INFORMACIJA APIE „GLOBALIOS LIETUVOS“ – UŽSIENIO LIETUVIŲ ĮSITRAUKIMO Į
VALSTYBĖS GYVENIMĄ – KŪRIMO 2011–2019 M. PROGRAMOS 2016–2018 M.
TARPINTITUCINIO VEIKLOS PLANO 2016 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.
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.
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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;
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.
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ASIGNAVIMAI
Kadangi Programai įgyvendinti nėra skiriamas atskiras finansavimas, įgyvendinančios institucijos,
kasmet tvirtindamos savo metinį biudžetą, dalį asignavimų numato Programos įgyvendinimui. Vertinant
visą programos įgyvendinimo laikotarpį pastebima institucijų skiriamų asignavimų didėjimo
tendencija. Didžiąją Programos įgyvendinimui skiriamų asignavimų dalį sudaro Švietimo ir mokslo
ministerijos, Užsienio reikalų ministerijos, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos asignavimai.
1 lentelė. 2012–2016 metais Programos įgyvendinimui panaudoti asignavimai
Įgyvendinanti institucija
Švietimo ir mokslo ministerija
Lietuvos nacionalinis radijas ir
televizija
Užsienio reikalų ministerija
Kūno kultūros ir sporto departamentas
Kultūros ministerija
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija
Ūkio ministerija
Lietuvos statistikos departamentas
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
Iš viso:

2012 metai
1482,9

2013 metai
1994,6

2014 metai
1848,9

2015 metai
2404,8

2016 metai
1898,1

521,3

550,3

522,3

572,9

956,4

434,8
0
16,9

310,9
144,8
19,4

297
0
72

329,4
0
91,1

324,8
0
103,9

53,3

55,1

56

55,8

54,5

8,6
0
1,9
2519,7

11,8
0
2,3
3089,2

14,2
13,4
4,6
2828,4

14,4
0
5,8
3474,2

13,6
0
6
3357,3

1 grafikas. 2012–2016 metais Programos įgyvendinimui panaudoti asignavimai (tūkst. eurų)
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Penktaisiais programos įgyvendinimo metais septynios institucijos, vykdydamos Vyriausybės
2015 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1316 patvirtintą 2016–2018 m. Globalios Lietuvos TVP,
panaudojo 3 357,3 tūkst. eurų.
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2 grafikas. 2016 metais Programos įgyvendinimui panaudoti asignavimai pagal institucijas

KM
3,1%

SADM
1,6%

ŪM
0,4%

LVAT
0,2%
Švietimo ir mokslo ministerija – 1898,1 tūkst. eur

URM
9,7%

Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija – 956,4 tūkst. eur
Užsienio reikalų ministerija – 324,8 tūkst. eur

LRT
28,5%

ŠMM
56,5%

Kultūros ministerija – 103,9 tūkst. eur
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija – 54,5 tūkst. eur
Ūkio ministerija – 13,6 tūkst. eur
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba – 6 tūkst. eur

Detali informacija apie lėšų panaudojimą pateikiama TVP priede.

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS – PROGRAMOS KOORDINATORĖS – VEIKLA
Ministerija parengė ir suderino su dalyvaujančiomis institucijomis 2017–2019 m. „Globalios
Lietuvos“ TVP, kuris patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu – prie dalyvaujančių
institucijų prisijungė Vidaus reikalų ministerija, užtikrinsianti projekto www.renkuosilietuva.lt
tęstinumą. Taip pat parengė ir pateikė Vyriausybei 2015 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 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, 2016 m. URM parėmė 177 projektus, skatinančius ir remiančius
lietuvybės išsaugojimą, bendruomeniškumo ugdymą, įsitraukimą į valstybės gyvenimą (iš jų 128 bendrus
LR diplomatinių atstovybių kartu su užsienio lietuviais vykdytus projektus, 43 užsienio lietuvių
organizacijų projektus, 6 asociacijų ir viešųjų įstaigų projektus). Iš viso šiems projektams įgyvendinti
skirta apie 181 tūkst. eurų. Pasitelkiant URM Informacijos ir viešųjų ryšių departamento patirtį, surengta
14 Lietuvos pristatymo ir teigiamo įvaizdžio formavimo užsienyje projektų ir iniciatyvų, kuriuos
įgyvendinant dalyvavo Lietuvos diaspora ir Lietuvos draugai, organizuoti projektai Lietuvai reikšmingo
kultūros paveldo ir (ar) lietuvių archyvų klausimais.
2016 m. URM organizavo „Globalios Lietuvos“ programą pristatančius ir kitų užsienio lietuviams
aktualių sričių aptarimui skirtus seminarus užsienio lietuvių organizacijose (iš viso 7 seminarai Estijoje,
Jungtinėje Karalystėje, Islandijoje, Ispanijoje, Norvegijoje, Rusijos Federacijoje, Vokietijoje), siekdama
aktyvinti darbą su lietuviais Rytų kraštuose, sudarė galimybę lietuvių kilmės jaunimo grupei (12 asmenų)
iš Baltarusijos, Rusijos, Ukrainos, Armėnijos dalyvauti trečiajame Pasaulio lietuvių jaunimo susitikime
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(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. Siekdama supažindinti užsienio lietuvių
organizacijas su įvairių Lietuvos institucijų ir įstaigų, įgyvendinančių „Globalios Lietuvos“ programą,
vykdomais projektų konkursais, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programa, aptarti
glaudesnio bendradarbiavimo galimybes, URM 2016 m. lapkričio 18–19 d. užsienio lietuvių organizacijų
atstovams Vilniuje organizavo seminarą „Užsienio lietuvių organizacijų dalyvavimas projektų
konkursuose“. Į seminarą atvyko net 59 užsienio lietuvių organizacijų atstovai iš 30 šalių. Seminaro
dalyviams taip pat organizuoti praktiniai projektų rašymo mokymai. Pasitelkiant URM Išorinių
ekonominių santykių departamento patirtį, surengta 12 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. Siekdama sukurti platformą nenutrūkstamam ir efektyviam valstybės bei
diasporos dialogui Lietuvai svarbiais klausimais URM kartu su profesionalų tinklu „Global Lithuanian
Leaders“ 2016 m. gruodžio 28 d. Vilniuje organizavo pirmąjį Globalios Lietuvos profesionalų forumą
„Globali Lietuva – valstybės pažangos kodas“. Renginyje dalyvavo apie 180 verslo, mokslo, kultūros
profesionalų iš daugiau kaip 20 užsienio valstybių, iš jų apie 60 lietuvių ir lietuvių kilmės profesionalų.
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.
2016 m. URM rėmė 6 viešųjų įstaigų ir asociacijų projektus, iniciatyvas, kuriais skatinamas
užsienio lietuvių įsitraukimas į Lietuvos gyvenimą, Lietuvos ir užsienio lietuvių organizacijų
bendradarbiavimas: rėmė kūrėjų, menininkų tinklus (tarptautinis muzikos festivalis „Sugrįžimai“ ir
Pasaulio lietuvių kūrybinės dirbtuvės „Migruojantys paukščiai“), jaunimo tinklus (Pasaulio lietuvių
jaunimo organizacijos Lietuvoje projektas „Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas 2016“, profesinės
mentorystės projektas „LT Big Brother“, organizuotas Rytų kraštų lietuvių jaunimo seminaras ir jų
dalyvavimas Pasaulio lietuvių jaunimo susitikime), profesionalų tinklus („Globalios Lietuvos
apdovanojimai 2016“). URM prisidėjo prie Lietuvos verslo konfederacijos ir kitų institucijų 2016 m.
lapkričio 10 d. Vilniuje organizuoto aštuntojo Pasaulio lietuvių ekonomikos forumo „Trys Lietuvos –
sujungti negalima atskirti“ – diskusijų metu svarstyta regionų politikos ir ekonomikos raidos vizija po
2020 m., renginyje dalyvavo apie 300 dalyvių. URM sudarė galimybes užsienio aukštosiose mokyklose
studijuojantiems lietuviams atlikti praktikas Lietuvos diplomatinėse atstovybėse ir ministerijoje. 2016 m.
ministerijoje praktiką atliko 4, atstovybėse – 50 užsienyje studijuojančių lietuvių.
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 interneto 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 ir per
Lietuvos diplomatines atstovybes, 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.
Kaip ir kasmet, siekiant įvertinti institucijų veiklos efektyvumą įgyvendinant „Globalios Lietuvos“
programą, organizuota užsienio lietuvių nuomonės apklausa, kurioje dalyvavo 1424 užsienio lietuviai iš
47 šalių – 85 proc. respondentų sutinka, kad gyvenant užsienyje yra sudarytos sąlygos išlaikyti lietuvybę,
78 proc. pripažįsta, kad negyvendami Lietuvoje jie gali dalyvauti įvairių sričių Lietuvos gyvenime, tuo
tarpu tik 27 proc. apklaustųjų nurodė, kad jiems informacijos grįžimo ir reintegracijos į Lietuvą
klausimais pakanka, ir net 33 proc. nurodė, kad tuo nesidomi ar negali į tokį klausimą atsakyti, 50 proc.
apklaustųjų sutinka, kad Lietuvos komunikacijos priemonės ir viešosios paslaugos atitinka jų poreikius,
ir vėlgi didelė dalis – 26 proc. respondentų į šį klausimą negalėjo atsakyti; trečdalis respondentų (34
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proc.) mano, kad Lietuva jų buvimo valstybėje yra žinoma arba labai žinoma ir 32 proc. apklaustųjų
mano, kad šis žinomumas gerėja; klausimuose apie tarptautinį patrauklumą 18 proc. respondentų
pažymėjo, kad Lietuva jų buvimo valstybėje yra patraukli ir labai patraukli, kad ši tendencija gerėja mano
23 proc. apklausos dalyvių.
KITŲ PROGRAMĄ ĮGYVENDINANČIŲ INSTITUCIJŲ VEIKLOS SRITYS
ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA ir LIETUVOS MOKSLO TARYBA: užtikrino formaliojo ir
neformaliojo ugdymo įstaigų užsienyje išlaikymą, organizavo jų aprūpinimą įvairiomis mokymo
priemonėmis, teikė metodinę pagalbą (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; tęsiant mokinių
lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų naudojantis standartizuotais testais įsivertinimą, užsienio
lituanistinio švietimo įstaigoms pritaikytos formos testų rezultatams apskaičiuoti; sukurtas Lietuvių
kalbos mokėjimo lygio (A1, A2, B1) įvertinimo testas; siekiant sudaryti galimybes Airijos bendrojo
lavinimo mokyklose mokytis lietuvių kalbos ir laikyti lietuvių kalbos baigiamąjį egzaminą, parengta
trumpųjų lietuvių kalbos kursų programos Airijos bendrojo lavinimo mokykloms situacijos analizė; kartu
su JAV Čikagos lituanistine mokykla parengtas lietuvių kalbos vadovėlis lituanistinės mokyklos 1 klasei,
2 pratybų sąsiuviniai ir metodinė knyga mokytojui; vyko Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų praktikos
užsienio lietuvių formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigose, lietuvių bendruomenėse ir Lietuvos
diplomatinėse atstovybėse, praktiką atliko 83 studentai), vykdė mokytojų kvalifikacijos tobulinimą
(organizuoti 9 renginiai, kuriuose dalyvavo per 130 mokytojų), rėmė vaikų vasaros stovyklas ir vaikų
edukacinę-kultūrinę veiklą Lietuvoje ir užsienyje, skyrė paramą užsienio lietuvių neformaliojo
lituanistinio švietimo projektams (įvykdyti 2 projektų konkursai, finansuota 170 projektų iš 26 kraštų
skiriant 387,7 tūkst. eurų), stiprino Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių mokslininkų ryšius (mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektuose, stažuotėse Lietuvoje ir ekspertinio vertinimo veikloje
dalyvavo 17 užsienio lietuvių tyrėjų), skatino užsienio lietuvių studijas Lietuvoje. Švietimo ir mokslo
ministro įsakymu skirtos penkios mokslo premijos užsienio lietuviams mokslininkams už aukšto
tarptautinio lygio mokslo pasiekimus. Nuo programos vykdymo pradžios jau pasiekta, kad potencialiai
kiekviena Lietuvos savivaldybė yra pasirengusi mokyti iš užsienio grįžusių šeimų vaikus, sprendžiami
šių vaikų reintegravimo į Lietuvos švietimo sistemą tobulinimo klausimai.
LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA: išlaikė 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), gerino
internetu transliuojamų Lietuvos radijo ir televizijos programų perdavimo kokybę, LRT interneto portale
sukūrė specialų puslapį vaikams, rengė specialias televizijos 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 emigravusiems
ir ketinantiems grįžti ar grįžusiems tautiečiams, susiduriantiems su adaptacijos problemomis. Jaunimo
reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rėmė užsienio lietuvių jaunimo
organizacijų veiklą ir jų mokymus (užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos 2016 m. finansavimo
konkursui skirta 35 tūkst. eurų, mokymams – 10 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
40 rinkinių iš Lituanistikos tyrimų ir studijų centro Čikagoje. Teiktos konsultacijos užsienio lietuvių
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organizacijų archyvų specialistams. Kaupiama lietuvių išeivijos archyvų Lietuvoje ir užsienyje duomenų
bazė, LVAT interneto svetainėje veikia paieškos sistema.
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA: teikė aktualią informaciją sveikatos apsaugos klausimais,
organizavo renginį „Sveikatos alėja“, kurio metu teikė įvairių sričių sveikatos sistemos specialistų
konsultacijas, vyko praktiniai mokymai. Informacija apie renginį platinta užsienio lietuvių organizacijų
adresais.
ŪKIO MINISTERIJA (IR VALSTYBINIS TURIZMO DEPARTAMENTAS): kartu su Lietuvos verslo
konfederacija ir Užsienio reikalų ministerija dalyvavo organizuojant Pasaulio lietuvių ekonomikos
forumą, kartu su VšĮ „Investuok Lietuvoje“ koordinuodama Jaunųjų profesionalų programą „Kurk
Lietuvai“, sėkmingai išplėstą į Lietuvos savivaldybes, pakvietė 35 užsienyje studijas baigusius ar
profesinės patirties įgavusius užsienio lietuvius stažuotis Lietuvos valstybinėse institucijose, kartu su VšĮ
„Versli Lietuva“ ir VšĮ „Globalios Lietuvos Lyderiai“ skleidė informaciją apie verslo bendradarbiavimo
galimybes. Organizavo 5 Lietuvos pristatymo užsienyje renginius, kuriuose dalyvavo Lietuvos diasporos
atstovai ir/ar Lietuvos draugai. VšĮ „Globalios Lietuvos Lyderiai“ plėtojo verslo profesionalų kontaktų
tinklo veiklą, vykdė stažuočių programą „Talentai Lietuvai“ – pakvietė 25 užsienyje studijas baigusius
jaunuolius atlikti 6 mėnesių apmokamas stažuotes įvairiose Lietuvos įmonėse. Valstybinis turizmo
departamentas leido informacinę medžiagą apie Lietuvą, rengė straipsnius žurnalui „Pasaulio lietuvis“,
kuriuose teikė informaciją apie saugias keliones ir turizmo galimybes Lietuvoje.
KULTŪROS MINISTERIJA: per Lietuvos kultūros tarybą pagal dvi finansavimo kryptis vykdyti
projektų finansavimo konkursai, kuriuose galėjo dalyvauti Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys, už
bendradarbiavimą su užsienio lietuvių organizacijomis skiriant prioritetinius balus: (1) vykdytas
projektų, skirtų užsienyje esančių Lietuvai reikšmingų kultūros vertybių priežiūrai, paieškai ar
susigrąžinimui, įtraukiant Lietuvos diasporos atstovus, finansavimo konkursas (tvarkyti Susivienijimo
lietuvių fondo Amerikoje dailės archyvai, organizuotas Marijos Tūbelytės-Kuhlmann kūrybinio
palikimo, taip pat Maskaliūnų šeimos Rytų meno kolekcijos sugrąžinimas į Lietuvą, ieškota Lietuvos
materialios kultūros vertybių bei istorinės atminties Lvove ir Mukačeve, taip pat paveldo, esančio Sibire,
organizuotas Vitgenšteinų giminės dokumentų sugrąžinimas į giminės istorinę sostinę – Verkius, ieškota
LDK rašytinių istorijos dokumentų Stokholme ir kt.), taip pat „Globalios Lietuvos“ idėjos sklaidai,
bendrų Lietuvos ir užsienyje gyvenančių lietuvių kultūros iniciatyvų įgyvendinimui skirtų projektų
finansavimo konkursas (vyko 6-tasis lietuviško kino festivalis Berlyne „Litauisches Kino goes Berlin“,
VIII-sis tarptautinis jaunimo muzikos festivalis „LE STRADE D‘EUROPA“ Lietuva – Italija 2016,
organizuotas renginių ciklas Gotfriedo Ostermajerio 300-osioms metinėms paminėti, Lietuvos kultūros
ir meno pristatymas užsienyje „TEXTILĖS INTERPRETACIJOS“ 2014–2018, svetur gyvenančių
Lietuvos kompozitorių muzikos pristatymas Vilniuje, Baltijos muzikos festivalis Londone ir kt.).
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTAS: tęsė 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.
LR Seimui 2015 m. priėmus atitinkamus rinkimus reglamentuojančių įstatymų pakeitimus ir papildymus,
sudarytos teisinės prielaidos susiformuoti balsuojančiųjų užsienyje vienmandatei rinkimų apygardai –
priimti pakeitimai (LRS rinkimų įstatymo Nr. 1-2721; TAR 2015-11-27, Nr. 18860), nustatantys, kad
sudarant vienmandatę rinkimų apygardą, kurioje balsuoja kitose valstybėse esantys Lietuvos Respublikos
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piliečiai, vienmandatės rinkimų apygardos rinkėjų skaičius nustatomas įskaičiuojant paskutiniuose
Seimo rinkimuose dalyvavusių ir Lietuvos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose balsavusių
rinkėjų skaičių. 2016 m. LR Seime buvo registruoti keli balsavimą internetu įteisinantys projektai, tačiau
jie nebuvo priimti, todėl šios veiklos nebuvo galima pradėti įgyvendinti.
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