. Atitinkamai buvo
ištransliuota daugiau laidų nei planuota.

Įgyvendinanti
institucija

LRT

LRT

URM, ŪM

13,8

13,8

Lėšos skirtos Lietuvos diplomatinių atstovybių užsienyje organizuotiems
Lietuvos pristatymo, įtraukiant užsienio lietuvius, ne lietuvių kilmės
Lietuvos diasporos atstovus ir Lietuvos draugus, renginiams (iš viso
finansuota 11 renginių).

100%
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URM

Eil.
Nr.

050102

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

Priemonė: rengti ir nemokamai
skleisti užsienyje informacinę
medžiagą apie Lietuvą

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

2017-ųjų metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

14

Panaudoti

9,8

Panaudojimo
procentas

70%

8,3

8,3

100%

3 659,3

3 659,4

100%

3 659,3

3 659,4

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 659,3

3 659,4

100%

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Sutaupyta vykdant
viešuosius pirkimus.

Priemonės vykdymo aprašymas
Siekiant tarp lietuvių diasporos populiarinti Lietuvos šimtmečio maršruto
objektus, sukurta Lietuvos 100-mečio maršruto mobilioji programa
(aplikacija) su lankytinais objektais lietuvių ir anglų kalbomis. Sukurta
mobilioji programa yra suderinta su leidiniu „Keliauk ir pažink! Atkurtai
Lietuvai 100“. Programa yra skelbiama „Google Play“, „Apple Store“
mobiliųjų programų svetainėse.
Pasaulio lietuvių bendruomenei nuolat teikiama turizmo informacija,
skirta platinti užsienio lietuvių bendruomenių socialinių tinklų paskyrose.
Įsigyti ir visose Lietuvos diplomatinėse atstovybėse užsienyje platinti šie
informaciniai leidiniai: „Lietuvos spaudos fotografija“, L. Briedžio
knyga „Vilnius. City of Strangers“, UNESCO kalendoriai ,,Tremtiniai iš
Sibiro“, informaciniai 100-čio leidinukai, A. Eidinto knyga „Lietuvos
Taryba ir nepriklausomos valstybės atkūrimas 1914–1920 m.
dokumentuose“, B. Nicholson knyga „Taste of Lithuania“, 100-čiui skirti
J. Stauskaitės kalendoriai „Aš tavin įsišaknijusi tauta“, T. Venclovos
knygos „Vilniaus vardai“ ir „Vilnius City Guide“.

Įgyvendinanti
institucija

ŪM

URM

Asignavimų tikslinimo priežastys: Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, atsižvelgusi į internetu transliuojamų programų perdavimo kokybės gerinimo, taip pat į specialių
televizijos laidų apie Lietuvą užsienio lietuviams ir Lietuvai apie užsienio lietuvių gyvenimą, organizacijas ir jų veiklą, rengimo ir transliavimo poreikį ir įvertinusi viešųjų pirkimų
būdu vykdyto paslaugos pirkimo sąlygas, 96,9 tūkst. eurų padidino Globalios Lietuvos 2017 m. TVP asignavimus (iš 902,8 tūkst. eurų į 999,7 tūkst. eurų). Užsienio reikalų ministerija,
siekdama efektyvesnio rodiklių įgyvendinimo, metų eigoje perskirstė lėšas tarp URM įgyvendinamų priemonių. Lentelėje pateikti jau patikslinti asignavimai.
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