LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO
MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO UŽSIENIO LIETUVIŲ NEFORMALIOJO LITUANISTINIO
ŠVIETIMO IR SPORTO PROJEKTAMS
2021 m. rugpjūčio 6 d. Nr. V-1450
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. liepos 27 d. posėdžio protokolą Nr. 2:
1.
S k i r i u lėšas šiems užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio švietimo projektams
įgyvendinti:
1.1. Dublino „4 vėjai“ mokyklos (Airija) projektui „Sambūris „Švietimo lyderystė“ – 5 000 Eur;
1.2. Kavano lituanistinės mokyklos „Gintarėlis“ (Airija) projektui „Kavano lituanistinės
mokyklos „Gintarėlis“ neformalusis švietimas“ – 984 Eur;
1.3. Airijos lietuvių bendruomenės Švietimo tarybos projektui „Renginiai Airijos lituanistinių
mokyklų pedagogų kvalifikacijos tobulinimui“ – 6 000 Eur;
1.4. Perto lituanistinės mokyklos „Baltų šalelė“ (Australija) projektui „Baltų kultūros keliais“
– 635 Eur;
1.5. Brazilijos lituanistinės mokyklos „Vilnis“ projektui „Modernios ir patrauklios mokyklos
kūrimas“ – 1 365 Eur;
1.6. Čilės / Pietų Amerikos virtualios lituanistinės mokyklos (Čilė) projektui „Intensyvus kalbos
ir kultūros kursas Venesuelos lietuvių jaunimui“ – 1 207 Eur;
1.7. Atėnų lituanistinės mokyklos „Giliukai (Graikija) projektui „Mes – giliukai“ – 800 Eur;
1.8. Islandijos lituanistinės mokyklos „Trys spalvos“ projektui „Metodinės, mokomosios
medžiagos bei tautinės atributikos įsigijimas, jos pristatymas, lituanistinio švietimo veiklos
skatinimas bei plėtra“ – 900 Eur;
1.9. Alikantės lituanistinės mokyklos „Draugystė“ (Ispanija) projektui „Dvikalbystė kaip
gyvenimo būdas“ – 7 318 Eur;
1.10. Almerijos lituanistinės neformaliojo švietimo mokyklos „Kiškučiai“ (Ispanija) projektui
„Žaiskime pasaką „Mano gimtinė“ – 600 Eur;
1.11. Denijos neformaliojo lituanistinio švietimo mokyklos „ABC“ (Ispanija) projektui
„Neformalios lituanistinės mokyklos veikla, motyvuojanti mišrias lietuvių šeimas lankyti lituanistinę
mokyklą“ – 810 Eur;

1.12. Saragosos lituanistinės (kultūros) „Šeimos“ mokyklos (Ispanija) projektui „Lituanistinis
švietimas per holistinį šeimos ugdymą“ – 1 000 Eur;
1.13. Ispanijos lituanistinių mokyklų Švietimo tarybos projektui „Švietimo konferencija –
praktinės dirbtuvės „Įtrauki lituanistinė mokykla – kokia ji?“ – 2 550 Eur;
1.14. Pjemonto lietuvių bendruomenės lituanistinės mokyklos Turine „Pasakų namai“ (Italija)
projektui „Mokslo metų pradžios šventė su tautodailės dirbtuvėmis: tęskime pažintį su lietuvių
liaudies tradicijomis keramikoje ir šiaudiniuose soduose“ – 2 265 Eur;
1.15. Atlantos lituanistinės mokyklos „Saulė“ (JAV) projektui „Teatras „Piešiu piešiu pasaką“
– 600 Eur;
1.16. Gedimino lituanistinės mokyklos (JAV) projektui „Ikimokyklinio amžiaus ir pradinių
klasių vaikų lietuvių kalbos ugdymas taikant vaizdinius modulius“ – 1 000 Eur;
1.17. Dr. V. Kudirkos lituanistinės mokyklos (JAV) projektui „Nuo rudens lygiadienio iki šv.
Kalėdų“ – 2 445 Eur;
1.18. Kolorado lituanistinės mokyklos (JAV) projektui „Keturios etnokultūros dienos
Kolorade“ – 3 700 Eur;
1.19. JAV LB Centrinės Naujojo Džersio apylinkės lituanistinės mokyklos „Lietuvėlė“ (JAV)
projektui „Lietuviška atributika. Lietuvių kalbos vadovėliai“ – 650 Eur;
1.20. Niujorko Maironio lituanistinės mokyklos (JAV) projektui „Neformaliojo lituanistinio
švietimo plėtra JAV Niujorko valstijoje“ – 2 340 Eur;
1.21. Bostono lituanistinės mokyklos (JAV) projektui „Mokytojų tobulinimosi seminaras ir
mokomosios medžiagos įsigijimas“ – 735 Eur;
1.22. JAV lietuvių bendruomenės Švietimo tarybos projektui „Ikimokyklinio ugdymo pratybos
lietuvių kalbai“ – 1 365 Eur;
1.23. lituanistinės etnokultūros ir dramos mokyklos „Bitė“ (Jungtinė Karalystė) projektui
„Piemenėlių ir archeologiniai rūbai. Zoom platforma“ – 468 Eur;
1.24. „EC Lighthouse Limited“ (Jungtinė Karalystė) projektui „EC Lighthouse Limited 2021
metų renginiai“ – 5 000 Eur;
1.25. Mančesterio lietuvių sekmadieninės mokyklos (Jungtinė Karalystė) projektui
„Kankliavimo pamokos“ – 300 Eur;
1.26. lietuvių kalbos ir matematikos mokyklos „Studija“ (Jungtinė Karalystė) projektui
„Etnokultūros puoselėjimas ir sportiškumo ugdymas „Studijoje“ 2021“ – 2 500 Eur;
1.27. Škotijos lietuviškos mokyklos (Jungtinė Karalystė) projektui „Škotijos lietuviškai
mokyklai metodinės ir mokomosios medžiagos, mokymo ir kitų priemonių, tautinės atributikos
įsigijimas“ – 1 396 Eur;
1.28. lituanistinės ugdymo studijos „Jūra“ (Jungtinė Karalystė) projektui „Dainuojame Lietuvą“
– 6 000 Eur;
1.29. Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės Švietimo tarybos (Jungtinė Karalystė)
projektui „2021 metų tarptautinis metinis lituanistinių mokyklų ir kitų švietimo įstaigų darbuotojų
kvalifikacijos kėlimo seminaras „Empatija bei emocinio inteligentiškumo ugdymo svarba
lituanistinėse mokyklose“ – 4 830 Eur;
1.30. Lidso lituanistinės mokyklėlės „Saulutė“ (Jungtinė Karalystė) projektui „Lidso
lituanistinės mokyklėlės „Saulutė“ pamokos apie tautinę bei regionų kultūrą ir pamokų ciklas apie
sportą Lietuvoje“ – 1 000 Eur;
1.31. lituanistinės ir menų mokyklos „Kodėlčius“ (Jungtinė Karalystė) projektui „Projektas
mokymo priemonėms įsigyti“ – 1 200 Eur;
1.32. darželio „Spinduliukas“ (Jungtinė Karalystė) projektui „Popamokinio klubo plėtra“ –
3 684 Eur;
1.33. lituanistinės nuotolinės mokyklos ,,Tiltas“ (Jungtinė Karalystė) projektui „Priemonės
„Tiltui“ – 420 Eur;
1.34. Rygos lietuvių vidurinės mokyklos (Latvija) projektui „Rygos lietuvių vidurinės
mokyklos 30-ojo jubiliejaus belaukiant“ – 1 200 Eur;
1.35. Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklos (Lenkija) projektui „Lenkijos lietuvių mokytojų

konferencija“ – 1 500 Eur;
1.36. Punsko Kovo 11-osios bendrojo lavinimo licėjaus (Lenkija) projektui „Punsko licėjui –
65“ – 2 800 Eur;
1.37. Liuksemburgo lituanistinės mokyklos „Avilys“ projektui „Te garsiau dūgs „Avilys“! – 1
500 Eur;
1.38. Oslo lituanistinės mokyklos „Gintaras“ (Norvegija) projektui „Lituanistinės mokyklos
„Gintaras“ tęstinė tradicinė veikla“ – 500 Eur;
1.39. virtualios lituanistinės menės „Raidė“ (Norvegija) projektui „Virtualios lituanistinės
mokyklos – menės „Raidė“ tęstinė veikla“ – 700 Eur;
1.40. Kaliningrado regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos (Rusija) projektui
„Lituanistinio švietimo ir lietuvių kultūros puoselėjimas Kaliningrado srityje“ – 14 530 Eur;
1.41. Kaliningrado regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos (Rusija) projektui
„Dobrovolsko (Pilkalnio) ir Krasnoznamensko (Lazdynų) lietuvių kalbos ir etnokultūros būrelių bei
vaikų folkloro ansamblio „Malūnėlis“, vokalinės grupės „Saulutė“ renginių ciklas, skirtas savo krašto
pažinimui „Mažosios Lietuvos praeities legendos ir istorijos“ – 1 695 Eur;
1.42. Kaliningrado regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos (Rusija) projektui
„Lietuviškų dainų ir muzikos renginių organizavimas“ – 2 850 Eur;
1.43. Kaliningrado regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos (Rusija) projektui
„Kaliningrado miesto L. Rėzos vardo sekmadieninės lituanistinės mokyklos lituanistinio švietimo
veiklos išlaikymas, populiarinimas, skatinimas, mokinių tautinės savimonės formavimas, etninės
kultūros ugdymas“ – 700 Eur;
1.44. Kaliningrado regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos (Rusija) projektui
„Nuotolinis lietuvių kalbos mokymo kursas suaugusiesiems „Lituanika“ – 480 Eur;
1.45. Alanijos šeštadieninės lituanistinės mokyklėlės „Vaivorykštė“ (Turkija) projektui
„Turkijos lietuvių vaikų kokybiškas nuotolinis lituanistinis ugdymas“ – 300 Eur;
1.46. Vengrijos lietuvių bendruomenės neformalios lituanistinės mokyklėlės Budapešte „Vaikų
klubas“ projektui „Nuotolinė edukacinė dviejų dalių programa su Vytautu V. Landsbergiu
„Kūrybiškumo pamokėlės“ – 600 Eur;
1.47. Vasario 16-osios gimnazijos (Vokietija) projektui „Renginys, skirtas Lietuvos priėmimo
į JT 100 metų sukakčiai paminėti“ – 4 095 Eur;
1.48. Vokietijos lietuvių bendruomenės projektui „Neformaliojo lituanistinio švietimo ugdytojų
virtualūs mokymai“ – 2 000 Eur;
1.49. „Ridigdo“ lietuvių kultūros draugijos Štutgarte lituanistinės mokyklos (Vokietija)
projektui „Perduok“ – 900 Eur.
2. S k i r i u lėšas šiems užsienio lietuvių sporto projektams įgyvendinti:
2.1 Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės projektui „Jungtinės Karalystės lietuvių
bendruomenės šeimų ir jaunimo sportinių estafečių varžytuvės“ – 750 Eur;
2.2. Latvijos lietuvių bendruomenės projektui „Latvijos lietuvių sporto šventė „Sportuojame
lietuviškai“ – 3 250 Eur;
2.3. Drameno lietuvių bendruomenės (Norvegija) projektui „Sportas vienija 2021“ – 1 750 Eur;
2.4. Triondelago lietuvių bendruomenės „Baltai“ (Norvegija) projektui „Triondelago lietuvių
bendruomenės „Baltai“ sporto inventoriaus įsigijimas / atnaujinimas“ – 1 924 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.
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