2 Priedas
„GLOBALIOS LIETUVOS“ – UŽSIENIO LIETUVIŲ ĮSITRAUKIMO Į VALSTYBĖS GYVENIMĄ – KŪRIMO 2012–2021 M. PROGRAMOS
TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO 2020 METŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

Eil.
Nr.

01

0101

010101

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2020 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, skatinti Lietuvos
diasporą įsitraukti į informacijos
apie Lietuvą sklaidą pasaulyje

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
(JRD), KM,
LNKC

152,8

123,8

81%

Dėl pandemijos
užsienio lietuvių
organizacijos ir
diplomatinės
atstovybės negalėjo
įgyvendinti dalies
projektų.
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Skirtas finansavimas 48 užsienio lietuvių organizacijų ir 144
diplomatinių atstovybių kartu su užsienio lietuviais įgyvendinamiems
projektams bendruomeniškumo skatinimo, tapatybės puoselėjimo,
diasporos įtraukimo į Lietuvos gyvenimą veikloms, tačiau dėl
pandemijos užsienio lietuvių organizacijos galėjo įgyvendinti 27,
atstovybės – 91 projektą. 3 lietuvių visuomeninėms organizacijoms
Rusijoje ir Baltarusijoje skirtos dotacinės lėšos. Remta užsienio lietuvių
žiniasklaida. Dalis užsienio lietuvių organizacijų aprūpintos LR
valstybinėmis ir istorinėmis vėliavomis, Lietuvą ir jos tautines tradicijas
pristatančiais leidiniais, įvairia bendruomeniškumą ir patriotiškumą
skatinančia tautine atributika. Tęsta užsienio lietuvių nuopelnų,
puoselėjant lietuvybę ir įsitraukimą į Lietuvos gyvenimą ir gerovės joje
kūrimą įvertinimo veikla: 2020 m. 6 užsienio lietuviai buvo apdovanoti
garbės ženklo ,,Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ medaliais.

URM

Eil.
Nr.

010102

010103

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

Priemonė:
organizuoti
specialistų
darbą
užsienio
lietuvių
organizacijose
ir
kultūros įstaigose

Priemonė:
remti
Lietuvos
tradicinės kultūros puoselėjimo
iniciatyvas užsienyje

2020 metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

47

23,4

50%

31,2

31,1

100%

74

66

89%

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Dėl pandemijos 1
projektas
nevykdytas, kitų
projektų vykdytojai
grąžino dalį
nepanaudotų lėšų.
Mokymai ir
konsultacijos vyko
nuotoliniu būdu,
todėl buvo
sutaupytos
keliavimo išlaidoms
skirtos lėšos.

Vienas meno
kolektyvo vadovas
Baltarusijoje
nepradėjo
vykdyti savo
užduočių dėl
negautos
Baltarusijos vizos.
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Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti
institucija

Organizuotas užsienio lietuvių jaunimo organizacijų projektų
finansavimo konkursas, skirtas užsienio lietuvių jaunimo lietuvybės
stiprinimui, užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos stiprinimui,
Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių bendradarbiavimo
puoselėjimui. Finansuoti 3 užsienio lietuvių jaunimo organizacijų
(Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo sąjungos, Islandijos lietuvių
jaunimo sąjungos bei Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos) projektai.
Finansavimas skirtas ir Danijos lietuvių jaunimo sąjungai, tačiau dėl
pandemijos apribojimų projektas nevykdytas.
Siekiant stiprinti užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos
efektyvumą, skatinti tarpusavio bendradarbiavimą ir kurti naujas,
organizuoti 3 nuotoliniai mokymai: komandos formavimo, valdymo,
finansavimo galimybių mokymai Lenkijos lietuvių jaunimo sąjungai;
jaunimo organizacijų bendradarbiavimo, projektų planavimo, rengimo ir
finansavimo galimybių mokymai Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo
sąjungai; organizacijos steigimo, projektų komandos formavimo ir
valdymo mokymai Ispanijos lietuvių jaunimo sąjungai. Surengtos 2
nuotolinės konsultacijos su Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga, kaip
užsienio lietuvių jaunimo organizacijas vienijančia organizacija.
Sudarytos ir iki 2020-06-30 administruotos sutartys su 13 kultūros ir
meno darbuotojų, teikusių kultūrinės veiklos organizavimo paslaugas
lietuvių bendruomenėse Latvijoje, Lenkijoje ir Rusijos Federacijos
Kaliningrado srityje, skirtos darbo užmokesčio, kelionių ir jų draudimo
bei vizų kaštams padengti.
Bendradarbiaujant su pasaulio lietuvių organizacijomis parengtas 2021–
2023 m. Lietuvos tradicijų sklaidos ir plėtros užsienyje priemonių planas.
2020-07-01 perėmus iš URM mėgėjų kultūros ir meno kolektyvų lietuvių
bendruomenėse Latvijoje, Lenkijoje ir Rusijos Federacijos Kaliningrado
srityje kuravimo funkciją, įvykdyti atitinkami konkursai, pasirašytos 2
naujos sutartys, skirtos darbo užmokesčio, kelionių ir jų draudimo bei
vizų kaštams padengti. Kultūrinės veiklos organizavimo paslaugas

SADM (JRD)

URM

KM, LNKC

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2020 metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti
institucija

minėtose šalyse teikė iš viso 14 kolektyvų vadovų (dar vienas vadovas
negalėjo vykdyti veiklos dėl negautos Baltarusijos vizos).
Įgyvendintos kitos priemonės: surengtas LNKC ir Europos lietuvių
bendruomenių bei kultūros lyderių (30 dalyvių iš Šveicarijos, Švedijos,
Vengrijos, Bulgarijos, Latvijos, Lenkijos, Graikijos, Ispanijos, Austrijos,
Estijos, Italijos, Islandijos, Belgijos, Liuksemburgo) nuotolinis
susitikimas, skirtas aptarti kultūrinio bendradarbiavimo planus ir
galimybes; sudarytos galimybės bendruomenių nariams (15 dalyvių iš
Lenkijos ir Latvijos) dalyvauti LNKC organizuotuose 3-uose
nuotoliniuose kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, skirtuose lietuvių
liaudies šokių specialistams, kultūros centrų vadovams ir pavaduotojams,
etninės kultūros specialistams.

0102

010201

Uždavinys: plėtoti lituanistinį
švietimą užsienyje ir padėti
sugrįžusiems
asmenims
integruotis į Lietuvos švietimo
sistemą

Priemonė: skatinti ir remti
formaliojo ir neformaliojo
ugdymo
įstaigų
užsienyje
lituanistinio švietimo veiklą ir
sugrįžusių
asmenų
integravimąsi
į
Lietuvos
švietimo sistemą

ŠMSM

1 720

1 677,1

98%

Dėl pandemijos
neįgyvendinta 11
užsienio lietuvių
neformaliojo
lituanistinio
švietimo ir sporto
projektų, iš dalies
įgyvendinti 2
projektai, dalies
projektų lėšos
grąžintos, jų veiklą
organizavus
nuotoliniu būdu.
Dėl nuotolinio
mokytojų
kvalifikacijos
tobulinimo renginių
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Skirta parama lietuviškų formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų
užsienyje veiklai, teikta metodinė pagalba, vykdytas mokytojų
kvalifikacijos tobulinimas, remtos vaikų vasaros stovyklos ir edukacinėkultūrinė veikla Lietuvoje, skirta parama užsienio lietuvių neformaliojo
lituanistinio švietimo ir sporto projektams, toliau kuriama lietuvių kalbos
testavimo sistema, plėtojamas nuotolinis mokymas. Tęsiamas
neformaliojo lituanistinio švietimo mokyklų įstaigų registravimas
Lietuvos švietimo ir mokslo institucijų registre (iš viso 218), kuris
paskelbtas portale aikos.smm.lt.
Siekiant užtikrinti nuoseklų lituanistinį ugdymą, mokykloms skirtas
finansavimas:
1) Rygos lietuvių vidurinėje mokykloje (Latvija), Vasario16-sios
gimnazijoje (Vokietija), Maskvos J. Baltrušaičio vidurinėje mokykloje
Nr. 1247 (Rusija) pagal lituanistinio švietimo sutartis dirbantiems 22
pedagogams mokėtos išmokos;

ŠMSM

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2020 metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis
ir vaikų edukacinėskultūrinės veiklos
formato sumažėjo
jos kaštai ir todėl
nepanaudotos visos
planuotos lėšos.

Priemonės vykdymo aprašymas
2) 9 neformaliosiose lituanistinėse mokyklose Rusijoje (išskyrus
Kaliningrado sritį, informacija pateikiama 01-02-02 priemonėje),
Latvijoje, Sakartvele ir Ukrainoje pagal lituanistinio švietimo sutartis
mokėtos išmokos 11 atvykstančių arba vietoje gyvenančių pedagogų;
3) Europos Komisijos mokyklose Belgijoje ir Liuksemburge pagal darbo
sutartis dirbo 18 iš Lietuvos komandiruotų pedagoginių darbuotojų;
4) Vasario 16-sios gimnazijai Vokietijoje skirta lėšų lituanistinio
švietimo įgyvendinimui, ugdymo paslaugų lietuvių mokomąja kalba
organizavimui, įsigyti nuotoliniam mokymui skirtų priemonių ir įrangos.
Lėšų įsigyti nuotoliniam mokymui reikalingų priemonių ir įrangos skirta
ir Rygos lietuvių vidurinei mokyklai Latvijoje, Maskvos J. Baltrušaičio
vidurinei mokyklai Nr. 1247 Rusijoje;
5) lituanistinės mokyklos pagal poreikius aprūpintos lituanistinio
švietimo integruota programa ir užduočių knygelėmis;
6) teikta parama užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio švietimo
veiklai per užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio švietimo ir sporto
projektų konkursą. Finansuota 60 projektų iš 17 šalių (neįskaičiuojant
Baltarusijos, Lenkijos, Kaliningrado srities mokyklų projektų, apie
kuriuos informacija pateikiama 01-02-02 priemonėje).
Teikta metodinė pagalba:
1) Nacionalinė švietimo agentūra, bendradarbiaudama su ŠMSM, tęsė
testavimo sistemos pagal Bendruosius Europos kalbų mokymosi,
mokymo ir vertinimo metmenis tobulinimą. 2020 m. testavime,
vykusiame nuotoliniu būdu, dalyvavo 6 lituanistinės mokyklos;
2) bendradarbiaujant su Vilniaus lietuvių namais, 2020 m. pradėtos kurti
nuotoliniam mokymui pritaikytos mokymo priemonės pagal 2019 m.
patvirtintą Lituanistinio švietimo integruotą programą. Programa skirta
užsienio lituanistinėse mokyklose besimokantiems mokiniams, gali būti
taikoma siekiant tinkamai pasirengti grįžimui į Lietuvos mokyklas.
Vilniaus lietuvių namai organizavo 8 mokytojų kvalifikacijos tobulinimo
seminarus, skirtus nuotolinio mokymo metodikai (216 dalyvių iš 12
šalių);
3) kartu su LR ambasada Airijoje, Airijos švietimo departamentu ir
Aukštesnio lygio kalbų mokymo iniciatyvos (Post-Primary Languages
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Įgyvendinanti
institucija

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2020 metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas
Innitiative, Ireland) atstovais, tęstas bendradarbiavimas su 2018 m.
rugsėjo 1 d. Airijos bendrojo ugdymo mokyklose pradėto lietuvių, kaip
paveldo kalbos, trumpojo kurso mokytojais. 2020–2021 mokslo metais
trijose Airijos bendrojo ugdymo mokyklose šį kursą lankė 85 Airijos
lietuviai;
4) 2019–2020 mokslo metais 39 Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai
atliko praktiką 11 šalių lietuvių formaliojo ir neformaliojo ugdymo
mokyklose, lietuvių bendruomenėse ir Baltistikos centruose. 2020–2021
mokslo metais 26 Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai atliko arba atlieka
praktiką 8 šalyse.
Nuotoliniai mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginiai, mokytojo
premija:
1) su Vilniaus lietuvių namais organizuotas seminaras „Pamokos kitaip.
Nuotolinis darbas, jo galimybės ir iššūkiai“ (34 dalyviai iš 13 šalių);
2) Lietuvos ir užsienio šalių lituanistinių mokyklų mokytojų konferencija
„Naujas sovietmečio ir išeivijos literatūros bei kultūros perskaitymas“,
skirta P. Širvio ir H. Nagio 100-osioms gimimo metinėms paminėti, J.
Tumo–Vaižganto metams paminėti (34 dalyviai);
3) su Paramos vaikams centru organizuotas nuotolinis Europos
seminaras, skirtas socialinio-emocinio ugdymo pradinėse klasėse
programos „Antras žingsnis” pristatymui (10 dalyvių iš 5 šalių);
4) kraštų lietuvių bendruomenių švietimo tarybų pirmininkų video
pasitarimas (15 dalyvių iš 11 šalių);
5) užsienio lietuvių mokytojų nuotolinės 2 savaičių trukmės lituanistinės
studijos Lietuvos mokslo ir studijų institucijose (VDU) (16 dalyvių iš 12
šalių);
6) paskirta Lituanistinio švietimo mokytojo (dėstytojo) premija Airijos
aukštesnio lygio kalbų agentūros lietuvių kalbos plėtros darbuotojai,
lietuvių kalbos mokytojai.
Paremtos vasaros stovyklos, padengiant 50 proc. kelionės išlaidų, skyrus
lėšų apgyvendinimui, maitinimui, transportui, kultūrinei-pažintinei
programai:
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Įgyvendinanti
institucija

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2020 metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas
1) užsienio šalių neformaliojo lituanistinio švietimo įstaigų mokinių
kultūrinė edukacinė stovykla „Pasaulio Lietuva“ (50 dalyvių iš 12 šalių);
2) užsienio šalių neformaliojo lituanistinio švietimo įstaigų mokinių
kultūrinė edukacinė stovykla „Virtualioji istorija. Suvalkija knygose“ (89
dalyviai iš 5 šalių).
Pilnai finansuota užsienio šalių formaliojo lituanistinio švietimo įstaigų
mokinių nuotolinė kultūrinė edukacinė stovykla „Mus vienija Lietuva“
(40 dalyvių iš 5 mokyklų).
Vaikų edukacinė-kultūrinė veikla:
1) Vilniaus lietuvių namuose organizuota užsienio lietuvių formaliojo ir
neformaliojo švietimo įstaigų mokinių darbų nuotraukų paroda „Mes –
pasaulio lietuviai“. Darbus pateikė 47 mokiniai iš Lenkijos, Kaliningrado
srities, Baltarusijos, Vokietijos, JAV ir kitų šalių;
2) nuotolinio raiškiojo skaitymo konkurse „Mano sapnuose vaikštai,
Lietuva“ dalyvavo 33 mokiniai iš formaliojo ugdymo mokyklų (Seinų
lietuvių ,,Žiburio“ mokyklos Lenkijoje, Vidugirių pagrindinės mokyklos
Lenkijoje, Vasario 16-osios gimnazijos Vokietijoje, Vilniaus lietuvių
namų).
Visapusiškos integracijos grįžtantiems/ atvykstantiems mokiniams
vystymas:
1) toliau vykdyta 2019 m. sukurto mokyklų, dirbančių su
grįžtančiais/atvykstančiais vaikais, tinklo, kurio pagrindinis tikslas –
stiprinti skirtingų Lietuvos regionų mokyklų, dirbančių su į Lietuvą
grįžusiais/atvykusiais vaikais, pasirengimą visapusiškai integruoti
tiesioginės migracijos patirties turintį vaiką į švietimo sistemą, veikla. Su
Vilniaus lietuvių namais organizuoti 3 nuotoliniai „Vaiko socialinėemocinė sveikata mokykloje“ seminarai;
2) atsižvelgus į 2019 m. tyrimo rekomendacijas, tobulintos nuotolinio
mokymo paslaugos. 2020 m. spalio 1 d. Vilniaus lietuvių namuose
pradėjo veikti nuotolinė išlyginamoji klasė atvykusiems silpnai lietuvių
kalbą mokantiems mokiniams.
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Įgyvendinanti
institucija

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2020 metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti
institucija

Skirta parama lietuviškų formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų
Baltarusijoje, Lenkijoje, Kaliningrado srityje (Rusijoje) veiklai.

010202

Priemonė: skatinti ir remti
lituanistinį
švietimą
kaimyninėse
valstybėse
(Baltarusijoje, Lenkijoje ir
Kaliningrado srityje (Rusijoje)

1 175

1137,3

97%

Dėl pandemijos
neįgyvendinti 5
neformaliojo
lituanistinio
švietimo ir sporto
projektai, dalies
projektų lėšos
grąžintos, juos
įgyvendinus
nuotoliniu būdu.
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Mokykloms skirta parama:
1) Rimdžiūnų vidurinėje mokykloje lietuvių mokomąja kalba
Baltarusijoje (Rimdžiūnų vidurinė mokykla), Pelesos vidurinėje
mokykloje lietuvių mokomąja kalba Baltarusijoje (Pelesos vidurinė
mokykla), Punsko Kovo 11-sios licėjuje Lenkijoje, Seinų lietuvių
„Žiburio“ mokykloje Lenkijoje lituanistinį švietimą pagal lituanistinio
švietimo sutartis vykdė 27 pedagogai. 26-iose neformaliojo ugdymo
įstaigose Baltarusijoje, Lenkijoje ir Kaliningrado srityje (Rusija) - 23
pedagogai. Jiems ŠMSM pagal lituanistinio švietimo sutartis mokėjo
išmokas už lituanistinio švietimo vykdymą. Nuo 2020 m. vasario mėn.
šiems pedagogams mokamos 50 proc. padidintos lituanistinio švietimo
išmokos;
2) Pelesos vidurinė mokykla, kurios steigėjas yra ŠMSM, yra visiškai
išlaikoma Lietuvos Respublikos lėšomis. Mokykloje dirba 14 mokytojų
iš Lietuvos, mokykla su jais yra sudariusi darbo sutartis. 2020 m. buvo
atnaujinti mokyklos bendrabučio baldai ir buitinė technika, skirtos
papildomos lėšos nuotoliniam mokymui reikalingų priemonių ir įrangos
įsigijimui;
3) Rimdžiūnų vidurinei mokyklai skirtos papildomos lėšos nuotoliniam
mokymui reikalingų priemonių, įrangos ir baldų įsigijimui, žaidimų
aikštelės ir poilsio zonų įrengimui. Mokyklos bendrabutis išlaikytas
ŠMSM lėšomis. Skirta lėšų bendrabučio baldų ir buitinės technikos
įsigijimui;
4) Rimdžiūnų lietuviškam vaikų darželiui Baltarusijoje skirtos
papildomos lėšos įsigyti nuotoliniam mokymui reikalingų priemonių ir
įrangos ir atnaujinti baldus, įrangą;
5) Punsko Kovo 11-sios licėjui Lenkijoje, Punsko Dariaus ir Girėno
pagrindinei mokyklai Lenkijoje, Punsko lietuviškam vaikų darželiui
Lenkijoje skirtos papildomos lėšos įsigyti nuotoliniam mokymui
reikalingų priemonių ir įrangos;

ŠMSM

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2020 metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti
institucija

6) Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklai Lenkijoje skirtos lėšos organizuoti
ugdymo procesą, jį gerinti bei įgyvendinti lituanistinius projektus, įsigyti
nuotoliniam mokymui reikalingų priemonių ir įrangos;
7) Suvalkų lietuvių vaikų darželiui Lenkijoje skirtos lėšos patalpų nuomai
ir pritaikymui darželio reikmėms, darželio įkūrimui ir veiklos vykdymui,
įsigyti nuotoliniam mokymui reikalingų priemonių ir įrangos;
8) Rimdžiūnų vidurinei mokyklai, Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinei
mokyklai Lenkijoje perduoti du (kiekvienai po vieną) geltonieji
mokykliniai autobusiukai.
Remiant užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio švietimo veiklą,
įvykdytas užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio švietimo ir sporto
projektų konkursas, per kurį finansuota 18 Baltarusijos, Lenkijos,
Kaliningrado srities (Rusija) lituanistinių mokyklų projektų.

02

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

0201

Uždavinys: skatinti Lietuvos
kultūros ir mokslo įstaigas kartu
su užsienio lietuviais dalyvauti
Lietuvai reikšmingo kultūros
paveldo užsienyje išsaugojimo,
grąžinimo
ir
informacijos
sklaidos veikloje

020101

Priemonė: finansuoti programos
„Pilietinis ugdymas ir atminties
įprasminimas“
veiklos
„Kultūros
paveldo
sugrąžinimas“ projektus

KM (LKT),
LVAT

40

31,3

78%

Dėl pandemijos 2
projektų vykdytojai
perkėlė dalį veiklų į
2021 ar 2022 m.,
grąžindami
nepanaudotas lėšas.

8

LKT finansavo 5 kultūros ir meno organizacijų projektus, skirtus
Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, paieškos,
sklaidos, priežiūros, sugrąžinimo veiklai įgyvendinti (Juozapo Jurkūno
paveldo tyrimo ir simbolinio sugrąžinimo veikla; Lietuvių emigracijos
XX a. per Prancūziją vaizdo ir garso archyvinės medžiagos išsaugojimas,
skaitmeninimas ir sklaida visuomenei; Henry L. Gaidžio dovanotos
lituanistinės kolekcijos pargabenimas iš JAV ir parodos Lietuvos
nacionaliniame muziejuje organizavimas; Kuršių nerija senuosiuose
žemėlapiuose; Lietuviai profesoriaus Eduardo Volterio rate Sankt

KM (LKT)

Eil.
Nr.

020102

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

Priemonė:
identifikuoti
ir
įtraukti su Lietuvos diaspora
susijusių archyvų, saugomų
užsienyje,
aprašymus į interneto puslapyje
www.archyvai.lt
esančią
paieškos priemonę

2020 metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

6

Panaudoti

0,3

Panaudojimo
procentas

4%

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Lėšos nenaudotos
dėl pandemijos
sąlygoto kelionių
ribojimo.

Priemonės vykdymo aprašymas
Peterburge 1882–1905 m.), į kuriuos įsitraukė Rusijos, JAV ir
Prancūzijos lietuvių bendruomenės, Vokietijos Tiubingeno ir Liuneburgo
miestuose gyvenantys lietuvių kultūros profesionalai.
Dėl pandemijos įvesto judėjimo ribojimų valstybinės archyvų sistemos
atstovai nevyko į užsienio valstybes teikti dokumentų tvarkymo ar
metodinės pagalbos. 2020 m. archyvuoti šie dokumentai: Lietuvos
centriniame valstybės archyve Amerikos balso bendradarbio Romo
Sakadolskio garso dokumentų kolekcija; Lietuvos literatūros ir meno
archyve Kanados Toronto miesto lietuvių bendruomenės veiklos
dokumentai; dalis Australijos lietuvių bendruomenės veikėjos,
žurnalistės ir vertėjos Aliutės Karazijienės-Landsbergytės archyvo.

Įgyvendinanti
institucija

LVAT

LVAT išleido lankstinuką apie valstybės archyvų veiklą ir kontaktus,
kuris užsienio lietuvių organizacijoms platinamas 2021 m.
0202

Uždavinys: skatinti užsienio
lietuvius dalyvauti su Lietuva
susijusioje
ekonomikos,
mokslo, kultūros, sporto ir kitoje
veikloje

URM, ŠMSM,
KM (LKT), TMD
Finansuoti 2 Lietuvoje veikiančių viešųjų įstaigų ir asociacijų projektai:

020201

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

12

6,1

51%

Dėl pandemijos 3
viešųjų įstaigų ir
asociacijų projektų
vykdytojai negalėjo
įgyvendinti projektų.

9

1) VšĮ „Global Lithuanian Leaders“ rengti Globalios Lietuvos
apdovanojimai, skirti pagerbti užsienyje gyvenančius lietuvius ar su
Lietuva susijusius asmenis, sukaupusius tarptautinės profesinės patirties,
išlaikiusius glaudžius ryšius su Lietuva, reikšmingai prisidedančius prie
jos augimo ir vardo garsinimo. URM apdovanojimo už viso gyvenimo
nuopelnus - viso gyvenimo pasišventimą lietuvybei, ilgametę mokslinę ir
bendruomeninę veiklą, lietuvių kultūros, švietimo ir istorinės atminties
puoselėjimą – laureatu paskelbė dr. Vincą Bartusevičių (po mirties);
2) VšĮ „Muzikų rėmimo fondas“ jau 22 kartą organizavo festivalį
„Sugrįžimai“, kurio pagrindiniai tikslai – užtikrinti bendradarbiavimą
tarp Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių kūrėjų, supažindinti Lietuvos
visuomenę su užsienyje kuriančiais lietuvių muzikais, skatinti užsienyje
gyvenančių lietuvių muzikų kūrybą ir Lietuvos kultūros sklaidą.

URM

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2020 metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti
institucija

Siekiant palaikyti ir stiprinti ryšius su užsienio šalyse gyvenančiais
lietuviais, stiprinti jų organizacinius gebėjimus ir bendruomeniškumą,
diasporos lyderių kompetencijas, plėsti organizacijų veiklos spektrą,
organizuoti nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo renginiai diasporos
organizacijų vadovams ir lyderiams:
1) 6 sesijų seminaras „Užsienio lietuvių pilietiškumo skatinimas“ (60
dalyvių iš 22 šalių);
2) URM iniciatyva ir bendradarbiaujant su ŠMSM bei Švietimo
aprūpinimo centru, užsienio lietuviai dalyvavo 4 dalių seminare
„Jaunosios kartos pilietiškumas“, skirtame užsienio lietuvių organizacijų
ir lituanistinių mokyklų lyderiams pagal ES struktūrinių fondų lėšomis
vykdomą projektą „Lyderių laikas 3“ (67 dalyviai iš 20 šalių).

020202

Priemonė: finansuoti programos
„Pilietinis ugdymas ir atminties
įprasminimas“
veiklos
„Programos „Globali Lietuva“
idėjos sklaida“ projektus

150

109,5

73%

Dėl pandemijos 7
projektų vykdytojai
perkėlė dalį veiklų į
2021 m., grąžindami
nepanaudotas lėšas.

020203

Priemonė: stiprinti užsienio
lietuvių ryšius su Lietuva ir
remti tarptautinius festivalius
tarp kaimyninėse valstybėse
gyvenančių lietuvių ir tautinių
bendruomenių Lietuvoje

5

2,5

50%

Projektų konkursui
pateiktas mažesnis
lėšų poreikį.
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Prasidėjus pandemijai ir užsidarant šalių sienoms, URM inicijavo
užsienio lietuvių savanorių, galėjusių padėti užsienyje strigusiems ir
negalėjusiems į Lietuvą grįžti lietuviams, duomenų bazės sukūrimą,
organizuojant pagalbos teikimą (atsiliepė daugiau nei 200 lietuvių iš 40
šalių).
LKT finansavo 15 kultūros ir meno organizacijų projektų, skirtų
programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaidai kultūros srityje, skatinant
bendras Lietuvos ir užsienio lietuvių kūrėjų kultūros iniciatyvas.
Prioritetas teiktas projektams, kuriuos inicijavo ir (arba) įgyvendino
užsienyje gyvenantys lietuviai, kurie per kultūros veiklas prisidėjo prie
lietuvybės išsaugojimo ir (arba) Lietuvos gerovės kūrimo per diasporos
kultūros ir meno profesionalų dalijimąsi žiniomis, patirtimi ir socialiniais
ryšiais. Projektinė veikla muzikos, literatūros, teatro, etninės kultūros ir
vizualiųjų menų srityse įgyvendinta Austrijoje, Belgijoje, Čekijoje, JAV,
Kanadoje, Lenkijoje, Latvijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose,
Norvegijoje, Prancūzijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Vokietijoje.
Finansuotas Gervėčių klubo projektas ,,XX tarptautinis regioninis
festivalis ,,Paribio daina“ (,,Pesnis pameža“). 2020 m. baigiamajame
koncerte dalyvavo dainininkai iš Baltarusijos ir Latvijos – 22 dalyviai.

KM (LKT)

TMD

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

03

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

0301

Uždavinys: sudaryti sąlygas
užsienio
lietuviams
gauti
aktualią informaciją, skatinti
grįžti (taip pat ir atvykti
trumpalaikių vizitų) užsienio
lietuvius,
ypač
aukštos
kvalifikacijos
specialistus,
padėti jiems ir jų šeimoms
reintegruotis Lietuvoje

030101

Priemonė: kaupti ir teikti
informaciją
apie
užsienio
lietuvių ryšių su Lietuva
stiprinimo bei dalyvavimo
Lietuvos gyvenime poreikius ir
galimybes

2020 metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti
institucija

URM, SADM,
ŠMSM

13,5

6,3

47%

Dėl pandemijos
nevyko susitikimai
su užsienio lietuvių
organizacijomis.

Skaityti pranešimai ir dalyvauta diskusijose, nuotoliniuose susitikimuose
su užsienio lietuviais Jungtinėje Karalystėje, Lenkijoje ir Vokietijoje, taip
pat Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos rengtoje virtualioje
tarpkontinentinėje diskusijoje „Naujos jungtys su Lietuva”, nuotoliniame
pasaulio lietuvių bendruomenių pirmininkų, jų atstovų ir Pasaulio
lietuvių bendruomenės valdybos susitikime (bendruomenių atstovai iš 34
valstybių), kuriame aptarta, kokiomis aktualijomis užsienio lietuviai
gyvena Covid-19 pandemijos metu, įvertintas globalios krizės poveikis
lietuvių diasporai ir ateities vystymo(si) scenarijai bei idėjos Lietuvai,
remiantis diasporos patirtimi.
Atlikta metinė užsienio lietuvių nuomonės apklausa (URM užsakymu ją
vykdė visuomenės nuomonės ir tyrimų centras „Vilmorus“). Apklausoje
dalyvavo 2288 užsienio lietuviai iš 70 šalių. Apklausų rezultatai
skelbiami URM interneto puslapyje „Globalios Lietuvos“ skiltyje.
Informacija apie Globalios Lietuvos programą ir jos įgyvendinimą, kita
užsienio lietuviams aktuali informacija reguliariai teikta URM interneto
puslapyje, administruota paskyra socialiniame tinkle Facebook „Globali
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URM

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2020 metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti
institucija

Lietuva – Global Lithuania“, aktuali informacija el. paštu platinta
užsienio lietuvių organizacijų paskirtiems kontaktiniams asmenims.

030102

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

9

0

0%

Dėl dubliuojamos
veiklos priemonė
nevykdyta.

Atsižvelgiant į tai, kad Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus
biuro Migracijos informacijos centras „Renkuosi Lietuvą“ nuo 2020 m.
birželio mėn. pradėjo teikti nemokamas psichologines konsultacijas
svarstantiems grįžti į Lietuvą ar jau grįžusiems lietuviams, SADM 2020
m. planuotos priemonės nevykdė.

SADM

Siekiant sudaryti palankesnes stojimo sąlygas užsienio lietuviams
studijuoti Lietuvoje, prie stojamojo konkursinio balo papildomai
pridedamas vienas balas, dar vienas balas pridedamas užsienio lietuvių
bendrojo ugdymo mokyklų abiturientams.

030103

Priemonė:
remti
užsienio
lietuvių
studijas
Lietuvos
aukštosiose mokyklose

174

174

163 užsienio lietuviai, studijuojantys Lietuvoje, konkurso būdu gavo
stipendiją ir / ar vienkartinę socialinę išmoką, atsižvelgiant į asmens
socialinę padėtį.

100%

ŠMSM

Vykdant adaptacijos ir integracijos Lietuvoje bei edukacinę-kultūrinę
programą užsienio lietuviams, įstojusiems į Lietuvos aukštąsias
mokyklas, organizuota ir/ar dalyvauta 26 edukaciniuose-kultūriniuose,
sporto ir kt. renginiuose. Dėl pandemijos kai kurie renginiai vyko
nuotoliniu būdu.

04

0401

Tikslas:
sukurti
lietuvius
Lietuvoje
ir
užsienyje
jungiančią
komunikacijos
erdvę,
atitinkančią
informacinius,
socialinius,
kultūrinius ir kitus jų poreikius
Uždavinys: užtikrinti Lietuvos
nacionalinio radijo ir televizijos
programų pasiekiamumą ir
plėtrą užsienyje

LRT, SM, RRT

12

Eil.
Nr.

040101

040102

040103

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

Priemonė: išlaikyti užsienio
lietuviams skirtą televizijos
programą LRT LITUANICA,
pereinant prie jos transliavimo
internetu

Priemonė: naujienų portale
LRT.LT sukurti užsienyje
gyvenantiems lietuviams skirtą
kanalą „Lituanica“ ir plėsti žinių
puslapį anglų kalba

Priemonė: rengti specialias
televizijos laidas apie Lietuvą
užsienio lietuviams ir Lietuvai
apie užsienio lietuvių gyvenimą,
organizacijas ir jų veiklą,

2020 metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

46

100

600

Panaudoti

0

97,3

760

Panaudojimo
procentas

0%

97%

127%

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Už palydovų
paslaugas, suteiktas
2019 m., pavyko
pilnai atsiskaityti iki
2019 m. pabaigos,
todėl už šias
paslaugas neteko
mokėti 2020 m.
pradžioje.

Sutaupyta vykdant
viešuosius pirkimus.

Atsiradus poreikiui
ir galimybei
ištransliuoti iš
anksto nenumatytų
TV programų, skirta
daugiau lėšų.
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Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti
institucija

Televizijos programa LRT LITUANICA nuo 2020 m. sausio 1 d.
transliuota tik internetu, atsisakyta jos transliavimo per palydovus.
Televizijos programa LRT LITUANICA visą parą transliuota internetu:
lrt.lt portale ir YouTube vaizdo platformoje.
LRT taip pat užtikrino sutartinių įsipareigojimų vykdymą, perduodama
LRT LITUANICA signalą kabelinės televizijos tinklais užsienyje. 2020
m. pasirašytos naujos arba atnaujintos sutartys su 5 užsienio bendrovėmis
dėl LRT LITUANICA transliacijų kabeliniais tinklais Latvijoje,
Lenkijoje, Sakartvele.
Naudodama spartinančiosios atmintinės serverio (CDN) paslaugas, LRT
palaikė aukštą tarptautinio internetinio ryšio kanalo galingumą ir
internetu transliuojamų radijo ir televizijos programų perdavimo kokybę.
2020 m. kovo mėn. LRT portale sukurta nauja informacinė platforma
pasaulio lietuviams ir apie pasaulio lietuvius „Lituanica“. Platformoje
skelbtos užsienio lietuviams aktualios Lietuvos naujienos ir analizuoti
jiems svarbūs klausimai, skelbta pasaulio lietuvių bendruomenių
informacija, pasakojimai apie užsienyje gyvenančius lietuvius,
integruotos pasaulio lietuviams skirtos televizijos LRT LITUANICA
transliacijos. Daugiausia platformos informacijos vartotojų užsienyje:
JK, JAV, Norvegijoje, Airijoje ir kt. šalyse. Apie 184 tūkst. vartotojų per
mėnesį.
Toliau plėstas lrt.lt žinių puslapis anglų kalba lrt.lt/news-in-english.
Kasdien portale publikuota maždaug 10–15 straipsnių apie Lietuvą ir
regioną. Daugiausia puslapio vartotojų užsienyje: JK, JAV, Latvijoje,
Vokietijoje, Kanadoje ir kt. šalyse. lrt.lt puslapį anglų kalba lankė apie
178,6 tūkst. vartotojų per mėnesį.
LRT rengė ir per visas tris programas transliavo specialias televizijos
laidas apie Lietuvą užsienio lietuviams ir Lietuvai apie užsienio lietuvių
gyvenimą, organizacijas ir jų veiklą: „Pasaulio Lietuva“, „(Ne)
emigrantai“. Atskiri reportažai apie užsienio lietuvius rodyti laidose:
„Gyvenimo spalvos“, „Ryto suktinis“, „Pasaulio puodai“. Visų
televizijos laidų turinys buvo integruotas į lrt.lt portalą.

LRT

LRT

LRT

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas
sudaryti
transliuoti

galimybes

2020 metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti
institucija

jas
Įvertinusi atsiradusį poreikį ir galimybę ištransliuoti iš anksto
nenumatytų TV programų, LRT padidino priemonės įgyvendinimui
planuotas lėšas – papildomai skirta 160 tūkst. eurų.
LRT korespondentų punkto Briuselyje steigimas nukeltas į 2021 m.

040104

05

0501

Priemonė:
antžeminiu
skaitmeniniu
būdu
siųsti
televizijos
programą
LRT
LITUANICA
lietuvių
bendruomenei Lenkijos Suvalkų
krašte specialiai šiam tikslui
Lietuvos nacionaliniam radijui
ir televizijai paskirtu radijo
dažniu
(kanalu)
Lietuvos
pasienio regionuose

75

75

26

26,3

35%

35%

Dalinį lėšų
panaudojimą
sąlygojo užtrukę
techniniai darbai,
susiję su siųstuvu
Lazdijų r. ir
kartotuvo Lenkijos
pasienyje įrengimo,
testavimo darbais.

Atsisakius transliacijų per palydovą, be LRT LITUANICA transliacijų
internetu, televizijos programa LRT LITUANICA nuo 2020 m. rugpjūčio
mėn. transliuota antžeminiu skaitmeniniu būdu lietuvių bendruomenei
Lenkijos Suvalkų ir Seinų apskrityse specialiai šiam tikslui Lietuvos
nacionaliniam radijui ir televizijai paskirtu radijo dažniu (kanalu) Lazdijų
rajone.

LRT

Dalinį lėšų
panaudojimą
sąlygojo užtrukę
techniniai ir
testavimo darbai.

Susisiekimo ministerija, LRT ir AB „Lietuvos radijo ir televizijos
centras“ 2020 m. kovo 5 d. pasirašė trišalę „Televizijos programos LRT
LITUANICA siuntimo antžeminiu skaitmeniniu būdu lietuvių
bendruomenei Lenkijos Suvalkų krašte paslaugų teikimo“ sutartį. 2020
m. rugpjūčio mėn. buvo pradėta retransliuoti Lietuvos nacionalinio
transliuotojo programa – LRT LITUANICA Lenkijos šiaurės rytų
regione, taip užtikrinant programos prieinamumą ir pasiekiamumą
lietuvių bendruomenei Lenkijos Suvalkų ir Seinų apskrityse.

SM, RRT

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

URM
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Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas
populiarinimą,
Lietuvos draugų ratą

050101

2020 metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas

Dėl pandemijos
diplomatinės
atstovybės negalėjo
įgyvendinti dalies
renginių.

Lėšos buvo skirtos Lietuvos diplomatinių atstovybių užsienyje
organizuotiems Lietuvą pristatantiems kultūrinės ir viešosios
diplomatijos projektams ir iniciatyvoms Austrijoje, Baltarusijoje,
Čekijoje, Graikijoje, Gruzijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose,
Lenkijoje, Nyderlanduose, Norvegijoje, Rusijoje ir Vengrijoje. Iš viso
finansuota 19 renginių.

Įgyvendinanti
institucija

gausinti

Priemonė: įtraukti užsienio
lietuvius, ne lietuvių kilmės
Lietuvos diasporos atstovus ir
Lietuvos draugus į Lietuvos
pristatymo pasaulyje sklaidą
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

29

25,8

89%

4 534,5

4 324,1

95%

4 534,5

4 324,1

95%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 534,5

4 324,1

95%

URM

Asignavimų tikslinimo priežastys: VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“, atsiradus poreikiui ir galimybei ištransliuoti iš anksto nenumatytų TV programų apie Lietuvą
užsienio lietuviams ir Lietuvai apie užsienio lietuvių gyvenimą, organizacijas ir jų veiklą, 62,3 tūkst. eurų padidino Globalios Lietuvos programos 2020 m. TVP asignavimus (iš 821
tūkst. eurų į 883,3 tūkst. eurų). Užsienio reikalų ministerija, įvertinusi pandemijos sąlygotas veiklos organizavimo aplinkybes, 151,5 tūkst. eurų sumažino TVP asignavimus (iš 390
tūkst. eurų į 238,5 tūkst. eurų). Lentelėje pateikti jau patikslinti asignavimai.
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