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

Eil.
Nr.

Tikslų ir uždavinių
vertinimo kriterijų
pavadinimai, mato vienetai

2020 metų vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

Įvykdyta

Pastabos apie
neįvykdymo/ viršijimo
priežastis

Įgyvendintos veiklos

Įgyvendinanti
institucija1

131%

Didėjantis valstybės
dėmesys diasporai
sąlygoja pozityvesnį
sudarytų sąlygų
įvertinimą.

2020 m. URM atliktos reprezentatyvios užsienio lietuvių nuomonės
apklausos, kurioje dalyvavo 2288 užsienio lietuviai iš 70 šalių,
rezultatai rodo, kad 61,5% užsienyje gyvenančių lietuvių mano, kad
sąlygos išlaikyti lietuvybę gyvenant užsienyje yra, 30,6% sutinka, kad
sąlygos yra, tačiau galėtų būti ir daugiau galimybių.

URM, SADM
(JRD), ŠMSM

81%

Dėl pandemijos užsienio
lietuvių organizacijos ir
diplomatinės atstovybės
negalėjo įgyvendinti
dalies projektų.

Metų pradžioje parama skirta 22-jose šalyse planuotiems vykdyti
užsienio lietuvių organizacijų projektams, 44-iose šalyse –
diplomatinių atstovybių veiklai, skirtai stiprinti užsienio lietuvių ryšius
su Lietuva. Iš viso veikla turėjo būti vykdoma 48 šalyse.

Įvykdymo
procentas

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)

70

92

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

P-01-0101

Valstybių, kuriose remiama
užsienio lietuvių organizacijų
veikla, susijusi su lietuvybės
puoselėjimu ir „Globalios

47

38

URM

Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM), Jaunimo reikalų departamentas prie SADM (JRD), Kultūros ministerija (KM), Lietuvos kultūros taryba (LKT), Lietuvos mokslų taryba (LMT), Lietuvos nacionalinis kultūros centras (LNKC),
Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT), Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba (LVAT), Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT), Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM), Susisiekimo ministerija (SM), Sveikatos apsaugos
ministerija (SAM), Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM), Tautinių mažumų departamentas prie LRV (TMD), Užsienio reikalų ministerija (URM), Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK).
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Eil.
Nr.

Tikslų ir uždavinių
vertinimo kriterijų
pavadinimai, mato vienetai

2020 metų vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/ viršijimo
priežastis

Lietuvos“
sampratos
įtvirtinimu, skaičius

Įgyvendintos veiklos

Įgyvendinanti
institucija1

Dėl pandemijos užsienio lietuvių organizacijos ir diplomatinės
atstovybės negalėjo įgyvendinti dalies projektų: užsienio lietuvių
organizacijos projektus įgyvendino 14 šalių, diplomatinės atstovybės
– 31 šalyje. Į 32 šalis perduota tautinė atributika.
Iš viso veikla vykdyta 38 šalyse.

P-01-0102

P-01-0103

P-01-0201

Jaunų žmonių, dalyvavusių
organizuojamuose
ir
remiamuose projektuose ir
iniciatyvose,
skirtuose
užsienyje gyvenančių lietuvių
jaunimo
tarpusavio
bendradarbiavimui,
tautinio
tapatumo
išsaugojimui,
bendradarbiavimui su Lietuvos
jaunimo ir (ar) su jaunimu
dirbančiomis organizacijomis,
skaičius
Organizuotų
mokymų
ir
konsultacijų, veikiančioms ir
besikuriančioms
užsienio
lietuvių
jaunimo
organizacijoms
ir
bendruomenėms, skaičius
Plėtoti lituanistinį švietimą
užsienyje
ir
padėti
sugrįžusiems
asmenims
integruotis į Lietuvos švietimo
sistemą
Užsienio
formaliojo
ir
neformaliojo
lituanistinio
švietimo įstaigose vykdančių
lituanistinį švietimą (pagal
sutartis) specialistų skaičius

1 000

7

105

877

5

115

Finansuoti 3 užsienio lietuvių jaunimo organizacijų projektai, kuriuose
dalyvavo 846 jauni žmonės.

88%

Dėl pandemijos sąlygotų
veiklos ribojimų 1
finansuotas projektas
nebuvo vykdytas,
neįvyko 2 planuoti
mokymai.

71%

Dėl pandemijos sąlygotų
veiklos ribojimų
planuoti 2 gyvi
mokymai negalėjo
įvykti.

Organizuoti 5 mokymai–konsultacijos užsienio lietuvių jaunimo
organizacijoms (informacija apie juos pateikiama P-01-01-02 eilutėje).

SADM (JRD)

110%

Tenkinant užsienio
lietuvių formaliojo ir
neformaliojo ugdymo
įstaigų poreikį, buvo
papildomai priimta

8-iose lietuvių formaliojo ugdymo įstaigose užsienyje lituanistinį
švietimą vykdė 63 pedagogai, 35-iose neformaliojo ugdymo įstaigose
- 34 pedagogai, kuriems ŠMSM skyrė paramą pagal lituanistinio
švietimo sutartis ar mokėjo atlyginimą pagal darbo sutartis. Europos

ŠMSM

2

Organizuoti 5 nuotoliniai mokymai-konsultacijos užsienio lietuvių
jaunimo organizacijoms, kuriuos vykdė departamento darbuotojai,
veiklos efektyvumo gerinimo, organizacijų ir bendruomenių kūrimosi
ir bendradarbiavimo skatinimo temomis. Mokymuose dalyvavo 31
asmuo.

SADM (JRD)

Eil.
Nr.

P-01-0202

P-01-0203

Tikslų ir uždavinių
vertinimo kriterijų
pavadinimai, mato vienetai

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

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

2020 metų vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

50

70

Įvykdyta

3,7

83,9

Pastabos apie
neįvykdymo/ viršijimo
priežastis

Įgyvendintos veiklos

pedagogų (pagal
sutartis).

Komisijos mokyklose Briuselyje ir Liuksemburge pagal darbo sutartis
dirbo 18 Lietuvos komandiruotų pedagoginių darbuotojų.

7%

Dėl pandemijos
dalyvauti testavime
apsisprendė tik 6
mokyklos.

Toliau tęsiamas testavimo sistemos pagal Bendruosius Europos kalbų
mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis kūrimas užsienio
lituanistinėms mokykloms. 2020 m. šią veiklą vykdė Nacionalinė
švietimo agentūra, bendradarbiaudama su ŠMSM. 2020 m. testavime
dalyvavo 6 lituanistinės mokyklos.

ŠMSM

120%

Švietimo pagalbos
sugrįžtantiems į Lietuvą
teikimas yra vienas iš
prioritetinių ŠMSM
darbų, todėl pagalba
suteikta didesnei daliai
asmenų.

Įgyvendintos įvairios priemonės: metodinės medžiagos atnaujinimas,
mokinių registro tvarkymo darbai, suregistruojant pagalbos rūšis,
mokytojų kvalifikacijos tobulinimo šioje srityje renginiai.

ŠMSM

113%

Didėjantis dėmesys
diasporai sąlygoja
geresnį sudaromų
galimybių vertinimą.

2020 m. užsienio lietuvių nuomonės apklausos duomenimis, 81%
respondentų mano, kad ir negyvenant Lietuvoje galima dalyvauti
įvairių sričių Lietuvos gyvenime (31% tam pritaria iš dalies).

URM, EIM,
KM (LKT),
LVAT, LMT,
ŠMSM

20%

Dėl pandemijos 3
organizacijos
perkėlė reikšmingą
dalį projektinių

LKT finansavo 5 kultūros ir meno organizacijų projektus.
Įgyvendinant projektus, buvo sugrąžintos ar Lietuvos visuomenei
pristatytos Lietuvai svarbios kultūros vertybės iš JAV, Prancūzijos,
Vokietijos ir Rusijos.

KM (LKT)

Įvykdymo
procentas

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)

72

81

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 (vienetai)

1 000

198
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Eil.
Nr.

Tikslų ir uždavinių
vertinimo kriterijų
pavadinimai, mato vienetai

2020 metų vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/ viršijimo
priežastis

Įgyvendintos veiklos

Įgyvendinanti
institucija1

veiklų į 2021 m.

P-02-0102

P-02-0201

P-02-0202

Identifikuotų ir į interneto
puslapio
www.archyvai.lt
paieškos priemonę įtrauktų
fondų aprašymų skaičius
Skatinti užsienio lietuvius
dalyvauti su Lietuva
susijusioje ekonomikos,
mokslo, kultūros, sporto ir
kitoje veikloje

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

Užsienio
lietuvių
tyrėjų,
dalyvavusių mokslinių tyrimų
ir eksperimentinės (socialinės,

40

10

12

40

6

32

Per metus buvo identifikuoti ir į interneto puslapio archyvai.lt paieškos
priemonę įtraukti 40 užsienio lietuvių fondai, saugomi Amerikos
lietuvių kultūros archyve.

100%

60%

267%

Dėl pandemijos 3
viešųjų įstaigų ir
asociacijų projektų
vykdytojai negalėjo
įgyvendinti projektų,
URM negalėjo
organizuoti dalies
renginių.

2020 m. vykdyti
projektai, laimėję ne tik
2020, bet ir ankstesnių

4

Skatindama užsienio lietuvių įsitraukimą į Lietuvos gyvenimą ir
stiprindama jų ryšį su Lietuva, URM inicijavo, organizavo arba parėmė
iniciatyvas/projektus: organizavo nuotolinį 6 sesijų seminarą
„Užsienio lietuvių pilietiškumo skatinimas“ (60 dalyvių iš 22 šalių);
prasidėjus pandemijai ir užsidarant šalių sienoms, inicijavo užsienio
lietuvių savanorių, galėjusių padėti užsienyje strigusiems ir
negalėjusiems į Lietuvą grįžti lietuviams, duomenų bazę ir pagalbos
teikimą (daugiau nei 200 lietuvių iš 40 šalių); inicijavo ir,
bendradarbiaujant su Švietimo aprūpinimo centru, organizavo 4 dalių
nuotolinį seminarą užsienio lietuvių organizacijų ir lituanistinių
mokyklų lyderiams „Jaunosios kartos pilietiškumas“, kaip projekto
„Lyderių laikas 3” dalį (67 dalyviai iš 20 šalių); parėmė 2 viešųjų
įstaigų ir asociacijų projektus, skirtus užsienio lietuvių įsitraukimui į
Lietuvos gyvenimą; tęsė užsienio lietuvių nuopelnų puoselėjant
lietuvybę ir įsitraukimą į Lietuvos gyvenimą ir gerovės joje kūrimą
įvertinimo projektą – 2020 metais 6 užsienio lietuviai buvo apdovanoti
garbės ženklo ,,Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ medaliais.
Dėl pandemijos URM neorganizavo Rytų kraštų lietuvių jaunimo
seminaro, Globalios Lietuvos forumų Lietuvoje ir Filadelfijoje, JAV.
Užsienio lietuviai tyrėjai vykdė: mokslininkų grupių priemonės (MIP)
projektus (12 tyrėjų), nacionalinių mokslo programų „Sveikas
senėjimas“ ir „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“

LVAT

URM

LMT

Eil.
Nr.

P-02-0203

Tikslų ir uždavinių
vertinimo kriterijų
pavadinimai, mato vienetai

2020 metų vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/ viršijimo
priežastis

kultūrinės) plėtros projektuose
(MTEP), stažavusių Lietuvos
mokslo ir studijų institucijose ir
dalyvavusių Lietuvos mokslo
tarybos
administruojamų
MTEP
projektų
paraiškų
ekspertiniame
vertinime,
skaičius

metų LMT
administruojamų
programų, priemonių ir
veiklų projektų
konkursus.

Bendrose užsienio lietuvių su
Lietuva
įgyvendinamose
kultūros
iniciatyvose
dalyvavusių žmonių skaičius

Finansuotų projektų
vykdytojai pritraukė
didesnį kiekį kultūros ir
meno projektų dalyvių.

1000

4155

416%

5

Įgyvendintos veiklos

Įgyvendinanti
institucija1

projektus (2 tyrėjai), konkursinių prioritetinių tyrimų programos
„Gerovės visuomenė“ projektus (1 tyrėjas), trumpalaikius taikomųjų
mokslinių tyrimų projektus sprendimams dėl COVID-19 padarinių
priimti (2 tyrėjai).
Užsienio lietuviai tyrėjai/mokslininkai vertino: mokslininkų grupių
priemonės (MIP) projektus (1 mokslininkas), nacionalinės mokslo
programos „Modernybė Lietuvoje“ projektų paraiškas ir ataskaitas (4
mokslininkai), trumpalaikių taikomųjų mokslinių tyrimų sprendimams
dėl COVID-19 padarinių priimti projektų paraiškas (4 mokslininkai),
Baltijos mokslinių tyrimų programos projektus (4 mokslininkai),
2014–2020 m. ES fondų investicinių veiksmų programos priemonės
Nr.09.3.3-LMT-K-712 veiklos „Stažuočių po doktorantūros studijų
skatinimas“ projektų paraiškas (8 mokslininkai), 2014–2020 m. ES
fondų investicinių veiksmų programos priemonės Nr.01.2.2-LMT-K718 veiklos „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai,
skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas
atitinkančius rezultatus“ projektų paraiškas (8 mokslininkai),
„Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 m.
programos“ projektų paraiškas ir ataskaitas.
LKT finansavo 15 kultūros ir meno organizacijų projektų,
įgyvendinusių veiklą muzikos, literatūros, teatro, etninės kultūros ir
vizualiųjų menų srityse, pritraukusių kultūros ir meno projektų
dalyvius iš Austrijos, Belgijos, Čekijos, JAV, Kanados, Lenkijos,
Latvijos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Norvegijos, Prancūzijos,
Rusijos, Ukrainos ir Vokietijos.
Daugiausiai projektų dalyvių į edukacines veiklas pritraukė Stalo
teatro projektas „Tautinės ir pilietinės savimonės spektaklių sklaida
pasaulio lietuvių bendruomenėse“, Rusijos, Čekijos, Austrijos,
Liuksemburgo, Prancūzijos, Belgijos, Ukrainos, JAV ir Kanados
lietuviams pristatęs šeimai skirtus Stalo teatro spektaklius, kuriuose
nagrinėjama lietuvių tautos tremties istorija, tautinė mitologija,
etnologija, kultūra (3604 dalyviai).

KM (LKT)

Eil.
Nr.

Tikslų ir uždavinių
vertinimo kriterijų
pavadinimai, mato vienetai

2020 metų vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/ viršijimo
priežastis

Įgyvendintos veiklos

Įgyvendinanti
institucija1

EIM nefinansavo diasporos profesionalų veiklos ir nesudarė sutarties
su VšĮ „Global Lithuanian Leaders“ (GLL) dėl bendradarbiavimo su
diasporos profesionalais.
P-02-0204

Užsienio lietuvių kontaktų
tinklo narių skaičius

300

167

56%

EIM veiklos nevykdė.

41%

Išlieka didelė šio
klausimo tikslumo
paklaida, nes 60%
apklaustųjų šiais
klausimais nesidomi ir
negali atsakyti, ar tokios
informacijos pakanka.

URM apklausos rezultatai rodo, kad 28% apklaustųjų užsienio lietuvių
sutinka, kad jiems pakanka informacijos grįžimo ir reintegracijos į
Lietuvą klausimais (visiškai pakanka – 4%, pakanka, tik reikia surasti
– 24%). Didžioji dalis (60%) užsienio lietuvių atsakė, kad nesidomėjo
ir todėl negali atsakyti į šį klausimą.

URM, SADM,
SAM, VLK,
ŠMSM

115%

Publikacijos Globalios
Lietuvos tema
socialiniame tinkle
Facebook sulaukia
didesnio dėmesio.

Administruota socialinio tinklo Facebook paskyra „Globali Lietuva –
Global Lithuania“. Kasdienis paskyros pildymas, temų aktualumas
(įsitraukimo į valstybės gyvenimą galimybės, tapatybės išsaugojimo
istorijos, grįžimo gyventi į Lietuvą sėkmės istorijos, informacija apie
Globalios Lietuvos programos įgyvendinimo priemones, įvairius
konkursus, kt., Lietuvos pasiekimų pristatymas, aktyvi informacinė

URM

GLL savo iniciatyva tęsė bendradarbiavimą su diasporos
profesionalais ir jos administruojamas profesionalų kontaktų tinklas
pasipildė 167 naujais nariais iš 14 šalių (šiuo metu iš viso 2247 nariai),
2 naujais diasporos profesionalų klubais Nyderlanduose ir Italijoje.

EIM

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)

68

28

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

P-03-0101

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

17 000

19 596

6

Eil.
Nr.

Tikslų ir uždavinių
vertinimo kriterijų
pavadinimai, mato vienetai

2020 metų vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/ viršijimo
priežastis

Įgyvendintos veiklos

Įgyvendinanti
institucija1

kampanija, skatinusi dalyvauti Seimo rinkimuose) per metus išaugino
paskyros sekėjų skaičių iki 19303 (+20%).

P-03-0102

Įgyvendintų
užsienio
lietuviams
svarbios
informacijos
sveikatos
apsaugos klausimais sklaidos
priemonių skaičius

P-03-0103

Lietuvos
profesionalų
skaičius

diasporos
tinklų
narių

1

2000

1

-

Reguliariai dalintasi informacija su 238 užsienio lietuvių organizacijų
paskirtais kontaktiniais asmenimis, kuriems informacija siunčiama el.
paštu, taip pat su 55 Globalios Lietuvos programos koordinatorių
tinklo nariais.
VLK prie SAM rengė aktualią diasporai informaciją sveikatos
apsaugos klausimais, rūpinosi jos sklaida, gyventojų konsultavimu:
rengė atitinkamus pranešimus spaudai, platintus per naujienų agentūrą
ELTA, socialinių tinklų VLK paskyras; nuolat naujino informaciją
VLK interneto skyriuje „Apie sveikatos draudimą užsienyje
gyvenantiems lietuviams“; aktualiausias VLK naujienas vertė ir skelbė
VLK interneto svetainėje anglų kalba; išleido informacinį leidinį „Aš
tik noriu paklausti arba kas dažniausiai rūpi pacientams“, kuriame
supažindinama su PSDF biudžeto lėšomis apmokamomis sveikatos
priežiūros paslaugomis, galimybėmis, kurias piliečiams užtikrina
privalomasis sveikatos draudimas; bendradarbiaudama su TMO
Vilniaus biuro Migracijos informacijos centru „Renkuosi Lietuvą“,
naujino jo interneto svetainėje skelbiamą informaciją apie sveikatos
apsaugą Lietuvoje, rengė atsakymus į sveikatos srities užklausas; VLK
pradėjo bendradarbiavimą su International House projektu, skirtu
užsieniečiams ir grįžtantiems lietuviams – surinko ir susistemino šio
projekto rengėjams reikalingą informaciją; vieno langelio principu
dirbantys VLK specialistai teikė informaciją užsienio lietuviams
privalomojo sveikatos draudimo, sveikatos paslaugų teikimo
klausimais; įrengė specialius lipdukus su QR kodu, kurį nuskenavus
išmaniuoju prietaisu (pavyzdžiui, mobiliuoju telefonu) galima
pamatyti, kokiais kontaktais teikiamos VLK specialistų konsultacijos
nurodytomis užsienio kalbomis.

100%

0%

Dėl naujų asmens
duomenų apsaugos
reglamentavimo
reikalavimų, taikomų
nuo 2018 m.,

7

Atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugos reikalavimus, pasiūlyta
atsisakyti tinklų narių skaičiaus rodiklio.

SAM, VLK

URM
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Tikslų ir uždavinių
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pavadinimai, mato vienetai
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Pastabos apie
neįvykdymo/ viršijimo
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Įgyvendintos veiklos

Įgyvendinanti
institucija1

profesionalų duomenų
bazė nebenaudojama.

P-03-0104

P-03-0105

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

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

150

150

0

163

Siekiant nedubliuoti veiklų su TMO Vilniaus biuro Migracijos
informacijos centru „Renkuosi Lietuvą“, kuris nuo 2020 m. birželio
mėn. teikia nemokamų psichologinių konsultacijų paslaugą
svarstantiems grįžti į Lietuvą ar jau grįžusiems lietuviams, SADM
2020 m. veiklos nevykdė.

0%

Dėl dubliuojamos
veiklos kriterijus
nevykdytas.

109%

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

URM užsienio lietuvių apklausos rezultatai rodo, kad 88% užsienio
lietuvių sutinka su teiginiu, kad Lietuvos viešosios paslaugos atitinka
jų poreikius (iš jų iš dalies sutinka 36%). 80% užsienio lietuvių sutinka,
kad Lietuvos komunikacijos priemonės atitinka jų lūkesčius (iš jų iš
dalies sutinka 32%).

URM, LRT,
SM, RRT

Televizijos programa LRT LITUANICA transliuojama ir prieinama
per mažiausiai 14 šaltinių, iš jų: per portalą lrt.lt, platformą YouTube,
Apple TV platformą, mobiliąsias programėles „LRT.lt“ ir „LRT

LRT, SM, RRT

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

SADM

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
programų pasiekiamumą ir
plėtrą užsienyje
Šaltinių,
per
kuriuos
transliuojama
televizijos
programa LRT LITUANICA,

77

88

114%

Didėjantis dėmesys
diasporai sąlygoja
geresnį viešųjų paslaugų
vertinimą.

8

14

175%

Sudaryta naujų ir
atnaujinta daugiau nei
planuota sutarčių su
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Eil.
Nr.

Tikslų ir uždavinių
vertinimo kriterijų
pavadinimai, mato vienetai

2020 metų vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

Įvykdyta

Pastabos apie
neįvykdymo/ viršijimo
priežastis

Įgyvendintos veiklos

užsienio ir Lietuvos
televizijos bendrovėmis
dėl televizijos LRT.lt
signalo perdavimo
kabeliniais tinklais.

grotuvas“, taip pat programa transliuojama į Lenkijos šiaurės rytų
regioną skaitmeniniu antžeminiu būdu specialiai tam tikslui LRT
paskirtu radijo dažniu ir per šaltinius, kuriuos administruoja 8 užsienio
ir Lietuvos televizijos bendrovės, sudariusios sutartis su LRT dėl
televizijos LRT LITUANICA retransliavimo.

476%

LRT turinio vartotojų
augimui įtakos turėjo
pandemija, padidinusi
patikimų naujienų iš
Lietuvos aktualumą, taip
pat nuolat stiprinamas
aktualus turinys ir
aukštas tarptautinio
internetinio ryšio kanalo
galingumas.

2020 m. toliau augo portalo lrt.lt vartotojų iš užsienio skaičius.
Palyginti su vartotojų iš užsienio skaičiumi 2019 m. – 311 tūkst. per
mėnesį metų pabaigoje, 2020 m. šis skaičius išaugo beveik 88 proc. ir
siekė 585 tūkst. vartotojų per mėnesį.

LRT

118%

Atsiradus poreikiui ir
galimybei papildomai
ištransliuota iš anksto
nenumatytų TV
programų.

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

Apklausos rezultatai rodo, kad daugiau kaip pusė (55%) užsienio
lietuvių mano, kad Lietuva yra vis geriau žinoma jų buvimo valstybėje.
43% apklaustųjų manė, kad žinomumas išlieka toks pat.

URM

Didžioji dauguma 2020 m. vykdytos reprezentatyvios Lietuvos
gyventojų apklausos apie užsienio politiką dalyvių sutinka (42%) arba
iš dalies sutinka (45%), kad užsienyje gyvenantys lietuviai duoda

URM

Įvykdymo
procentas

skaičius (LRT.LT, YouTube,
kabelinės
televizijos
operatoriai,
programėlės
mobiliesiems
įrenginiams,
skaitmeninės
antžeminės
transliacijos į Lenkijos šiaurės
rytų regioną ir kt.)

P-04-0102

P-04-0103

Unikalių vartotojų iš užsienio
šalių, žiūrinčių LRT programas
internetu, skaičius (tūkstančiais
per mėnesį)

Specialių televizijos laidų apie
Lietuvą užsienio lietuviams ir
Lietuvai apie užsienio lietuvių
gyvenimą, organizacijas ir jų
veiklą
trukmė
(valandų
skaičius)
Skatinti Lietuvos diasporą
įsitraukti į informacijos apie
Lietuvą sklaidą pasaulyje

123

130

585

154

R-05-01

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

40

55

138%

R-05-02

Lietuvos
visuomenės
informuotumas apie Lietuvos
diasporos veiklą (procentai)

55

87

158%

Užsienio lietuvių veikla,
prisidedanti prie
Lietuvos žinomumo
didėjimo, sąlygoja
geresnį žinomumo
vertinimą.
Didėjantis dėmesys
diasporai ir informacijos
apie jos veiklą sklaidai
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Įgyvendinanti
institucija1

Eil.
Nr.

Tikslų ir uždavinių
vertinimo kriterijų
pavadinimai, mato vienetai

2020 metų vertinimo kriterijų
reikšmės
Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymo
procentas

Pastabos apie
neįvykdymo/ viršijimo
priežastis
sąlygojo geresnį
informuotumo apie
diasporos veiklą
vertinimą.

Įgyvendintos veiklos

Įgyvendinanti
institucija1

nemažą naudą Lietuvai (iš viso 87%) – 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.

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 ratą

P-05-0101

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

25

19

76%

Pandemija koregavo
daugelio Lietuvos
diplomatinių atstovybių
planus, tačiau
ieškodamos inovatyvių
formų, didžioji dalis
juos įgyvendino.

10

Lietuvos diplomatinės atstovybės užsienyje, bendradarbiaudamos su
Lietuvos diaspora, surengė 19 Lietuvą pristatančių kultūrinės ir
viešosios diplomatijos renginių ir iniciatyvų Austrijoje, Baltarusijoje,
Čekijoje, Graikijoje, Gruzijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose,
Lenkijoje, Nyderlanduose, Norvegijoje, Rusijoje ir Vengrijoje.

URM

