TVP priedas
„GLOBALIOS LIETUVOS“ – UŽSIENIO LIETUVIŲ ĮSITRAUKIMO Į VALSTYBĖS GYVENIMĄ – KŪRIMO 2011–2019 M. PROGRAMOS
TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO 2016 METŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

Eil.
Nr.

01

0101

010101

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2016-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, ir aprūpinti užsienio
lietuvių organizacijas medžiaga
apie Lietuvą, tautine atributika

Įgyvendinanti
institucija

URM, SADM

189,1

185,8

98,3%

Ne visi užsienio
lietuvių organizacijų
ir bendri Lietuvos
diplomatinių
atstovybių su
užsienio lietuviais
projektai, kuriems
konkurso būdu buvo
numatyta skirti
finansavimą, buvo
įgyvendinti.
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Įgyvendinant šią priemonę, finansuoti 43 užsienio lietuvių organizacijų
ir 128 diplomatinių atstovybių kartu su užsienio lietuviais įgyvendinti
projektai. Šių projektų metu buvo skatinamas užsienio lietuvių ir juos
jungiančių organizacijų įsitraukimas į Lietuvos interesų atstovavimą
užsienyje, dalyvavimas Lietuvos valstybės gyvenime, stiprinami
organizaciniai gebėjimai ir bendruomeniškumas, puoselėjama lietuviška
tapatybė, stiprinamas Lietuvos ir užsienio lietuvių organizacijų
matomumas gyvenamosiose šalyse.
Siekiant užtikrinti Rusijos ir Baltarusijos lietuvių visuomeninių
organizacijų bendruomeninės, kultūros ir švietimo veiklų galimybes, 3
lietuvių visuomeninėms organizacijoms skirtos dotacinės lėšos.
Remta užsienio lietuvių žiniasklaida: pagal sutartį su Pasaulio lietuvių
bendruomene paremta žurnalo „Pasaulio lietuvis“ leidyba, prenumeruoti
užsienio lietuvių bendruomenių leidžiami periodiniai leidiniai.

URM

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2016-ųjų metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

47

010102

Priemonė:
organizuoti
specialistų
darbą
užsienio
lietuvių
organizacijose
ir
kultūros įstaigose

43,6

Panaudoti

45,7

42,4

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

97,2%

Viešųjų pirkimų
būdu paslaugos
įsigytos pigiau.

97,3%

Vėliau (2017 m.
sausio mėn.)
sumokėtas
gyventojų pajamų
mokestis nuo
specialistų
atlyginimų už
lapkričio-gruodžio
mėn, laikotarpį.

Užsienio lietuvių organizacijos aprūpintos veiklai reikalingomis LR
oficialiomis ir istorinėmis vėliavomis, leidiniais, vaizdo įrašais, kita
bendruomeniškumą ir patriotiškumą skatinančia tautine atributika.
Įgyvendinant šią priemonę:
- finansuoti 2 užsienio lietuvių jaunimo organizacijų projektai (Pasaulio
lietuvių jaunimo organizacija Lietuvoje ir Lietuvos skautija), jų
įgyvendinimui skiriant 78,3% priemonei skirtų lėšų;
- per išorinį paslaugų teikėją suteikti mokymai ir konsultacijos Jungtinės
Karalystės, Ispanijos, Šveicarijos, Olandijos ir Norvegijos, Švedijos,
Ukrainos lietuvių jaunimo organizacijoms, taip pat parengtas leidinys,
skirtas užsienio lietuvių jaunimo organizacijoms. Šiai veiklai iš viso
skiriant 21,7% skirtų lėšų.

Sudarytos 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.

Įgyvendinant šią priemonę 2016 m. organizuoti
lietuvių organizacijų atstovams:

010103

Priemonė:
organizuoti
kvalifikacijos
tobulinimo
renginius užsienio lietuvių
organizacijų atstovams

15,1

15,1

Įgyvendinanti
institucija

Priemonės vykdymo aprašymas

- 2016 m. lapkričio 18–19 d. užsienio lietuvių organizacijų atstovams
Vilniuje organizuotas seminaras „Užsienio lietuvių organizacijų
dalyvavimas projektų konkursuose“. Į seminarą atvyko net 59 užsienio
lietuvių organizacijų atstovai iš 30 šalių. Seminaro tikslas – supažindinti
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URM

renginiai užsienio

- siekiant aktyvinti darbą su lietuviais Rytų kraštuose, sudaryta galimybė
lietuvių kilmės jaunimo grupei (12 asmenų) iš Baltarusijos, Rusijos,
Ukrainos, Armėnijos dalyvauti trečiajame Pasaulio lietuvių jaunimo
susitikime (PLJS2016), kuris vyko liepos 8 – 10 dienomis Lietuvoje,
Prienų rajone esančiame Visuomenės harmonizavimo parke „Harmony
park“. Atvykusiam jaunimui taip pat organizuotas seminaras URM apie
Lietuvos diasporą pasaulyje – jos istoriją, iššūkius ir galimybes;

100%

SADM

URM

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2016-ųjų metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti
institucija

organizacijas su įvairių Lietuvos institucijų ir įstaigų, įgyvendinančių
„Globalios Lietuvos“ programą, vykdomais projektų konkursais,
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programa, aptarti
glaudesnio bendradarbiavimo galimybes. Seminaro dalyviams taip pat
organizuoti praktiniai projektų rašymo mokymai;
- surengti 7 „Globalios Lietuvos“ programą pristatantys ir kitų užsienio
lietuviams aktualių sričių aptarimui skirti seminarai užsienio lietuvių
organizacijose Estijoje, Jungtinėje Karalystėje, Islandijoje, Ispanijoje,
Norvegijoje, Rusijos Federacijoje, Vokietijoje.
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

1 657,4

97,4%

Naujas Asmenų,
vykdančių ar
vykstančių vykdyti
lituanistinį švietimą
užsienyje, rėmimo ir
skatinimo tvarkos
aprašas, kuriame
numatytos ir
mokytojų, išvykusių
dirbti į užsienio
lietuvių mokyklas,
skatinimo
galimybės, įsigaliojo
2016 m. gruodžio 30
d., todėl 2016 m. dar
nebuvo pasinaudota
šiomis galimybėmis.
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Įgyvendinant šią priemonę užtikrintas formaliojo ir neformaliojo ugdymo
įstaigų užsienyje išlaikymas, organizuotas jų aprūpinimas įvairiomis
mokymo priemonėmis, teikta metodinė pagalba, vykdytas mokytojų
kvalifikacijos tobulinimas, paremtos vaikų vasaros stovyklos ir vaikų
edukacinė-kultūrinė veikla Lietuvoje ir užsienyje, taip pat skirta parama
užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio švietimo projektams:
Mokyklų išlaikymas
- 6-iose lietuvių formaliojo ugdymo įstaigose užsienyje dirbo 52
pedagogai iš Lietuvos, 37-iose neformaliojo ugdymo įstaigose Rusijoje
(tarp jų ir Kaliningrado srityje), Baltarusijoje, Latvijoje, Lenkijoje,
Gruzijoje ir Ukrainoje dirbo 40 mokytojų iš Lietuvos. Švietimo ir mokslo
ministerija apmoka šių pedagogų darbą, skiria išmokas kelionės, kelionės
draudimo ir vizų gavimo išlaidoms padengti. Išvykę pedagogai
ministerijai teikia dalykines ataskaitas apie įvykdytas veiklas;
- Europos Komisijos mokyklose Briuselyje ir Liuksemburge pagal darbo
sutartis dirbo 11 Lietuvos komandiruotų pedagoginių darbuotojų;
- Pelesos vidurinė mokykla lietuvių mokomąja kalba (Baltarusija), kurios
steigėjas yra Švietimo ir mokslo ministerija, 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

ŠMM

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2016-ųjų metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas
lituanistinių projektų įgyvendinimui, be to, 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;
- nupirkta grožinės literatūros knyga Liudviko Jakimavičiaus „Vytuko
Lietuva“, skirta užsienyje gyvenantiems lietuviams, ir finansuotas šios
knygos leidimas į anglų kalbą. Knyga bus aprūpintos lietuviškos
mokyklos užsienyje;
- finansuotas parengimas rusų kalba ir leidyba Joanos Ulinauskaitės–
Mureikienės knygos „Likimo išbandymai“, kuri yra Lietuvos bendrojo
ugdymo mokyklų privalomos literatūros sąrašuose. Knyga bus
aprūpintos Rytų kraštų lietuviškos mokyklos;
- įsigytos techninės mokymo priemonės bei kompiuterinė įranga
(planšetiniai ir nešiojami kompiuteriai, kopijavimo aparatai ir
spausdintuvai, projektoriai, muzikiniai centrai ir interaktyvios lentos).
Šiomis priemonėmis aprūpintos ir dar bus aprūpinamos užsienio lietuvių
formaliojo ugdymo įstaigos;
- Lietuvos pirmoko pasus kaip Lietuvos dovaną gavo daugiau nei 1650
mokinių iš 80 formaliojo ir neformaliojo lituanistinio švietimo įstaigų 20yje šalių.
Metodinė pagalba mokykloms
- Tęsiant mokinių lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų naudojantis
standartizuotais testais įsivertinimą, pradėtą 2014 m., 2016 m.
standartizuotus (4, 6, 8 klasės) ir diagnostinius testus (2 klasė) laikė 22
užsienio lituanistinio švietimo įstaigų mokiniai iš 8 valstybių. Užsienio
lituanistinio švietimo įstaigoms pritaikytos formos testų rezultatams
apskaičiuoti. Įsivertinimo įrankiai ir ataskaitų formos, rezultatų
apskaičiavimo ir interpretavimo klausimai pristatyti mokyklų atstovams
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Įgyvendinanti
institucija

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2016-ųjų metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas
neformaliojo lituanistinio švietimo įstaigų mokytojų seminaro metu
birželio mėn.;
- bendradarbiaujant su JAV Švietimo taryba, VU Lituanistinių studijų
katedra sukurtas Lietuvių kalbos mokėjimo lygio (A1, A2, B1) įvertinimo
testas, organizuotas testuotojų seminaras JAV lituanistinių mokyklų
mokytojams, organizuotas testavimas JAV lituanistinėse mokyklose,
kuriame dalyvavo 89 mokiniai iš 11 mokyklų.
Toliau plėtojant testavimo sistemą, Vilniuje organizuotas testuotojų
seminaras Europos lituanistinių mokyklų mokytojams, kuriame dalyvavo
16 mokytojų iš 7 valstybių;
- vyko Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų praktikos užsienio lietuvių
formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigose, lietuvių bendruomenėse bei
LR atstovybėse (2015–2016 m. m. praktiką atliko 21 studentas užsienio
lietuvių formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigose ir lietuvių
bendruomenėse bei 62 studentai LR diplomatinėse atstovybėse);
- aukštesnei pedagoginei kvalifikacijai atestuoti 2 užsienio lietuvių
formaliojo švietimo įstaigų pedagogai.
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas
- Vasario 16-osios gimnazijoje (Vokietija) seminaras užsienio lietuvių
bendrojo ugdymo įstaigų vadovams (22 dalyviai);
- užsienio lietuvių neformaliojo švietimo įstaigų mokytojų sambūris
„Mokytojo vaidmuo lituanistiniame švietime užsienyje“ Vilniuje (32
dalyviai);
- regioninis lituanistinių mokyklų mokytojų seminaras Vilniuje
„Puoselėjame lietuvybę: pilietiškumas, kūrybiškumas, tautinės
savimonės išsaugojimas“ (26 dalyviai);
- lietuvių kalbos mokėjimo lygio (A1, A2, B1) testų vertinimo Europos
lituanistinių mokytojų-testuotojų seminaras Vilniuje (16 dalyvių);
- Vilniaus lietuvių namų Užsienio švietimo skyriuje vyko: metodinė
diena „Statome teatrą – mokymąsi, kūryba ir bendradarbiavimas“ (16
dalyvių); kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Šiuolaikinė literatūra
paaugliams ir jaunimui – kaip sudominti, analizuoti, vertinti?“ (10
dalyvių); kvalifikacijos tobulinimo stažuotė „Istorijos pamoka. Kokia ji
turi būti?“ (Vasario 16-osios gimnazijos ir Pelesos vidurinės mokyklos

5

Įgyvendinanti
institucija

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2016-ųjų metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas
lietuvių mokomąja kalba istorijos mokytojams); Vasario 16-osios
gimnazijos mokytojų ir tėvų komiteto narių vizitas pasidalinti gerąja
patirtimi; 5 Dublino 4 Vėjų lituanistinės mokyklos ir 5 Seinų „Žiburio“
gimnazijos mokytojų savaitės trukmės stažuotė Vilniaus lietuvių
namuose.
Vaikų vasaros stovyklos
- Dalinai padengtas (30 proc. stovyklos kainos) užsienio lietuvių
dalyvavimas stacionariose vaikų vasaros poilsio stovyklose. Šiose
vasaros stovyklose dalyvavo 144 užsienio lietuviai vaikai;
- organizuota 10 dienų trukmės vasaros stovykla užsienio lietuvių
vaikams „Lietuva esi, buvai ir būsi“ Vilniaus lietuvių namuose (dalyvavo
45 vaikai iš Rusijos, Ukrainos, JAV, Baltarusijos, Airijos, Norvegijos,
Latvijos).
Vaikų edukacinė-kultūrinė veikla Lietuvoje ir užsienyje
- Užsienio lituanistinio švietimo mokyklų mokinių darbų paroda
„Sveikinimas Lietuvai“, skirta Kovo 11-osios paminėjimui LR Seime
(eksponuoti 142 darbai);
- tarptautinis raiškiojo skaitymo konkursas „Mano sapnuose vaikštai,
Lietuva“ (78 dalyviai iš Baltarusijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos,
Lietuvos);
- tarptautinis užsienio lietuvių formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų
mokinių ženklo (ekslibriso) lietuviškai knygai konkursas, 215 užsienio
lietuvių formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų mokinių iš
Norvegijos , Australijos, Rusijos, Belgijos, JAV, Lenkijos, Baltarusijos,
N. Zelandijos, Airijos dalyvavo ženklo (ekslibriso) lietuviškai knygai
konkurse. Parengta darbų paroda;
- tarptautinis festivalis „Darni mūsų dainų ir šokių pynė“ ( dalyvavo 13
kolektyvų, 128 dalyviai iš Rusijos, Baltarusijos, Anglijos, Lenkijos,
Latvijos, Lietuvos);
- tarptautinis krepšinio turnyras (4 komandos, 6 rungtynės);
- tarptautinė konferencija (skaityta 16 pranešimų, dalyvavo 48 dalyviai iš
Baltarusijos, Lenkijos, Vokietijos);
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Įgyvendinanti
institucija

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2016-ųjų metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti
institucija

- 20 Dublino 4 Vėjų lituanistinės mokyklos ir 20 Seinų „Žiburio“
gimnazijos mokinių dalyvavo savaitės trukmės mainuose „Mokinysmokiniui“ Vilniaus lietuvių namuose;
- Kaliningrado lietuvių kalbos ir etnokultūros fakultatyvų mokinių vasaros stovyklos dalyvių - pastatyto filmo „Rezaniumas“ apie L. Rėzą
peržiūra Vilniaus lietuvių namuose;
- užsienio lietuvių bendrojo ugdymo mokyklų abiturientų dalyvavimas
Litexpo parodoje „Mokslas. Studijos 2016“ (atvyko 47 mokiniai);
- Nacionalinio diktanto konkurse dalyvavę bei mažiausiai klaidų diktante
padariusieji keturi užsienio lietuvių formaliojo ir neformaliojo ugdymo
įstaigų mokiniai buvo apdovanoti savaitės trukmės edukacine kelione į
Lietuvą.
Parama užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio švietimo projektams
Įvykdyti 2 užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio švietimo projektų
konkursai. Finansuoti 168 projektai iš 26 kraštų.

02

0201

020101

Tikslas:
skatinti
užsienio
lietuvius įsitraukti į Lietuvos
politinį, ekonominį, mokslo,
kultūros ir sporto gyvenimą
Uždavinys: skatinti užsienio
valstybėse
veikiančias
ir
užsienio lietuvių vadovaujamas
verslo
struktūras
bendradarbiauti su Lietuvos
verslo atstovais, valstybės
institucijomis ir įstaigomis,
atsakingomis už eksporto ir
investicijų skatinimą
Priemonė: plėtoti Pasaulio
lietuvių ekonomikos forumo
veiklą, skatinti pasaulio lietuvių
jaunimo iniciatyvas ekonomikos
srityje,
skleisti
užsienio

URM

10,7

10,6

Įgyvendinant šią priemonę URM organizavo ir parėmė 12 ekonominius
interesus pristatančių renginių ir iniciatyvų, kuriuose dalyvavo Lietuvos
diasporos atstovai, iš kurių svarbiausios:
- URM prisidėjo prie 2016-11-10 Pasaulio lietuvių ekonomikos forumo
surengimo Vilniuje;

99,1%
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URM

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2016-ųjų metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

lietuviams informaciją apie
galimybes dalyvauti inicijuojant
ir
įgyvendinant
inovacijų,
investicijų ir eksporto skatinimo
projektus
bei
profesines
galimybes Lietuvoje

0202

020201

Priemonės vykdymo aprašymas
- LR ambasada JAV surengė Lietuvos IT sektoriaus potencialo
pristatymą lietuvių „Profesionalų klube“;
- LR ambasada Airijoje kartu su Lietuvos profesionalais, dirbančiais
Airijos turizmo ir finansų sektoriuje, atliko Lietuvos stendo ir Lietuvos
turizmo galimybių pristatymo tarptautinėje turizmo parodoje „Holliday
World Show 2017“ parengiamuosius darbus;
- LR ambasada Egipte kartu su jaunais lietuvių profesionalais JAE
surengė iniciatyvinės grupės susitikimą dėl Lietuvos verslo tarybos JAE
įsteigimo.

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

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

Įgyvendinanti
institucija

KM, URM

58

45,9

79,1%

Gavus daugiau
keliamus
reikalavimus
atitikusių paraiškų
finansuota daugiau
nei planuota
projektų, tačiau
dalinė jiems
teikiama parama
ekspertų sprendimu
skirta mažesnė.
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Vykdyti 9 projektai (iš viso buvo pateikta 15 paraiškų):
- Susivienijimo lietuvių fondo Amerikoje sudėtinės lietuvių išeivijos
archyvų dailės tvarkymas;
- Marijos Tūbelytės -Kuhlmann kūrybinio palikimo sugrąžinimas;
- Lietuvai dovanotos Maskaliūnų šeimos Rytų meno kolekcijos
pargabenimas į Lietuvą;
- Lietuvos materialios kultūros vertybės bei istorinės atminties Lvove bei
Mukačeve paieškos;
- Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio Sibire paieška, sklaida
ir sugrąžinimas;
- Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje sklaida ir
sugrąžinimas;
- Lietuvai reikšmingų Vitgenšteinų giminės dokumentų sugrąžinimas į
giminės istorinę giminės sostinę – Verkius;
- Jonavos istorijos pėdsakais;
- LDK rašytinių istorijos dokumentų paieška Stokholme.

KM

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

020202

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

0203

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

020301

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

2016-ųjų metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

5,7

Panaudoti

5

Panaudojimo
procentas

87,7%

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas

LR diplomatinės
atstovybės projektų
įgyvendinimui
pasitelkė partnerius,
aktyviai ieškojo
įvairiapusės
paramos, todėl joms
pavyko sumažinti
planuotus projektų
biudžetus ir
neviršijant
asignavimų
įgyvendinti daugiau
projektų nei
planuota. Lėšas
skirstant projektų
finansavimo būdu, iš
anksto sunku
suplanuoti projektų,
jų teikėjų skaičių ir
asignavimų poreikį.

Įvykdyti 5 Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo globos, apsaugos ir
įamžinimo projektai:
- istorinio tyrimo ir straipsnių rinkinio Lietuvos ir Belgijos diplomatinių
santykių 1920–1940 m. tema parengimas (Belgija) (1300 Eur);
- paminklo, skirto Lietuvos tremtiniams ir politiniams kaliniams Tomske
atidarymas (Rusija) (1000 Eur);
- parodos apie XV lietuvių tautinių šokių šventę organizavimas (JAV)
(1500 Eur);
- S. Rapolionio palaidojimo vietos Karaliaučiaus katedroje įamžinimo
parengiamieji darbai (Kaliningradas) (500 Eur);
- S. Digrio kapo sutvarkymo ir priežiūros darbai (Austrija) (800 Eur).

Įgyvendinanti
institucija

URM

LVAT

6

6

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos ir Lietuvos centrinio valstybės
archyvo darbuotojų komandiruočių išlaidos ir dienpinigiai. Vykdant šią
veiklą susipažinta su lietuvių išeivių palikimu Brazilijoje, įvertintas
Brazilijos lietuvių sukauptas archyvas, suteiktos dalykinės konsultacijos
dėl tolesnio jo saugojimo. Taip pat susipažinta su JAV lietuvių
organizacijos „Susivienijimas Lietuvių Amerikoje“ archyve Niujorke
(JAV) saugomais organizacijos veiklos dokumentais, jų turiniu,
dokumentai susisteminti pagal pagrindines organizacijos veiklos kryptis.

100%
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LVAT

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

0204

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

2016-ųjų metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti
institucija

URM, ŠMM,
KM
Atsižvelgiant į siekį skatinti ir remti iniciatyvas, padedančias užsienio
lietuviams įsitraukti į įvairių sričių Lietuvos gyvenimą, šios priemonės
lėšomis finansuoti 4 Lietuvoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų
projektai:

020401

Priemonė: skatinti iniciatyvas,
skirtas užsienio lietuviams
įsitraukti į įvairių sričių
Lietuvos gyvenimą

20,8

20,5

98,6%

Projektų vykdytojai
grąžino dalį
sutaupytų lėšų.

- projektas „Tapatybė.LT“ (finansuotas, įvykdžius Lietuvos asociacijų ir
viešųjų įstaigų veiklos konkursinę projektų atranką, pagal sutartį su VšĮ
„Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“) yra „Pasaulio lietuvių žinių“,
vienintelės informacinės laidos, skirtos užsienio lietuvių organizacijų
veiklos viešinimui, dalis. Tai užsienio lietuviams transliuojančio
televizijos kanalo „LRT Lituanica“ laida, kurios dalyviai ir kūrėjai yra
visi pasaulio lietuviai. Projektu plėtojami užsienio lietuvių ryšiai,
puoselėjamos geriausios tradicijos, tautinis paveldas, siekiama sumažinti
atskirtį tarp Lietuvoje gyvenančių žmonių ir tų, kurie išvyko į užsienį.
Užsienio lietuviai jungiasi prie projekto organizatorių inicijuotų
socialinių tinklų, kurių geografija nuolat plečiasi. Laidą galima matyti
tiek per „LRT Lituanica“ kanalą, tiek ir LRT mediatekoje;
- paremtas „Globalios Lietuvos“ idėją reprezentuojantis renginys
„Globalios Lietuvos apdovanojimai 2016“ (finansuotas, įvykdžius
Lietuvos asociacijų ir viešųjų įstaigų veiklos konkursinę projektų atranką
pagal sutartį su VšĮ „Global Lithuanian Leaders“), kurio tikslas –
pristatyti ir pagerbti turtingą tarptautinę patirtį sukaupusius, tamprius
ryšius su Lietuva palaikančius, konkrečiais nuopelnais Lietuvos augimui
ir vardo garsinimui nusipelniusius asmenis.
2016 m. apdovanoti laureatai 10 apdovanojimų kategorijų: (1) Už į
Lietuvą pritrauktas investicijas apdovanotas Gint Baukus, padėjęs
pasaulinei pinigų perlaidų milžinei „Western Union“ atrasti Lietuvą; (2)
Aurelijus Liubinas, ištobulinęs žvejybai skirtas pažangias technologijas,
apdovanotas už Lietuvoje gimusių idėjų sklaidą pasaulyje; (3) už į
Lietuvą atvestas mokslines inovacijas apdovanotas profesorius Feliksas
Bukauskas; (4) apdovanojimą už tarptautinę patirtį Lietuvos regionams

10

URM

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2016-ųjų metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti
institucija

gavo Jonas Sluckus, padėjęs pritraukti Švedijos investicijas į Ventą,
miestelį Akmenės rajone; (5) už ekspertinę pagalbą Lietuvos įmonėms
vykdant tarptautinę plėtrą apdovanotas Darius Vaškelis; (6) už užsienio
lietuvių telkimą apdovanotas Tadas Kananavičius; (7) ypatingą
įvertinimą gavo jau dešimtmetį veikiantis Lietuvių London Sičio klubas,
kuris vienija Anglijoje dirbančius finansų profesionalus iš Lietuvos; (8)
Globalios Lietuvos draugo apdovanojimas įteiktas Kenjiro Tamaki už
Lietuvos ir Japonijos mokslo bei verslo ryšių stiprinimą; (9) už Lietuvos
vardo garsinimą apdovanotas profesorius Virginijus Šikšnys; (10)
apdovanojimas už viso gyvenimo nuopelnus įteiktas Prezidentui Valdui
Adamkui (URM siūlymas);
- skirta parama trečiojo Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimo (PLJS2016)
organizavimui (finansuotas, įvykdžius Lietuvos asociacijų ir viešųjų
įstaigų veiklos konkursinę projektų atranką, pagal sutartį su asociacija
„Pasaulio lietuvių jaunimo organizacija Lietuvoje“ ). Susitikimas vyko
2016 m. liepos 8–10 dienomis, renginio mecenato, Visuomenės
harmonizavimo parko „Harmony park“, teritorijoje. Organizatorių
duomenimis, jame dalyvavo apie 3000 dalyvių. Renginys buvo
struktūruotas į tematinių diskusijų, pramogų ir pažintines/ kūrybines
dalis;

020402

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

27,6

27,1

- 2016 m. Užsienio reikalų ministerija prisidėjo prie Tarptautinio
muzikos festivalio „Sugrįžimai“, nuosekliai ir sistemingai plėtojančio
ryšius su įvairių kartų užsienyje gyvenančiais Lietuvos muzikais,
organizavimo.
Įgyvendinant šią priemonę, už aukšto tarptautinio lygio mokslo
pasiekimus skirtos 5 mokslo premijos lietuvių kilmės užsieniečiams
mokslininkams bei Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems
mokslininkams, gyvenantiems užsienyje: Broniui Vaškeliui (JAV),
Rimvydui Juškaičiui (JK), Vaidui Šeferiui (Čekija), Almantui Pivrikui
(Australija), Jolantai Aleksejūnienei (Kanada). Premijos įteiktos
iškilmingo renginio Švietimo ir mokslo ministerijoje metu.

98,2%
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ŠMM

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

020403

Priemonė: skleisti „Globalios
Lietuvos“ idėją kultūros srityje,
skatinant bendras Lietuvos ir
užsienio
lietuvių
kultūros
iniciatyvas ir rengiant bei
platinant informacinę medžiagą
apie Lietuvos kultūrą

03

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

0301

Uždavinys: vykdyti užsienio
lietuvių būklės ir poreikių
stebėseną

030101

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

2016-ųjų metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

58

Panaudoti

58

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas
Įgyvendinta 12 projektų iš planuotų 10. Projektuose dalyvavo per 1100
dalyvių. Iš viso buvo pateikta 22 projektai.
- 6-tasis lietuviško kino festivalis Berlyne „Litauisches Kino goes
Berlin“;
- VIII-sis tarptautinis jaunimo muzikos festivalis „LE STRADE
D‘EUROPA“ Lietuva – Italija 2016;
- renginių ciklas Gotfriedo Ostermajerio 300-osioms metinėms paminėti;
- kūrybinės edukacinės dirbtuvės „Tu gali sukurti knygą“ lituanistinės
mokyklėlės Prahoje „Debesynas“ ir Čekijos lietuvių bendruomenės
vaikams;
- langas į Lietuvą;
- muzikos diena: bendruomeniškumo skatinimas ir lietuvybės viešinimas
Stokholme;
- Lietuvos kultūros ir meno pristatymas užsienyje „TEXTILĖS
INTERPRETACIJOS“ 2014–2018;
- Crossroads;
- globalios kūrybos saitai. Svetur gyvenančių Lietuvos kompozitorių
muzikos pristatymas Vilniuje;
- Gervėčių krašto dienos Lietuvoje – Lietuvos dienos Gervėčių krašte;
- Baltijos muzikos festivalis Londone;
- Baltic View: atrask naują knygą.

100%

Įgyvendinanti
institucija

KM

URM

7,5

7,5

Apklausą pagal 2016 m. gegužės 19 d. sudarytą sutartį atliko viešųjų
pirkimų būdu atrinktas išorinis paslaugų teikėjas – visuomenės nuomonės
ir tyrimų centras Vilmorus. Apklausos rezultatai leidžia įvertinti
institucijų vykdomą veiklą įgyvendinant „Globalios Lietuvos“ programą,
padeda išsiaiškinti užsienio šalyse gyvenančių lietuvių nuomonės

100%
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URM

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2016-ųjų metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti
institucija

tendencijas apie jų būklę ir poreikius, turimus lūkesčius, sudaro galimybę
įvardinti kliūtis, su kuriomis užsienio lietuviai galimai susiduria
bendradarbiaudami su Lietuva. 2016 m. atliktoje užsienio lietuvių
nuomonės apklausoje dalyvavo 1424 užsienio lietuviai iš 47 šalių.
Taip pat 2016 m. organizuotas 2015 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.
0302

030201

Uždavinys: sudaryti sąlygas
užsienio
lietuviams
gauti
aktualią informaciją

Priemonė: plėtoti
lietuviams
informacijos teikimą

URM, SADM

0

0

–

Siekiant
efektyvesnio
rodiklių
įgyvendinimo, metų
eigoje buvo
perskirstytos lėšos
tarp URM
įgyvendinamų
priemonių, ši
priemonė
įgyvendinta be
asignavimų.

1

0,1

10%

Sutaupyta vykdant
viešuosius pirkimus.

užsienio
svarbios

13

Aktualios informacijos sklaida itin svarbus sėkmingo programos
įgyvendinimo aspektas. 2016 m. šiai veiklai skirtas didelis dėmesys:
- 2016 m. pradžioje sudarytas Globalios Lietuvos koordinatorių tinklas,
susidedantis iš visų Globalios Lietuvos programoje dalyvaujančių
valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų, Prezidentūros,
Seimo Vyriausybės kanceliarijos atstovų. Per metus organizuoti keturi
posėdžiai;
- reguliariai atnaujinta aktuali informacija URM interneto svetainėje;
- administruota URM Užsienio lietuvių departamento įsteigta paskyra
socialiniame tinkle Facebook „Globalus tinklas Lietuvai“;
- aktuali informacija, URM rengiamas viešųjų žinučių sąvadas
„Lithuanian Diplomatic Playbook“ reguliariai platinta elektroniniais
užsienio lietuvių organizacijų, žiniasklaidos adresais.
2016 m. gruodžio mėn. buvo išleistas elektroninis leidinys „Gyvenimas
ir darbas Lietuvoje“ (83 psl. apimties), kuriame susistemintai pateikta
informacija apie darbą, verslo pradžią, mokesčius, socialines garantijas,
sveikatos apsaugą, socialinį būstą, švietimą, jaunimo politiką, Lietuvos
Respublikos pilietybės klausimus, kurie yra aktualūs iš Lietuvos
emigravusiems ir ketinantiems ar bent svarstantiems galimybę sugrįžti į
Lietuvą, tautiečiams.

URM

SADM

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

0303

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

030301

0304

030401

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

Uždavinys: skatinti grįžti (taip
pat ir atvykti su trumpalaikiais
vizitais) užsienio lietuvius ir jų
tikslines grupes: mokslininkus,
tyrėjus, aukštos kvalifikacijos
specialistus,
o
užsienyje
studijuojančius asmenis – atlikti
praktiką (stažuotis) Lietuvos
valstybės
institucijose
ir
įstaigose, privačiose bendrovėse
Priemonė: kartu su Lietuvos
savivaldybėmis inicijuoti ir
remti bendras su užsienio
lietuviais
iniciatyvas
ir
projektus, skirtus ryšiui su
Lietuva stiprinti, tarp jų skirtus
liepos 17-ajai – Pasaulio lietuvių
vienybės dienai – paminėti

2016-ųjų metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti
institucija

SADM

9

8,7

96,7%

Sutaupyta vykdant
viešuosius pirkimus.

2016 m. balandžio 12 d. pasirašyta sutartis su VšĮ „Gera būsena“ dėl
psichologinių konsultacijų internetu teikimo iš Lietuvos emigravusiems
ir ketinantiems grįžti ar grįžusiems tautiečiams, susiduriantiems su
adaptacijos problemomis. 2016 m. suteikta 299 psichologinių
konsultacijų 150 iš Lietuvos emigravusių ar grįžusių asmenų. Šia
priemone siekiama užtikrinti, kad asmenys, išvykę iš Lietuvos ir
ketinantys grįžti ar grįžę, turėtų galimybę gauti nemokamą anoniminę
psichologinę pagalbą internetu (daugiausia per nemokamą skype
programą ir el. paštu). Profesionalių psichologų teikiamos konsultacijos
emigrantams, susidūrusiems su įvairiomis socialinėmis ar
psichologinėmis adaptacijos problemomis padeda išvengti rimtesnių
psichikos sutrikimų, stiprina jų emocinę būklę.

SADM

URM, ŠMM

5

5

Šios priemonės lėšos skirtos paremti projektui „Migruojantys paukščiai“
(finansuotą, įvykdžius Lietuvos asociacijų ir viešųjų įstaigų veiklos
konkursinę projektų atranką, pagal sutartį su VšĮ „LT Identity“).
Šis, jau dešimt metų įgyvendinamas projektas kiekvienais metais
organizuojamas vis kitoje Lietuvos savivaldybėje, bendrai diskusijai
sukviečia išeivijoje ir Lietuvoje gyvenančius kūrėjus, kurie,
diskutuodami pasirinkta tema, užmezga kontaktus su vietos
bendruomene, įgyvendina bendradarbiavimo idėjas. 2016 m. kūrybos

100%
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URM

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2016-ųjų metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti
institucija

dirbtuvės organizuotos Panevėžyje, siekiant išdiskutuoti ir išryškinti
kelias idėjas dėl Panevėžio miesto erdvių vystymo, miesto įvaizdžio ir
galimų naujų veiklų. Projekto renginiai vyko visą savaitę: liepos 24 – 28
dienomis organizuotos „kūrybinės dirbtuvės“, kuriose lietuvių kūrėjai,
gyvenantys užsienyje, kartu su Panevėžio savivaldybės darbuotojais,
verslininkais, kūrėjais darbavosi plėtodami įvairias pilietines iniciatyvas:
diskutavo apie miesto įvaizdį, stipriąsias ir silpnąsias puses, išskirtines
vietas ir asmenybes, jų populiarinimą bei visuomenės įtraukimą.
Apibendrinus diskusijas, išskirtos keturios geriausios idėjos, kurios buvo
pateiktos miesto gyventojams ir svečiams.
Dalis šios priemonės lėšų skirta paremti profesinės mentorystės projektui
„LT Big Brother“ (finansuotą, įvykdžius Lietuvos asociacijų ir viešųjų
įstaigų veiklos konkursinę projektų atranką, pagal sutartį su VšĮ „Global
Lithuanian Leaders“). 2016 m. projekto metu savo patirtimi dalinosi 211
mentorių, gyvenančių 20-yje skirtingų pasaulio šalių ir dirbančių 40-yje
skirtingų sričių. Iš 300 paraiškas pateikusių studentų į programą buvo
atrinkti 243 ambicingiausi ir labiausiai motyvuoti studentai iš daugiau nei
96 pasaulio universitetų iš daugiau kaip 20 šalių.

030402

Priemonė: skatinti užsienyje
studijuojančius ar profesinėje
srityje įsitvirtinusius lietuvius ir
lietuvių kilmės asmenis atlikti
praktiką (stažuotis) Lietuvoje,
dalyvauti gerosios profesinės
patirties
apsikeitimo
ir
mentorystės projektuose

5

5

100%

030403

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

213,9

213,6

99,9%

Kita dalis lėšų skirta surengti pirmajam Globalios Lietuvos profesionalų
forumui „Globali Lietuva – valstybės pažangos kodas“, kuris vyko 2016
m. gruodžio 28 d. Vilniuje. URM kartu su profesionalų tinklu „Global
Lithuanian Leaders“ organizuoto renginio tikslas – sukurti platformą
nenutrūkstamam ir efektyviam valstybės bei diasporos dialogui Lietuvai
svarbiais klausimais. Renginyje dalyvavo apie 180 verslo, mokslo,
kultūros profesionalų iš daugiau kaip 20 užsienio valstybių. Forumo metu
vyko intensyvios diskusijos dėl Lietuvos įvaizdžio, vizijos ir strategijos
konkuruojant dėl talentų ir investicijų pritraukimo į Lietuvą, išskirtinis
dėmesys skirtas talentų ugdymui Lietuvoje, švietimo sistemos ir
universitetų vaidmeniui, akcentuota sumanios partnerystės tarp Lietuvos
ir jos diasporos, švietimo ir verslo struktūrų svarba.
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.
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URM

ŠMM

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2016-ųjų metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti
institucija

Užsienio lietuviai, įstoję studijuoti Lietuvoje, konkurso būdu gavo
stipendiją ir / ar vienkartinę socialinę išmoką, atsižvelgus į asmens
socialinę padėtį.
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
lietuvius
Lietuvoje
ir
užsienyje
jungiančią
komunikacijos
erdvę,
atitinkančią
informacinius,
socialinius,
kultūrinius ir kitus jų poreikius
Uždavinys: užtikrinti Lietuvos
nacionalinio radijo ir televizijos
užsienio
lietuviams
skirto
televizijos
kanalo
pasiekiamumą
ir
plėtrą
užsienyje

Priemonė:
atlikti
užsienio
lietuviams skirto televizijos
kanalo žiūrimumo ir atitikties
užsienio lietuvių poreikiams
tyrimus

LRT

0

0

–

LRT tenkina URM
atliktas tyrimas,
todėl šiai priemonei
planuotos lėšos buvo
perskirstytos.
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URM užsakymu atliktos užsienio lietuvių apklausos rezultatai rodo, kad
dauguma – 81% užsienyje gyvenančių lietuvių stebi įvykius Lietuvoje.
Absoliuti dauguma (81%) respondentų teigė, kad informaciją gauna iš
žiniasklaidos priemonių. Populiariausia žiniasklaidos priemonė užsienio
lietuvių tarpe - internetinė žiniasklaida, po to seka Lietuvos radijo
/televizijos transliacijos (naudojasi keletą kartų per savaitę: 34%).
Būdami užsienyje 49% apklaustų lietuvių žiūri lietuvišką televiziją per
internetą, 10% – per palydovinę ar kabelinę televiziją.
Internetinė televizija populiaresnė gimusiųjų Lietuvoje respondentų tarpe
(50%), gyvenančiųjų ES šalyse grupėje (52%), taip pat gyvenančių JAV
(49%), Jungtinėje Karalystėje (54%). Lietuvišką televiziją internetu
daugiau žiūri mažesnių miestų /miestelių gyventojai (54%).
Palydovinę/kabelinę lietuvišką televiziją daugiau žiūri vyrai (15%) nei
moterys, turintys žemesnį išsilavinimą (su pagrindiniu/viduriniu – 22%;

LRT

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2016-ųjų metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti
institucija

su aukštesniuoju/spec. viduriniu – 21%), darbininkai (18%), gimusieji ne
Lietuvoje (26%), taip pat priklausantys bendruomenei/organizacijai
(13%), gyvenantys Norvegijoje (32%) bei kaimyninėse šalyse (16%),
mažesnių miestų (15%) ir kaimiškų vietovių (21%) gyventojai.
Didžioji dalis (56%) apklaustų užsienio lietuvių nurodė, kad nežiūri
užsienio lietuviams transliuojančio televizijos kanalo „LRT Lituanica“
laidos „Pasaulio lietuvių žinios“, nes nežino, kad tokia laida yra. Dar 21%
respondentų teigė, kad jiems tai nėra įdomu. Kita vertus, 23%
respondentų atsakė, jog jie žiūri šią laidą ir jiems tai yra įdomu (tačiau
kiekvieną laidą žiūri tiktai 2% apklaustųjų).
Apklausos rezultatai rodo, kad 50% užsienio lietuvių sutinka, kad
Lietuvos komunikacijos priemonės ir viešosios paslaugos atitinka jų
poreikius. 26% respondentų į šį klausimą negalėjo atsakyti/nežinojo.
Įvertinusi, kad užsienio lietuviams skirto televizijos kanalo žiūrimumas
ir atitiktis užsienio lietuvių poreikiams iš dalies bus tiriamas URM
užsakymu atliekamos užsienio lietuvių apklausos kontekste, LRT šiai
priemonei planuotas lėšas (12,2 tūkst. eurų) perskirstė.
040102

040103

040104

Priemonė: išlaikyti užsienio
lietuviams skirto televizijos
kanalo
transliavimo
per
palydovus tinklą
Priemonė: naudojant 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
jas
transliuoti

544,3

544,3

„LRT Lituanica‘‘ transliuojama per 2 palydovus Europai ir Šiaurės
Amerikai. 2016 m. papildomai pasirašytos sutartys su Multi media Polska
ir SIA Smart TV Latvia.

100%

145,5

145,5

100%

266,6

266,6

100%

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 62,1 tūkst. eurų (pasirašyta nauja Interneto srauto
pirkimo, srauto sutankinimo paslaugos ryšių kokybės užtikrinimui
sutartis, kurios kaina didesnė nei planuota).
Rengtos ir transliuotos šios laidos: ,,Pasaulio lietuvių žinios“, Pasaulio
lietuvių jaunimo suvažiavimas (filmuotas renginys), ,,Emigrantai“,
,,Ryto suktinis“ (Australijos 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 15 tūkst. eurų. Atitinkamai buvo
ištransliuota daugiau laidų nei planuota.

17

LRT

LRT

LRT

Eil.
Nr.

05

0501

050101

050102

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas
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
populiarinimą,
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

Priemonė: rengti ir nemokamai
skleisti užsienyje informacinę
medžiagą apie Lietuvą

2016-ųjų metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti
institucija

URM, ŪM

14,5

14,3

98,6%

Lėšas skirstant
projektų
finansavimo būdu, iš
anksto sunku
suplanuoti projektų,
jų teikėjų skaičių ir
asignavimų poreikį.

14

13,6

97,1%

Sutaupyta vykdant
viešuosius pirkimus.
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Lėšos skirtos LR atstovybių organizuotiems Lietuvos valstybės
atkūrimo dienos ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo minėjimo
renginiams (iš viso finansuota 14 renginių):
- koncertams Valensijoje, Belgijoje, Norvegijoje, Vokietijoje,
Suomijoje, Airijoje, Izraelyje, Vengrijoje, Lenkijoje (12 500 Eur);
- informacinei akcijai apie J. Basanavičiaus palikimą Čekijoje (500
Eur);
- fotografijų parodos „Atgarsiai: Senųjų Rytprūsių palikimas“
pristatymui Seinuose (800 Eur);
- parodos „Tarp krantų“, pristatančios Lietuvos etnokultūrinį paveldą,
pristatymui nuolatinėje atstovybėje prie ES (500 Eur).
2016 m. 10 tūkst. vnt. tiražu išleistas ir pateiktas URM nemokamai
išplatinti informacinis leidinys „Stumbrytės Plukės atostogos Lietuvoje“,
skirtas užsienio šalių lietuvių bendruomenėms. Šiuo leidiniu buvo
tęsiama 2014 m. pradėta formuoti tradicija pasaulio lietuvių
bendruomenes aprūpinti vaikams skirtais leidiniais, skatinančiais pažinti
Lietuvą ir ugdyti norą po ją keliauti.
Papildomai šiame leidinio tiraže sukurta mobili aplikacija pavadinimu
„Stumbrytė Lietuvoje“, kuri yra pasiekiama visiems Apple App ir Google
Play parduotuvėse iš Valstybinio turizmo departamento paskyros, skirta
pagyvinti leidinyje pateikiamą informaciją, atvaizduojant trimačius

URM

ŪM

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

2016-ųjų metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

8,7

0502

050201

Panaudoti

8,7

Panaudojimo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas
animuotus knygos veikėjus bei istorinius ir geografinius objektus
papildytoje realybėje. Šiai veiklai įgyvendinti buvo skirta 12,2 eurų.
Taip pat parengti 4 straipsniai (informacinė medžiaga) ir atspausdinti
kovo–balandžio, rugpjūčio–rugsėjo, lapkričio ir gruodžio žurnalo
„Pasaulio lietuvis“ numeriuose, informuojantys apie saugias keliones ir
turizmo galimybes Lietuvoje. Šiai veiklai įgyvendinti buvo skirta 1,4
eurų.
Finansuota „Lietuvos istorijos“ atnaujinto vertimo į anglų kalbą leidyba
(4740 Eur) ir 3 informacinių leidinių įsigijimas ir platinimas:
- knyga apie V. V. Čarneckį (2300 Eur);
- reprezentacinis leidinys „Passport“ (1592 Eur);
- K. Sabaliauskaitės knyga „Silva rerum IV“ (57 Eur). Leidiniai platinti
visose LR diplomatinėse atstovybėse užsienyje.

100%

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

Priemonė: kartu su užsienio
lietuviais inicijuoti informacijos
apie Lietuvos diasporos veiklą
sklaidą Lietuvos žiniasklaidoje
ir visuomenėje

Įgyvendinanti
institucija

URM

URM

4,9

4,9

Šios priemonės lėšos skirtos dalinai finansuoti 2016 m. gruodžio 28 d.
organizuotą Globalios Lietuvos profesionalų forumą „Globali Lietuva –
valstybės pažangos kodas“, kuris aprašytas prie priemonės 03-04-02
įgyvendinimo. Pažymėtina, kad renginio metu nemažai laiko ir dėmesio
skirta apsikeisti idėjomis dėl Globalios Lietuvos sąvokos, šios sąvokos
traktavimo ir taikymo. Apibendrinus pasisakymus, sutarta, kad Globali
Lietuva – tai būsena, paremta tam tikromis vertybėmis – atvirumu,
bendradarbiavimu, stipriu ryšiu su lietuviais ir Lietuva, lietuvišku
identitetu, prisidėjimu prie šalies gerovės kūrimo. Akcentuota būtinybė
apie Lietuvą kalbėti ne vien kaip apie geografiškai apribotą teritoriją,
pabrėžiant, kad šiuolaikinio pasaulio globalumas yra iššūkis, bet tuo
pačiu ir galimybę pasitelkti pasaulinės patirties įgijusius lietuvių
profesionalus stipresnei, atviresnei Lietuvai kurti. Kalbėta, kad Globalią
Lietuvą galima metaforiškai suvokti kaip socialinį tinklą, kurios ryšiai
pasiekia lietuvius, nepaisant jų gyvenamosios vietos. Sutarta, kad labai
svarbu, kad ryšiai vis labiau stiprėtų ir lietuviai svetur savo patirtimi,
žiniomis, idėjomis galėtų vis aktyviau įvairiomis formomis įsitraukti į
šalies gyvenimą ir prisidėti prie gerovės Lietuvoje kūrimo.

100%
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URM

Eil.
Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas
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

2016-ųjų metų
asignavimai, tūkst. eurų
Patvirtinti

Panaudoti

Panaudojimo
procentas

3 422,5

3 357,3

98,1%

3 422,5

3 357,3

98,1%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 422,5

3 357,3

98,1%

Pastabos apie
neįvykdymo/
viršijimo priežastis

Priemonės vykdymo aprašymas

Įgyvendinanti
institucija

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, rado galimybę 30 tūkst. eurų
padidinti Globalios Lietuvos 2016 m. TVP asignavimus (iš 926,4 tūkst. eurų į 956,4 tūkst. eurų). Švietimo ir mokslo ministerija, atsižvelgusi į tai, kad ugdymo įstaigų užsienyje
lituanistinio švietimo veiklai bus panaudota mažiau lėšų, nei buvo planuota, ir įvertinusi papildomų lėšų poreikį mokslo premijoms ir studentų stipendijoms, perskirstė lėšas tarp
priemonių – premijoms ir stipendijoms planuotą 201 tūkst. eurų sumą padidino iki 241,5 tūkst. eurų sumos. Užsienio reikalų ministerija, siekdama efektyvesnio rodiklių įgyvendinimo,
metų eigoje perskirstė lėšas tarp URM įgyvendinamų priemonių. Lentelėje pateikti jau patikslinti asignavimai.
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