LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO
MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO UŽSIENIO LIETUVIŲ NEFORMALIOJO LITUANISTINIO
ŠVIETIMO IR SPORTO PROJEKTAMS
2020 m. gegužės 7 d. Nr. V-675
Vilnius

Įgyvendindamas „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą –
kūrimo 2012–2020 metų programos tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1219 „Dėl „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių
įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo
tarpinsitucinio veiklos plano patvirtinimo“, 1 priedo 1.2.1. priemonę ir vadovaudamasis Lėšų
skyrimo užsienio lietuvių neformaliajam lituanistiniam švietimui ir sportui tvarkos aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 14 d. įsakymu
Nr. V-36 „Dėl lėšų skyrimo užsienio lietuvių neformaliajam lituanistiniam švietimui ir sportui
tvarkos aprašo patvirtinimo“, bei atsižvelgdamas į užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio
švietimo ir sporto projektų vertinimo komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo
ir sporto ministro 2020 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. V-323 „Dėl komisijos sudarymo“, 2020 m. kovo
12 d. posėdžio protokolą Nr. 1 ir 2020 m. kovo 27 d. posėdžio protokolą Nr. 2:
1.
S k i r i u lėšas šiems užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio švietimo projektams
įgyvendinti:
1.1. Pasaulio lietuvių bendruomenės projektui „Pasaulio lietuvių lituanistinių mokyklų
motyvacinis filmukas „Mes laukiam tavęs“ – 3 000 Eur;
1.2. Dublino 4 Vėjų mokyklos (Airija) projektui „Priemonės Dublino 4 Vėjų mokyklos darbui
tobulinti“ – 2 600 Eur;
1.3. Airijos lietuvių bendruomenės Švietimo grupės (Airija) projektui „Renginiai Airijos
lituanistinių mokyklų pedagogų kvalifikacijos kėlimui“ – 6 600 Eur;
1.4. Kavano lituanistinės mokyklos „Gintarėlis“ (Airija) projektui „Mokomosios bei grožinės
literatūros, tautinių kostiumų priedų bei juostų įsigijimas Kavano lituanistinei mokyklai „Gintarėlis“
– 2 800 Eur;
1.5. Monaghano lituanistinės mokyklos „Lietuvos vaikai“ (Airija) projektui „Mokinių
stovykla „Visi mes Lietuvos vaikai“. Metodinės ir mokomosios medžiagos ir kitų priemonių
įsigijimas, albumas „Lietuva mano širdyje“ – 5 200 Eur;
1.6. Dundalko Kovo 11–osios lituanistinės mokyklos (Airija) projektui „Virtualioji istorija.
Suvalkija knygose“ – 3 350 Eur;
1.7. Limericko lituanistinės mokyklos „Baltija“ (Airija) projektui „Mokomosios bei grožinės
literatūros įsigijimas Limericko lituanistinei mokyklai „Baltija“ – 500 Eur;
1.8. lituanistinės mokyklos-klubo „Vytis“ (Airija) projektui „Išmokite kalbėti lietuviškai“ –
400 Eur;
1.9. Sidnėjaus lietuvių vaikų klubo-mokyklos (Australija) projektui „Australijos lietuvių
dienos 2020 Sidnėjuje. Renginys Australijos lituanistinių mokyklų mokytojams, tėvams ir vaikams“
– 680 Eur;
1.10. Perto lituanistinės mokyklos „Baltų šalelė“ (Australija) projektui „Perto lituanistinės

mokyklos „Baltų šalelė“ steigimo projektas“ – 500 Eur;
1.11. Austrijos lietuvių bendruomenės lituanistinės mokyklėlės „Ąžuoliukas“ (Austrija)
projektui „Nauja pradžia“ – 3 800 Eur;
1.12. Lydos lituanistinės mokyklos (Baltarusija) projektui „Skambėk, lietuviškas žodi“ – 2
400 Eur;
1.13. Pelesos vidurinės mokyklos lietuvių mokomąja kalba (Baltarusija) projektui
„Neformaliojo lituanistinio švietimo veiklos Pelesos vidurinėje mokykloje lietuvių mokomąja kalba“
– 5 370 Eur;
1.14. Ūsionių lituanistinės mokyklos (Baltarusija) projektui „Pažinkime Lietuvą“ – 2 280 Eur;
1.15. Rimdžiūnų vidurinės mokyklos lietuvių mokomąja kalba (Baltarusija) projektui
„Rimdžiūnų vidurinės mokyklos lietuvių mokomąja kalba neformalusis švietimas“ – 8 380 Eur;
1.16. Minsko lietuvių susivienijimo „Vytis“ vaikų lituanistinės mokyklos (Baltarusija)
projektui „Lietuvos himno autoriaus V. Kudirkos gyvenimas – pasišventimas lietuvybei išsaugoti.
Kelionė į Kudirkos Naumiestį“ – 300 Eur;
1.17. lietuvių kultūros centro Belgijoje (Belgija) projektui „Lietuvių kultūros centras
Belgijoje“ – 700 Eur;
1.18. Briuselio II Europos mokyklos (Belgija) projektui „Lietuvybės skrynią atvėrus“ – 2 000
Eur;
1.19. lituanistinės mokyklos „Vilnis“ (Brazilija) projektui „Tautinių vakaronių ciklas
„Lietuvių kultūros lobynas“ ir edukacinių lietuvių kalbos mokymosi priemonių leidyba“ – 1 400
Eur;
1.20. Talino Europos mokyklos (Estija) projektui „Teatro vaikams ,,Teatriukas“ spektaklis
,,Žalia. Gyva“ – 500 Eur;
1.21. Islandijos lituanistinės mokyklos „Trys spalvos“ (Islandija) projektui „Virtualioji
istorija. Suvalkija knygose“ – 1 500 Eur;
1.22. Baltijos tarptautinės mokyklos (Ispanija) projektui „Neformaliojko lituanistinio švietimo
veiklos Baltijos tarptautinėje mokykloje Tenerifėje“ – 1 000 Eur;
1.23. Alikantės lituanistinės mokyklos „Draugystė“ (Ispanija) projektui „Švietimo
konferencija ir Švietimo tarybos įkūrimas Ispanijoje“ – 4 900 Eur;
1.24. Barselonos LT mokyklos (Ispanija) projektui „Virtualioji istorija. Suvalkija knygose“ –
800 Eur;
1.25. Valensijos neformaliojo ugdymo mokyklos „Lituanica“ (Ispanija) projektui „Valensijos
regiono lietuvių bendruomenės patriotiškumo sklaida per neformalųjį ugdymą“ – 200 Eur;
1.26. Pjemonto lituanistinės mokyklos Turine „Pasakų namai“ (Italija) projektui „Mokslo
metų pradžios šventės su tautodailės dirbtuvėmis: susipažinkime su lietuviškomis ornamentų
tradicijomis drožyboje“ – 1 000 Eur;
1.27. Italijos lietuvių bendruomenės (Italija) projektui „XVI Draugystės tilto sąskrydis
„Gintaro keliu į Amžinąjį miestą“ – 10 000 Eur;
1.28. „Neringos“ stovyklos (JAV) projektui „Neringos“ stovyklos stovyklautojų kultūrinis
švietimas“ – 2 000 Eur;
1.29. JAV LB Centrinės New Jersey apylinkės lituanistinės mokyklos „Lietuvėlė“ (JAV)
projektui „Elektroninis leidinys „Lietuva po Angelo sparnu“. Lietuvos kultūros pristatymas
daugiakultūriniame renginyje“ – 3 000 Eur;
1.30. Bostono lituanistinės mokyklos (JAV) projektui „Joninės – 3 mokyklų bendruomenių
šeimų ir kartų šventė. Mokomosios lietuvių kalbos priemonės“ – 800 Eur;
1.31. Dr. V. Kudirkos lituanistinės mokyklos (JAV) projektui „Apsijunkime kartu pažymint
Mokyklų bendruomenių metus“ – 1 400 Eur;
1.32. Kolorado lituanistinės mokyklos (JAV) projektui „Trijų dienų lietuvių etnokultūros
vasaros stovykla“ – 1 500 Eur;
1.33. lietuvių mokyklos Vašingtone (JAV) projektui „Neformaliojo lituanistinio švietimo
veiklos lietuvių mokykloje Vašingtone“ – 3 000 Eur;
1.34. lituanistinės etnokultūros ir dramos mokyklos „Bitė“ (Jungtinė Karalystė) projektui

„Virtualioji istorija. Suvalkija knygose. Mitinės būtybės lietuvių pasakose ir sakmėse. Raganos
paveikslas“ – 20 000 Eur;
1.35. „EC Lighthouse Limited“ (Jungtinė Karalystė) projektui „EC Lighthouse Limited“ 2020
metų renginiai“ – 6 500 Eur;
1.36. Londono lituanistinio darželio / mokyklos „Obelėlė“ (Jungtinė Karalystė) projektui
„Bendruomenių metai – tęstinės veiklos“ – 9 000 Eur;
1.37. Londono lituanistinio darželio / mokyklos „Obelėlė“ (Jungtinė Karalystė) projektui
„Lituanistinio švietimo ir kultūros tiltai. Folkmiuziklas, skirtas Mokyklų bendruomenių metams ir
Lietuvos nepriklausomybės 30-mečiui paminėti“ – 16 000 Eur;
1.38. šeštadieninės lietuviškos mokyklos „Lietuvytis“ (Jungtinė Karalystė) projektui
„Neformaliojo lituanistinio švietimo veiklos šeštadieninėje lietuviškoje mokykloje „Lietuvytis“ – 2
000 Eur;
1.39. Škotijos lietuviškos mokyklos (Jungtinė Karalystė) projektui „Škotijos lietuviškos
mokyklos metodinės ir mokomosios medžiagos, mokymo ir kitų priemonių įsigijimas bei kelionės
išlaidos į stovyklą „Virtualioji istorija. Suvalkija knygose“ – 2 000 Eur;
1.40. edukacinio centro „Kregždutė“ (Jungtinė Karalystė) projektui „Edukacinis centras
„Kregždutė“ – 500 Eur;
1.41. Jungtinės karalystės lietuvių bendruomenės Švietimo tarybos (Jungtinė Karalystė)
projektui „Stovykla – Pasaulio Lietuva“ – 36 000 Eur;
1.42. Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės Švietimo tarybos (Jungtinė Karalystė)
projektui „Virtuali klasė – dvipusio ryšio realaus laiko internetinė mokykla“ – 7 000 Eur;
1.43. Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės Švietimo tarybos (Jungtinė Karalystė)
projektui „2020 metų metinis lituanistinių mokyklų ir kitų švietimo įstaigų darbuotojų kvalifikacijos
kėlimo seminaras“ – 4 500 Eur;
1.44. Rygos lietuvių vidurinės mokyklos (Latvija) projektui „Aš myliu Lietuvą, Lietuva myli
mane“ – 18 000 Eur;
1.45. Punsko Kovo 11-osios bendrojo lavinimo licėjaus (Lenkija) projektui „Punsko ir Rygos
lietuvių mokyklų bendradarbiavimas“ – 2 600 Eur;
1.46. Punsko savivaldybės vaikų darželio lenkų ir lietuvių mokomąja kalba (Lenkija)
projektui „Tėvynė – tai kalba“ – 900 Eur;
1.47. Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklos (Lenkija) projektui „Neformaliojo lituanistinio
švietimo veiklos Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykloje“ – 5 200 Eur;
1.48. Liuksemburgo lituanistinės mokyklos „Avilys“ (Liuksemburgas) projektui „Užsiėmimų
ciklas „Lietuvių tradiciniai sąskambiai Liuksemburge – šoku, dainuoju ir mokausi“ – 1 700 Eur;
1.49 lituanistinės mokyklos „Žilvinas“ Drammen’e (Norvegija) projektui „Edukacinė stovykla
Vilniaus mieste. Ugdymo metodų tobulinimo seminaras“ – 5 000 Eur;
1.50. Oslo lituanistinės mokyklos „Gintaras“ (Norvegija) projektui „Lituanistinės mokyklos
„Gintaras“ tęstinė veikla. Konferencija „Lietuvių kalbos puoselėjimas daugiakalbystės kontekste –
Šiaurės šalių lituanistinių mokyklų bendradarbiavimo stiprinimas“. Oslo lietuvių folkloro ansamblio
„Gabija“ veikla“ – 1 900 Eur;
1.51. lituanistinės mokyklos „Rytmetys“ (Norvegija) projektui „Lietuva – mano širdyje:
lituanistinės mokyklos „Rytmetys“ aprūpinimas vadovėliais, mokymo ir ugdymo priemonėmis.
Kūrybinės dirbtuvėlės vaikams „Auginu savo Lietuvą ČIA“ – 1 400 Eur;
1.52. regioninės visuomeninės organizacijos „Sankt Peterburgo lietuvių nacionalinė kultūros
autonomija“ (Rusija) projektui „Rusijos Šiaurės ir Sibiro lietuvių vaikų ir jaunimo lietuvių kalbos ir
kultūros stovykla Alantoje“ – 13 000 Eur;
1.53. Barnaulo sekmadieninės lituanistinės mokyklos (Rusija) projektui „Lietuviais esame
mes gimę” – 1 390 Eur;
1.54. Krasnojarsko sekmadieninės lituanistinės mokyklos „Saulutė“ (Rusija) projektui „Sibiro
lietuvių vaikų ir jaunimo lituanistinis švietimas“ – 7 400 Eur;
1.55. Vilniaus Gabijos gimnazijos kartu su Maskvos Jurgio Baltrušaičio bendrojo lavinimo
mokykla Nr. 1247 (Rusija) projektui „Mokyklos bendruomenės raktas į sėkmę – konstruktyvus

dialogas“ – 6 000 Eur;
1.56. Kaliningrado regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos (Rusija) projektui „Pažink
Lietuvą ir mokykis lietuviškai“ – 6 340 Eur;
1.57. Kaliningrado regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos (Rusija) projektui „Pažink
Šiaulių kraštą“ – 790 Eur;
1.58. Kaliningrado regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos (Rusija) projektui
„Kaliningrado miesto L. Rėzos vardo sekmadieninės lituanistinės mokyklos lituanistinio švietimo
išlaikymas, skatinimas, populiarinimas“ – 2 000 Eur;
1.59. Kaliningrado regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos (Rusija) projektui
„Lietuvių liaudies muzikos renginių organizavimas“ – 4 100 Eur;
1.60. Kaliningrado regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos (Rusija) projektui „Šalis ta
Lietuva vadinas“ – 1 070 Eur;
1.61. Rusijos Kaliningrado srities Gusevo 5-osios vidurinės. mokyklos lietuvių kalbos ir
etninės kultūros fakultatyvo bei folkloro ansamblio „Nadruvėlė“ projektui „Gusevo 5 vid. mokyklos
vaikų lietuvių folkloro ansamblio „Nadruvėlė“ veikla“ – 2 800 Eur;
1.62. Kaliningrado regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos (Rusija) projektui „Dviejų
dienų išvyka į Sūduvos kraštą. Bendradarbiavimas su Marijampolės K. Donelaičio draugija ir
Kybartų K. Donelaičio gimnazija“ – 1 500 Eur;
1.63. Kaliningrado regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos (Rusija) projektui
„Lituanistinio švietimo puoselėjimas Kaliningrado srityje“ – 29 850 Eur;
1.64. Stokholmo lituanistinės „Saulės“ mokyklos (Švedija) projektui „Neformaliojo
lituanistinio švietimo veiklos Stokholmo lituanistinėje „Saulės“ mokykloje“ – 4 600 Eur;
1.65. Vengrijos lietuvių bendruomenės neformalios lituanistinės mokyklėlės Budapešte
„Vaikų klubas“ projektui „Mokymo priemonės Vengrijos lietuvių bendruomenės neformaliai
lituanistinei mokyklėlei Budapešte „Vaikų klubas“. Edukacinė programa „Šiaudų pynimas ir
rišimas“ – 2 000 Eur;
1.66. Hamburgo lituanistinės mokyklos „Abėcėlė“ (Vokietija) projektui „Mama, aš noriu į
„Abėcėlę“ – 2 500 Eur;
1.67. Vokietijos lietuvių bendruomenės (Vokietija) projektui „Vokietijos lituanistinių
mokyklų neformaliojo lituanistinio švietimo veikla“ – 2 000 Eur;
1.68. Berlyno lietuvių mokyklos (Vokietija) projektui „Mokytis ir dar kartą mokytis“ – 750
Eur;
1.69. Vasario 16-osios gimnazijos (Vokietija) projektui „Neformaliojo lituanistinio švietimo
veikla Vasario 16-osios gimnazijoje“ – 5 500 Eur.
2. S k i r i u lėšas šiems užsienio lietuvių sporto projektams įgyvendinti:
2.1. Pelesos lietuvių visuomeninio susivienijimo „Gimtinė“ (Baltarusija) projektui „Sporto ir
turizmo šventė Pelesoje“ – 1 400 Eur;
2.2. lietuvių bendruomenės Tenerifėje (Ispanija) projektui „Vaikų ir jaunimo sporto stovykla
Tenerifėje“ – 2 560 Eur;
2.3. Kolorado lituanistinės mokyklos (JAV) projektui „Vaikų švietimas apie Lietuvos
sportininkus per fizinį aktyvumą krepšinio aikštelėje“ – 1 320 Eur;
2.4. lituanistinės ugdymo studijos „Jūra“ (Jungtinė Karalystė) projektui „Judėk, draugauk,
auk!“ – 2 900 Eur;
2.5. Latvijos lietuvių bendruomenės (Latvija) projektui „Latvijos lietuvių sporto šventė
„Sportuojame lietuviškai“ – 2 750 Eur;
2.6. Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinės mokyklos (Lenkija) projektui „Krepšinio stovykla
Punskas 2020“ – 8 480 Eur;
2.7. Drameno lietuvių bendruomenės (Norvegija) projektui „Sportas vienija“ – 1 150 Eur;
2.8. Hordalando lietuvių bendrijos ,,Vytis“ (Norvegija) projektui „Sportas-sveikata-vienybė“
– 360 Eur;

2.9. Rogalando lietuvių bendrijos vaikų laisvalaikio centro „Draugystė“ (Norvegija) projektui
„Draugystės“ bendruomenės spartakiada 2020“ – 900 Eur.
3. Į p a r e i g o j u Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Užsienio lietuvių skyrių ir Sporto
grupę sudaryti lėšų naudojimo sutartis su šio įsakymo 1 ir 2 punktuose nurodytų projektų teikėjais
arba juridiniais asmenimis, atsakingais už projektų teikėjų finansinę veiklą.

Švietimo, mokslo ir sporto ministras

Algirdas Monkevičius

