LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO
MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO
2019 m. kovo 19 d. Nr. V-223
Vilnius

Įgyvendindamas „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą –
kūrimo 2011–2019 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 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinsitucinio
veiklos plano patvirtinimo“, 1 priedo 1.2.1. priemonę ir vadovaudamasis Lėšų skyrimo užsienio
lietuvių neformaliajam lituanistiniam švietimui tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1022 „Dėl lėšų skyrimo užsienio
lietuvių neformaliajam lituanistiniam švietimui tvarkos aprašo patvirtinimo“, bei atsižvelgdamas į
užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio švietimo projektų vertinimo komisijos, sudarytos Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-76 „Dėl
komisijos sudarymo“, 2019 m. kovo 6 d. posėdžio protokolą Nr. 1:
1.
S k i r i u lėšas šiems užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio švietimo projektams
įgyvendinti:
1.1. Pasaulio lietuvių bendruomenės Švietimo reikalų komisijos projektui „Stovykla – Pasaulio
Lietuva“ – 36 000 Eur;
1.2. Pasaulio lietuvių bendruomenės Švietimo reikalų komisijos projektui „Virtuali klasė –
dvipusio ryšio realaus laiko internetinė mokykla“ – 7 000 Eur;
1.3. Dublino 4 Vėjų mokyklos (Airija) projektui „Priemonės Dublino 4 Vėjų mokyklos darbui
tobulinti“ – 4000 Eur;
1.4. Airijos lietuvių bendruomenės Švietimo grupės (Airija) projektui „Airijos lituanistinio
švietimo plėtra Pasaulio lietuvių metais“ – 6 600 Eur;
1.5. Kavano lituanistinės mokyklos „Gintarėlis“ (Airija) projektui „Lietuva + Airija = Aš.
Mokomosios bei grožinės literatūros įsigijimas Kavano lituanistinei mokyklai „Gintarėlis“ – 4 000 Eur;
1.6. Monaghano lituanistinės mokyklos „Lietuvos vaikai“ (Airija) projektui „Visi mes Lietuvos
vaikai. Metodinės ir mokomosios medžiagos bei tautinės atributikos įsigijimas“ – 4 000 Eur;
1.7. Dundalko Kovo 11–osios lituanistinės mokyklos (Airija) projektui „Virtualioji istorija.
Dzūkija atvirlaiškiuose. Pasaulio lietuvių metų minėjimas liepos 6 dieną Dundalke. Mokyklos vaikų
edukacinė kelionė į Baltų sodybą Airijoje“ – 3 500 Eur;
1.8. Trimo lituanistinės mokyklos „Šaltinėlis“ (Airija) projektui „Metodinės ir mokomosios
medžiagos įsigijimas Trim'o lituanistinės mokyklos „Šaltinėlis“ poreikiams tenkinti. Viktorina apie
Lietuvą. Tautiniai kostiumai moksleiviams“ – 2 800 Eur;
1.9. Limericko lituanistinės mokyklos „Baltija“(Airija) projektui „Mokomosios bei grožinės
literatūros įsigijimas Limericko lituanistinei mokyklai „Baltija“ – 800 Eur;
1.10. Carlow lietuviškos mokyklėlės „Pepė“ (Airija) projektui „Tęstinis projektas – Carlow
lietuviška mokyklėlė „Pepė“ – 300 Eur;
1.11. Longfordo lituanistinės mokyklos ,,Labas“ (Airija) projektui ,,Mes sakom LABAS“ – 500
Eur;

1.12. Lituanistinės mokyklos „Rytas“ Portlaoise (Airija) projektui „Pasaulio lietuvių vaikų
šventė“ – 2 000 Eur;
1.13. Korko lituanistinės mokyklos ,,Banga“ (Airija) projektui „Pasaulio lietuvių metų
minėjimas Korko lituanistinėje mokykloje ,,Banga“ – 200 Eur;
1.14. Lietuvių kultūros draugijos „Nemunas“ lietuvių kalbos ir kultūros kursų (Argentina)
projektui „Mes lietuviai tėvynėje ir kitur. Pasaulio lietuvių metai“ – 8 000 Eur;
1.15. Lydos lituanistinės mokyklos (Baltarusija) projektui „Kalba mane augina“ – 2 000 Eur;
1.16. Pelesos vidurinės mokyklos lietuvių mokomąja kalba (Baltarusija) projektui „Vaikų ir
jaunimo vasaros stovykla Pelesoje ir projektas „Lietuva: atgal į praeitį“ – 3 500 Eur;
1.17. Ūsionių lituanistinės mokyklos (Baltarusija) projektui „Lietuvos Didžiosios
kunigaikštystės palikimas Baltarusijoje“ – 1 800 Eur;
1.18. Rimdžiūnų vidurinės mokyklos lietuvių mokomąja kalba (Baltarusija) projektui „Lietuvių
liaudies amatai ir menai. Mokomoji ekskursija „Juozo Tumo-Vaižganto gyvenimo ir kūrybos keliais“,
skirta rašytojo 150-osioms gimimo metinėms paminėti, aplankant Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto
gimnaziją ir deimančiukų ieškotojo gimtinę – Maleišius“ – 3 000 Eur;
1.19. Lituanistinės mokyklos Prahoje „Debesynas“ (Čekija) projektui „Šiandien karaliai mums
pasakas seka: susitikimas su M. K. Čiurlioniu Prahoje“ – 500 Eur;
1.20. Lietuvių bendruomenės „Jylland&Fyn“ ir lituanistinės mokyklos „Sparnai“ (Danija)
projektui „Kalu kalu pasaką“ – 4 000 Eur;
1.21. Lituanistinės mokyklos Hurgadoje „Jūros Arkliukai“ (Egiptas) projektui „Jūros arkliukų“
lituanistinės mokyklėlės tęstinė veikla 2019–2020 mokslo metais. Dalyvavimas projekte „Virtualioji
istorija. Dzūkija atvirlaiškiuose“ – 1 350 Eur;
1.22. Talino Europos mokyklos (Estijos) projektui „Estijos ir Suomijos jaunuomenės vakaronė“
– 600 Eur;
1.23. Islandijos lituanistinės mokyklos „Trys spalvos“ projektui „Virtualioji istorija. Dzūkija
atvirlaiškiuose. Mokytojų dalykinės bei komunikacinės kompetencijos kėlimas“ – 1 350 Eur;
1.24. Alikantės lituanistinės mokyklos „Draugystė“ (Ispanija) projektui „Išgirsk, pajusk ir
suvok sutartinių gelmę“ – 1 300 Eur;
1.25. Barselonos LT mokyklos (Ispanija) projektui „Virtualioji istorija. Dzūkija atvirlaiškiuose.
Lietuva Katalonijoje – 10 metų mokyklėlei“ – 750 Eur;
1.26. Valensijos neformaliojo ugdymo mokyklos „Lituanica“ (Ispanija) projektui „Valensijos
neformaliojo ugdymo mokyklos „Lituanica“ lietuvių kalbos puoselėjimas šiandien ir rytoj“ – 400
Eur;
1.27. Lituanistinės mokyklos Florencijoje „Toskaniukai“ (Italija) projektui „Mokyklos
metodinių ir mokymo priemonių, tautinės atributikos ir kitų priemonių, reikalingų sėkmingam ir
prasmingam mokyklėlės darbui, įsigijimas ir sukūrimas“ – 250 Eur;
1.28. Italijos lietuvių bendruomenės projektui „Šiandien M. K. Čiurlionio karaliai mums
pasakas seka“ – 1 500 Eur;
1.29. „Neringos“ stovyklos (JAV) projektui „Neringos“ stovyklos stovyklautojų kultūrinis
švietimas“ – 1 800 Eur;
1.30. Maironio lituanistinės mokyklos Lemonte (JAV) projektui „Lietuvos laisvės kelias“ – 1
000 Eur;
1.31. Čikagos lituanistinės mokyklos (JAV) projektui „Mokymo priemonės trečiai klasei
ruošimas. Mokytojų konferencijos / seminaro organizavimas“ – 550 Eur;
1.32. JAV lietuvių bendruomenės Švietimo tarybos projektui „JAV LB Švietimo tarybos
istorijos mokymo priemonė 6–7 klasėms ir mokytojų tobulinimosi kursai „Palikime pėdsaką“ – 3 000
Eur;
1.33. JAV LB Centrinės New Jersey apylinkės lituanistinės mokyklos „Lietuvėlė“ projektui
„Elektroninis leidinys „Aš esu pasaulio lietuvis“. Edukacinė stovykla“ – 4 500 Eur;
1.34. Bostono lituanistinės mokyklos (JAV) projektui „Pasaulio lietuvių metų renginių
atidarymas – keturių JAV lietuvių organizacijų renginiai Bostone ir Worcester’yje. Istorijos diena,
skirta Vasario 16-osios minėjimui. Joninės – šeimų ir kartų šventė“ – 500 Eur;

1.35. Dr. V. Kudirkos lituanistinės mokyklos (JAV) projektui „Apsijunkime kartu pažymint
Pasaulio lietuvių metus“ – 600 Eur;
1.36. „Žiburio“ lituanistinės mokyklos (JAV) projektui „Kuriam, darom ir dainuojam“ – 1 000
Eur;
1.37. Niujorko Maironio lituanistinės mokyklos (JAV) projektui „Neformaliojo lituanistinio
švietimo plėtra JAV Niujorko valstijoje“ – 2 000 Eur;
1.38. Atlantos lituanistinės mokyklos „Saulė“ (JAV) projektui „Tautodailės priemonės.
Dovanos (knygos) „Saulės“ mokyklos mokiniams mokslo metų baigimo proga“ – 110 Eur;
1.39. Aleksandros Kazickienės lituanistinės mokyklos (JAV) projektui „Lituanistinio švietimo
metai Aleksandros Kazickienės lituanistinėje mokykloje“ – 300 Eur;
1.40. Kolorado lituanistinės mokyklos (JAV) projektui „Kolorado lituanistinės mokyklos
etnokultūrinio ugdymo programa“ – 2 600 Eur;
1.41. Lituanistinės etnokultūros ir dramos mokyklos „Bitė“ (Jungtinė Karalystė) projektui
„Virtualioji istorija. Dzūkija atvirlaiškiuose“ – 15 000 Eur;
1.42. „EC Lighthouse Limited“ (Jungtinė Karalystė) projektui „EC Lighthouse“ lituanistinės
mokyklos kelionė į Lietuvą, skirta valstybės šimtmečio atkūrimo paminėjimui, ir dalyvavimas
Vilniaus lietuvių namų festivalyje „Darni mūsų dainų ir šokių pynė“ – 5 800 Eur;
1.43. Londono lituanistinio darželio / mokyklos „Obelėlė“ (Jungtinė Karalystė) projektui
„Kūrybinis tiltas istorijos link: Pasaulio Lietuva. Tęstinės stovyklos organizavimas. Mokymosi
priemonių įsigijimas“ – 8 000 Eur;
1.44. Londono lituanistinio darželio / mokyklos „Obelėlė“ (Jungtinė Karalystė) projektui
„Lituanistinio švietimo ir kultūros tiltai. Folkmiuziklas, skirtas Pasaulio lietuvių metams paminėti“ –
15 000 Eur;
1.45. Lituanistinės ir menų mokyklos „Kodėlčius“ (Jungtinė Karalystė) projektui „Aš –
lietuvis“ – 5000 Eur;
1.46. Šeštadieninės lietuviškos mokyklos „Lietuvytis“ (Jungtinė Karalystė) projektui „Kalbos,
tautosakos, etnografijos pynė Pasaulio lietuvių metams. Edukacinė vasaros stovykla – bendra veikla
su Lietuvos vaikais ir mokytojais“ – 4 000 Eur;
1.47. Škotijos lietuviškos mokyklos (Jungtinė Karalystė) projektui „Virtualioji istorija. Dzūkija
atvirlaiškiuose“ – 1 000 Eur;
1.48. Lietuvių kalbos ir matematikos mokyklos „Studija“ (Jungtinė Karalystė) projektui
„Tautiškumo ugdymas ir puoselėjimas Studijoje (integruojant lietuvių kalbos, dorinio ugdymo,
dailės, muzikos, teatro ir choreografijos dalykus) Pasaulio lietuvių metams paminėti“ – 2 000 Eur;
1.49. Edukacinio centro „Karuselė“ (Jungtinė Karalystė) projektui „Edukacinio centro
„Karuselė“ projektas tautinei atributikai ir edukacinėms priemonėms įsigyti“ – 1 000 Eur;
1.50. Lituanistinės mokyklėlės „Saulutė“ (Jungtinė Karalystė) projektui „Skautų stovykla
„Dievui. Tėvynei. Artimui“. Lituanistinės mokyklėlės ,,Saulutė“ mokslo metų išvyka“ – 1 500 Eur;
1.51. Newry lituanistinės mokyklos ,,Vaikų pasaulis“ (Jungtinė Karalystė) projektui
„Metodinės ir mokomosios medžiagos, mokymo ir kitų priemonių įsigijimas“ – 140 Eur;
1.52. Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės Švietimo tarybos projektui „2019 metų
metinis lituanistinių mokyklų ir kitų švietimo įstaigų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo seminaras“ –
4 000 Eur;
1.53. Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės Švietimo tarybos projektui „Europos
lituanistinių mokyklų sąskrydis „Draugystės tiltas“. Vaikai keliauja per Lietuvą“ – 12 000 Eur;
1.54. Rygos lietuvių vidurinės mokyklos (Latvija) projektui „Aš myliu Lietuvą, Lietuva myli
mane“ – 14 500 Eur;
1.55. Daugpilio lituanistinės mokyklos (Latvija) projektui „Etnografinių regionų amatai“ – 200
Eur;
1.56. Punsko Kovo 11-osios bendrojo lavinimo licėjaus (Lenkija) projektui „Mes – pasaulio
lietuviai“ – 4 000 Eur;
1.57. Punsko savivaldybės vaikų darželio lenkų ir lietuvių mokomąja kalba (Lenkija) projektui
„Tėvynė – tai kalba ir Punsko savivaldybės vaikų darželio 70-metis“ – 600 Eur;

1.58. Vidugirių pagrindinės mokyklos lietuvių mokomąja kalba (Lenkija) projektui
„Tautiškumo ugdymas per tautinę kultūrą“ – 1 000 Eur;
1.59. Liuksemburgo lituanistinės mokyklos „Avilys“ projektui „Edukaciniai užsiėmimai
„Lietuvos viduramžių valdovai“ ir tautiniai kostiumai“ – 2 000 Eur;
1.60. Liuksemburgo I Europos mokyklos projektui „Esu žmogus iš Lietuvos (sau, tėvynei,
pasauliui)“ – 2 000 Eur;
1.61. Lituanistinės mokyklos „Žilvinas“ Drammen’e (Norvegija) projektui „Edukacinė
stovykla Kauno mieste. Knygos „Žilvino lietuvis“ leidyba. Spausdintuvo įsigijimas“ – 2 000 Eur;
1.62. Lituanistinės mokyklos „Laimė“ (Norvegija) projektui „Aš – pasaulio lietuvis“ – 100 Eur;
1.63. Oslo lietuvių bendruomenės lituanistinės mokyklos „Gintaras“ (Norvegija) projektui
„Mokytojų kvalifikacijos kėlimo seminaras-praktinė konferencija „Į individualų vaiką orientuotas
ugdymas: kaip išmokyti visą grupę po vieną?“. Lituanistinės mokyklos „Gintaras“ tęstinė tradicinė
veikla“ – 500 Eur;
1.64. Lituanistinės mokyklos „Baltai“ (Norvegija) projektui „Mokytojų kvalifikacijos kėlimo
seminaras-praktinė konferencija „Į individualų vaiką orientuotas ugdymas: kaip išmokyti visą grupę
po vieną?“ – 3 000 Eur;
1.65. Lituanistinės mokyklos „Kodėlčius“ (Pietų Afrikos Respublika) projektui „Lietuvių
bendruomenės mokyklos „Kodėlčius“ vystymas ir plėtra“ – 600 Eur;
1.66. Prancūzijos lietuvių bendruomenės projektui „Šiandien M. K. Čiurlionio karaliai mums
pasakas seka“ – 600 Eur;
1.67. 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;
1.68. Krasnojarsko sekmadieninės lituanistinės mokyklos „Saulutė“ (Rusija) projektui „Sibiro
lietuvių vaikų ir jaunimo lituanistinis švietimas“ – 5 000 Eur;
1.69. Vilniaus Gabijos gimnazijos kartu su Maskvos Jurgio Baltrušaičio bendrojo lavinimo
mokykla Nr. 1247 (Rusija) projektui „Pasaulio lietuvių pėdsakais“ – 5 000 Eur;
1.70. Kaliningrado srities Dobrovolsko (Pilkalnio) 4 vid. mokyklos ir Krasnoznamensko
(Lazdynų) vaikų ir jaunimo centro lietuvių kalbos ir etninės kultūros fakultatyvų bei folkloro
ansamblio „Malūnėlis“ (Rusija) projektui „Pažink Lietuvą ir mokykis lietuviškai“ – 2 000 Eur;
1.71. Kaliningrado regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos (Rusija) projektui „Pažink
Klaipėdos kraštą“ – 700 Eur;
1.72. Kaliningrado regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos (Rusija) projektui
„Kaliningrado miesto L. Rėzos vardo sekmadieninės lituanistinės mokyklos lituanistinio švietimo
išlaikymas, skatinimas, populiarinimas“ – 800 Eur;
1.73. Kaliningrado regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos (Rusija) projektui
„Kaliningrado srities moksleivių lietuviškos dainos renginių organizavimas“ – 3 000 Eur;
1.74. Kaliningrado regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos (Rusija) projektui „Šalis ta
Lietuva vadinas“ – 1 000 Eur;
1.75. Kaliningrado regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos (Rusija) projektui
„Lituanistinio švietimo puoselėjimas Kaliningrado srityje“ – 26 500 Eur;
1.76. Černiachovsko vaikų ir jaunimo centro lituanistinio būrelio „Lituanika“ (Rusija) projektui
„Ekskursija „Vydūnas Kintuose“ – 800 Eur;
1.77. Stambulo lituanistinės mokyklos „Gilė“ (Turkija) projektui „Stambulo lituanistinės
mokyklos įkūrimas, vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų kultūrinė bei šviečiamoji veikla“ – 300 Eur;
1.78. Frankfurto darželio-mokyklėlės „Ąžuoliukas“ (Vokietija) projektui „Baltų vienybės
diena. Visi – į Hiutenfeldą!“ – 1 000 Eur;
1.79. Hamburgo lituanistinės mokyklos „Abėcėlė“ (Vokietija) projektui „Aš - pasaulio lietuvis“
– 2 700 Eur;
1.80. Vokietijos lietuvių bendruomenės projektui „Lituanistinių mokyklų darbuotojų sambūris
Pasaulio lietuvių metams paminėti „Veiksmingiausi lietuviškos tapatybės išlaikymo ir perdavimo
būdai“ – 1 000 Eur;

1.81. Vokietijos lietuvių bendruomenės projektui „Lietuvių vasaros stovykla prie Vasario 16osios gimnazijos“ – 4 000 Eur;
1.82. Berlyno lietuvių mokyklos (Vokietija) projektui „Pasaulio lietuvių metų minėjimas ir
bendradarbiavimo tarp pasaulio lituanistinių mokyklėlių intensyvinimas Berlyno lietuvių
bendruomenėje“ – 1 400 Eur;
2. Į p a r e i g o j u Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Užsienio lietuvių skyrių sudaryti
lėšų naudojimo sutartis su šio įsakymo 1 punkte nurodytų projektų teikėjais arba juridiniais
asmenimis, atsakingais už projektų teikėjų finansinę veiklą.

Švietimo, mokslo ir sporto ministras

Algirdas Monkevičius

