1 Priedas
„GLOBALIOS LIETUVOS“ – UŽSIENIO LIETUVIŲ ĮSITRAUKIMO Į VALSTYBĖS GYVENIMĄ – KŪRIMO 2011–2019 M. PROGRAMOS
TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO 2018 METŲ REZULTATAI

Eil.
Nr.

Tikslų ir uždavinių
vertinimo kriterijų
pavadinimai, mato vienetai

2018-ųjų metų vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/ viršijimo
priežastis

Įgyvendintos veiklos

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)

60

94

157%

Didėjantis dėmesys
diasporai sąlygoja
geresnį sudaromų sąlygų
vertinimą.

2018 m. atliktos reprezentatyvios užsienio lietuvių nuomonės
apklausos, kurioje dalyvavo 1851 užsienio lietuvis iš 61 šalies,
rezultatai rodo, kad 94% užsienyje gyvenančių lietuvių mano, kad
gyvenant užsienyje yra sudarytos sąlygos išlaikyti lietuvybę (iš jų –
27% mano, kad sąlygos yra, tačiau galėtų būti daugiau galimybių).
Nuo 2012 m. nuosekliai įgyvendinant „Globalios Lietuvos“ – užsienio
lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo programą, plečiant
vykdomų priemonių ratą, aktyviai įsijungus Lietuvos diplomatinėms
atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms, didėja užsienio lietuvių,
manančių, kad sudarytos sąlygos išlaikyti lietuvybę užsienyje, dalis.

URM, SADM
(JRD prie
SADM),
ŠMSM

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

Jaunimo reikalų departamentas prie SADM (JRD), Kultūros ministerija (KM), Lietuvos kultūros taryba (LKT), 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, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM), Užsienio reikalų ministerija (URM), Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM),
Valstybinis turizmo departamentas prie EIM (VTD).
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Eil.
Nr.

Tikslų ir uždavinių
vertinimo kriterijų
pavadinimai, mato vienetai

2018-ųjų metų vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/ viršijimo
priežastis

Įgyvendintos veiklos

Didėjantis dėmesys
diasporai, taip pat 2018
m. minėtas Valstybės
šimtmetis, sąlygojo
didesnį valstybių,
kuriose remiama
užsienio lietuvių
organizacijų veikla,
skaičių.

2018 m. buvo paremti 25 šalyse vykdyti užsienio lietuvių organizacijų
projektai, 40 šalių parama skirta diplomatinių atstovybių veiklai,
susijusiai su užsienio lietuvių ryšių su Lietuva stiprinimu. Į 35 šalis
perduota atributika (LR oficialios ir istorinės vėliavos, įvairūs leidiniai,
pristatantys Lietuvą, tautines tradicijas, kita bendruomeniškumą ir
patriotiškumą skatinanti tautinė atributika). Bendrai ši veikla vykdyta
52 šalyse.

Įgyvendinanti
institucija1

įsitraukti į informacijos apie
Lietuvą sklaidą pasaulyje

P-01-0101

P-01-0102

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

Jaunų žmonių, dalyvavusių
organizuojamuose
ir
remiamuose projektuose ir
iniciatyvose,
skirtuose
užsienyje gyvenančių lietuvių
jaunimo
tarpusavio
bendradarbiavimui,
bendros
veiklos su Lietuvos jaunimu
organizavimui skatinti, jų
tautiniam tapatumui išsaugoti,
skaičius

45

52

116%

4 000

1 562

39%

Buvo pakeista dalyvių
skaičiavimo metodika ir
reikalavimai – pradėti
skaičiuoti unikalūs,
veiklose nesikartojantys
dalyviai. Finansuoti
projektai sulaukė
mažiau dalyvių nei buvo
planuota.

95

105

111%

Tenkinant užsienio
lietuvių formaliojo ir

URM

2018 m. finansuoti 3 užsienio lietuvių jaunimo organizacijų projektai
– Pasaulio lietuvių jaunimo organizacijos Lietuvoje, Lietuvos skautijos
ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (Lithuanian World Youth
Association), kurių veikloje dalyvavo daugiau kaip 1,4 tūkstančių
jaunų žmonių.
Teiktos konsultacijos-mokymai užsienio lietuvių jaunimo
organizacijoms, kuriuos pravedė Departamento darbuotojai, veiklos
efektyvumui gerinti, organizacijų ir bendruomenių kūrimuisi ir
bendradarbiavimui skatinti, komandos formavimo, narių motyvavimo
ir pan. temomis. Mokymai organizuoti JAV, Suomijos, Švedijos,
Austrijos ir Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo organizacijoms,
kuriuose dalyvavo apie 100 jaunų žmonių.

SADM (JRD
prie SADM)

Plėtoti lituanistinį švietimą
užsienyje
ir
padėti
sugrįžusiems
asmenims
integruotis į Lietuvos švietimo
sistemą
P-01-0201

Užsienio
formaliojo
ir
neformaliojo
lituanistinio
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7 lietuvių formaliojo ugdymo įstaigose užsienyje lituanistinį švietimą
vykdė 55 pedagogai, 32 neformaliojo ugdymo įstaigose Rusijoje (tarp

ŠMSM

Eil.
Nr.

Tikslų ir uždavinių
vertinimo kriterijų
pavadinimai, mato vienetai

2018-ųjų metų vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

švietimo įstaigose vykdančių
lituanistinį švietimą (pagal
sutartis) specialistų skaičius

Pastabos apie
neįvykdymo/ viršijimo
priežastis
neformaliojo ugdymo
įstaigų poreikį, buvo
papildomai priimta
pedagogų (pagal
sutartis).

P-01-0202

Lituanistinių
mokyklų,
naudojančių lietuvių kalbos
testavimo
sistemą,
dalis
(procentai)

10

11,5

115%

P-01-0202

Sugrįžusių asmenų, gavusių
pagalbą
integravimuisi
į
švietimo sistemą, dalis nuo
besikreipiančiųjų (procentai)

25

Duomenų
nėra

–

Besitestuojančių
mokyklų skaičius
padidėjo į testavimą
aktyviai įsijungus
Europos mokykloms.
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Įgyvendintos veiklos

Įgyvendinanti
institucija1

jų ir Kaliningrado srityje), Baltarusijoje, Latvijoje, Lenkijoje,
Gruzijoje ir Ukrainoje – 35 pedagogai, kuriems Švietimo, mokslo ir
sporto ministerija skyrė paramą pagal lituanistinio švietimo sutartis.
Europos Komisijos mokyklose Briuselyje ir Liuksemburge pagal
darbo sutartis dirbo 15 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 lietuvių
kalbos lygio pagal Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir
vertinimo metmenis testų sukūrimas ir įvykdymas pageidaujančiose
lituanistinėse mokyklose. 2017 m. organizuoti lietuvių kalbos testus
pradėjo ir lituanistinės mokyklos Europoje. 2018 m. testus organizavo
arba testuoti į kitas šalis vyko 19 lituanistinių mokyklų 7 šalyse.
ŠMSM užsakyto tyrimo „Švietimo paslaugų sugrįžusiems asmenims
poreikio savivaldybėse tyrimai“ metu buvo sukurta rodiklio
„Sugrįžusių asmenų, gavusių pagalbą integravimuisi į švietimo
sistemą, dalis nuo besikreipiančiųjų, proc.“ apskaičiavimo metodika ir
apskaičiuotos rodiklio 2016 ir 2017 m. reikšmės, kurios atitinkamai
yra 74,3 proc. ir 76,4 proc.
Siekiant sisteminio rodiklio apskaičiavimo, tyrime rekomenduota
patobulinti Švietimo valdymo informacinę sistemą. Sistemos
tobulinimo darbai numatyti 2019 m. I-II ketvirčiuose. Naujos rodiklio
reikšmės sistemiškai bus nustatomos įvykdžius Švietimo valdymo
informacinės sistemos pritaikymą sugrįžusių į Lietuvą asmenų
stebėsenai. Apie 2018 m. rodiklio reikšmę duomenų nėra, tačiau
remiantis tyrimo metu nustatytomis 2016 ir 2017 m. reikšmėmis,
galima teigti, kad pagalbą integracijai gauna virš 70 proc. sugrįžusių
asmenų nuo besikreipiančiųjų.
Kadangi iki šiol nebuvo vykdoma pagalbos sugrįžtantiems asmenims
stebėsena, buvo sunku prognozuoti rezultatus.

ŠMSM

ŠMSM

Eil.
Nr.

Tikslų ir uždavinių
vertinimo kriterijų
pavadinimai, mato vienetai

2018-ųjų metų vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/ viršijimo
priežastis

Įgyvendintos veiklos

Įgyvendinanti
institucija1

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)

68

85

125%

Didėjantis dėmesys
diasporai sąlygoja
geresnį sudaromų
galimybių vertinimą.

Atliktos užsienio lietuvių nuomonės apklausos rezultatai rodo, kad
85% užsienio lietuvių mano, kad, negyvendami Lietuvoje, jie gali
dalyvauti įvairių sričių Lietuvos gyvenime (33% nemato kliūčių
dalyvauti ir 52% sutinka iš dalies). Palyginant su 2017 m., 2018 m.
atitinkamai taip manančių respondentų 11% ir 10% daugiau.
2018 m. 11% mažiau respondentų pasirinko atsakymą „negaliu
atsakyti, nesidomėjau“.
Nuo 2012 m. nuosekliai įgyvendinant „Globalios Lietuvos“ – užsienio
lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo programą, plečiant
vykdomų priemonių ratą, aktyviai įsijungus Lietuvos diplomatinėms
atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms, didėja užsienio lietuvių,
manančių, kad yra galimybės dalyvauti Lietuvos gyvenime net ir
gyvenant užsienyje, dalis.

URM, EIM,
KM (LKT),
LVAT, LMT

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

P-02-0101

Sugrąžintų užsienyje esančių
Lietuvos kultūros vertybių
skaičius

700

16 597

2371%

Didžioji dalis sugrąžintų
objektų yra archyviniai
fondai, kurių vertybės
yra popieriniai ir
skaitmeniniai
dokumentai, sudarantys
15 000 vnt. sugrąžintų
užsienyje esančių
Lietuvos kultūros
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Lietuvos kultūros tarybos administruojamos programos „Pilietinis,
tautinis, lituanistinis ugdymas ir atminties įprasminimas“,
finansuojamos Kultūros rėmimo fondo lėšomis, penktos
finansuojamos veiklos „Kultūros paveldo sugrąžinimas“ projektų
konkurso apimtyje finansuoti 8 projektai. Iš jų įgyvendinti 5 projektai,
kurių apimtyje sugrąžintos užsienyje esančios Lietuvos kultūros
vertybės:

KM (LKT)

Eil.
Nr.

Tikslų ir uždavinių
vertinimo kriterijų
pavadinimai, mato vienetai

2018-ųjų metų vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/ viršijimo
priežastis
vertybių. Jų smulkumas
nulėmė ženkliai viršytą
vertinimo kriterijaus
reikšmę.

P-02-0102

Identifikuotų ir į interneto
svetainės (www.archyvai.lt )
informacinę sistemą integruotų
rinkinių/fondų skaičius

40

40

100%

5

Įgyvendintos veiklos
- „Australijos lietuvių menininkų Vaclovo Rato ir Evos Kubbos
kūrybos palikimo ir archyvų tyrimas, atranka ir pargabenimas į
Lietuvą“ (124 vertybės);
- „Istorinės atminties sugrąžinimas: Lietuvai reikšmingas kultūros
paveldas Ukrainoje“ (2 vertybės);
- „Lituanistinio paveldo San Paulo valstijoje paieška, įvertinimas ir
tvarkymas“ (20 vertybių);
- „Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio Sibire, paieška,
sklaida ir sugrąžinimas 2018“ (1451 vertybė);
- „Australijos lietuvių bendruomenės ir lietuvių kilmės asmenų
archyvų paieška bei sugrąžinimas“ (15 000 vertybių).
Per 2018 m. į informacinę erdvę integruota 40 užsienio lietuvių
rinkinių aprašymų (39 identifikuoti elektroninėje erdvėje, 1 aprašymas
sukurtas vykdant projektą San Paulo valstijoje Brazilijoje). Tarp
fondų, identifikuotų elektroninėje erdvėje, paminėtini Pakštų
archyvas, Pasaulio lietuvių bendruomenės, Moksleivių ateitininkų
sąjungos, Lietuvos konsulato Čikagoje fondai, kurie saugomi
Lituanistikos tyrimo ir studijų centre.
2018 m. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos ir Lietuvos centrinio
valstybės archyvo darbuotojai vyko į dvi ekspedicijas:
- San Paulo valstijoje Brazilijoje sutvarkė dokumentus Vila
Lituanikoje, Brazilijos lietuvių bendruomenėje ir Brazilijos lietuvių
sąjungoje. Dalis dokumentų (15 įvairių dydžių dėžių ir 5 kino juostos)
atrinkti pervežti į Lietuvą. Planuojama, kad šie dokumentai pasieks
Lietuvą diplomatiniu paštu. Dalį Brazilijoje rastų nuotraukų į Lietuvą
pervežė patys archyvarai. Projektą iš dalies finansavo Lietuvos
kultūros taryba;
- JAV su Stanfordo universiteto Los Andžele atstovais tarėsi dėl
galimybės Stanfordo universiteto bibliotekoje saugoti JAV lietuvių
dokumentų skaitmenines kopijas. JAV lietuvis A. V. Antanaitis
pristatė Ernesto Galvanausko korespondencijos kolekciją, kurią
planuojama perduoti Lietuvos archyvams. R. Lapas pristatė įspūdingą
privačią dokumentų ir radijo laidų įrašų kolekciją, kurią sutarta
perduoti Lietuvos archyvams skaitmeninti.

Įgyvendinanti
institucija1

LVAT

Eil.
Nr.

Tikslų ir uždavinių
vertinimo kriterijų
pavadinimai, mato vienetai

2018-ųjų metų vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/ viršijimo
priežastis

Įgyvendintos veiklos

Įgyvendinanti
institucija1

Skatinti užsienio lietuvius
dalyvauti su Lietuva
susijusioje ekonomikos,
mokslo, kultūros, sporto ir
kitoje veikloje

P-02-0201

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

7

7

URM parėmė 7 viešųjų įstaigų ir asociacijų projektus, iniciatyvas,
kuriais skatinamas užsienio lietuvių įsitraukimas į Lietuvos gyvenimą,
Lietuvos ir užsienio lietuvių organizacijų bendradarbiavimas. Tai:
- asociacijos „Pasaulio lietuvių bendruomenės asociacija“ projektas
„Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“ – pirmas tokio tipo
renginys, kurio metu Lietuvos visuomenei prisistatė užsienio lietuvių
bendruomenės iš 21 šalies. Rotušės aikštėje Vilniuje veikė
bendruomenių paviljonų miestelis, vyko meno kolektyvų pasirodymai,
Rotušėje atidaryta užsienio lietuvių meno darbų paroda, kurioje
eksponuoti 54 menininkų iš 19 šalių kūriniai;
- asociacijos ,,Pasaulio lietuvių jaunimo organizacija Lietuvoje“
projektas „Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas 2018“, tradiciškai kas
dveji metai suburiantis Lietuvoje ir užsienyje gyvenantį lietuvių
jaunimą diskutuoti aktualiausiomis šalies vystymosi temomis, dalytis
turimais kontaktais ir patirtimi;
- 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.
2018 m. 6 kategorijoms nominuotos 35 aukšto lygio sėkmės istorijos;
- 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. 2018 m. projekte savo patirtimi dalinosi 176 mentoriai iš 20
pasaulio šalių, dalyvavo 208 atrinkti ambicingiausi ir labiausiai
motyvuoti studentai iš daugiau nei 20 šalių;
- VšĮ „Muzikų rėmimo fondas“ organizuojamas festivalis
„Sugrįžimai“, 2018 m. vykęs jau XX-ą kartą, kurio pagrindiniai tikslai
– užtikrinti bendradarbiavimą tarp Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių

100%

6

URM

Eil.
Nr.

P-02-0202

P-02-0203

Tikslų ir uždavinių
vertinimo kriterijų
pavadinimai, mato vienetai

2018-ųjų metų vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

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

8

Užsienyje gyvenančių Lietuvos
kultūros srities profesionalų,

23

Įvykdyta

20

85

Įvykdymo
procentas

250%

370%

Pastabos apie
neįvykdymo/ viršijimo
priežastis

Vykdant projektus
sunku suplanuoti, kiek
bus pareiškėjų ir kiek iš
jų laimės konkursą.
2018 m. vykdyti
projektai, laimėję 2016
ir 2017 m. kvietimus
teikti paraiškas pagal 5
LMT administruojamas
mokslinių tyrimų
programas.

Du finansuoti projektai
– Karaliaučiaus lietuvių

7

Įgyvendintos veiklos
kūrėjų, supažindinti Lietuvos publiką su užsienyje kuriančiais lietuvių
muzikais, skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių muzikų kūrybą ir
Lietuvos kultūros sklaidą;
- asociacijos ,,Tarptautinė solidarumo ir demokratijos asociacija
„Mes“ projektas „Lietuvos šimtmečio ambasadoriai: Kartu mes –
Lietuva“, subūręs Sibiro lietuvių bendruomenes Lietuvos valstybės
šimtmečio šventei ir didžiosios tremties 70-ųjų metinių paminėjimui.
Projekto metu organizuoti susitikimai su vietos lietuviais, lankyti
tremtinių kapai, plaukta tremties keliu upe Mana, vyko lietuvių kalbos,
dainų ir amatininkų darbų meistriškumo pamokos, surengtas lietuvių
kultūros festivalis Krasnojarsko sr. Orešnoje gyvenvietėje, organizuota
konferencija, viktorina, įvairios parodos;
- VšĮ „8 kaštonai“ projektas „Ten būti čia“, kuriuo rengta dokumentinė
televizijos apybraiža apie lietuvius, gyvenančius Australijoje. Projekto
vykdytojai lankėsi Adelaidės mieste vykusiose „Lietuvių dienose“,
susitiko su Sidnėjaus ir Melburno lietuvių bendruomenėmis. Projekto
metu parengta dokumentinė apybraiža bus transliuojama per
nacionalinį transliuotoją.
Užsienio lietuviai tyrėjai dalyvavo 5 projektuose, vykdytuose pagal
„Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 m. programą“,
2 projektuose, vykdytuose pagal Nacionalinę mokslo programą
„Gerovės visuomenė“, 2 projektuose, vykdytuose pagal Nacionalinę
mokslo programą „Modernybė Lietuvoje“, 1 projekte, vykdytame
pagal Nacionalinę mokslo programą „Link ateities technologijų“ ir 5
mokslininkų grupių projektuose (iš viso projektuose dalyvavo 14
užsienio lietuvių tyrėjų).
Užsienio lietuviai mokslininkai dalyvavo Nacionalinių mokslo
programų „Modernybė Lietuvoje“, „Valstybinės lituanistinių tyrimų ir
sklaidos 2016–2024 m. programos“ ir reikminių projektų (ataskaitų)
ekspertiniame vertinime (iš viso ekspertiniame vertinime dalyvavo 6
užsienio lietuviai mokslininkai).
Lietuvos kultūros tarybos administruojamos programos „Pilietinis,
tautinis, lituanistinis ugdymas ir atminties įprasminimas“,

Įgyvendinanti
institucija1

LMT

KM (LKT)

Eil.
Nr.

Tikslų ir uždavinių
vertinimo kriterijų
pavadinimai, mato vienetai

2018-ųjų metų vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

įsitraukusių į bendrus su
Lietuva kultūros projektus,
skaičius

P-02-0204

P-02-0205

Informacijos apie Lietuvos
verslo
bendradarbiavimo
galimybes tikslinėse rinkose
pranešimų skaičius

Užsienio lietuvių kontaktų
tinklo narių skaičius

Pastabos apie
neįvykdymo/ viršijimo
priežastis
bendruomenės projektas
„Lietuvybė
Karaliaučiaus srityje
Tilžės akto 100-mečio
šviesoje“ ir Lithuanian
shorts projektas „8-asis
lietuviškų filmų
festivalis Berlyne
„Litauisches Kino Goes
Berlin“ – pritraukė
didelį kiekį užsienyje
gyvenančių Lietuvos
kultūros srities
profesionalų.

20

280

22

300

110%

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

107%

Kontaktų tinklo plėtrai
įtakos turėjo
organizuojami renginiai
Lietuvoje ir užsienyje,
tinklo narių
rekomendacijos ir
aktyvus viešinimas.
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Įgyvendintos veiklos

Įgyvendinanti
institucija1

finansuojamos Kultūros rėmimo fondo lėšomis, antros finansuojamos
veiklos „Globalios Lietuvos“ idėjos sklaida“ projektų konkurso
apimtyje finansuota 12 projektų. Iš jų įgyvendinti 5 projektai pritraukė
užsienyje gyvenančius Lietuvos kultūros srities profesionalus:
- „Lietuvybė Karaliaučiaus srityje Tilžės akto 100-mečio šviesoje“ (50
asmenų);
- „8-asis lietuviškų filmų festivalis Berlyne „Litauisches Kino Goes
Berlin“ (19 asmenų);
- „www.thedeepsplash.com – išeivijos kultūra“ (10 asmenų);
- „JAV lietuvių nuotraukų kaupimas, skaitmeninės bazės sudarymas
bei sklaida“ (5 asmenys);
- „Aerograma“ (1 asmuo).

2018 m. išplatinti 22 informaciniai pranešimai:
- išplatintas pranešimas (230 įmonių) apie bendradarbiavimo
galimybes tikslinėse rinkose;
- 19 pranešimų įmonėms išsiuntė programos „Sparnai“ dalyviai.
Įmonės buvo kviečiamos dalyvauti renginiuose, atrinktoms
susidomėjusioms įmonėms buvo teikiamos konsultacijos. VšĮ „Global
Lithuanian Leaders“ atstovai taip pat buvo įtraukti viešinant šiuos
renginius:
- pranešimas apie verslo misiją į Vokietiją (2018 m. rugsėjo 13–15 d.);
- pranešimas apie „Life Sciences Baltics 2018“ renginį (2018 m.
rugsėjo 26–27 d.).
Pagal Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir VšĮ „Global Lithuanian
Leaders“ (GLL) 2018 m. sutartį į GLL tinklą pritraukta 300 naujų
narių. 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

EIM

EIM

Eil.
Nr.

Tikslų ir uždavinių
vertinimo kriterijų
pavadinimai, mato vienetai

2018-ųjų metų vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/ viršijimo
priežastis

Įgyvendintos veiklos

Įgyvendinanti
institucija1

viešojo sektoriaus, tarptautinės verslo plėtros (eksportas, importas,
investicijos) ir kt. srityse.
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)

60

24

40%

Išlieka didelė šio
klausimo tikslumo
paklaida, nes 63%
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.

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

9

Atliktos apklausos rezultatai rodo, kad 24% apklaustųjų užsienio
lietuvių sutinka, kad jiems pakanka informacijos grįžimo ir
reintegracijos į Lietuvą klausimais (visiškai pakanka – 4%, pakanka,
tik reikia surasti – 20%). 9% respondentų teigia, kad informacijos yra,
tačiau ji neišsami. Didžioji dalis (63%) užsienio lietuvių atsakė, kad
nesidomėjo ir todėl negali atsakyti į šį klausimą.
Daugiau kaip pusei (53%) užsienio lietuvių pagrindinis naujienų iš
Lietuvos šaltinis yra lietuviška internetinė žiniasklaida. Kiti
informacijos kanalai minimi žymiai rečiau – Lietuvoje gyvenanti
šeima, draugai (19%), Lietuviškas radijas, televizija (13%), lietuvius
jungiantys socialiniai tinklai (10%).

URM, SADM,
SAM, ŠMSM

Eil.
Nr.

Tikslų ir uždavinių
vertinimo kriterijų
pavadinimai, mato vienetai

P-03-0101

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

P-03-0102

Įgyvendintų
užsienio
lietuviams
svarbios
informacijos
sveikatos
apsaugos klausimais sklaidos
priemonių skaičius

P-03-0103

Lietuvos
profesionalų
skaičius

diasporos
tinklų
narių

P-03-0104

Asmenims, sugrįžusiems ar
ketinantiems grįžti į Lietuvą,
nemokamai
suteiktų
psichologinių
konsultacijų
skaičius

2018-ųjų metų vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

8 950

1

1400

150

Įvykdyta

14 068

2

-

366

Įvykdymo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/ viršijimo
priežastis

157%

Publikacijos Globalios
Lietuvos tema
socialiniame tinkle
Facebook sulaukia
didesnio dėmesio.

200%

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

0%

244%

Dėl naujų asmens
duomenų apsaugos
reglamentavimo
reikalavimų, taikomų
nuo 2018 m. gegužės 25
d., profesionalų tinklo
duomenų bazė negali
būti naudojama.
Viešųjų pirkimų būdu
neviršijant asignavimų
konsultacijos suteiktos
visiems besikreipusiems
asmenims. Aktyvesnis
paslaugos viešinimas
sąlygojo didesnį
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Įgyvendintos veiklos
Aktyviai administruojama socialinio tinklo Facebook paskyra, kasdien
dalinantis aktualia ir įdomia tiksline informacija, temos aktualumas,
didesnis domėjimasis grįžimo sėkmės istorijomis, efektyviai augina
sekėjų skaičių: informacija apie Globalios Lietuvos programą ir jos
įgyvendinimą, kita užsienio lietuviams aktuali informacija teikiama 14
068 asmenų (13 800 prie Facebook paskyros ,,Globali Lietuva“
prisijungusių asmenų, 218 užsienio lietuvių organizacijų kontaktinių
asmenų, kuriems informacija siunčiama el. paštu, 50 Globalios
Lietuvos koordinatorių tinklo susitikimų dalyvių).
Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje nuolat
atnaujinama
informacija,
skirta
užsienio
lietuviams
(http://sam.lrv.lt/lt/nuorodos/informacija-uzsienio-lietuviams).
Skyrelyje skelbiama informacija apie privalomąjį sveikatos draudimą,
talpinami darbo skelbimai medikams.

Įgyvendinanti
institucija1

URM

SAM
Organizuotas Sveikatos apsaugos ministro susitikimas su Airijoje
gyvenančiais ir dirbančiais lietuviais medikais ir kitais lietuvių
bendruomenės Airijoje nariais, jo vizito į Dubliną metu, pristatyta LR
Vyriausybės programa sveikatos srityje, aptartos galimybės sugrįžti į
Lietuvą.

2018 m. II pusmetį parengtas Ministerijų ir diasporos ekspertų
konsultacijų schemos projektas, kurį patvirtinus ir pritaikius Bendrojo
duomenų apsaugos reglamento nuostatas, profesionalų tinklas bus
kuriamas iš naujo.

URM

Vykdytas viešojo pirkimo konkursas ir pasirašyta sutartis su VšĮ
„Mokymų ir psichologinio konsultavimo 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. 2018 m. buvo konsultuoti 366 unikalūs
asmenys. Profesionalių psichologų teikiamos konsultacijos,

SADM

Eil.
Nr.

Tikslų ir uždavinių
vertinimo kriterijų
pavadinimai, mato vienetai

2018-ųjų metų vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/ viršijimo
priežastis
besikreipusių asmenų
skaičių.

P-03-0105

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

150

157

105%

Parama studijoms
paskirta visiems jos
prašiusiems ir
atitinkantiems nustatytus
paramos teikimo
kriterijus užsienio
lietuviams,
studijuojantiems
Lietuvoje.

107%

Didėjantis dėmesys
diasporai sąlygoja
geresnį komunikacijos
priemonių vertinimą.

Įgyvendintos veiklos

Įgyvendinanti
institucija1

sprendžiant adaptacijos problemas, stiprina asmenų emocinę būklę.
Kartu yra palaikomas ryšys su išvykusiais asmenimis ir padedama
jiems sėkmingai adaptuotis grįžus iš emigracijos.

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

ŠMSM

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

R-04-01

P-04-0101

Užsienio lietuvių, manančių,
kad komunikacijos priemonės
ir viešosios paslaugos atitinka
jų poreikius, dalis (procentai)
Užtikrinti
Lietuvos
nacionalinio radijo ir televizijos
užsienio lietuviams skirto
televizijos
kanalo
pasiekiamumą
ir
plėtrą
užsienyje
Palydovų,
per
kuriuos
transliuojamas
televizijos
kanalas „LRT LITUANICA“,
skaičius

70

2

75

2

100%
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Atliktos užsienio lietuvių apklausos rezultatai rodo, kad 75% užsienio
lietuvių sutinka su teiginiu, kad Lietuvos komunikacijos priemonės
atitinka jų lūkesčius (visiškai sutinka – 46%, sutinka iš dalies – 29%).
50% užsienio lietuvių sutinka, kad Lietuvos viešosios paslaugos
atitinka jų poreikius (iš jų – 30 proc. – sutinka iš dalies). 31%
apklaustųjų negalėjo atsakyti į šį klausimą.

URM, LRT

Užtikrintas užsienio lietuviams skirto televizijos kanalo
pasiekiamumas užsienyje: „LRT LITUANICA‘‘ transliuojamas per 2
palydovus Europai ir Šiaurės Amerikai 24 val./parą tiesiogiai

LRT

Eil.
Nr.

Tikslų ir uždavinių
vertinimo kriterijų
pavadinimai, mato vienetai

2018-ųjų metų vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/ viršijimo
priežastis

Įgyvendintos veiklos

Įgyvendinanti
institucija1

internetu, per Latvijos ir Lenkijos valstybių kabelinių televizijų
tinklus.
P-04-0102

P-04-0103

R-05-01

R-05-02

Unikalių vartotojų iš užsienio
šalių, žiūrinčių LRT televizijos
programas internetu, skaičius
(tūkstančiais)
Specialių televizijos programų
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

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

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

593

25

35

25

910,8

96

56

41

154%

Padidinus tarptautinio
internetinio ryšio kanalo
galingumą išaugo
vartotojų skaičius.

Gerinama internetu transliuojamų Lietuvos radijo ir televizijos
programų perdavimo kokybė, padidintas tarptautinio internetinio ryšio
kanalo galingumas.

LRT

384%

Įvertinus poreikį,
parengta ir ištransliuota
daugiau programų ir
reportažų.

Per „LRT LITUANICA“ televizijos kanalą buvo transliuojamos
programos ,,Pasaulio lietuvių žinios“, ,,Emigrantai“, parengti
reportažai apie užsienio lietuvius laidoms „Stilius“, „Gyvenimas“,
„Ryto suktinis su Zita Kelmickaite“, transliuoti Pasaulio lietuvių
jaunimo susitikimo renginiai.

LRT

160%

Didėjantis dėmesys
diasporai,
bendradarbiavimo formų
įvairovė ir plėtra, taip
pat 2018 m. minėtas
Valstybės šimtmetis,
sąlygojo geresnį
Lietuvos žinomumo
vertinimą.

Apklausos rezultatai rodo, kad daugiau kaip pusė (56%) užsienio
lietuvių mano, kad Lietuva yra vis geriau žinoma jų buvimo valstybėje.
41% apklaustųjų manė, kad žinomumas išlieka toks pat. Tiktai 3%
respondentų nuomone, žinomumas mažėja.

URM, EIM,
VTD prie EIM

164%

Didėjantis dėmesys
diasporai,
bendradarbiavimo formų
įvairovė ir plėtra, taip
pat 2018 m. minėtas
Valstybės šimtmetis,
sąlygojo geresnį
Lietuvos tarptautinio
patrauklumo vertinimą.
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Apklausos rezultatai rodo, kad didžioji dalis respondentų (53%) mano,
kad Lietuvos tarptautinis patrauklumas jų buvimo valstybėje išlieka
toks pat, 41% nuomone – šis patrauklumas gerėja. Tiktai 6%
apklaustųjų nurodė, kad šis patrauklumas blogėja.
Beveik ¾ respondentų (74%) nurodė, kad jie prisideda prie Lietuvos
žinomumo ir tarptautinio patrauklumo didinimo, pasakodami apie
Lietuvą kolegoms, kaimynams, draugams, 30% – rašydami žinutes
apie Lietuvą socialiniuose tinkluose, dalindamiesi pozityviomis

URM, EIM,
VTD prie EIM

Eil.
Nr.

R-05-03

Tikslų ir uždavinių
vertinimo kriterijų
pavadinimai, mato vienetai

Lietuvos
visuomenės
informuotumas apie Lietuvos
diasporos veiklą (procentai)

2018-ųjų metų vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

50

Įvykdyta

70

Įvykdymo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/ viršijimo
priežastis

140%

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

28%

Organizuoti kokybiški
kultūrinės diplomatijos
renginiai, skirti Lietuvos
valstybės atkūrimo
šimtmečiui paminėti,
kurie pareikalavo
didesnių asignavimų,
tačiau buvo orientuoti
didesnėms auditorijoms
pasiekti, užtikrino
geresnį matomumą,
Lietuvos vardo
garsinimą, kokybiškesnę

Įgyvendintos veiklos
žinutėmis, dalis apklaustųjų (14%) – organizuodami renginius,
rengdami prezentacijas.
Dauguma 2018 m. vykdytos reprezentatyvios Lietuvos gyventojų
apklausos apie užsienio politiką dalyvių sutinka (19 proc.) arba iš
dalies sutinka (51 proc.), kad užsienyje gyvenantys lietuviai duoda
nemažą naudą Lietuvai (iš viso 70 proc.) – 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
Lietuvoje likusius giminaičius ir artimuosius, kuria ar palaiko
lietuvybės židinius užsienyje.

Įgyvendinanti
institucija1

URM, EIM,
VTD prie EIM

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

P-05-0101

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

25

7
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Lietuvos diplomatinėms atstovybėms užsienyje, bendradarbiaujant su
Lietuvos diaspora, surengti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui
paminėti skirti 7 renginiai:
- akordeonisto Martyno Levickio koncertas St Martin-in-the-Fields
bažnyčioje Londone, Jungtinėje Karalystėje;
- trys instrumentinės grupės Subtilu-Z koncertai Vašingtone,
Filadelfijoje ir Baltimorėje, JAV;
- akordeonisto Martyno Levickio ir Vilniaus Mikroorkestra styginių
kvarteto koncertas Rygoje, Latvijoje;
- „Jazz Island“ koncertas Osle, Norvegijoje;
- dainininkės Rūtos Ščiogolevaitės ir pianisto Pauliaus Zdanavičiaus
koncertas Čikagoje, JAV;
- instrumentinės grupės Subtilu-Z koncertas Gardine, Baltarusijoje;
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- naujų idėjų kamerinio orkestro NIKO koncertas Kaliningrade,
Rusijoje.

100%

Retiražuotas edukacinis leidinys „Stumbrytės Plukės atostogos
Lietuvoje“ (5 tūkst. vnt.). Detalesnė informacija apie šį leidinį
pateikiama asignavimų panaudojimo lentelės 05-01-02 eilutėje.

EIM (VTD prie
EIM)

280%

2018 m. buvo įgyvendintos 28 iniciatyvos (renginiai, internetiniai
seminarai, patirties pasidalijimo sesijos ir pan.,) kuriose dalyvavo
Lietuvos diasporos atstovai. VšĮ „Versli Lietuva“ organizavo 5
renginių ciklo „Eksporto klubas“ renginius:
- Eksporto klubas: JAV (2018-07-03);
- Eksporto klubas: Inovacijos ir verslo galimybės Šiaurės Amerikoje
(2018-07-04);
- Eksporto klubas: Izraelis (2018-09-27);
- Eksporto klubas: Gyvybės mokslų sektoriaus plėtra į JAV
(2018-10-16);
- Eksporto klubas: Jungtiniai Arabų Emyratai (2018-11-28).
Renginių ciklas „Eksporto klubas“ – tai dalykinės verslininkų
diskusijos, pristatant konkrečios šalies potencialą ir aptariant jos
specifiką, ekonominius, politinius ir kultūrinius aspektus. Šių renginių
tikslas yra suteikti Lietuvos įmonių atstovams visą reikiamą
informaciją apie eksporto rinkas, įėjimo būdus, verslo kultūros
niuansus, pasidalinti turima patirtimi ir sėkmės istorijomis.
Kiekvieno „Eksporto klubo“ renginio metu patirtimi dalijasi
aptariamose rinkose patirties turintys įmonių atstovai, diasporos
verslininkai ir ekspertai. Tai padeda lengviau perprasti perspektyvius
prekybos sektorius, nišines verslo sritis, naujausias verslo tendencijas,
pasirinkti tinkamiausią įėjimo į rinką strategiją. Susitikimų metu

EIM

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.
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dalinamasi verslo istorijomis, kokie verslo modeliai geriausiai
pasiteisina konkrečioje šalyje, kaip bendrauti su vietiniais verslais.
Kitos iniciatyvos:
23 įmonėms Lietuvos diasporos atstovai ir savo sričių profesionalai
teikė konsultacijas dėl eksporto į prioritetines rinkas. Įmonės buvo
konsultuojamos Lietuvos verslui aktualiais klausimais: apie
pasirinktos eksporto rinkos konkurencinę aplinką, apie įėjimo į rinką
strategiją, įvairiais teisiniais įmonės registravimo klausimais ir pan.
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