INFORMACIJA APIE „GLOBALIOS LIETUVOS“ – UŽSIENIO LIETUVIŲ ĮSITRAUKIMO Į
VALSTYBĖS GYVENIMĄ – KŪRIMO 2011–2019 M. PROGRAMOS 2015–2017 M.
TARPINTITUCINIO VEIKLOS PLANO 2015 M. ĮGYVENDINIMO REZULTATUS
„Globalios Lietuvos“ idėja grįsta suvokimu, kad esame viena Lietuvos tauta ir kiekvienas
motyvuotas lietuvis ar su Lietuva save siejantis asmuo yra svarbus ir reikalingas Lietuvai, nesvarbu, kur
jis dirbtų ir gyventų, kiekvienas savo žiniomis, idėjomis ir patirtimi gali prisidėti prie valstybės ir
visuomenės pažangos.
Ši idėja įtvirtinta Globalios Lietuvos – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo
2011–2019 m. programoje (toliau – Programa), kuria siekiama palaikyti ryšius su užsienio lietuviais bei
telkti Lietuvos diasporą Lietuvos valstybei stiprinti ir jos vardui garsinti.
Programa pradėta įgyvendinti 2012 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d.
nutarimu Nr. 1219 patvirtinus Programos įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos planą (toliau – Globalios
Lietuvos TVP) ir sukūrus institucinę sąrangą, leidusią įtraukti į veiklą „arčiausiai“ užsienio lietuvių
esančias Lietuvos diplomatines atstovybes. Globalios Lietuvos TVP, atsižvelgiant į Finansų ministerijos
institucijoms pateiktus maksimaliuosius asignavimus, yra kasmet derinamas su dalyvaujančiomis
institucijomis, tikslinamas ir teikiamas tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei.
ASIGNAVIMAI
Kadangi Programai įgyvendinti nėra skiriamas atskiras finansavimas, įgyvendinančios institucijos,
kasmet tvirtindamos savo metinį biudžetą, dalį asignavimų numato Programos įgyvendinimui. Jau kelinti
metai pastebima institucijų skiriamų asignavimų didėjimo tendencija. 2015 metais Globalios
Lietuvos programos įgyvendinimui numatyta 15 proc. daugiau lėšų (0,5 mln. eurų) nei 2014 metais.
Didžiąją Programos įgyvendinimui skiriamų asignavimų dalį sudaro Švietimo ir mokslo ministerijos,
Užsienio reikalų ministerijos, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos asignavimai.
Ketvirtaisiais programos įgyvendinimo metais septynios institucijos, vykdydamos
Vyriausybės nutarimu patvirtintą 2015–2017 m. Globalios Lietuvos TVP, panaudojo 3 466,4 tūkst.
eurų. Lyginant 2014 ir 2015 metus, lėšų įsisavinimo procentas išaugo nuo 87,7 proc. iki 93,2 proc.
Susumavus didesnio finansavimo ir pagerėjusio lėšų įsisavinimo efektus, 2015 metais įvairioms
Globalios Lietuvos programą įgyvendinančioms priemonėms panaudota 638 tūkst. eurų daugiau nei
ankstesniais metais.
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Lyginant lėšų įsisavinimo procentą pagal institucijas, pažymėtina, kad Užsienio reikalų ministerija
ir Ūkio ministerija panaudojo praktiškai visas numatytas lėšas (99,3–99,9 proc.). Lyginant su
ankstesniais metais, pastebimas ženklus Užsienio reikalų ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos ir
Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos lėšų įsisavinimo pagerėjimas (6–10 proc.). Tuo tarpu Kultūros
ministerijos lėšų įsisavinimo procentas sumažėjo 21,1 proc., o Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
– 1.9 proc. Detali informacija apie lėšų panaudojimą, pasiektus rezultatus ir įgyvendinimo problemas
pateikiama TVP prieduose.
1 grafikas. 2014 ir 2015 metais Programos įgyvendinimui panaudotų asignavimų palyginimas pagal
institucijas
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Iš pateikto grafiko matyti, kad 2015 metais beveik visos institucijos Globalios Lietuvos programos
įgyvendinimui panaudojo daugiau lėšų nei 2014 metais.
PAGRINDINĖS PROGRAMOS VEIKLOS KRYPTYS
Įgyvendinant Programą, atsižvelgiama į globalizacijos iššūkius, diasporos kompleksiškumą bei
skirtingus jos poreikius. Siekiant sutelkti Lietuvos diasporą valstybei stiprinti ir jos vardui garsinti, veikla
orientuojama dviem pagrindinėmis kryptimis: užsienio lietuvių bendruomenių ir organizacijų
stiprinimo, nes tik gerai organizuotos, pripažintos buvimo šalyje, turinčios nepriklausomą finansavimo
pagrindą ir vadovaudamosi aiškiais tikslais bei vertybėmis, jos gali suburti užsienio lietuvius, atstovauti
jų teisėtiems interesams ir įgyvendinti visai valstybei ir užsienio lietuviams svarbius projektus; ryšių su
užsienio lietuviais profesionalais stiprinimo, nes šie asmenys, pasiekę laimėjimų profesinėje srityje,
pripažinti ir įtakingi savo buvimo šalyje, gali konkrečiais projektais prisidėti prie Lietuvos gerovės
kūrimo, investicijų pritraukimo, profesinės mentorystės projektų, konsultavimo, Lietuvos
konkurencingumo didinimo.
˗

Dirbant šiomis kryptimis, Programoje dalyvaujančios institucijos nuosekliai siekė:
padėti išsaugoti ir įtvirtinti lietuvišką tapatybę, remiant užsienyje veikiančių bendruomenių ir
organizacijų veiklą, bendruomeniškumą, ugdant gebėjimus bei plečiant galimybes mokytis lietuvių
kalbos, puoselėti tradicijas;
2

˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

paskatinti atstovauti Lietuvos interesams, stiprinant užsienio lietuvių organizacijas ir plėtojant ryšius
su organizacijoms nepriklausančiais verslo, meno, mokslo, politikos ir kitų sričių lietuvių kilmės
profesionalais;
sudaryti sąlygas užsienio lietuviams savo žiniomis, patirtimi ir pasiekimais įvairiose srityse prisidėti
prie Lietuvos gerovės kūrimo ir pažangos;
skatinti ir aktyvinti Lietuvos diasporos atstovų įsitraukimą į Lietuvos regionų gyvenimą;
teikti aktualią informaciją užsienio lietuvių organizacijoms ir bendruomenėms, rengti mokymus;
sudaryti sąlygas jaunimui atlikti praktiką, stažuotis Lietuvoje ir užsienio lietuvių bendruomenėse.
Įgyvendinant Globalios Lietuvos tikslus, užsienio lietuviai buvo kviečiami:
stiprinti užsienio lietuvių organizacijas, ugdyti efektyviai veiklai reikalingus gebėjimus;
puoselėti lietuviškas tradicijas, lietuvių kalbą, istorinę atmintį;
garsinti Lietuvą ir jos pasiekimus, su Lietuvos istorija bei kultūra supažindinti savo draugus buvimo
šalyje;
skatinti įsitraukti į atvykstamojo turizmo į Lietuvą populiarinimą, aktyviai kviesti draugus aplankyti
Lietuvą ir atvykti patiems;
investuoti Lietuvoje, plėtoti su Lietuva susijusį verslą, skatinti vietos verslininkus investuoti
Lietuvoje.

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS - PROGRAMOS KOORDINATORĖS - VEIKLA
Ministerija parengė ir suderino su dalyvaujančiomis institucijomis 2016–2018 m. „Globalios
Lietuvos“ TVP, kuris patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, parengė ir pateikė
Vyriausybei 2014 m. Globalios Lietuvos TVP įgyvendinimo ataskaitą. Globalios Lietuvos TVP
įgyvendinimas pristatytas Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komitete, Lietuvos Respublikos
Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos, Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisijos,
Pasaulio lietuvių bendruomenės Seimo posėdžiuose.
Pagal kompetenciją Ministerijos įgyvendintos „Globalios Lietuvos“ programos priemonės leido
sustiprinti užsienio lietuvius vienijančias, tarp jų – jaunimo, organizacijas ir jų veiklą, plėsti naują
diasporos politikos kryptį – darbą su užsienio lietuvių profesionalais ir jų įtraukimą į atstovavimą
Lietuvos interesams pasaulyje, užtikrinti užsienio lietuvių projektinės veiklos rėmimą, sutelkti
valstybės institucijas bendrų su užsienio lietuviais tikslų pasiekimui.
Įgyvendindama šiuos tikslus, 2015 m. URM parėmė 213 projektų, skatinančių ir remiančių
lietuvybės išsaugojimą, bendruomeniškumo ugdymą, įsitraukimą į valstybės gyvenimą (iš jų 137 bendrus
LR diplomatinių atstovybių kartu su užsienio lietuviais vykdytus projektus, 67 užsienio lietuvių
organizacijų projektus, 9 asociacijų ir viešųjų įstaigų projektus). Iš viso šiems projektams įgyvendinti
skirta apie 194 tūkst. eurų. Pasitelkiant URM Informacijos ir viešųjų ryšių departamento patirtį, surengta
18 Lietuvos pristatymo ir teigiamo įvaizdžio formavimo užsienyje projektų ir iniciatyvų, kuriuos
įgyvendinant dalyvavo Lietuvos diaspora ir Lietuvos draugai, vykdyti Lietuvai reikšmingo kultūros
paveldo globos, apsaugos ir įamžinimo projektai.
2015 m. URM organizavo „Globalios Lietuvos“ programą pristatančius ir kitų užsienio lietuviams
aktualių sričių aptarimui skirtus seminarus užsienio lietuvių organizacijose (iš viso 6 seminarai
Norvegijoje, Airijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje), siekdama aktyvinti darbą su lietuviais Rytų
kraštuose, organizavo pirmąjį Rytų kraštų lietuvių jaunimo 3 dienų seminarą Vilniuje, kuriame dalyvavo
lietuvių kilmės jaunimas iš Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos, Gruzijos ir Armėnijos, skatindama užsienio
lietuvius aktyviai pristatyti Lietuvą savo gyvenamosiose šalyse, organizavo pirmąjį seminarų ciklo
„Pristatome Lietuvą“ renginį, skirtą turizmui – tema pasirinkta siekiant pasitelkti Lietuvos diasporos
patirtį ir ryšius kuo plačiau pristatyti Lietuvą pasauliui, skatinti Lietuvos diasporą įsitraukti į
atvykstamojo turizmo į Lietuvą populiarinimą. Seminare dalyvavo lietuviai, gyvenantys prioritetinėse
Lietuvai turizmo rinkose, seminaro metu pasirašyti bendradarbiavimo memorandumai tarp Valstybinio
turizmo departamento ir Pasaulio lietuvių bendruomenės, taip pat departamento ir Švedijos lietuvių
bendruomenės bei Norvegijos Oppland ir Hedmark lietuvių bendruomenės. Pasitelkiant URM Išorinių
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ekonominių santykių departamento patirtį, surengta 13 Lietuvos ekonominius interesus pristatančių
renginių ir iniciatyvų, kuriuose dalyvavo ir Lietuvos diasporos atstovai.
Lietuvos diasporos profesionalų telkimas – nauja ir labai svarbi veiklos sritis, kurią vykdydama
URM skatina ir remia diasporos profesionalų tinklų pagal interesų sritis kūrimąsi, bendrų sritinių
projektų, patirties dalinimosi iniciatyvų kūrimą, dalyvavimą konkrečių Lietuvos ekonomikos, kultūros,
mokslo projektų įgyvendinime. 2015 m. URM rėmė kūrėjų, menininkų tinklus (kino filmų programa
„Lietuviai svetur“, tarptautinis muzikos festivalis „Sugrįžimai“, „Migruojantys paukščiai“), jaunimo
tinklus (Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos bei organizacijos projektai, Europos lietuvių jaunimo,
Vidurio Europos lietuvių jaunimo susitikimai, organizuotas Rytų kraštų lietuvių jaunimo seminaras),
profesionalų tinklus(„Globalios Lietuvos apdovanojimai 2015“), vietos bendruomenių ir diasporos
tinklus („City Alumni“, organizuota konferencija, skirta Lietuvos savivaldybių ir diasporos
bendradarbiavimo galimybių pristatymui ir aptarimui, bendrų galimų iniciatyvų ir projektų kūrimui bei
skatinimui). Kartu su Lietuvos verslo konfederacija ir kitomis institucijomis 2015 m. spalio 20–21 d. Tel
Avive (Izraelis) surengė septintąjį Pasaulio lietuvių ekonomikos forumą, kurio pagrindinės temos buvo
gyvybės mokslai, aukštosios technologijos, inovacijos, moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra,
Lietuvos–Izraelio bendradarbiavimo šiose srityse galimybės. Forume dalyvavo žymūs Lietuvos ir
Izraelio politikos, mokslo ir verslo atstovai, pasaulio lietuviai iš JAV, Šveicarijos, Izraelio ir Austrijos
(iš viso 150 dalyvių).
Atsižvelgiant į tai, kad aktualios informacijos sklaida yra itin svarbi sėkmingam „Globalios
Lietuvos“ programos įgyvendinimui, šiai veiklai taip pat skirtas didelis dėmesys: aktuali informacija
skelbta URM internetinėje svetainėje, administruota URM Užsienio lietuvių departamento įsteigta
paskyra socialiniame tinkle Facebook „Globalus tinklas Lietuvai“, užsienio lietuvių organizacijoms
aktuali informacija reguliariai platinta elektroniniais užsienio lietuvių organizacijų, žiniasklaidos
adresais, paremtas projektas „Tapatybė.LT“, esantis „Pasaulio lietuvių žinių“ (vienintelė informacinė
laida, skirta užsienio lietuvių organizacijų veiklos viešinimui) dalimi, pagal sutartį su Pasaulio lietuvių
bendruomene paremta žurnalo „Pasaulio lietuvis“ leidyba.
Aktyvią veiklą, įgyvendinant „Globalios Lietuvos“ tikslus, atspindi ir 2015 m. URM užsakymu
atliktos užsienio lietuvių nuomonės apklausos rezultatai, kurie rodo, kad daugėja užsienio lietuvių,
manančių, jog sąlygos išlaikyti lietuvybę ir tautiškumą užsienyje pagerėjo – 2014 m. taip manančių buvo
28%, o 2015 m. šiam teiginiui pritarė 59% apklaustųjų. Dauguma apklaustųjų Lietuvos institucijų veiklą
įgyvendinant „Globalios Lietuvos“ programos tikslus vertina palankiai. Absoliučiai daugumai užsienio
lietuvių (89%) lietuvybės išlaikymas yra svarbus, 70% užsienio lietuvių mano, kad bėgant laikui
atsiranda/sudaromos vis platesnės galimybės dalyvauti įvairių sričių Lietuvos gyvenime, kai tuo tarpu
2014 m. tik 18,5% respondentų įvertino, kad galimybės yra labai geros arba geros. Apklausoje dalyvavo
1720 užsienio lietuvių iš 55 šalių.
KITŲ PROGRAMĄ ĮGYVENDINANČIŲ INSTITUCIJŲ VEIKLOS SRITYS
ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA ir LIETUVOS MOKSLO TARYBA: rėmė formaliojo ir
neformaliojo ugdymo įstaigų užsienyje veiklą švietimo srityje, organizavo vasaros stovyklas užsienio
lietuvių vaikams, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminarus, rengė internetinį lietuvių kalbos
mokymo kursą ir mokymo priemones, rėmė Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų praktiką užsienio
lietuvių formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigose, lietuvių bendruomenėse ir LR diplomatinėse
atstovybėse, organizavo lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų naudojantis standartizuotais testais
įsivertinimą neformaliojo ugdymo įstaigose užsienyje, taip pat dalyvavo kuriant lietuvių kalbos
mokėjimo lygio (A1, A2, B1) pagal Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo
metmenis, priimtus Europos Tarybos, įvertinimo testo pavyzdį, stiprino Lietuvoje ir užsienyje
gyvenančių mokslininkų ryšius, skatino užsienio lietuvių studijas Lietuvoje (6-iose lietuviškose
formaliojo ugdymo įstaigose užsienyje dirbo 49 iš Lietuvos siųsti pedagogai, 37-iose neformaliojo
ugdymo įstaigose Rusijoje (tarp jų ir Kaliningrado srityje), Baltarusijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Gruzijoje
ir Ukrainoje dirbo 39 mokytojai iš Lietuvos. Įvykdytas užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio
švietimo projektų konkursas. Finansuoti 107 projektai iš 20 kraštų, skiriant 253,7 tūkst. eurų. Švietimo
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ir mokslo ministro įsakymu skirtos penkios mokslo premijos užsienio lietuviams mokslininkams už
aukšto tarptautinio lygio mokslo pasiekimus. Vykdyta 11 mokslo projektų, 5 mokslininkai dalyvavo
stažuotėse Lietuvoje, 2 – ekspertinio vertinimo veikloje. Nuo programos vykdymo pradžios jau pasiekta,
kad potencialiai kiekviena Lietuvos savivaldybė yra pasirengusi mokyti iš užsienio grįžusių šeimų
vaikus.
LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA: plėtė užsienio lietuviams skirto televizijos
kanalo „LRT Lituanica“ transliavimo per palydovus tinklą ir užsienio valstybių kabelinių televizijų
tinklus („LRT Lituanica“ transliuojama per 2 palydovus Europai ir Šiaurės Amerikai 24 val./parą), rengė
specialias televizijos ir radijo laidas apie Lietuvą užsienio lietuviams ir Lietuvai apie užsienio lietuvių
organizacijas.
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA: teikė užsienio lietuviams aktualią informaciją
socialinės apsaugos, gyvenimo ir darbo Lietuvoje klausimais (išleistas kasmet atnaujinamas elektroninis
leidinys „Gyvenimas ir darbas Lietuvoje“, kuriame susistemintai pateikta informacija apie darbą, verslo
pradžią, mokesčius, socialines garantijas, sveikatos apsaugą, socialinį būstą, švietimą, jaunimo politiką,
Lietuvos Respublikos pilietybės klausimus), užtikrino psichologinių konsultacijų teikimą emigracijos
paliestiems asmenims. Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
rėmė užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklą ir jų mokymus (užsienio lietuvių jaunimo
organizacijų veiklos 2015 m. finansavimo konkursui skirta 34,8 tūkst. eurų, mokymams – 12,5 tūkst.
eurų).
LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO TARNYBA: koordinavo užsienio lietuvių archyvų
tvarkymą ir jų integravimą į informacinę erdvę. Per metus identifikuota ir į informacinę erdvę integruota
net 40 užsienio lietuvių saugomų dokumentų rinkinių. Teiktos konsultacijos užsienio lietuvių
organizacijų archyvų specialistams. 2015 m. pradėta kaupti lietuvių išeivijos archyvų Lietuvoje ir
užsienyje duomenų bazė, LVAT interneto svetainėje pradėjo veikti paieškos sistema.
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA: teikė aktualią informaciją sveikatos apsaugos klausimais,
stiprina bendradarbiavimą su Lietuvos diaspora ir savivaldybių atstovais.
ŪKIO MINISTERIJA (IR VALSTYBINIS TURIZMO DEPARTAMENTAS): kartu su Lietuvos verslo
konfederacija ir Užsienio reikalų ministerija dalyvavo organizuojant Pasaulio lietuvių ekonomikos
forumą, kartu su VšĮ „Versli Lietuva“ ir VšĮ „Globalios Lietuvos Lyderiai“ skatino verslo profesionalų
kontaktų tinklų kūrimą, kartu su VšĮ „Investuok Lietuvoje“ koordinuodama programą „Kurk Lietuvai“,
sėkmingai išplėstą į Lietuvos savivaldybes, skatino užsienio lietuvius stažuotis Lietuvoje, skleidė
informaciją apie verslo bendradarbiavimo galimybes. Valstybinis turizmo departamentas organizavo
Lietuvos pristatymo užsienyje renginius, bendradarbiavo su užsienio lietuvių organizacijomis turizmo
rinkodaros srityje, leido informacinę medžiagą apie Lietuvą.
KULTŪROS MINISTERIJA: per kultūros atašė tinklą, įtraukiant Lietuvos diasporos atstovus,
organizavo Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo klausimams skirtus kultūros renginius, prisidėjo
rengiant bendrus Lietuvos ir užsienio lietuvių kūrėjų projektus, rinko informaciją apie Lietuvos kūrėjus
užsienyje, organizavo Lietuvos pristatymo užsienyje projektus ir iniciatyvas (tęstas video blogo
www.thedeepsplash.com projektas – toliau publikuota informacija apie užsienio šalyse gyvenančius
lietuvių menininkus). Skaitmenintas užsienyje esantis lietuviškasis architektūrinis paveldas, įsigyta
archyvinių dokumentų, susijusių su M. K. Oginskiu ir kitais Oginskiais, sudaryta nauja tarptautinė
kilnojamoji paroda M. K. Oginskio 15-osioms gimimo metinėms, tęstas Lietuvai reikšmingo kultūros
paveldo ikonografinės medžiagos duomenų bazės kaupimas ir kt., per Lietuvos kultūros tarybą vykdytas
„Globalios Lietuvos“ idėjos sklaidai skirtų projektų finansavimo konkursas, kuriame galėjo dalyvauti
Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys, už bendradarbiavimą su užsienio lietuvių organizacijomis
skiriant prioritetinius balus.
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KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTAS: 2015 m. pradėjo X Pasaulio lietuvių sporto
žaidynių organizacinius darbus, finansavo užsienio lietuvių organizacijų kūno kultūros ir sporto
projektus.
VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA IR INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS
KOMITETAS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS (IVPK): atsakingi už balsavimo internetu
sistemos sukūrimą ir įdiegimą, užsienio lietuviams skirtos(-ų) atskiros (-ų) rinkimų apygardos(-ų)
sukūrimą. IVPK nuo 2014 m. paprašė išbraukti priemones, kurioms kasmet numatydavo ~579,2 tūkst.
eurų balsavimo internetu informacinei sistemai kurti, iki LR Seimas priims rinkimus reglamentuojančių
teisės aktų pakeitimus. Sprendimas priimtas atsižvelgus į ankstesniais metais nepanaudojamus
asignavimus, kurie „dirbtinai“ padidindavo biudžetą sukeldami nepagrįstus lūkesčius.
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