LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO
MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO UŽSIENIO LIETUVIŲ NEFORMALIOJO LITUANISTINIO
ŠVIETIMO IR SPORTO PROJEKTAMS
2022 m. vasario 4 d. Nr. V-179
Vilnius

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2021–2023
metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro
2021 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-498 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, programos „Valstybinės
švietimo strategijos įgyvendinimas“ (programos kodas 11.01; valstybės biudžeto, apskaitos ir
mokėjimų sistemoje programos „Švietimo programa“ kodas 12-003) priemonę „Skatinti ir remti
lituanistinį švietimą kaimyninėse valstybėse (Baltarusijoje, Lenkijoje ir Rusijos Kaliningrado
srityje)“ (priemonės kodas 03-01-07) (nuo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo naujos programos pavadinimas –
„Švietimo programa“, programos kodas 12-003, priemonės kodas 12-003-03-03-01 (TP), programos
„Švietimo, mokslo ir sporto administravimas“ (programos kodas 11.02; valstybės biudžeto, apskaitos
ir mokėjimų sistemoje programos „Švietimo programa“ kodas 12-003) priemonę „Skatinti ir remti
formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų užsienyje lituanistinio švietimo veiklą ir sugrįžusių
asmenų integravimąsi į Lietuvos švietimo sistemą“ (priemonės kodas 02-01-04) (nuo Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2022–2024 metų strateginio veiklos plano
patvirtinimo naujos programos pavadinimas – „Švietimo programa“, programos kodas 12-003,
priemonės kodas 12-003-03-03-06 (TP), programos „Švietimo, mokslo ir sporto administravimas“
(programos kodas 11.02; valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje programos „Švietimo
programa“ kodas 12-003) priemonę „Užtikrinti lituanistinio švietimo plėtrą Lenkijoje ir kitose šalyse“
(priemonės kodas 02-01-07) (nuo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo naujos programos pavadinimas – „Švietimo
programa“, programos kodas 12-003, priemonės kodas 12-003-03-03-07 (TP) 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“, 2022 m. sausio 26 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“ – 2 394 Eur;
1.2. Kavano lituanistinės mokyklos „Gintarėlis“ (Airija) projektui „Mokomosios bei grožinės
literatūros ir projektoriaus įsigijimas Kavano lituanistinei mokyklai „Gintarėlis“ – 2 310 Eur;

1.3. Monaghano lituanistinės mokyklos „Lietuvos vaikai“ (Airija) projektui „Mokomosios ir
grožinės medžiagos, pratybų, kanceliarinių priemonių bei skaitmeninių prieigų įsigijimas“ – 1 218
Eur;
1.4. Dundalko Kovo 11-osios lituanistinės mokyklos (Airija) projektui „Virtualioji istorija.
Suvalkija knygose“ – 3 400 Eur;
1.5. Airijos lietuvių bendruomenės Švietimo tarybos (Airija) projektui „Airijos lietuvių
mokinių piešinių ir rašinių konkursas bei žinių apie Lietuvą viktorina“ – 546 Eur;
1.6. Jerevano lituanistinės mokyklos (Armėnija) projektui „Armėnijoje kalbu lietuviškai“ – 1
449 Eur;
1.7. Pelesos vidurinės mokyklos lietuvių mokomąja kalba (Baltarusija) projektui „Vaikų ir
jaunimo vasaros stovykla Pelesoje“ – 4 042 Eur;
1.8. Mokymo ir pedagoginio komplekso Rimdžiūnų lopšelis-darželis – vidurinė mokykla
lietuvių mokomąja kalba (Baltarusija) projektui „Mokomoji ekskursija „Draugystės keliais“ – 3 150
Eur;
1.9. Mokymo ir pedagoginio komplekso Rimdžiūnų lopšelis-darželis – vidurinė mokykla
lietuvių mokomąja kalba (Baltarusija) projektui „Mokomoji ekskursija „Belovežo giria“ – 2 500 Eur;
1.10. Mokymo ir pedagoginio komplekso Rimdžiūnų lopšelis-darželis – vidurinė mokykla
lietuvių mokomąja kalba (Baltarusija) projektui „Tiriamoji istorinė-etnokultūrinė veikla „Gervėčių
krašto žmonės“ – 1 900 Eur;
1.11. Čilės / Pietų Amerikos virtualios lituanistinės mokyklos (Čilė) projektui „Tęstinis
lietuvių kalbos ir kultūros kursas Venesuelos ir kitų Pietų Amerikos šalių jaunimui ir suaugusiems“
– 2 600 Eur;
1.12. Graikijos lituanistinės mokyklos „Giliukai“ (Graikija) projektui „Augu ir draugauju
lietuviškai“ – 1 475 Eur;
1.13. Graikijos lituanistinės mokyklos „Giliukai“ (Graikija) projektui „Kontaktinis ir
nuotolinis XVII Draugystės tilto sąskrydis 2022 „Šeimų Odisėja gyvenimo ratu: kelionė per
lietuviškas kalendorines šventes“ – 20 000 Eur;
1.14. Valensijos neformaliojo ugdymo mokyklos „Lituanica“ (Ispanija) projektui „Pramočių
giesmės su Laurita Peleniūte“ – 3 200 Eur;
1.15. Barselonos LT mokyklos (Ispanija) projektui „Virtualioji istorija. Suvalkija knygose“ –
1 500 Eur;
1.16. Gedimino lituanistinės mokyklos (JAV) projektui „GLM jubiliejiniai metai“ – 750 Eur;
1.17. Dr. V. Kudirkos lituanistinės mokyklos (JAV) projektui „Nuo Vasario 16-osios iki Tėvo
dienos. Mokomosios medžiagos ir tautinės atributikos įsigijimas“ – 2 300 Eur;
1.18. Kolorado lituanistinės mokyklos (JAV) projektui „Aš, tu ir mes – lietuviai! Lietuvos
tautodailės tradicijos“ – 2 000 Eur;
1.19. „Neringos“ stovyklos (JAV) projektui „Neringos“ stovyklos stovyklautojų kultūrinis
švietimas“ – 5 000 Eur;
1.20. San Francisko šeštadieninės lituanistinės mokyklos „Genys“ (JAV) projektui
„Lietuviškos pažintinės ir grožinės knygos mokyklos bibliotekai ir pamokoms praturtinti“ – 500 Eur;
1.21. Bostono lituanistinės mokyklos (JAV) projektui „Lietuvos istorijos pažinimo keliu“ –
500 Eur;
1.22. Lituanistinės etnokultūros ir dramos mokyklos „Bitė“ (Jungtinė Karalystė) projektui
„Virtualioji istorija. Suvalkija knygose“ – 35 000 Eur;
1.23. „EC Lighthouse Limited“ (Jungtinė Karalystė) projektui „Tarptautinis jaunųjų talentų
konkursas 2022“ – 6 000 Eur;
1.24. Mančesterio lituanistinės mokyklos „Austėja“ (Jungtinė Karalystė) projektui „Duonelės
kelias“ – 900 Eur;
1.25. Oksfordo lietuvių mokyklėlės (Jungtinė Karalystė) projektui „Mokymo ir kitų
priemonių įsigijimas“ – 105 Eur;
1.26. Lituanistinės mokyklos „Vilnelė“ (Jungtinė Karalystė) projektui „Didžiuojamės savo
kultūra“ – 250 Eur;

1.27. Lituanistinės nuotolinės mokyklos „Tiltas“ (Jungtinė Karalystė) projektui „Gedimino
laiškai“ – 580 Eur;
1.28. Londono lituanistinio darželio / mokyklos „Obelėlė“ (Jungtinė Karalystė) projektui
„Obelėlės tęstinės veiklos 2022“ – 11 760 Eur;
1.29. Londono lituanistinio darželio / mokyklos „Obelėlė“ (Jungtinė Karalystė) projektui
„Lituanistinio švietimo ir kultūros tiltai. ,,Etno-istorinis miuziklas ,,LDK ir Sūduva 600“ – 16 000
Eur;
1.30. Lietuvių kalbos ir matematikos mokyklos „Studija“ (Jungtinė Karalystė) projektui
„Tautiškumo ugdymas ir puoselėjimas Studijoje 2022“ – 2 940 Eur;
1.31. Škotijos lietuviškos mokyklos (Jungtinė Karalystė) projektui „Virtualioji istorija.
Suvalkija knygose“ – 2 000 Eur;
1.32. Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės Švietimo tarybos (Jungtinė Karalystė)
projektui „Tęstinė stovykla – Pasaulio Lietuva“ – 36 000 Eur;
1.33. Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės Švietimo tarybos (Jungtinė Karalystė)
projektui „Virtuali klasė – dvipusio ryšio realaus laiko internetinė mokykla“ – 7 000 Eur;
1.34. Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės Švietimo tarybos (Jungtinė Karalystė)
projektui „Šiandien karaliai mums pasakas seka“ – 2 360 Eur;
1.35. Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės Švietimo tarybos (Jungtinė Karalystė)
projektui „Jubiliejiniai JKLB švietimo renginiai 2022“ – 9 000 Eur;
1.36. Rygos lietuvių vidurinės mokyklos (Latvija) projektui „Aš myliu Lietuvą, Lietuva myli
mane“ – 23 500 Eur;
1.37. Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklos (Lenkija) projektui „Pažintis su Lietuvos pajūriu“ –
3 575 Eur;
1.38. Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklos (Lenkija) projektui „Pažintis su Žemaitija“ – 4 000
Eur;
1.39. Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklos (Lenkija) projektui „Lietuvių tautos istorijos ir
literatūros pažinimas“ – 1 212 Eur;
1.40. Liuksemburgo lituanistinės mokyklos „Avilys“ (Liuksemburgas) projektui „Te garsiau
dūgs „Avilys“!“ – 2 200 Eur;
1.41. Lituanistinės mokyklos „Žilvinas“ (Norvegija) projektui „Ugdymo metodų tobulinimo
seminaras“ – 5 000 Eur;
1.42. Oslo lituanistinės mokyklos „Gintaras“ (Norvegija) projektui „Lituanistinės mokyklos
„Gintaras“ tęstinė tradicinė veikla“ – 4 200 Eur;
1.43. Prelato Jono Petrošiaus lituanistinės mokyklos (Prancūzija) projektui „Suk, suk ratelį“
– 4 000 Eur;
1.44. Krasnojarsko sekmadieninės lituanistinės mokyklos „Saulutė“ (Rusija) projektui „Sibiro
lietuvių vaikų ir jaunimo lituanistinis švietimas“ – 7 000 Eur;
1.45. Kaliningrado regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos (Rusija) projektui
„Lituanistinio švietimo ir lietuvių kultūros puoselėjimas Kaliningrado srityje“ – 7 080 Eur;
1.46. Kaliningrado regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos (Rusija) projektui
„Renginių ciklas, skirtas savo krašto pažinimui „Mažosios Lietuvos praeities legendos ir istorijos“, ir
edukacinės pamokėlės „Velykų tradicijos ir papročiai“ – 2 570 Eur;
1.47. Kaliningrado regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos (Rusija) projektui
„Gusevo 5 vid. mokyklos vaikų lietuvių folkloro ansamblio „Nadruvėlė“ veikla“ – 800 Eur;
1.48. Kaliningrado regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos (Rusija) projektui
„Kaliningrado miesto L. Rėzos sekmadieninės lituanistinės mokyklos lituanistinio švietimo veiklos
išlaikymas“ – 730 Eur;
1.49. Kaliningrado regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos (Rusija) projektui
„Donelaičio žemės įkvėpti“ – 736 Eur;
1.50. Kaliningrado regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos (Rusija) projektui „Pažink
Lietuvą per folklorą“ – 3 100 Eur;
1.51. Kaliningrado regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos (Rusija) projektui

„Kaliningrado m. L. Rėzos lietuvių kultūros draugijos vaikų folkloro ansamblio „Rūtelė“ veikla“ – 2
400 Eur;
1.52. Geteborgo šeštadieninės mokyklos „Draugystė“ (Švedija) projektui „Kuriame ir
piešiame pasaką“ – 1 339 Eur;
1.53. Lituanistinių mokyklų asociacijos projektui „Mokymosi platformų Eduka, Ema, Zoom
ir kt. lituanistinėms mokykloms įsigijimas“ – 29 500 Eur.
2. S k i r i u lėšas šiems užsienio lietuvių sporto projektams įgyvendinti:
2.1. Visuomeninės kultūros organizacijos „Lietuvių bendruomenė Armėnijoje“ projektui „Ant
kalno mūrai“ – 2 016 Eur;
2.2. Mokymo ir pedagoginio komplekso Rimdžiūnų lopšelis-darželis – vidurinė mokykla
lietuvių mokomąja kalba (Baltarusija) projektui „Sporto iššūkis tau“ – 2 188 Eur;
2.3. Estijos lietuvių bendruomenės (Estija) projektui „Tarptautinė Žemės diena Estijos
lietuvių bendruomenėje“ – 950 Eur;
2.4. Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės (Jungtinė Karalystė) projektui „Jubiliejiniai
sporto renginiai“ – 5 593 Eur;
2.5. Britanijos lietuvių sporto asociacijos (Jungtinė Karalystė) projektui „Britanijos lietuvių
sporto žaidynės“ – 6 325 Eur;
2.6. Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės (Jungtinė Karalystė) projektui „Sportinis
susibūrimas parke ,,Esu aktyvus ir sveikas“ – 8 610 Eur;
2.7. Vidugirių pagrindinės mokyklos lietuvių mokomąja kalba (Lenkija) projektui „Stovykla
„Mano vasara 2022“ – 2 775 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

Jurgita Šiugždinienė

