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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS
DĖL „GLOBALIOS LIETUVOS“ – UŽSIENIO LIETUVIŲ ĮSITRAUKIMO Į
VALSTYBĖS GYVENIMĄ – KŪRIMO 2012–2021 METŲ PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
2011 m. spalio 19 d. Nr. 1219
Vilnius
Įgyvendindama „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės
gyvenimą – kūrimo 2012–2021 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2011 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 389 „Dėl „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių
įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2012–2021 metų programos patvirtinimo“,
Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:
1. Patvirtinti „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą
– kūrimo 2012–2021 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos planą (pridedama).
2. Pasiūlyti viešajai įstaigai „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“, Lietuvos
Respublikos savivaldybėms ir Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai dalyvauti
įgyvendinant šiuo nutarimu patvirtintą tarpinstitucinį veiklos planą.
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2011 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1219
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1427
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„GLOBALIOS LIETUVOS“ – UŽSIENIO LIETUVIŲ ĮSITRAUKIMO Į
VALSTYBĖS GYVENIMĄ – KŪRIMO 2012–2021 METŲ PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO TARPINSTITUCINIS VEIKLOS PLANAS

Pakeistas priedo pavadinimas:
Nr. 1188, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19319
Nr. 1372, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-09, i. k. 2020-26671

1. „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo
2012–2021 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano (toliau – Planas)
paskirtis – koordinuoti ir veiksmingai įgyvendinti „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių
įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2012–2021 metų programą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 389 „Dėl „Globalios Lietuvos“ –
užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2012−2021 metų programos
patvirtinimo“.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1188, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19319
Nr. 1372, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-09, i. k. 2020-26671

2. Planas parengtas siekiant įgyvendinti „Globalios Lietuvos“ idėją, įtvirtinančią
abipusį partneryste ir pagarba grįstą Lietuvos valstybės ir jos diasporos bendradarbiavimą,
telkiančią užsienio lietuvius valstybei stiprinti ir jos vardui garsinti, skatinančią juos įsitraukti
į valstybės gyvenimą, puoselėti lietuvių kalbą, lietuvių tautinį tapatumą, stiprinti jų tarpusavio
ryšius ir politinius, pilietinius, ekonominius, kultūrinius ryšius su Lietuva. Planą numatoma
įgyvendinti 2012–2021 metais.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1188, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19319
Nr. 1372, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-09, i. k. 2020-26671

3. Planas apima šias pagrindines veiklos sritis:
3.1. „Globalios Lietuvos“ sampratos įtvirtinimą, lietuvių tautinio tapatumo
puoselėjimą, lituanistinio švietimo užsienyje stiprinimą;
3.2. užsienyje gyvenančių Lietuvos Respublikos piliečių dalyvavimo Lietuvos
politiniame gyvenime galimybių plėtrą, Lietuvos ir jos diasporos ekonominio
bendradarbiavimo stiprinimą, galimybių užsienio lietuviams dalyvauti padedant išsaugoti
Lietuvai reikšmingą kultūros paveldą užsienyje išplėtimą, Lietuvai svarbių archyvų užsienyje
išsaugojimą, užsienio lietuvių bendrų su Lietuva mokslo, kultūros, turizmo ir sporto
iniciatyvų ir projektų skatinimą įtraukiant į šią veiklą ir Lietuvos Respublikos savivaldybes;
Punkto pakeitimai:
Nr. 1188, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19319
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3.3. užsienio lietuvių būklės ir poreikių stebėseną, poreikio sudaryti su trečiosiomis
valstybėmis dvišalius socialinės apsaugos srities susitarimus nustatymą ir tokių susitarimų
sudarymo inicijavimą; informacijos užsienio lietuviams aktualiais klausimais kokybės ir
koordinavimo gerinimą, psichologinių konsultacijų emigracijos paliestiems asmenims
nemokamą teikimą, praktikos atlikimo Lietuvos valstybės institucijose ir įstaigose galimybių
plėtrą, mentorystės tradicijų skatinimą;
3.4. kontaktų tinklo, jungiančio lietuvius Lietuvoje ir užsienyje, kūrimą, viešosios
įstaigos „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ užsienio lietuviams skirtos televizijos
programos pasiekiamumo ir plėtros užtikrinimą;
Punkto pakeitimai:
Nr. 1188, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19319

3.5. Lietuvos diasporos skatinimą įsitraukti į Lietuvos pristatymo pasaulyje sklaidą,
Lietuvos diasporos veiklos pristatymą Lietuvos visuomenei.
4. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija parengs ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybei pateiks rinkimus ir referendumus reglamentuojančių įstatymų pakeitimų
projektus, leidžiančius užsienyje esantiems rinkėjams balsuoti elektroniniu būdu. Lietuvos
Respublikos Seimui priėmus elektroninį balsavimą reglamentuojančius teisės aktus, Lietuvos
Respublikos vyriausioji rinkimų komisija pagal kompetenciją vykdys pasirengimą sukurti
demokratinius rinkimų principus atitinkančias technologines ir organizacines galimybes
užsienyje esantiems rinkėjams saugiai balsuoti elektroniniu būdu.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1057, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-10-31, i. k. 2016-25885
Nr. 1096, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20910
Nr. 1372, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-09, i. k. 2020-26671

5. Viešoji įstaiga „Versli Lietuva“, įgyvendindama eksporto plėtros veiklą, skatins
užsienio valstybėse veikiančias ir užsienio lietuvių vadovaujamas verslo struktūras
bendradarbiauti su Lietuvos verslo atstovais, valstybės institucijomis ir įstaigomis,
atsakingomis už eksporto ir investicijų skatinimą, taip pat plėtos lietuvių kilmės verslininkus
jungiantį užsienio lietuvių ryšių tinklą:
5.1. numatoma, kad viešoji įstaiga „Versli Lietuva“, bendradarbiaudama su viešąja
įstaiga „Global Lithuanian Leaders“, jungiančia lietuvių kilmės profesionalus užsienyje ir
įgyvendinančia programą „GLL patarėjai verslui“, Lietuvos įmonių atstovams sudarys
galimybes bendradarbiauti su užsienyje įsitvirtinusiais lietuviais, nemokamai gauti patarimų ir
konsultacijų eksporto į konkrečias rinkas klausimais;
5.2. viešoji įstaiga „Versli Lietuva“, įgyvendindama projektus, sieks didinti Lietuvos
verslo plėtros ir eksporto potencialą, informuoti apie Lietuvos verslo plėtros galimybes
lietuvių kilmės verslininkus, savo srities profesionalus ir Lietuvos draugus, organizuoti
Lietuvos pristatymo užsienyje renginius. Siekdama perimti užsienyje dirbančių verslo
profesionalų patirtį, kaupti žinias, analizuoti verslo tendencijas užsienio šalyse, organizuos
renginius ir Lietuvos verslui.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1188, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19319

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos ir Lietuvos Respublikos
ekonomikos ir inovacijų ministerijos koordinuojama viešosios įstaigos „Investuok Lietuvoje“
įgyvendinama programa „Kurk Lietuvai“ prisideda prie užsienio lietuvių ryšių su Lietuva
stiprinimo. Įgyvendinant programą „Kurk Lietuvai“, siekiama išlaikyti ryšį su užsienyje
studijų ar darbo patirties įgijusiais profesionalais, skatinti užsienyje įgytas teorines ir praktines
žinias pritaikyti Lietuvos valstybės institucijose ir įstaigose. Planuojama, kad kasmet ne
mažiau kaip 20 tarptautinės darbo ar studijų patirties įgijusių lietuvių vienus metus prisidės
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prie Lietuvos Respublikos valstybės sektoriaus veiklos. Užsienyje gyvenančių profesionalų
įtraukimas į valstybės institucijų ir įstaigų veiklą padėtų didinti valdžios sektoriaus
veiksmingumą, formuoti teigiamą šalies įvaizdį, skatintų juos įsilieti į Lietuvos gyvenimą.
Papildyta punktu:
Nr. 1057, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-10-31, i. k. 2016-25885
Punkto pakeitimai:
Nr. 1188, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19319

7. Viešoji įstaiga „Keliauk Lietuvoje“, įgyvendindama veiklas, skirtas atvykstamajam
turizmui skatinti, kvies bendradarbiauti užsienio valstybėse gyvenančius lietuvius, norinčius
prisidėti prie Lietuvos, kaip turizmo šalies, populiarinimo.
Papildyta punktu:
Nr. 1188, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19319

8. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija prisidės prie Tarptautinės
migracijos organizacijos Migracijos informacijos centro veiklos, siekiant užtikrinti
informacijos visais su grįžimu į Lietuvą ir gyvenimu Lietuvoje susijusiais klausimais teikimą.
Skatinant išvykusius lietuvius grįžti į Lietuvą, svarbu užtikrinti, kad Lietuvos piliečiai, kurie
grįžo ar planuoja grįžti į Lietuvą, vieno langelio principu gautų visapusišką, aktualią ir
naudingą informaciją visais rūpimais su grįžimu į Lietuvą ir gyvenimu Lietuvoje susijusiais
klausimais. Visa aktuali informacija pateikiama Migracijos informacijos centro sukurtoje
interneto svetainėje www.renkuosilietuva.lt.
Papildyta punktu:
Nr. 1057, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-10-31, i. k. 2016-25885
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1188, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19319

9. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija pagal galimybes bendradarbiaus su
užsienio lietuviais, organizuodama tautinio paveldo produktų ir tradicinio maisto pristatymus
tarptautinėse maisto produktų ir gėrimų parodose, mugėse ar kituose renginiuose užsienyje ir
skleisdama informaciją apie nacionalinių patiekalų gaminimo ir vartojimo tradicijas.
Papildyta punktu:
Nr. 1372, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-09, i. k. 2020-26671

10. Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos organizuos darbdavių muges, susitikimus ir įgyvendins kitus darbuotojų
užsienyje paieškos projektus, siekdama sudaryti galimybes Lietuvos darbdaviams ieškoti
darbuotojų tarp užsienyje gyvenančių lietuvių ir paskatinti lietuvius vykti dirbti į įvairius
Lietuvos regionus. Didžiausią dėmesį skirs valstybėms, kuriose gyvena daugiausia lietuvių.
Papildyta punktu:
Nr. 1372, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-09, i. k. 2020-26671

11. Plano
ministerija.

įgyvendinimą

koordinuoja

Lietuvos

Respublikos

užsienio

reikalų

Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1057, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-10-31, i. k. 2016-25885
Nr. 1188, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19319
Nr. 1372, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-09, i. k. 2020-26671

12. Institucijos, įgyvendinančios „Globalios Lietuvos“ programos priemones, turi
užtikrinti, kad jas įgyvendinant ir skelbiant informaciją apie jas būtų naudojamas logotipas
„Globali Lietuva“. Logotipą tvirtina užsienio reikalų ministras.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1057, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-10-31, i. k. 2016-25885
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Nr. 1188, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19319
Nr. 1372, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-09, i. k. 2020-26671

13. Institucijos, dalyvaujančios įgyvendinant Planą, per 25 kalendorines dienas nuo
kiekvieno ketvirčio pabaigos stebėsenos informacinėje sistemoje, o Lietuvos Respublikos
Vyriausybei neatskaitingos institucijos – raštu Lietuvos Respublikos užsienio reikalų
ministerijai pateikia informaciją apie Plano įgyvendinimo eigą ir rezultatus, atsižvelgdamos į
patvirtintus Plano tikslus, uždavinius, priemones ir jiems vykdyti numatytus asignavimus
(pagal 1 priedą), taip pat vertinimo kriterijus ir jų reikšmes (pagal 2 priedą). Informacija apie
vertinimo kriterijus, kurių neįmanoma apskaičiuoti kiekvieną ketvirtį, teikiama atsižvelgiant į
duomenų gavimo terminus.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 1057, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-10-31, i. k. 2016-25885
Nr. 1188, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19319
Nr. 1372, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-09, i. k. 2020-26671

––––––––––––––––––––
Priedo pakeitimai:
Nr. 1099, 2012-09-05, Žin., 2012, Nr. 107-5424 (2012-09-14), i. k. 1121100NUTA00001099
Nr. 1189, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 130-6677 (2013-12-19), i. k. 1131100NUTA00001189
Nr. 1427, 2014-12-15, paskelbta TAR 2014-12-19, i. k. 2014-20061

„Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių
įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo
2012–2021 metų programos įgyvendinimo
tarpinstitucinio veiklos plano
1 priedas
PLANO 2021 METŲ TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, ASIGNAVIMAI IR ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS
(tūkst. eurų)

Eil. Nr.

1.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas
Tikslas – siekti, kad užsienio lietuviai
globalizacijos sąlygomis išlaikytų savo
tautinį tapatumą

iš viso
3 243

2021 metų asignavimai
iš jų
išlaidoms
iš jų darbo
iš viso
užmokesčiui
3 243

Įgyvendinanti institucija
turtui
įsigyti
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų
ministerija, Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Jaunimo reikalų departamentas prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
(toliau – Jaunimo reikalų
departamentas), Lietuvos Respublikos
kultūros ministerija, Lietuvos
nacionalinis kultūros centras, Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministerija
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Eil. Nr.

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

iš viso

2021 metų asignavimai
iš jų
išlaidoms
iš jų darbo
iš viso
užmokesčiui
348

Įgyvendinanti institucija
turtui
įsigyti

Uždavinys – įtvirtinti visuomenėje
348
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
Priemonė – remti užsienio lietuvių, taip
173
173
pat ir jaunimo organizacijų, veiklą,
47
47
skirtą puoselėti lietuvybę,
bendruomeniškumą, Lietuvoje ir
užsienyje
gyvenančių lietuvių bendradarbiavimą,
įtvirtinti globalios Lietuvos sampratą
Priemonės veiklos: konkurso būdu finansuoti užsienio lietuvių organizacijų, taip pat Lietuvos
Respublikos diplomatinių atstovybių kartu su užsienio lietuviais įgyvendinamus projektus; organizuoti
kvalifikacijos tobulinimo renginius užsienio lietuvių organizacijų atstovams; remti užsienio lietuvių
žiniasklaidą; aprūpinti užsienio lietuvių organizacijas medžiaga apie Lietuvą, tautine atributika;
organizuoti renginius su „Globalios Lietuvos“ programos partneriais; organizuoti apdovanojimų,
skiriamų užsienio lietuviams už ypatingus nuopelnus puoselėjant lietuvybę ir aktyvų dalyvavimą
kuriant modernią ir klestinčią Lietuvos valstybę, teikimą
Priemonės veiklos: surengti konkursą užsienio lietuvių jaunimo organizacijų projektams finansuoti ir
laimėtojams skirti lėšų veiklai stiprinti ir koordinuoti: vienyti organizacijas, atstovauti jų interesams,
kurti įvairias projektų įgyvendinimo priemones; skatinti naujų užsienio lietuvių jaunimo organizacijų
kūrimąsi; organizuoti mokymus ir konsultacijas užsienio lietuvių jaunimo organizacijoms ir
bendruomenėms jų organizaciniams ir tarpusavio bendradarbiavimo gebėjimams ugdyti, naujų
organizacijų kūrimuisi skatinti

Užsienio reikalų ministerija, Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo
reikalų departamentas, Kultūros
ministerija, Lietuvos nacionalinis
kultūros centras

Priemonė – remti Lietuvos tradicinės

Kultūros ministerija, Lietuvos

128

128

Užsienio reikalų ministerija
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Jaunimo reikalų departamentas

Užsienio reikalų ministerija

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Jaunimo reikalų departamentas
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Eil. Nr.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

iš viso

2021 metų asignavimai
iš jų
išlaidoms
iš jų darbo
iš viso
užmokesčiui

Įgyvendinanti institucija
turtui
įsigyti

kultūros puoselėjimo iniciatyvas
užsienyje
Priemonės veiklos: teikti metodinę pagalbą užsienio lietuvių bendruomenėms; bendradarbiaujant su
kaimyninėse užsienio šalyse (Baltarusijoje, Latvijoje, Lenkijoje, taip pat Rusijos Kaliningrado srityje)
esančiomis lietuvių bendruomenėmis, palaikyti lietuvių mėgėjų meno kolektyvų veiklą užsienyje ir
skatinti naujų kolektyvų kūrimąsi; pristatyti Lietuvoje parengtus kultūros projektus įvardytų šalių
lietuvių bendruomenių renginiuose; mokėti už darbą Lietuvos kultūros ir meno darbuotojams, pagal
sutartis su Lietuvos nacionaliniu kultūros centru teikiantiems paslaugas įvardytų šalių lietuvių
bendruomenėse ir kultūros įstaigose, padengti jų kelionių, kelionių draudimo ir vizų gavimo išlaidas
Uždavinys – plėtoti lituanistinį švietimą
2 895
2 895
užsienyje ir padėti sugrįžusiems
asmenims integruotis į Lietuvos
švietimo sistemą
Priemonė – skatinti ir remti formaliojo
1 720
1 720
ir neformaliojo ugdymo įstaigų
užsienyje lituanistinio švietimo veiklą ir
sugrįžusių asmenų integravimąsi į
Lietuvos švietimo sistemą
Priemonės veiklos: išlaikyti užsienio lietuvių formaliojo ugdymo įstaigas; aprūpinti užsienio lietuvių
formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigas mokymui ir mokymuisi reikalinga medžiaga ir
priemonėmis; teikti metodinę pagalbą mokykloms; organizuoti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo
renginius; remti vaikų vasaros stovyklas, edukacinę kultūrinę veiklą Lietuvoje ir užsienyje; remti
užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio švietimo projektus; kurti lietuvių kalbos testavimo sistemą;
plėsti nuotolinio mokymosi Lietuvos mokyklose galimybes
Priemonė – skatinti ir remti lituanistinį
1 175
1 175
švietimą kaimyninėse valstybėse
(Baltarusijoje, Lenkijoje ir Rusijos
Kaliningrado srityje)
Priemonės veiklos: remti pedagoginius darbuotojus, vykdančius lituanistinį švietimą užsienio lietuvių
formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigose Baltarusijoje, Lenkijoje ir Rusijos Kaliningrado srityje;

nacionalinis kultūros centras

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

4

Eil. Nr.

2.

2.1.

2021 metų asignavimai
Įgyvendinanti institucija
iš
jų
Tikslo, uždavinio, priemonės
išlaidoms
pavadinimas
iš viso
turtui
iš jų darbo
įsigyti
iš viso
užmokesčiui
įsigyti Suvalkų lietuvių švietimo ir kultūros centro statyboms skirtą sklypą arba patalpas; išlaikyti
Suvalkų lietuvių švietimo ir kultūros centre įkurtą vaikų darželį; išlaikyti užsienio lietuvių formaliojo
ugdymo įstaigas Baltarusijoje ir Lenkijoje; finansuoti Baltarusijos, Lenkijos, Rusijos Kaliningrado
srities lituanistinių mokyklų neformaliojo švietimo projektus
Tikslas – skatinti užsienio lietuvius
332
332
Užsienio reikalų ministerija, Kultūros
įsitraukti į Lietuvos politinį, ekonominį,
ministerija, Lietuvos kultūros taryba,
mokslo, kultūros ir sporto gyvenimą
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba,
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Uždavinys – skatinti Lietuvos kultūros
96
96
Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros
ir mokslo įstaigas kartu su užsienio
taryba, Lietuvos vyriausiojo archyvaro
lietuviais dalyvauti Lietuvai reikšmingo
tarnyba
kultūros paveldo užsienyje išsaugojimo,
grąžinimo ir informacijos sklaidos
veikloje

5

Eil. Nr.

2.1.1.

2.1.2.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

iš viso

2021 metų asignavimai
iš jų
išlaidoms
iš jų darbo
iš viso
užmokesčiui
90

Įgyvendinanti institucija
turtui
įsigyti

Priemonė – finansuoti programos
90
„Atminties įprasminimas ir pilietinis
ugdymas“ veiklos „Kultūros paveldo
sugrąžinimas“ projektus
Priemonės veikla – organizuoti konkursą projektų, skirtų Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo
užsienyje paieškai, sklaidai, priežiūrai ir grąžinimui, įtraukiant į šį darbą ir užsienyje gyvenančius
lietuvius
Priemonė – identifikuoti ir įtraukti su
6
6
Lietuvos diaspora susijusių archyvų,
saugomų užsienyje,
aprašymus į interneto puslapyje
www.archyvai.lt esančią paieškos
priemonę
Priemonės veiklos: organizuoti Lietuvos valstybės archyvų specialistų vizitus į užsienio lietuvių
archyvus, kurių metu būtų identifikuojami, tvarkomi, aprašomi, skaitmeninami dokumentai, teikiama
metodinė pagalba ir rengiami mokymai užsienio lietuviams; šių vizitų metu identifikuotų fondų
aprašymus įtraukti į interneto puslapio www.archyvai.lt paieškos priemonę; užsienio valstybių
archyvų elektroniniuose kataloguose ir užsienio lietuvių bendruomenių interneto puslapiuose ieškoti
informacijos apie fondus, susijusius su Lietuvos diaspora, identifikuotų fondų aprašymus įtraukti į
interneto puslapio www.archyvai.lt paieškos priemonę
Uždavinys – skatinti užsienio lietuvius
236
236
dalyvauti su Lietuva susijusiose
ekonomikos, mokslo, kultūros, sporto ir
kitose veiklose
Priemonė – skatinti iniciatyvas, skirtas
56
56
užsienio lietuvių įsitraukimui į įvairių
sričių Lietuvos gyvenimą
Priemonės veikla – skatinti, inicijuoti ir remti iniciatyvas, projektus, renginius, skirtus skatinti
Lietuvos diasporą dalyvauti įvairių sričių Lietuvos gyvenime
Priemonė – stiprinti Lietuvoje ir
30
30

Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros
taryba

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

Užsienio reikalų ministerija, Švietimo,
mokslo ir sporto ministerija, Kultūros
ministerija, Lietuvos kultūros taryba
Užsienio reikalų ministerija

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

6

Eil. Nr.

2.2.3.

3.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

iš viso

2021 metų asignavimai
iš jų
išlaidoms
iš jų darbo
iš viso
užmokesčiui

Įgyvendinanti institucija
turtui
įsigyti

užsienyje gyvenančių mokslininkų
ryšius ir skatinti jų bendrą veiklą
Priemonės veikla – organizuoti mokslo premijų lietuvių kilmės užsieniečiams mokslininkams ir
Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje, konkursą
Priemonė – finansuoti programos
150
150
„Atminties įprasminimas ir pilietinis
ugdymas“ veiklos „Programos „Globali
Lietuva“ idėjos sklaida“ projektus
Priemonės veikla – organizuoti konkursą projektų, skirtų programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaidai
kultūros srityje, skatinant bendras Lietuvos ir užsienio lietuvių kultūros iniciatyvas
Tikslas – stiprinti užsienio lietuvių
232
232
ryšius su Lietuva ir taip skatinti juos
grįžti į tėvynę, protų nutekėjimo
procesą paversti protų apykaitos
procesu

Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros
taryba

Užsienio reikalų ministerija, Švietimo,
mokslo ir sporto ministerija. Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos
ministerija ir Valstybinė ligonių kasa
prie Sveikatos apsaugos ministerijos
(toliau – Valstybinė ligonių kasa) tikslą
įgyvendina iš patvirtintų bendrųjų
asignavimų

7

Eil. Nr.

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

iš viso

2021 metų asignavimai
iš jų
išlaidoms
iš jų darbo
iš viso
užmokesčiui
232

Įgyvendinanti institucija
turtui
įsigyti

Uždavinys – sudaryti sąlygas užsienio
232
lietuviams gauti aktualią informaciją,
skatinti juos, ypač aukštos
kvalifikacijos specialistus, grįžti (taip
pat ir atvykti trumpalaikių vizitų),
padėti jiems ir jų šeimoms reintegruotis
Lietuvoje
Priemonė – kaupti ir teikti informaciją
58
58
apie užsienio lietuvių ryšių su Lietuva
stiprinimo bei dalyvavimo Lietuvos
gyvenime poreikius ir galimybes
Priemonės veiklos: organizuoti renginius, inicijuoti projektus aktualiomis Lietuvos diasporos politikos
įgyvendinimo temomis, organizuoti susitikimus su užsienio lietuviais, užsienio valstybių ir Lietuvos
valstybės institucijų ir organizacijų atstovais; tobulinti užsienio lietuviams svarbios informacijos
teikimo priemones, kaupti ir dalytis aktualia informacija
Priemonė – remti užsienio lietuvių
174
174
studijas Lietuvos aukštosiose
mokyklose

Užsienio reikalų ministerija, Švietimo,
mokslo ir sporto ministerija, Sveikatos
apsaugos ministerija, Valstybinė ligonių
kasa

Užsienio reikalų ministerija

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

8

Eil. Nr.

4.

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

2021 metų asignavimai
iš jų
Tikslo, uždavinio, priemonės
išlaidoms
pavadinimas
iš viso
turtui
iš jų darbo
įsigyti
iš viso
užmokesčiui
Priemonės veiklos: skirti konkurso būdu stipendijas ir (arba) socialines išmokas užsienio lietuvių
studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose; remti užsienio lietuvių studentų adaptaciją Lietuvoje
Tikslas – sukurti lietuvius Lietuvoje ir
819
819
užsienyje vienijančią komunikacijos
erdvę, atitinkančią informacinius,
socialinius, kultūrinius ir kitus jų
poreikius

Įgyvendinanti institucija

Užsienio reikalų ministerija, viešoji
įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir
televizija“ (toliau – Lietuvos
nacionalinis radijas ir televizija),
Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerija, Ryšių reguliavimo tarnyba
Lietuvos nacionalinis radijas ir
televizija, Susisiekimo ministerija,
Ryšių reguliavimo tarnyba

Uždavinys –
819
819
užtikrinti Lietuvos nacionalinio radijo ir
televizijos programų pasiekiamumą ir
plėtrą užsienyje
Priemonė – išlaikyti užsienio lietuviams
20
20
Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija
skirtą televizijos programą LRT
LITUANICA, ją transliuojant internetu
Priemonės veiklos: užtikrinti sutartinių įsipareigojimų su užsienio kabelinių televizijų operatoriais dėl
nemokamo programos LRT LITUANICA signalo perdavimo internetu vykdymą; transliuoti LRT
LITUANICA programą visą parą portale LRT.lt ir YouTube platformoje; užtikrinti patogią televizijos
programos LRT LITUANICA prieigą mobiliuosiuose įrenginiuose per specialiąsias programėles
Priemonė – taikant naujausias
60
60
Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija
technologijas išlaikyti geresnę internetu
transliuojamų Lietuvos nacionalinio
radijo ir televizijos programų
perdavimo kokybę, portale LRT.lt
plėtoti platformą „LITUANICA“, skirtą
užsienyje gyvenantiems lietuviams ir
apie užsienio lietuvius, išlaikyti portalo
žinių puslapį anglų kalba
Priemonės veikla – išlaikyti geresnę internetu transliuojamų Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos
programų perdavimo kokybę (tarptautinio internetinio ryšio kanalo aprėptį); plėtoti užsienyje

9

Eil. Nr.

4.1.3.

4.1.4.

5.

2021 metų asignavimai
iš jų
Tikslo, uždavinio, priemonės
išlaidoms
pavadinimas
iš viso
turtui
iš jų darbo
įsigyti
iš viso
užmokesčiui
gyvenantiems lietuviams skirtą platformą „LITUANICA“ portale LRT.lt; išlaikyti portalo žinių
puslapį anglų kalba
Priemonė – rengti televizijos programas
600
600
apie Lietuvą užsienio lietuviams ir
Lietuvai apie užsienio lietuvių
gyvenimą, organizacijas ir jų veiklą,
sudaryti galimybes jas transliuoti
Priemonės veikla – rengti ir transliuoti televizijos programas apie Lietuvą užsienio lietuviams ir
Lietuvai apie užsienio lietuvių gyvenimą, organizacijas ir jų veiklą
Priemonė – antžeminiu skaitmeniniu
64
64
būdu siųsti televizijos programą LRT
75
75
LITUANICA lietuvių bendruomenei
Lenkijos Suvalkų ir Seinų apskrityse
specialiai šiam tikslui Lietuvos
nacionaliniam radijui ir televizijai
paskirtu radijo dažniu (kanalu) Lietuvos
pasienio regionuose
Priemonės veikla – sudaryti galimybę Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos programą LRT
LITUANICA skaitmeninės antžeminės televizijos priemonėmis iš Lietuvos siųsti į Lenkijos šiaurės
rytų regioną ir taip užtikrinti programos prieinamumą ir pasiekiamumą lietuvių bendruomenei
Lenkijos Suvalkų ir Seinų apskrityse
Priemonės veikla – sudaryti galimybę Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos programą LRT
LITUANICA skaitmeninės antžeminės televizijos priemonėmis iš Lietuvos siųsti į Lenkijos šiaurės
rytų regioną ir kartu sustiprinti perduodamą signalą. Specialiai šiam tikslui paskirti radijo dažnį
(kanalą) Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai ir taip užtikrinti programos prieinamumą ir
pasiekiamumą lietuvių bendruomenei Lenkijos Suvalkų ir Seinų apskrityse
Tikslas – skatinti Lietuvos diasporą
29
29
įsitraukti į informacijos apie Lietuvą
sklaidą pasaulyje

Įgyvendinanti institucija

Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija
Susisiekimo ministerija, Ryšių
reguliavimo tarnyba

Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

Susisiekimo ministerija, Ryšių
reguliavimo tarnyba

Užsienio reikalų ministerija
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Eil. Nr.

5.1.

5.1.1.

6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.

8.

Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

iš viso

2021 metų asignavimai
iš jų
išlaidoms
iš jų darbo
iš viso
užmokesčiui
29

Įgyvendinanti institucija
turtui
įsigyti

Uždavinys – pasitelkiant Lietuvos
29
diasporos patirtį ir ryšius,
koordinuotomis pastangomis kuo
plačiau skleisti žinias apie Lietuvą
pasauliui ir plėsti atstovavimą Lietuvos
interesams užsienyje
Priemonė – įtraukti užsienio lietuvius,
29
29
ne lietuvių kilmės Lietuvos diasporos
atstovus ir Lietuvos draugus į Lietuvos
pristatymo užsienyje veiklą
Priemonės veiklos: pristatyti šiuolaikišką, kuriančią Lietuvą; įgyvendinti diplomatinių atstovybių
inicijuojamus kultūrinės diplomatijos projektus, kuriuos įgyvendinant dalyvauja Lietuvos diasporos
atstovai, Lietuvos draugai ir lietuvių bendruomenės užsienyje; vykdyti Lietuvai reikšmingo kultūros
paveldo užsienyje ir lietuvių archyvų sklaidos ir sugrąžinimo veiklą, įtraukiant į šį darbą užsienyje
gyvenančius lietuvius
Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės
4 655
4 655
biudžeto lėšų, iš jų:
bendrojo finansavimo lėšos
Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės
finansinės paramos lėšos
tikslinės paskirties lėšos ir pajamų
įmokos
Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos
finansinė parama projektams
įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos
lėšos)
Iš viso Planui įgyvendinti (6+7)
4 655
4 655

___________________________
Priedo pakeitimai:
Nr. 522, 2013-06-12, Žin., 2013, Nr. 65-3234 (2013-06-20), i. k. 1131100NUTA00000522

Užsienio reikalų ministerija

Užsienio reikalų ministerija
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Nr. 1189, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 130-6677 (2013-12-19), i. k. 1131100NUTA00001189
Nr. 1427, 2014-12-15, paskelbta TAR 2014-12-19, i. k. 2014-20061
Nr. 1316, 2015-12-16, paskelbta TAR 2015-12-22, i. k. 2015-20154
Nr. 1057, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-10-31, i. k. 2016-25885
Nr. 1096, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20910
Nr. 1082, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-11-05, i. k. 2018-17839
Nr. 1188, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19319
Nr. 1372, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-09, i. k. 2020-26671

„Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į
valstybės gyvenimą – kūrimo 2012–2021 metų
programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos
plano
2 priedas
PLANO 2021 METŲ TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS

Eil. Nr.

Tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai

2021 metų vertinimo
kriterijų reikšmės

1 tikslas – siekti, kad užsienio lietuviai globalizacijos sąlygomis
išlaikytų savo tautinį tapatumą

Užsienio lietuvių, manančių, kad jiems yra sudarytos sąlygos išlaikyti
lietuvybę užsienyje, dalis (proc.)
1 tikslo 1 uždavinys – 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-1-1-1 Valstybių, kuriose remiama užsienio lietuvių organizacijų veikla,
susijusi su lietuvybės puoselėjimu ir globalios Lietuvos sampratos
įtvirtinimu, skaičius
P-1-1-2 Jaunų žmonių, dalyvavusių organizuojamuose ir remiamuose
projektuose ir iniciatyvose, skirtose užsienyje gyvenančių lietuvių
jaunimo tarpusavio bendradarbiavimui, tautinio tapatumo
išsaugojimui, bendradarbiavimui su Lietuvos jaunimo (ar su jaunimu
dirbančiomis) organizacijomis, skaičius
R-1-1

72

Įgyvendinanti institucija
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija,
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, Jaunimo reikalų departamentas prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau –
Jaunimo reikalų departamentas), Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Visos 1-ąjį tikslą įgyvendinančios institucijos
Užsienio reikalų ministerija, Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentas

49

Užsienio reikalų ministerija

500

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo
reikalų departamentas

2
Eil. Nr.

Tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai

P-1-1-3 Skirtingų užsienio lietuvių jaunimo organizacijų arba bendruomenių,
dalyvavusių organizuotuose mokymuose ar konsultacijose
veikiančioms ar besikuriančioms užsienio lietuvių jaunimo
organizacijoms ir bendruomenėms, skaičius
1 tikslo 2 uždavinys – plėtoti lituanistinį švietimą užsienyje ir padėti
sugrįžusiems asmenims integruotis į Lietuvos švietimo sistemą
P-1-2-1 Užsienio formaliojo ir neformaliojo lituanistinio švietimo įstaigose
vykdančių lituanistinį švietimą (pagal sutartis) specialistų skaičius
P-1-2-2 Lituanistinių mokyklų, naudojančių lietuvių kalbos testavimo
sistemą, skaičius
P-1-2-3 Sugrįžusių asmenų, gavusių pagalbą integravimuisi į švietimo
sistemą, dalis nuo besikreipiančių (proc.)
2 tikslas – skatinti užsienio lietuvius įsitraukti į Lietuvos politinį,
ekonominį, mokslo, kultūros ir sporto gyvenimą

Užsienio lietuvių, manančių, kad jiems sudarytos galimybės dalyvauti
įvairių sričių Lietuvos gyvenime, dalis (proc.)
2 tikslo 1 uždavinys – skatinti Lietuvos kultūros ir mokslo įstaigas
kartu su užsienio lietuviais dalyvauti Lietuvai reikšmingo kultūros
paveldo užsienyje išsaugojimo, grąžinimo ir informacijos sklaidos
veikloje
P-2-1-1 Sugrąžintų užsienyje esančių Lietuvos kultūros vertybių skaičius
(vienetai)
P-2-1-2 Identifikuotų ir į interneto puslapio www.archyvai.lt paieškos
priemonę įtrauktų fondų aprašymų skaičius
2 tikslo 2 uždavinys – skatinti užsienio lietuvius dalyvauti su Lietuva
susijusiose ekonomikos, mokslo, kultūros, sporto ir kitose veiklose
R-2-1

2021 metų vertinimo
kriterijų reikšmės
7

Įgyvendinanti institucija
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo
reikalų departamentas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
110

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

18

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

85

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

75

Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos
ekonomikos ir inovacijų ministerija, Lietuvos
Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos kultūros
taryba, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba,
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos
mokslo taryba
Visos 2-ąjį tikslą įgyvendinančios institucijos
Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba,
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

700

Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba

40

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
Užsienio reikalų ministerija, Švietimo, mokslo ir
sporto ministerija, Lietuvos mokslo taryba,
Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba,
Ekonomikos ir inovacijų ministerija

3
Eil. Nr.

Tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai

P-2-2-1 Remiamų iniciatyvų, skatinančių užsienio lietuvius dalyvauti įvairių
sričių Lietuvos gyvenime, skaičius
P-2-2-2 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
P-2-2-3 Mokslo premijų, skirtų užsienio lietuviams mokslininkams už aukšto
tarptautinio lygio laimėjimus, skaičius
P-2-2-4 Bendrose užsienio lietuvių su Lietuva įgyvendinamose kultūros
iniciatyvose dalyvavusių žmonių skaičius
P-2-2-5 Verslo misijų, parodų, mugių, kuriose dalyvavo arba prie jų rengimo
prisidėjo užsienio lietuviai, skaičius (vienetai)
P-2-2-6 Eksporto klubų, kuriuose dalyvavo ir pranešimus skaitė užsienio
lietuviai, skaičius (vienetai)
3 tikslas – stiprinti užsienio lietuvių ryšius su Lietuva ir taip skatinti
juos grįžti į tėvynę, protų nutekėjimo procesą paversti protų apykaitos
procesu

Užsienio lietuvių, manančių, kad informacijos grįžimo ir
reintegracijos į Lietuvą klausimais pakanka, dalis (proc.)
3 tikslo 1 uždavinys – sudaryti sąlygas užsienio lietuviams gauti
aktualią informaciją, skatinti juos, ypač aukštos kvalifikacijos
specialistus, grįžti (taip pat ir atvykti trumpalaikių vizitų), padėti
jiems ir jų šeimoms reintegruotis Lietuvoje
P-3-1-1 Su „Globalios Lietuvos“ programos aktualijomis susijusios
informacijos gavėjų, priklausančių skirtingoms tikslinėms grupėms,
skaičius
P-3-1-2 Įgyvendintų užsienio lietuviams svarbios informacijos sklaidos
priemonių skaičius
R-3-1

2021 metų vertinimo
kriterijų reikšmės

Įgyvendinanti institucija

9

Užsienio reikalų ministerija

12

Lietuvos mokslo taryba

5

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

1 000

Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba

4

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

5

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

70

Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė ligonių
kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau –
Valstybinė ligonių kasa), Švietimo, mokslo ir
sporto ministerija
Visos 3-iąjį tikslą įgyvendinančios institucijos
Užsienio reikalų ministerija, Sveikatos apsaugos
ministerija, Valstybinė ligonių kasa, Švietimo,
mokslo ir sporto ministerija

18 000

1

Užsienio reikalų ministerija

Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė ligonių
kasa

4
Eil. Nr.

Tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai

P-3-1-3 Užsienio lietuvių, studijuojančių Lietuvos aukštosiose mokyklose ir
gaunančių stipendijas ir (ar) socialines išmokas, skaičius
4 tikslas – sukurti lietuvius Lietuvoje ir užsienyje vienijančią
komunikacijos erdvę, atitinkančią informacinius, socialinius,
kultūrinius ir kitus jų poreikius

R-4-1
R-4-2

P-4-1-1

P-4-1-2

P-4-1-3
P-4-1-4

R-5-1
R-5-2

Užsienio lietuvių, manančių, kad komunikacijos priemonės atitinka jų
poreikius, dalis (proc.)
Užsienio lietuvių, manančių, kad viešosios paslaugos atitinka jų
poreikius, dalis (proc.)
4 tikslo 1 uždavinys – užtikrinti Lietuvos nacionalinio radijo ir
televizijos programų pasiekiamumą ir plėtrą užsienyje
Šaltinių, per kuriuos transliuojama televizijos programa LRT
LITUANICA, skaičius (LRT.lt, YouTube, kabelinės televizijos
operatoriai, programėlės mobiliesiems įrenginiams, skaitmeninės
antžeminės transliacijos ir kt.)
Užsienio lietuviams ir apie užsienio lietuvius skirtos platformos
„LITUANICA“ portale LRT.lt vartotojų (users) skaičius (tūkstančiais
per mėnesį)
Vartotojų iš užsienio šalių, žiūrinčių LRT turinį internetu, skaičius
(tūkstančiais per mėnesį)
Televizijos programų apie Lietuvą užsienio lietuviams ir Lietuvai
apie užsienio lietuvių gyvenimą, organizacijas ir jų veiklą trukmė
(valandų skaičius)
5 tikslas – skatinti Lietuvos diasporą įsitraukti į informacijos apie
Lietuvą sklaidą pasaulyje
Užsienio lietuvių, manančių, kad Lietuvos žinomumas jų buvimo
valstybėse didėja, dalis (proc.)
Lietuvos visuomenės informuotumas apie Lietuvos diasporos veiklą
(proc.)

2021 metų vertinimo
kriterijų reikšmės

Įgyvendinanti institucija

150

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

48

Užsienio reikalų ministerija, viešoji įstaiga
„Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ (toliau –
Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija), Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerija, Ryšių
reguliavimo tarnyba
Visos 4-ąjį tikslą įgyvendinančios institucijos

50

Visos 4-ąjį tikslą įgyvendinančios institucijos

10

Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija,
Susisiekimo ministerija, Ryšių reguliavimo tarnyba
Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija,
Susisiekimo ministerija, Ryšių reguliavimo tarnyba

100

Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

450

Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

130

Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

Užsienio reikalų ministerija
40

Užsienio reikalų ministerija

60

Užsienio reikalų ministerija

5
Eil. Nr.

2021 metų vertinimo
kriterijų reikšmės

Tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai

5 tikslo 1 uždavinys – pasitelkiant Lietuvos diasporos patirtį ir ryšius,
koordinuotomis pastangomis kuo plačiau skleisti žinias apie Lietuvą
pasauliui ir plėsti atstovavimą Lietuvos interesams užsienyje
P-5-1-1 Lietuvą pristatančių kultūrinės ir viešosios diplomatijos projektų ir
iniciatyvų, kurias įgyvendinant dalyvauja Lietuvos diaspora ir
Lietuvos draugai, skaičius

Įgyvendinanti institucija
Užsienio reikalų ministerija

25

Užsienio reikalų ministerija

–––––––––––––––––
Priedo pakeitimai:
Nr. 1189, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 130-6677 (2013-12-19), i. k. 1131100NUTA00001189
Nr. 1427, 2014-12-15, paskelbta TAR 2014-12-19, i. k. 2014-20061
Nr. 1316, 2015-12-16, paskelbta TAR 2015-12-22, i. k. 2015-20154
Nr. 1057, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-10-31, i. k. 2016-25885
Nr. 1096, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20910
Nr. 1372, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-09, i. k. 2020-26671

Pakeitimai:
1.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 1099, 2012-09-05, Žin., 2012, Nr. 107-5424 (2012-09-14), i. k. 1121100NUTA00001099
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1219 "Dėl "Globalios Lietuvos" – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019
metų programos įgyvendinimo 2012–2014 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo" pakeitimo
2.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 522, 2013-06-12, Žin., 2013, Nr. 65-3234 (2013-06-20), i. k. 1131100NUTA00000522
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1219 "Dėl "Globalios Lietuvos" – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019
metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo" pakeitimo
3.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 1189, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 130-6677 (2013-12-19), i. k. 1131100NUTA00001189
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1219 "Dėl "Globalios Lietuvos" – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–
2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo" pakeitimo
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4.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 1427, 2014-12-15, paskelbta TAR 2014-12-19, i. k. 2014-20061
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1219 „Dėl „Globalios Lietuvos“ – užsienio Lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019
metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
5.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 1316, 2015-12-16, paskelbta TAR 2015-12-22, i. k. 2015-20154
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1219 „Dėl „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019
metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
6.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 1057, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-10-31, i. k. 2016-25885
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1219 „Dėl „Globalios Lietuvos“ – užsienio Lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019
metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
7.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 1096, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20910
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1219 „Dėl „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019
metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
8.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 1082, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-11-05, i. k. 2018-17839
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1219 „Dėl „Globalios Lietuvos“ – užsienio Lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019
metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
9.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 1188, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19319
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1219 „Dėl „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019
metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
10.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 1372, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-09, i. k. 2020-26671
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1219 „Dėl „Globalios Lietuvos“ – užsienio Lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2012–2020
metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
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