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

Eil.
Nr.

Tikslų ir uždavinių
vertinimo kriterijų
pavadinimai, mato vienetai

2017-ųjų metų vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/ viršijimo
priežastis

Įgyvendintos veiklos

Didėjantis dėmesys
diasporai sąlygoja
geresnį sudaromų sąlygų
vertinimą.

2017 m. atliktos užsienio lietuvių nuomonės apklausos, kurioje
dalyvavo 1294 užsienio lietuviai iš 50 šalių, duomenimis, užsienio
lietuvių, manančių, kad gyvenant užsienyje yra sąlygos išlaikyti
lietuvybę, yra 88% (sutinka – 53%, iš dalies sutinka – 35%).

URM, JRD
prie SADM,
ŠMM

2017 m. buvo paremti 21 šalyje vykdyti užsienio lietuvių organizacijų
projektai, 39 šalyse parama skirta diplomatinių atstovybių veiklai,
susijusiai su užsienio lietuvių ryšių su Lietuva stiprinimu. Į 30 šalių
perduota atributika (LR oficialios ir istorinės vėliavos, įvairūs leidiniai,
pristatantys Lietuvą, tautines tradicijas, kita bendruomeniškumą ir
patriotiškumą skatinanti tautinė atributika). Bendrai ši veikla vykdyta
43 šalyse.

URM

Įgyvendinanti
institucija1

Siekti, kad užsienio lietuviai
globalizacijos
sąlygomis
išlaikytų
lietuvių
tautinį
tapatumą, rūpintis asmenų,
priklausančių lietuvių tautinei
mažumai užsienyje, teisių
apsauga

R-01-01

Užsienio lietuvių, manančių,
kad sudarytos sąlygos išlaikyti
lietuvybę užsienyje, dalis
(procentai)

55

88

160%

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

P-01-0101

Valstybių, kuriose remiama
užsienio lietuvių organizacijų
veikla, susijusi su lietuvybės
puoselėjimu ir „Globalios
Lietuvos“
sampratos
įtvirtinimu, skaičius

43

43

100%

Jaunimo reikalų departamentas prie SADM (JRD), Kultūros ministerija (KM), Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (KKSD), Lietuvos mokslų taryba (LMT), Lietuvos nacionalinis radijas ir
televizija (LRT), Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba (LVAT), Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM), Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM), Užsienio reikalų ministerija (URM),
Ūkio ministerija (ŪM), Valstybinis turizmo departamentas prie ŪM (VTD).
1

1

Eil.
Nr.

P-01-0102

Tikslų ir uždavinių
vertinimo kriterijų
pavadinimai, mato vienetai
Jaunų žmonių, dalyvavusių
organizuojamuose
ir
remiamuose projektuose ir
iniciatyvose,
skirtuose
užsienyje gyvenančių lietuvių
jaunimo
tarpusavio
bendradarbiavimui skatinti, jų
tautiniam tapatumui išsaugoti,
skaičius

2017-ųjų metų vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

2 000

Įvykdyta

6 442

Įvykdymo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/ viršijimo
priežastis

322%

Užsienio lietuvių
jaunimo organizacijos
teikė paraiškas didesnio
masto renginiams, nei
buvo planuojama
organizuojant konkursą,
todėl į projektus ir
iniciatyvas įsitraukė
didesnis žmonių
skaičius.

141%

Tenkinant užsienio
lietuvių formaliojo ir
neformaliojo ugdymo
įstaigų poreikį, buvo
papildomai priimta
pedagogų (pagal
sutartis).
Europos Komisijos
mokyklose Briuselyje ir
Liuksemburge pagal
darbo sutartis dirbo 13
Lietuvos komandiruotų
pedagoginių darbuotojų.

Įgyvendintos veiklos

Įgyvendinanti
institucija1

2017 m. finansuoti 3 užsienio lietuvių jaunimo organizacijų projektai
– Pasaulio lietuvių jaunimo organizacijos, Labdaros ir paramos fondo
„Jauniems“ ir Lietuvos skautijos, kurių veikloje dalyvavo daugiau kaip
6 tūkstančiai jaunų žmonių.
Teiktos konsultavimo ir mokymo paslaugos užsienio lietuvių jaunimo
organizacijoms lyderystės, komandos formavimo, narių motyvavimo,
organizacijos veiklos planavimo ir pan. temomis. Mokymai ir
konsultacijos organizuotos Danijos, Graikijos, Gruzijos, Italijos,
Olandijos, Suomijos ir Švedijos lietuvių jaunimo organizacijose,
kuriose dalyvavo daugiau kaip 100 jaunų žmonių.

SADM (JRD
prie SADM)

Plėtoti lituanistinį švietimą
užsienyje ir skatinti glaudesnes
jo sąsajas su Lietuvos švietimo
sistema

P-01-0201

P-01-0202

Užsienio
formaliojo
ir
neformaliojo
lituanistinio
švietimo įstaigose dirbančių
(pagal sutartis) specialistų
skaičius

Užsienio lituanistinių mokyklų,
kurios naudojasi mokėjimo
lygio
pagal
Bendruosius
Europos kalbų mokymosi,
mokymo ir vertinimo metmenis
įvertinimo sistema, skaičius

75

10

106

18

180%

Besitestuojančių
mokyklų skaičius
padidėjo į testavimą
aktyviai įsijungus
Europos mokykloms.

2

6 lietuvių formaliojo ugdymo įstaigose užsienyje pagal sutartis dirbo
54 pedagogai iš Lietuvos, 34 neformaliojo ugdymo įstaigose Rusijoje
(tarp jų ir Kaliningrado srityje), Baltarusijoje, Latvijoje, Lenkijoje,
Gruzijoje ir Ukrainoje pagal sutartis dirbo 39 mokytojai iš Lietuvos.

ŠMM

Europos Komisijos mokyklose Briuselyje ir Liuksemburge pagal
darbo sutartis dirbo 13 Lietuvos komandiruotų pedagoginių
darbuotojų.

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

ŠMM

Eil.
Nr.

Tikslų ir uždavinių
vertinimo kriterijų
pavadinimai, mato vienetai

2017-ųjų metų vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/ viršijimo
priežastis

Įgyvendintos veiklos

Įgyvendinanti
institucija1

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).
Skatinti užsienio lietuvius
įsitraukti į Lietuvos politinį,
ekonominį, mokslo, kultūros ir
sporto gyvenimą

R-02-01

Užsienio lietuvių, manančių,
kad sudarytos galimybės jiems
dalyvauti
įvairių
sričių
Lietuvos
gyvenime,
dalis
(procentai)

65

64

98,5%

18% respondentų
pasirinko atsakymą
„negaliu atsakyti,
nesidomėjau“

Atliktos užsienio lietuvių nuomonės apklausos rezultatai rodo, kad
64% užsienio lietuvių mano, kad, negyvendami Lietuvoje, jie gali
dalyvauti įvairių sričių Lietuvos gyvenime.

URM, ŪM,
KM, LVAT,
ŠMM, LMT,
KKSD

1 934%

4 įgyvendintų projektų
apimtyje sugrąžinti
objektai buvo
archyviniai fondai, kurių
vertybės – popieriniai ir
skaitmeniniai
dokumentai, sudarantys
19 000 vnt. sugrąžintų
užsienyje esančių
Lietuvos kultūros
vertybių. Jų smulkumas
nulėmė ženkliai viršytą

Užsienyje esančių Lietuvos kultūros vertybių sugrąžinimas vykdytas
įgyvendinant Lietuvos kultūros tarybos administruojamos 1 programos
„Pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo
projektai“, finansuojamos Kultūros rėmimo fondo lėšomis, šeštos
finansuojamos veiklos projektų konkursu finansuotus projektus
(įgyvendinta 13 projektų, jų sąrašas pateikiamas asignavimų
panaudojimo lentelės 02-01-01 priemonėje).

KM

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

P-02-0101

Sugrąžintų užsienyje esančių
Lietuvos kultūros vertybių
skaičius

1 000

19 339
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Eil.
Nr.

Tikslų ir uždavinių
vertinimo kriterijų
pavadinimai, mato vienetai

2017-ųjų metų vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/ viršijimo
priežastis

Įgyvendintos veiklos

Įgyvendinanti
institucija1

vertinimo kriterijaus
reikšmę.

P-02-0102

P-02-0201

Užsienio reikalų ministerijoje ir
Lietuvos
Respublikos
diplomatinėse
atstovybėse
užsienyje kartu su Lietuvos
diaspora surengtų renginių
Lietuvai reikšmingo kultūros
paveldo ir (ar) lietuvių archyvų
klausimais skaičius
Rūpintis archyvų užsienyje
išsaugojimu,
įtraukimu
į
informacinę erdvę ir sklaida

Identifikuotų (užsienio lietuvių
archyvuose ir skaitmeninėje
erdvėje)
ir
į
Lietuvos
vyriausiojo archyvaro tarnybos
interneto
svetainės
(www.archyvai.lt ) informacinę
sistemą įtrauktų rinkinių/fondų
skaičius

3

40

3

40

100%

URM organizavo 3 projektus Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo ir
(ar) lietuvių archyvų klausimais: tarpukario Lietuvos ministro
pirmininko Antano Tumėno kapo sutvarkymas ir lentelės Lietuvos
Steigiamojo Seimo nariui Stasiui Digriui atminti gamyba (Austrija),
renginys, skirtas Broniui Kaziui Balučiui atminti (Jungtinė Karalystė),
bareljefo, skirto Vasario 16-osios akto signatarams atminti Liepojoje,
sukūrimas (Latvija).

URM

100%

Į informacinę erdvę integruota 40 užsienio lietuvių rinkinių aprašymų
– 38 identifikuoti Lituanistikos ir tyrimų studijų centro interneto
svetainėje, po 1 aprašymą gauta iš Amerikos lietuvių kultūros archyvo
ir Kanados lietuvių muziejaus-archyvo.
Lietuvos centrinio valstybės archyvo darbuotojos dirbo Kanados
lietuvių muziejuje-archyve (Lithuanian Museum-Archives of Canada)
Misisaugos mieste prie Toronto. Darbuotojos komandiruotės metu
tvarkė archyve saugomus Kanados lietuvių bendruomenės 1944–2009
m. dokumentus.
Taip pat, gavus finansavimą iš Lietuvos kultūros tarybos, buvo
įgyvendinti 2 projektai, susiję su užsienio lietuvių archyvų tvarkymu
ir sugrąžinimu į Lietuvą. Lietuvos centrinis valstybės archyvas
įgyvendino projektą „Lietuvių išeivijos archyvų tvarkymas ir
dokumentų fondavimas Amerikos Lietuvių Kultūros Archyve ALKA
ir metodiniai mokymai savanoriams Klivlende“, o Lietuvos literatūros
ir meno archyvas įgyvendino projektą „Australijos lietuvių
bendruomenės ir asmenų archyvų paieška, priežiūra ir sugrąžinimas“.

LVAT

Skatinti užsienio lietuvius
dalyvauti su Lietuva
susijusioje ekonomikos,
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Eil.
Nr.

Tikslų ir uždavinių
vertinimo kriterijų
pavadinimai, mato vienetai

2017-ųjų metų vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/ viršijimo
priežastis

Įgyvendintos veiklos

Didėjantis dėmesys
diasporai sąlygojo
didesnį remiamų
iniciatyvų skaičių.

URM parėmė 8 viešųjų įstaigų ir asociacijų projektus, iniciatyvas,
kuriais skatinamas užsienio lietuvių įsitraukimas į Lietuvos gyvenimą,
Lietuvos ir užsienio lietuvių organizacijų bendradarbiavimas. Tai:
- VšĮ „Global Lithuanian Leaders“ rengiami Globalios Lietuvos
apdovanojimai, kurių metu pagerbiami ir apdovanojami užsienyje
gyvenantys lietuviai ar su Lietuva susiję asmenys, kurie savo darbais
prisideda prie Lietuvos vardo garsinimo ir gerovės kūrimo Lietuvoje;
- VšĮ „Global Lithuanian Leaders“ organizuojamas profesinės
mentorystės projektas „LT Big Brother“, kurio tikslas yra perduoti
įvairiose profesinėse srityse įsitvirtinusių lietuvių profesionalų žinias
ir patirtį perspektyviam visame pasaulyje studijuojančiam Lietuvos
jaunimui. 2017 m. projekte savo patirtimi dalinosi 211 mentorių iš 20
pasaulio šalių, dalyvavo 243 atrinkti ambicingiausi ir labiausiai
motyvuoti studentai iš daugiau nei 20 šalių;
- VšĮ „LT Identity“ rengiamos Pasaulio lietuvių kūrybinės dirbtuvės
„Migruojantys paukščiai“ - vienuoliktus metus vykstanti kūrybinė
vasaros laboratorija, siekianti paskatinti dialogą tarp išvykusių ir
Lietuvoje gyvenančių skirtingų sričių bei kartų kūrėjų ir bendruomenės
narių. Laboratorijai svarbios migracijos/emigracijos, menininko
socialinio vaidmens visuomenėje, kultūrinio turizmo, pilietiškumo
temos;
- VšĮ „Muzikų rėmimo fondas“ organizuojamas festivalis
„Sugrįžimai“. Šis, jau nuo 1999 m. vykstantis, festivalis nuosekliai
plėtoja ryšius su visų kartų Lietuvos muzikais užsienyje. Pagrindiniai
festivalio tikslai – užtikrinti bendradarbiavimą tarp Lietuvoje ir
užsienyje gyvenančių kūrėjų, supažindinti Lietuvos publiką su
užsienyje kuriančiais lietuvių muzikais, skatinti užsienyje gyvenančių
lietuvių muzikų kūrybą ir Lietuvos kultūros sklaidą;
- VšĮ ,,Geros valios projektai“ vykdytas projektas „Užsienio lietuvių
įtraukimas į socialinius projektus Lietuvoje“. Projektu siekiama
skatinti užsienio lietuvius įsitraukti į Lietuvai aktualių problemų
sprendimą, dalyvauti visuomeniniame Lietuvos gyvenime per įvairias
aukojimo iniciatyvas. Projekto vykdymo metu buvo parengta

Įgyvendinanti
institucija1

mokslo, kultūros, sporto ir
kitoje veikloje

P-02-0301

Remiamų
iniciatyvų,
skatinančių užsienio lietuvius
dalyvauti
įvairių
sričių
Lietuvos gyvenime, skaičius

7

8

114%

5

URM

Eil.
Nr.

P-02-0302

Tikslų ir uždavinių
vertinimo kriterijų
pavadinimai, mato vienetai

Užsienio
lietuvių
tyrėjų,
dalyvavusių mokslinių tyrimų
ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros projektuose
(MTEP), stažavusių Lietuvos
mokslo ir studijų institucijose ir
dalyvavusių Lietuvos mokslo
tarybos
administruojamų
MTEP
projektų
paraiškų
ekspertiniame
vertinime,
skaičius

2017-ųjų metų vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

8

Įvykdyta

33

Įvykdymo
procentas

413%

Pastabos apie
neįvykdymo/ viršijimo
priežastis

Vykdant projektus
sunku suplanuoti, kiek
bus pareiškėjų ir kiek iš
jų laimės konkursą.
2017 m. vykdyti
projektai, laimėję 2016
ir 2017 m. kvietimus
teikti paraiškas pagal 5
LMT administruojamas
mokslinių tyrimų
programas.

6

Įgyvendintos veiklos
aukojimo atmintinė ir organizuota interaktyvi komunikacijos
kampanija (sukurtas video klipas), kviečianti pasaulio lietuvius
prisidėti prie Lietuvoje aktualių socialinių problemų sprendimo,
aukojant socialiniams projektams;
- Asociacijos „Pasaulio ekonomikos forumo Jaunimo globalaus tinklo
Vilniuje bendruomenė“ projektas „Pasaulio lietuvių įsitraukimas į
miestų alumni klubus“. Projektu siekiama populiarinti City Alumni
klubų veiklą, į ją aktyviai įtraukiant diasporos atstovus, ir taip sudaryti
jiems galimybę prisidėti prie Lietuvos ir savo gimto krašto gerovės
kūrimo;
- Lietuvos savivaldybių asociacijos projektas „Globalūs regionai“.
Projektu siekiama išplėsti Lietuvos ribas, integruojant išvykusius
Lietuvius į savo gimtojo miestelio/miesto gyvenimą, suteikiant
galimybę prisidėti kuriant jo ekonominę gerovę, viešinant regiono
potencialą. Kuriamas išvykusiųjų bendruomenė/alumni/vietos
ambasadorių klubas, su kuriais nuolat palaikomas ryšys. Taip pat
buriamas išvykusių talentų, kuriems būtų siūlomos darbo galimybės
įsikūrus naujam investuotojui, ratas. 2017 m. pilotinis projektas
vykdytas Tauragėje, kuriam pasiteisinus, bus siekiama replikuoti ir
kituose regionuose;
- VšĮ ,,Vytauto Didžiojo universitetas“ vykdomas projektas „Lietuvių
migracijos priežasčių tyrimas“. Tyrimu siekiama išskaidyti migracijos
fenomeną, atskleidžiant migracijos trajektorijų, interpretacijų ir
suvokimų paletę.
Užsienio lietuviai tyrėjai dalyvavo 3 projektuose, vykdytuose pagal
„Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 m. programą“,
4 projektuose, vykdytuose pagal nacionalinę mokslo programą
„Gerovės visuomenė“, 2 projektuose, vykdytuose pagal nacionalinę
mokslo programą „Modernybė Lietuvoje“, 2 projektuose, vykdytuose
pagal nacionalinę mokslo programą „Link ateities technologijų“ ir 5
mokslininkų grupių projektuose (iš viso projektuose dalyvavo 15
tyrėjų).
Užsienio lietuviai mokslininkai dalyvavo vertinant nacionalinių
mokslo programų „Gerovės visuomenė“, „Link ateities technologijų“

Įgyvendinanti
institucija1

ŠMM, LMT

Eil.
Nr.

Tikslų ir uždavinių
vertinimo kriterijų
pavadinimai, mato vienetai

2017-ųjų metų vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/ viršijimo
priežastis

Įgyvendintos veiklos

Įgyvendinanti
institucija1

„Modernybė Lietuvoje“, „Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos
2016–2024 m. programos“ ir mokslininkų grupių projektus, ir
projektus, teiktus pagal priemones Nr. 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai
moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ ir Nr. 09.3.3LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės
kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

P-02-0303

Mokslo
premijų,
skirtų
užsienio
lietuviams
mokslininkams už aukšto
tarptautinio lygio laimėjimus,
skaičius

P-02-0304

Užsienyje gyvenančių Lietuvos
kultūros srities profesionalų,
įsitraukusių į bendrus su
Lietuva kultūros projektus,
skaičius

5

20

0

63

0%

315%

Paskelbtam 5 mokslo
premijų konkursui
gautos 4 paraiškos.
Kadangi premijų
skyrimas be konkurso
diskredituoja pačias
premijas ir į jas
pretenduojančius
mokslininkus, komisijos
sprendimu nutarta 2017
m. konkurso nevykdyti.
Trijų projektų
(„Išauskim tapatybę
staklėmis ir daina“,
„Renginių ciklas, skirtas
Reformacijos 500mečiui paminėti
„Lietuvybė Prūsijoje:
nuo Mažvydo iki
Vydūno“ ir „Lietuvybė
Ukrainoje“) vykdytojai į
profesionalų skaičių
įtraukia ir etnografinių
kolektyvų narius, ir
mėgėjų meno atstovus.
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ŠMM

Užsienyje gyvenančių Lietuvos kultūros srities profesionalų,
įsitraukusių į Lietuvos kultūros tarybos administruojamos 1 programos
„Pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo
projektai“, finansuojamos Kultūros rėmimo fondo lėšomis, trečios
finansuojamos veiklos projektų konkursu finansuotų projektų
įgyvendinimą (įgyvendinta 12 projektų, jų sąrašas pateikiamas
asignavimų panaudojimo lentelės 02-03-03 priemonėje), skaičius.

KM

Eil.
Nr.

P-02-0305

P-02-0306

Tikslų ir uždavinių
vertinimo kriterijų
pavadinimai, mato vienetai

Užsienio lietuvių, dalyvavusių
X pasaulio lietuvių sporto
žaidynėse, skaičius, ne mažiau
kaip

Informacijos apie Lietuvos
verslo
bendradarbiavimo
galimybes tikslinėse rinkose
pranešimų skaičius

2017-ųjų metų vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

700

20

Įvykdyta

1 196

27

Įvykdymo
procentas

170%

135%

Pastabos apie
neįvykdymo/ viršijimo
priežastis

Įgyvendintos veiklos

2017 m. žaidynės buvo
jubiliejinės –
dešimtosios, skirtos
Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečiui ir
2017-iems – Sporto
metams paminėti, todėl
užsienio lietuviai
dalyvavo aktyviau.

2017 m. birželio 30 – liepos 2 d. organizuotos X pasaulio lietuvių
sporto žaidynės (detalesnė informacija apie renginį pateikiama
asignavimų panaudojimo lentelės 02-03-04 priemonėje).

KKSD

Kryptinga į tikslines
rinkas ir perspektyvius
sektorius orientuota VšĮ
„Versli Lietuva“ veikla
ir GLL tinklo narių
aktyvumas sąlygojo
didesnį pranešimų
skaičių.

Parengti 27 pranešimai apie verslo bendradarbiavimo galimybes:
- informacinis pranešimas apie Lietuvos eksportą, prioritetinį sektorių,
taip pat VšĮ „Versli Lietuva“ teikiamų paslaugų pristatymą Los
Andželo lietuvių bendruomenei ir Lietuvos ir Amerikos verslo
asociacijos „Laba.la“ atstovams (2017-06-18);
- informacinis pranešimas apie ŪM prioritetų ir strateginių krypčių,
taip pat VšĮ „Versli Lietuva“ veiklos ir teikiamų paslaugų pristatymą
Bostono lietuvių bendruomenės atstovams (2017-06-23);
- informacinis pranešimas Global Lithuanian Leaders (GLL)
naujienlaiškyje apie bendrai organizuotus renginius, susijusius su JAV
rinka;
- informacinis pranešimas apie Lietuvos ir JAE verslo forumą
Dubajuje (2017-10-25);
- informacinis pranešimas apie Genial Day sėkmės istoriją JAV (201710-25);
- informacinis pranešimas, skirtas Japonijos rinkai, apie UAB
„Jūratė.eu“ gaminamus lininius drabužius (2017-11-09);
- bendradarbiaujant su GLL tinklo nariais parengti ir išplatinti
pranešimai apie Eksportuotojų duomenų bazę (iš viso 12 pranešimų
JAV, Vokietijoje, Izraelyje, Danijoje, Prancūzijoje ir kt.);
- siekiant pritraukti lazerių srities mokslininkus aplankyti Lietuvos
stendą parodoje ,,Laser World of Photonics 2017“ Miunchene
(Vokietija), pasitelkus GLL tinklo narius suinteresuotiems
mokslininkams išplatintas pranešimas-kvietimas;

ŪM
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Įgyvendinanti
institucija1

Eil.
Nr.

P-02-0307

Tikslų ir uždavinių
vertinimo kriterijų
pavadinimai, mato vienetai

Užsienio lietuvių kontaktų
tinklo narių skaičius

2017-ųjų metų vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

220

Įvykdyta

220

Įvykdymo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/ viršijimo
priežastis

Įgyvendintos veiklos
- bendradarbiaujant su dviem GLL tinklo nariais išplatinti pranešimaikvietimai JAV vyksiančioje parodoje ,,Play Time NY“ aplankyti
jaunųjų Lietuvos dizainerių stendą (2 pranešimai);
- bendradarbiaujant su šešiais GLL tinklo nariais išplatinti pranešimai
apie Lietuvos ir JAE verslo forumą, Lietuvos verslo misiją ir
rengiamus B2B susitikimus (6 pranešimai).
2017 m. į GLL tinklą pritraukta 220 naujų narių. Per tinklo narius
išplatinta 20 žinučių apie vieno langelio sistemą (eksportogidas.lt) ir
Lietuvos verslo dalyvavimą tarptautinėse parodose. 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.

100%

Įgyvendinanti
institucija1

ŪM

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

R-03-01

Užsienio lietuvių, manančių,
kad informacijos grįžimo ir
reintegracijos
į
Lietuvą
klausimais pakanka, dalis
(procentai)

55

24

44%

Išlieka didelė šio
klausimo tikslumo
paklaida, nes 44%
apklaustųjų šiais
klausimais nesidomi ir
negali atsakyti, ar tokios
informacijos pakanka.
Apklausos rezultatai
rodo, kad užsienyje
gyvenantys lietuviai
nežino apie sukurtus ir
veikiančius
informavimo kanalus.
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Atliktos apklausos rezultatai rodo, kad 24% apklaustųjų užsienio
lietuvių sutinka, kad jiems pakanka informacijos grįžimo ir
reintegracijos į Lietuvą klausimais (pakanka – 7%, iš esmės pakanka –
17%). Beveik pusė apklaustųjų (44%) negalėjo atsakyti į šį klausimą,
nes tuo nesidomi.
Dauguma respondentų kaip pagrindinį informacijos apie Lietuvą
kanalą įvardijo lietuvišką internetinę žiniasklaidą (82%). Taip pat gana
didelė dalis apklaustųjų minėjo lietuvius jungiančius socialinius
tinklus (50%) ir lietuviško radijo, televizijos transliacijas (42%).
Apklausos rezultatai rodo, kad daugiau nei pusė (57%) užsienio
lietuvių nėra girdėję apie Migracijos informacijos centrą „Renkuosi
Lietuvą“ (www.renkuosilietuva.lt ), kuris teikia informaciją visais su

URM, SADM,
SAM, ŠMM

Eil.
Nr.

Tikslų ir uždavinių
vertinimo kriterijų
pavadinimai, mato vienetai

2017-ųjų metų vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/ viršijimo
priežastis

Įgyvendintos veiklos

Įgyvendinanti
institucija1

grįžimu į Lietuvą susijusiais klausimais. 40% apklaustųjų yra girdėję
apie šį informacijos centrą, tačiau jo paslaugomis nesinaudojo.
Sudaryti sąlygas užsienio
lietuviams gauti aktualią
informaciją

P-03-0101

Su
Globalios
Lietuvos
aktualijomis
susijusios
informacijos
gavėjų,
priklausančių
skirtingoms
tikslinėms grupėms, skaičius

7 620

10 730

140%

P-03-0102

Įgyvendintų
užsienio
lietuviams
svarbios
informacijos
socialinės
apsaugos klausimais sklaidos
priemonių skaičius

1

1

100%

P-03-0103

Įgyvendintų
užsienio
lietuviams
svarbios
informacijos
sveikatos
apsaugos klausimais sklaidos
priemonių skaičius

1

2

200%

Publikacijos Globalios
Lietuvos tema
socialiniame tinkle
Facebook sulaukia
didesnio dėmesio.

Didėjantis diasporos
dėmesys sveikatos
apsaugos klausimams,
sąlygojo didesnį
sklaidos priemonių
skaičių.

Sudaryti sąlygas grįžtantiems į
tėvynę lietuviams ir jų šeimos
nariams gauti su reintegracija
Lietuvoje susijusias paslaugas
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Informacija apie Globalios Lietuvos programą ir jos įgyvendinimą,
kita užsienio lietuviams aktuali informacija teikiama 10 730 asmenų
(10 500 prie Facebook paskyros ,,Globali Lietuva“ prisijungusių
asmenų, 200 užsienio lietuvių organizacijų kontaktinių asmenų,
kuriems informacija siunčiama el. paštu, 30 Globalios Lietuvos
koordinatorių tinklo susitikimų dalyvių).
Išleistas elektroninis leidinys „Gyvenimas ir darbas Lietuvoje“, kuris
yra patalpintas SADM interneto svetainėje. Leidinyje susistemintai
pateikiama informacija apie darbą, verslo pradžią, mokesčius,
socialines garantijas, sveikatos apsaugą, socialinį būstą, švietimą,
jaunimo politiką, Lietuvos Respublikos pilietybės klausimus, asmens
dokumentus, taip pat teisinę pagalbą ir kitus klausimus, kurie yra
aktualūs iš Lietuvos emigravusiems ir ketinantiems, ar bent
svarstantiems galimybę, sugrįžti į Lietuvą tautiečiams.
Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje nuolat
atnaujinama
informacija,
skirta
užsienio
lietuviams
(http://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/informacija-uzsienio-lietuviams).
2017 m. svetainėje paskelbta informacija apie medikų kvalifikacijos
pripažinimą Lietuvoje (http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/vis-daugiauuzsienyje-profesine-kvalifikacija-igijusiu-gydytoju-nori-dirbtilietuvoje ).
Organizuotas Sveikatos apsaugos ministro susitikimas su Danijoje
gyvenančiais ir dirbančiais lietuviais medikais, jo vizito į Kopenhagą
metu, pristatyta LR Vyriausybės programa sveikatos srityje.

URM

SADM

SAM

Eil.
Nr.

P-03-0201

Tikslų ir uždavinių
vertinimo kriterijų
pavadinimai, mato vienetai

Asmenims, sugrįžusiems ar
ketinantiems grįžti į Lietuvą,
suteiktų
psichologinių
konsultacijų skaičius (asmenų
skaičius)

2017-ųjų metų vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

150

Įvykdyta

28

Įvykdymo
procentas

19%

Pastabos apie
neįvykdymo/ viršijimo
priežastis

Įgyvendintos veiklos

Dėl mažo asmenų
domėjimosi šia paslauga
konsultuota mažiau
asmenų, nei planuota.

Įvykdžius viešojo pirkimo konkursą, 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 mažo
besikreipiančių psichologinės pagalbos asmenų suinteresuotumo iki
gruodžio 1 d. buvo konsultuoti 28 asmenys, iš viso suteikta 91
konsultacija.

Įgyvendinanti
institucija1

SADM

Skatinti grįžti (taip pat atvykti
trumpalaikių vizitų) užsienio
lietuvius ir jų tikslines grupes:
mokslininkus, tyrėjus, aukštos
kvalifikacijos specialistus, o
užsienyje
studijuojančius
asmenis – atlikti praktiką
(stažuotis) Lietuvos valstybės
institucijose
ir
įstaigose,
privačiose bendrovėse

P-03-0301

Užsienyje studijuojančių ar
profesinėje srityje įsitvirtinusių
lietuvių ir lietuvių kilmės
asmenų, atlikusių praktiką
(stažuotę)
Lietuvoje
ar
dalyvavusių
įgyvendinant
keitimosi profesine patirtimi
projektus, skaičius

100

128

128%

Dalyvių skaičius parodė
didesnį nei tikėtasi
diasporos profesionalų
interesą dalintis savo
patirtimi vardan
augančios, stiprėjančios
globalios Lietuvos.
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URM sudarė galimybes užsienio aukštosiose mokyklose
studijuojantiems lietuviams atlikti praktikas Lietuvos diplomatinėse
atstovybėse ir ministerijoje. 2017 m. ministerijoje praktiką atliko 12,
atstovybėse – 48 užsienyje studijuojantys lietuviai.
URM organizavo Globalios Lietuvos forumą „Valstybės ir diasporos
partnerystė“, į kurį pakvietė atvykti ir savo patirtimi pasidalinti lietuvių
diasporos profesionalus. Į forumą atvyko 68 užsienio lietuviai iš 26
šalių (daugiau informacijos apie forumą pateikiama asignavimų
panaudojimo lentelės 02-03-01 priemonėje).

URM

Eil.
Nr.

P-03-0302

Tikslų ir uždavinių
vertinimo kriterijų
pavadinimai, mato vienetai

Užsienio
lietuvių,
studijuojančių
Lietuvos
aukštosiose mokyklose ir
gaunančių valstybės paramą,
skaičius

2017-ųjų metų vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

150

Įvykdyta

153

Įvykdymo
procentas

102%

Pastabos apie
neįvykdymo/ viršijimo
priežastis
Parama studijoms
paskirta visiems jos
prašiusiems ir
atitinkantiems nustatytus
paramos teikimo
kriterijus užsienio
lietuviams,
studijuojantiems
Lietuvoje.

Įgyvendintos veiklos

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

Įgyvendinanti
institucija1

ŠMM

Sukurti komunikacijos erdvę,
jungiančią lietuvius Lietuvoje
ir
užsienyje,
atitinkančią
informacinius,
socialinius,
kultūrinius ir kitus jų poreikius

R-04-01

Užsienio lietuvių, manančių,
kad komunikacijos priemonės
ir viešosios paslaugos atitinka
jų poreikius, dalis (procentai)

65

47

72%

Išlieka didelė šio
klausimo tikslumo
paklaida, nes
penktadalis apklaustųjų į
šį klausimą negalėjo
atsakyti/nežinojo.

Atliktos užsienio lietuvių apklausos rezultatai rodo, kad 47% užsienio
lietuvių sutinka, kad Lietuvos komunikacijos priemonės ir viešosios
paslaugos atitinka jų poreikius (sutinka – 12%, iš dalies sutinka –
35%). 21% respondentų į šį klausimą negalėjo atsakyti/nežinojo.
LRT, URM
26% apklaustųjų užsienio lietuvių teigė, kad jie visada randa jiems
rūpimą informaciją, kai jie apsilanko institucijose ar jų internetinėse
svetainėse, paskyrose; 70% nurodė, kad tokią informaciją randa
kartais.

Užtikrinti viešosios įstaigos
„Lietuvos nacionalinis radijas
ir
televizija“
užsienio
lietuviams skirto televizijos
kanalo pasiekiamumą ir plėtrą
užsienyje

P-04-0101

Palydovų,
per
kuriuos
transliuojamas
televizijos
kanalas „LRT Lituanica“,
skaičius

2

2

Užtikrintas užsienio lietuviams skirto televizijos kanalo
pasiekiamumas užsienyje: „LRT Lituanica‘‘ transliuojama per 2
palydovus Europai ir Šiaurės Amerikai. Kanalą retransliuoja 11
kabelinės televizijos operatorių Latvijoje, Lenkijoje, Vokietijoje ir
Skandinavijos šalyse.

100%
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LRT

Eil.
Nr.

P-04-0102

P-04-0103

Tikslų ir uždavinių
vertinimo kriterijų
pavadinimai, mato vienetai
Unikalių vartotojų iš užsienio
šalių, žiūrinčių LRT televizijos
programas internetu, skaičius
(tūkstančiais)
Specialių televizijos laidų apie
Lietuvą užsienio lietuviams ir
Lietuvai apie užsienio lietuvių
gyvenimą, organizacijas ir jų
veiklą
trukmė
(valandų
skaičius)
Skatinti Lietuvos diasporą
įsitraukti į informacijos apie
Lietuvą sklaidą pasaulyje

R-05-01

Užsienio lietuvių, manančių,
kad Lietuvos žinomumas jų
buvimo valstybėse gerėja, dalis
(procentai)

R-05-02

Užsienio lietuvių, manančių,
kad
Lietuvos
tarptautinis
patrauklumas
jų
buvimo
valstybėse
gerėja,
dalis
(procentai)

R-05-03

Lietuvos
visuomenės
informuotumas apie Lietuvos
diasporos veiklą (procentai)

2017-ųjų metų vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

539

25

33

23

48

Įvykdyta

862

99

26

26

57

Pastabos apie
neįvykdymo/ viršijimo
priežastis

Įgyvendintos veiklos

160%

Buvo įdiegta nauja
turinio pateikimo
sistema, todėl padidėjo
pateikimo srautas
užsieniui ir išaugo
vartotojų skaičius.

Siekiant pagerinti internetu transliuojamų televizijos programų
perdavimo kokybę, įdiegta nauja turinio pateikimo sistema, skirta
didelio masto, aukštos kokybės transliacijai, išsprendusi mastelio ir
geografinės aprėpties srautų perdavimo iššūkius. Sistemos įdiegimas
sąlygojo vartotojų skaičiaus didėjimą.

LRT

396%

Įvertinus poreikį,
parengta ir ištransliuota
daugiau televizijos
programų ,,Emigrantai“
ir ,,Gyvenimas“.

Rengtos ir transliuotos šios laidos: ,,Pasaulio lietuvių žinios“,
,,Emigrantai“, ,,Ryto suktinis“ (JAV lietuvių gyvenimas),
,,Gyvenimas“.

LRT

79%

Penktadalis apklaustųjų
neturėjo nuomonės šiuo
klausimu, 40% mano,
kad išlieka toks pat.

113%

Penktadalis apklaustųjų
neturėjo nuomonės šiuo
klausimu, 40% mano,
kad išlieka toks pat.

119%

Didėjantis dėmesys
diasporai ir informacijos
apie jos veiklą sklaidai
sąlygojo geresnį
informuotumo apie
diasporos veiklą
vertinimą.

Įvykdymo
procentas
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Apklausos rezultatai rodo, kad 40% užsienio lietuvių mano, kad
Lietuvos žinomumas ir tarptautinis patrauklumas jų buvimo valstybėje
išlieka toks pat. Kad jis gerėja mano 26% respondentų. 21%
apklaustųjų neturėjo nuomonės šiuo klausimu (į vieną apjungti R-0501 ir R-05-02 rodiklius iliustruojantys klausimai).
Apklausos rezultatai rodo, kad 40% užsienio lietuvių mano, kad
Lietuvos žinomumas ir tarptautinis patrauklumas jų buvimo valstybėje
išlieka toks pat. Kad jis gerėja mano 26% respondentų. 21%
apklaustųjų neturėjo nuomonės šiuo klausimu (į vieną apjungti R-0501 ir R-05-02 rodiklius iliustruojantys klausimai).
57 proc. 2017 m. vykdytos reprezentatyvios Lietuvos gyventojų
apklausos apie užsienio politiką dalyvių nurodė, kad jie turi
pakankamai informacijos apie veiklą, kuria siekiama išsaugoti ir
stiprinti ryšius su užsienyje gyvenančiais lietuviais.
73% apklaustųjų sutinka, kad užsienyje gyvenantys lietuviai prisideda
prie geresnio Lietuvos žinomumo ir patrauklumo užsienyje, padeda į
Lietuvą pritraukti investicijų, įgyvendina įvairius projektus Lietuvos
klestėjimui, skiria lėšų labdaros ir paramos iniciatyvoms, remia

Įgyvendinanti
institucija1

URM, ŪM,
VTD prie ŪM,
KM

URM, ŪM,
VTD prie ŪM,
KM

URM, ŪM,
VTD prie ŪM,
KM

Eil.
Nr.

Tikslų ir uždavinių
vertinimo kriterijų
pavadinimai, mato vienetai

2017-ųjų metų vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/ viršijimo
priežastis

Įgyvendintos veiklos

Įgyvendinanti
institucija1

Lietuvoje likusius giminaičius ir artimuosius, kuria ar palaiko
lietuvybės židinius užsienyje.
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

P-05-0101

P-05-0103

Lietuvą pristatančių kultūrinės
ir
viešosios
diplomatijos
projektų ir iniciatyvų, kuriuos
įgyvendinant
dalyvauja
Lietuvos diaspora ir Lietuvos
draugai, skaičius

Lietuvos
pristatymų
prioritetinėse
rinkose
iniciatyvų, kurias įgyvendinant
dalyvauja Lietuvos diaspora ir
Lietuvos draugai, skaičius

10

7

11

8

110%

Pasitelkiant partnerius,
aktyviai ieškant
paramos, Lietuvos
diplomatinės atstovybės
sumažina planuotus
projektų biudžetus ir
likusias lėšas panaudoja
papildomų projektų
įgyvendinimui.

114%

Didesnį įgyvendintų
iniciatyvų skaičių
sąlygojo padidėjęs jų
poreikis, taip pat
kryptinga į prioritetines
rinkas orientuota VšĮ
„Versli Lietuva“ veikla,
jos viešinimas ir GLL
tinklo narių
rekomendacijos.

14

Surengti teigiamą Lietuvos įvaizdį formuojantys, Lietuvą pristatantys
kultūrinės ir viešosios diplomatijos projektai ir iniciatyvos, kuriuos
įgyvendinant dalyvavo Lietuvos diaspora ir draugai. Iš viso
organizuota 11 renginių:
- Lietuvos valstybės atkūrimo ir Lietuvos nepriklausomybės dienos
minėjimai Danijoje, Airijoje, Vengrijoje ir Ukrainoje;
- Lietuvos valstybės atkūrimo akto signatarų pagerbimas Šveicarijoje;
- Europos dienos minėjimui skirti renginiai Graikijoje, Ispanijoje ir
Belgijoje;
- renginio, skirto „vilko vaikams“ atminti, organizavimas Norvegijoje;
- dalyvavimas Europos Sąjungos kino festivalyje JAV;
- Lietuvos atlikėjų koncertas Irkutsko filharmonijoje.
Per 2017 m. buvo įgyvendintos šios VšĮ „Versli Lietuva“ iniciatyvos,
susijusios su prioritetinėmis rinkomis ir kitais Lietuvos verslui
aktualiais klausimais:
- Lietuvos eksporto apžvalga ir prioritetinių sektorių, taip pat VšĮ
„Versli Lietuva“ teikiamų paslaugų pristatymas Los Andželo lietuvių
bendruomenei ir Lietuvos ir Amerikos verslo asociacijos „Laba.la“
atstovams (2017-06-18);
- Ūkio ministerijos prioritetų ir strateginių krypčių, taip pat VšĮ „Versli
Lietuva“ veiklos ir teikiamų paslaugų pristatymas Bostono lietuvių
bendruomenės atstovams (2017-06-23);

URM

ŪM

Eil.
Nr.

P-05-0104

Tikslų ir uždavinių
vertinimo kriterijų
pavadinimai, mato vienetai

Lietuvos kultūros pristatymo
užsienyje projektų, kuriuos
įgyvendinant
dalyvauja
užsienyje gyvenantys lietuviai
ir Lietuvos draugai, dalyvių
skaičius

2017-ųjų metų vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

100

Įvykdyta

863

Įvykdymo
procentas

863%

Pastabos apie
neįvykdymo/ viršijimo
priežastis

Gauta daugiau keliamus
reikalavimus atitikusių
paraiškų, atitinkamai
didėjo projektų dalyvių
skaičius.
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Įgyvendintos veiklos
- kartu su Lietuvos Respublikos generaliniu konsulatu Niujorke,
Baltijos-Amerikos prekybos rūmais ir Global Lithuanian Leaders
(GLL) tinklo atstovais organizuotas partnerytės renginys „Event about
fashion“, skirtas Lietuvos įmonėms, dalyvaujančioms parodoje
„Playtime New York“. Buvo pasidalyta praktiniais patarimais – į ką
atkreipti didžiausią dėmesį ir ką reikia žinoti norint patekti į JAV rinką;
- Life Science Baltics 2018 m. forumo (LSB 2018) organizatorių
susitikimas su GLL tinklo atstove, kuriame buvo sutarta įgyvendinti
bendrą VšĮ „Versli Lietuva“ ir GLL iniciatyvą, viešinant LSB 2018 per
Lietuvos profesionalų diasporą, kuri dirba ir veikia tikslinėse rinkose
gyvybės mokslų srityje JAV, Kanadoje, Izraelyje ir kt. (2017-09-25);
- eksporto klubo kartu su GLL tinklo nariais vykdyta iniciatyva – IT
įmonių verslo galimybės JAV (2017-07-13);
- bendradarbiavimo iniciatyva, padedant GLL - Dubajuje, JAE, įsteigta
Lietuvių verslo asociacija (2017-11-10);
- bendradarbiaujant su GLL, organizuotas renginys eksporto tema
Lietuvos statybų sektoriaus įmonėms Švedijoje (2017-11-06);
- dalyvauta diskusijoje ir dalytasi patirtimi GLL renginyje (2017-1228).
12-oje projektų, įgyvendintų siekiant skleisti „Globalios Lietuvos“
idėją kultūros srityje, skatinant bendras Lietuvos ir užsienio lietuvių
kultūros iniciatyvas ir rengiant bei platinant informacinę medžiagą
apie Lietuvos kultūrą, dalyvavo 863 dalyviai (Lietuvos kultūros
tarybos administruojamos 1 programos „Pilietinio, tautinio,
lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektai“,
finansuojamos Kultūros rėmimo fondo lėšomis, trečios finansuojamos
veiklos projektų konkursu finansuoti projektai. Sąrašas pateikiamas
asignavimų panaudojimo lentelės 02-03-03 priemonėje).

Įgyvendinanti
institucija1

KM

