LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO
MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO UŽSIENIO LIETUVIŲ NEFORMALIOJO LITUANISTINIO
ŠVIETIMO IR SPORTO PROJEKTAMS
2021 m. balandžio 6 d. Nr. V-507
Vilnius

Įgyvendindama „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą –
kūrimo 2012–2021 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 2012–2021 metų programos įgyvendinimo tarpinsitucinio
veiklos plano patvirtinimo“, 1 priedo 1.2.1. ir 1.2.2. priemones ir vadovaudamasi 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 atsižvelgdama į užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio švietimo ir sporto
projektų vertinimo komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro
2021 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-322 „Dėl Užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio švietimo
ir sporto projektų vertinimo komisijos sudarymo“, 2021 m. kovo 3 d. posėdžio protokolą Nr. 1:
1.
S k i r i u lėšas šiems užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio švietimo projektams
įgyvendinti:
1.1. Dublino „4 Vėjai“ mokyklos (Airija) projektui „Priemonės Dublino „4 Vėjai“ mokyklos
darbui tobulinti“ – 3 465 Eur;
1.2. Kavano lituanistinės mokyklos „Gintarėlis“ (Airija) projektui „Mokomosios bei grožinės
literatūros Kavano lituanistinei mokyklai „Gintarėlis“ ir licencijos Zoom platformai įsigijimas“ – 1
575 Eur;
1.3. Monaghano lituanistinės mokyklos „Lietuvos vaikai“ (Airija) projektui „Metodinės ir
mokomosios medžiagos, skaitmeninių mokymo priemonių ir prieigų bei kitų mokymo priemonių
įsigijimas ir piešinių-rašinių albumas „Lietuva mano širdyje“ – 6 069 Eur;
1.4. Dundalko Kovo 11-osios lituanistinės mokyklos (Airija) projektui „Virtualioji istorija.
Žemaitija pašto ženkluose“ – 3 250 Eur;
1.5. Argentinos lietuvių kultūros ir savišalpos draugijos ,,Nemunas“ (Argentina) projektui
„Lietuvių kalbos virtuali mokykla Pietų Amerikoje. Kalbos ir kultūros kursai vaikams ir suaugusiems“
– 4 200 Eur;
1.6. lituanistinės mokyklos „Laisva Lietuva Tandil“ (Argentina) projektui „Priemonių, skirtų
gerinti mokyklos bei bendruomenės „Laisva Lietuva Tandil“ lituanistinį švietimą, įsigijimas“ – 550
Eur;
1.7. Ūsionių lituanistinės mokyklos (Baltarusija) projektui „Stalo mokomiesiems –
lavinamiesiems žaidimams ir vaikiškai grožinei literatūrai įsigyti“ – 499 Eur;
1.8. Minsko lietuvių susivienijimo „Vytis“ vaikų lituanistinės mokyklos (Baltarusija) projektui
„Lavinamiesiems žaidimams ir papildomoms lietuvių kalbos mokymosi priemonėms įsigyti“ – 400
Eur;
1.9. Pelesos vidurinės mokyklos lietuvių mokomąja kalba (Baltarusija) projektui „Vaikų ir

jaunimo vasaros stovykla Pelesoje“ – 3 307 Eur;
1.10. Rimdžiūnų vaikų darželio lietuvių mokomąja kalba (Baltarusija) projektui „Tautinių
drabužių įsigijimas“ – 900 Eur;
1.11. Briuselio II Europos mokyklos (Belgija) projektui „Prisimink, kad gyventum“ – 1 200
Eur;
1.12. Islandijos lituanistinės mokyklos „Trys spalvos“ (Islandija) projektui „Virtualioji istorija.
Žemaitija pašto ženkluose“ – 1 400 Eur;
1.13. Neformaliojo lituanistinio švietimo mokyklos „ABC“ (Ispanija) projektui „Lituanistinis
švietimas MUMS“ – 4 862 Eur;
1.14. Valensijos neformaliojo ugdymo mokyklos „Lituanica“ (Ispanija) projektui „Ugdymo
proceso modernizavimas“ – 200 Eur;
1.15. Barselonos LT mokyklos (Ispanija) projektui „Virtualioji istorija. Žemaitija pašto
ženkluose“ – 1 000 Eur;
1.16. Italijos lietuvių bendruomenės (Italija) projektui „Kontaktinis ir nuotolinis XVI
Draugystės tilto sąskrydis „Gintaro keliu į Amžinąjį miestą“ – 10 000 Eur;
1.17. Čikagos lituanistinės mokyklos (JAV) projektui „Mokymo priemonės 4 klasei ruošimas,
vadovėlių 1–4 klasių mokiniams įsigijimas“ – 1 500 Eur;
1.18. Dalaso lituanistinės mokyklos „Baltija“ (JAV) projektui „Tautinė atributika“ – 4 484 Eur;
1.19. Gedimino lituanistinės mokyklos (JAV) projektui „Vadovėliai“ – 500 Eur;
1.20. dr. V. Kudirkos lituanistinės mokyklos (JAV) projektui „Vakaronės ir virtualaus
edukacinio renginio organizavimas bei mokomosios medžiagos įsigijimas“ – 1 290 Eur;
1.21. „Neringos“ stovyklos (JAV) projektui „Neringos“ stovyklos stovyklautojų kultūrinis
švietimas“ – 5 000 Eur;
1.22. San Francisko šeštadieninės lituanistinės mokyklos „Genys“ (JAV) projekui
„Dvikalbystės / daugiakalbystės ugdymo seminarai mokiniams, mokytojams, tėveliams ir išeivijos
bendruomenės nariams“ – 3 360 Eur;
1.23. lietuvių mokyklos Vašingtone (JAV) projektui „Virtualios skaitymo dirbtuvės „Einame
skaityti“ – 3 675 Eur;
1.24. Aleksandros Kazickienės lituanistinės mokyklos (JAV) projektui „Lituanistinio švietimo
kokybės kėlimas“ – 580 Eur;
1.25. Bostono lituanistinės mokyklos (JAV) projektui „Nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo
renginiai“ – 500 Eur;
1.26. lituanistinės etnokultūros ir dramos mokyklos „Bitė“ (Jungtinė Karalystė) projektui
„Virtualioji istorija. Žemaitija pašto ženkluose“ – 35 000 Eur;
1.27. „EC Lighthouse Limited“ (Jungtinė Karalystė) projektui „EC Lighthouse Limited 2021
metų renginiai“ – 11 000 Eur;
1.28. Mančesterio lituanistinės mokyklos „Austėja“ (Jungtinė Karalystė) projektui „Čiurlionio
pasaka“ – 375 Eur;
1.29. Mančesterio lietuvių sekmadieninės mokyklos (Jungtinė Karalystė) projektui
„Neformaliojo lituanistinio švietimo veiklos Mančesterio lietuvių sekmadieninėje mokykloje“ – 3
374 Eur;
1.30. Londono lituanistinio darželio / mokyklos „Obelėlė“ (Jungtinė Karalystė) projektui
„Obelėlės tęstinės veiklos“ – 13 198 Eur;
1.31. Londono lituanistinio darželio / mokyklos „Obelėlė“ (Jungtinė Karalystė) projektui
„Lituanistinio švietimo ir kultūros tiltai. ,,Diasporos sutartinės“ – 16 000 Eur;
1.32. Virtualios lituanistinės mokyklėlės „Pasaka“ (Jungtinė Karalystė) projektui „Mokytis
lietuvių kalbos žaidžiant“ – 2 036 Eur;
1.33. Lituanistinės mokyklėlės ,,Pupa“ (Jungtinė Karalystė) projektui „Metodinės ir
mokomosios medžiagos, tautinės atributikos, mokymo ir kitų priemonių įsigijimas bei lituanistinio
švietimo skatinimas ir populiarinimas“ – 4 200 Eur;

1.34. Lietuvių kalbos ir matematikos mokyklos „Studija“ (Jungtinė Karalystė) projektui
„Tautiškumo ugdymas ir puoselėjimas Studijoje 2021 (integruojant lietuvių kalbos, dorinio ugdymo,
dailės, muzikos, teatro ir choreografijos dalykus)“ – 4 400 Eur;
1.35. Škotijos lietuviškos mokyklos (Jungtinė Karalystė) projektui „Virtualioji istorija.
Žemaitija pašto ženkluose“ – 2 000 Eur;
1.36. Lituanistinės ugdymo studijos „Jūra“ (Jungtinė Karalystė) projektui „Mano šaknys
Lietuvoje“ – 6 428 Eur;
1.37. Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės Švietimo tarybos (Jungtinė Karalystė)
projektui „Tęstinė stovykla – Pasaulio Lietuva“ – 36 000 Eur;
1.38. Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės Švietimo tarybos (Jungtinė Karalystė)
projektui „Virtuali klasė – dvipusio ryšio realaus laiko internetinė mokykla“ – 7 000 Eur;
1.39. Leeds lituanistinės mokyklėlės „Saulutė“ (Jungtinė Karalystė) projektui „Leeds
lituanistinės mokyklėlės „Saulutė“ vasaros stovykla“ – 870 Eur;
1.40. Toronto aukštesniųjų lituanistinių kursų (Kanada) projektui „Lietuvos kultūros paveldo
savitumas“ – 1 260 Eur;
1.41. Rygos lietuvių vidurinės mokyklos (Latvija) projektui „Aš myliu Lietuvą, Lietuva myli
mane“ – 23 500 Eur;
1.42. Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklos (Lenkija) projektui „Lietuvių pėdsakais Lenkijoje“ –
1 400 Eur;
1.43. Suvalkų lietuvių vaikų darželio (Lenkija) projektui „Mokausi lietuviškai“ – 1 750 Eur;
1.44. Liuksemburgo lituanistinės mokyklos „Avilys“ (Liuksemburgas) projektui „Užsienio
Lietuvių vaikų debatų mokymai ir vasaros stovykla“ – 9 700 Eur;
1.45. Bergeno lituanistinės mokyklos „Abėcėlė“ (Norvegija) projektui „Dešimt rudenių kartu
su „Abėcėle“ – 2 300 Eur;
1.46. Oslo lituanistinės mokyklos „Gintaras“ (Norvegija) projektui „Lituanistinės mokyklos
„Gintaras“ tęstinė veikla“ – 914 Eur;
1.47. lituanistinės mokyklos „Rytmetys“ (Norvegija) projektui „Lituanistinės mokyklos
„Rytmetys“ aprūpinimas vadovėliais, mokymo ir ugdymo priemonėmis. Kūrybinės dirbtuvėlės
vaikams „100 darbelių tau, Lietuva“ – 1 440 Eur;
1.48. Irkutsko srities lietuvių tautinės kultūros centro „Švyturys“ (Rusija) projektui „Lietuviškų
tautinių drabužių vaikų šokių ansambliui „Perliukai“ pasiuvimas“ – 1 579 Eur;
1.49. Krasnojarsko sekmadieninės lituanistinės mokyklos „Saulutė“ (Rusija) projektui „Sibiro
lietuvių vaikų ir jaunimo lituanistinis švietimas“ – 10 000 Eur;
1.50. Kaliningrado regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos (Rusija) projektui
„Lituanistinio švietimo ir lietuvių kultūros puoselėjimas Kaliningrado srityje“ – 8 179 Eur;
1.51. Kaliningrado regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos (Rusija) projektui
„Krasnoznamensko (Lazdynų) ir Dobrovolsko (Pilkalnio) lietuvių kalbos ir etnokultūros fakultatyvų
aprūpinimas mokymo priemonėmis“ – 1 700 Eur;
1.52. Kaliningrado regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos (Rusija) projektui „Gusevo
5 vid. mokyklos vaikų lietuvių folkloro ansamblio „Nadruvėlė“ veikla“ – 3 000 Eur;
1.53. Kaliningrado regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos (Rusija) projektui „Lietuvių
tradicinės šventės“ – 400 Eur;
1.54. Kaliningrado regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos (Rusija) projektui
„Nuotolinė konferencija „Karaliaučiaus krašto šviesuoliai“. Tautinio kostiumo dalių įsigijimas“ – 500
Eur;
1.55. Vengrijos lietuvių bendruomenės neformalios lituanistinės mokyklėlės Budapešte
projektui „Virtuali edukacinė programa „Triušiukų abėcėlė“ 3–7 metų vaikams su spektakliu ir
knygos pristatymu“ – 400 Eur;
1.56. Vasario 16-osios gimnazijos (Vokietija) projektui „Dvikalbystė šeimoje“. Mokymai
šeštadieninės mokyklos mokinių tėvams, skirti gimnazijos 70-mečiui paminėti“ – 5 000 Eur.
1.57. Berlyno lietuvių mokyklos (Vokietija) projektui „Tėvų akademija“ – 950 Eur;

1.58. „Ridigdo“ lietuvių kultūros draugijos Štutgarte lituanistinės mokyklos (Vokietija)
projektui „Lietuva iš arti: pažink, patirk, švęsk“ – 750 Eur.
2. S k i r i u lėšas šiems užsienio lietuvių sporto projektams įgyvendinti:
2.1 Argentinos lietuvių kultūros ir savišalpos draugijos ,,Nemunas“ (Argentina) projektui
„Sporto žaidynės su lietuvių draugijų ir kitų užsienio bendruomenių nariais“ – 1 400 Eur;
2.2. Rimdžiūnų vaikų darželio lietuvių mokomąja kalba (Baltarusija) projektui „Mūs rankytės
miklios bus, o kojytės greitos“ – 646 Eur;
2.3. Estijos lietuvių bendruomenės (Estija) projektui „Tarptautinė švyturių diena Estijos lietuvių
bendruomenėje“ – 850 Eur;
2.4. Kolorado lituanistinės mokyklos (JAV) projektui „Vaikų švietimas apie Lietuvos
sportininkus per fizinį aktyvumą krepšinio aikštelėje“ – 1 120 Eur;
2.5. Lietuvių vaikų katalikų draugijos (Norvegija) projektui „Sporto inventoriaus įsigijimas
katalikiškai vaikų ir jaunimo stovyklai“ – 1 850 Eur;
2.6. Irkutsko srities lietuvių tautinės kultūros centro „Švyturys“ projektui „Sportinės aprangos
pasiuvimas Irkutsko srities lietuvių tautinės kultūros centro „Švyturys" futbolo komandos „Lietuva“
žaidėjams“ – 440 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 ministrė
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