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Nuo: VšĮ “Global Lithuanian Leaders”  

 

Kam:  

Ingridai Šimonytei, LR Ministrei Pirmininkei 

Aušrinei Armonaitei, LR Ekonomikos ir inovacijų ministrei  

Gabrieliui Landsbergiui, LR Užsienio reikalų ministrui 

Jurgitai Šiugždinienei, LR švietimo ministrei  

Daliai Asanavičiūtei, Pasaulio lietuvių bendruomenės Seimo komisijos pirmininkei 

 

Kopijoje:  

Giedrei Balčytytei, LR Vyriausybės kanclerei  

Pauliui Lukauskui, LR Vyriausybės vicekancleriui 

Mantui Katinui, „Investuok Lietuvoje” generaliniam direktoriui 

Dainai Kleponei, „Versli Lietuva” generalinei direktorei 

Mindaugui Sinkevičiui, Lietuvos Savivaldybių Asociacijos prezidentui 

 

Pridedama:  

• ĮRANKIAI: kaip įtraukti diasporą kuriant Globalią Lietuvą (Priedas Nr. 1)  

• IDĖJOS kuriant talentų ir inovacijų šalį - Globalią Lietuvą (Priedas Nr. 2) 

• GLL metinė veiklos ataskaita 2019 (Priedas Nr. 3) 

 

Kreipimasis dėl Lietuvos diasporos profesinio potencialo įtraukimo valstybės raidai: 

diasporos rolė kuriant talentų ir inovacijų šalį – Globalią Lietuvą 

 

2021 m. vasario 1 d.  

 

Džiaugiamės ir pilnai sutinkame su aštuonioliktosios LR Vyriausybės programoje įrašytu teiginiu, kad 

Lietuvos diaspora yra neatsiejama kultūrinės diplomatijos, tarptautiškumo, įvaizdžio formavimo dalis.  

Dėkojame už aktyvų įsitraukimą į sausio 21 d. organizuotą diasporos profesionalų forumo „GLL 

Forum” diskusiją dėl efektyvesnio diasporos ir Lietuvos bendradarbiavimo valstybės labui (renginio 

įrašas: https://fb.watch/3eG3NRDtBo/).  

Remiantis susitikime nuskambėjusiu, o vėliau Ekonomikos ir Inovacijų ministrės Aušrinės Armonaitės 

paviešintu kvietimu teikti siūlymus (kvietimo nuoroda: https://bit.ly/39tJLGn), taip pat Seimo narės 

Dalios Asanavičiūtės išreikštu palaikymu (straipsnio nuoroda: http://bit.ly/3cpV5p5), pateikiame 

konsoliduotą VšĮ „Global Lithuanian Leaders” (GLL), atskirų tinklo narių, lietuvių profesionalų klubų 

užsienyje pasiūlymą, kaip įtraukti diasporos žinias, kompetencijas ir patirtį kuriant globalią talentų ir 

inovacijų Lietuvą.   
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GLL tinklas yra pasiruošęs glaudžiam ir efektyviam bendradarbiavimui su valstybės institucijomis 

šiuo klausimu. Tai įrodo ir mūsų veiklos principas: atsakydami į šį vyriausybės kvietimą, sparčiai 

mobilizavome ir įveiklinome savo bendruomenę. Remdamiesi sutelktinių išteklių (angl. 

„crowdsourcing”) principu, pirmines diasporos profesionalų idėjas surinkome rekordiškai greitai - per 

48 val. Per kitas 48 val. centrinė darbo grupė vykdė tolesnę idėjų atranką ir apibendrintų prioritetinių 

rekomendacijų rengimą, dirbdama tik nuotoliniu būdu, realiu laiku, „debesyje”, taip įkūnijant GLL 

modus operandi: Globali Lietuva, čia ir dabar. 

Atkreipiame dėmesį, kad nevyriausybinė ir ne pelno siekianti organizacija GLL yra vienintelė 

Lietuvoje, kuri tikslingai dirba, kad atrastų užsienyje veikiančius lietuvius profesionalus ir įtrauktų juos 

bendram darbui Lietuvos labui.  

Per 11 veiklos metų organizacija sutelkė pasaulinį tinklą,  įtraukdama veikti 6100+ užsienyje 

veikiančių ar ten patirties įgijusių Lietuvos profesionalų iš 49 šalių. Nuolat bendraujame su 20 000+ 

sekėjų elektroniniais laiškais ir per socialines medijas. Kryptingai skatiname ir padedame steigtis 

lietuvių profesionalų klubams užsienyje: jų šiuo metu visame pasaulyje jau 24. Nuo 2017 m. reguliariai 

organizuojame mėnesinius susitikimus ir metinius klubų suvažiavimus.  

GLL tinklas veikia ir kaip katalizatorius kritinėms problemoms spręsti. GLL ir jos komandos narių 

įkvėpti arba inicijuoti, o vėliau – savarankiški judėjimai, fondai, programų pavyzdžiai: 

• Savižudybių prevencijos programa, įkvėpta dr. Antano Mockaus (Kolumbija) per Pasaulio 

lietuvių ekonomikos forumą 2013-aisiais. GLL ėmėsi telkti ekspertinę grupę ir 8 metus 

vykstančios programos rezultatas - išdirbtas algoritmas, kuris testiniame mieste Kupiškyje 

savižudybių skaičių sumažino 80 proc. (nuo 10-15 2013-aisiais iki 2-ų 2020 metais). Nuo 2015 

m. išplėtotas savižudybių prevencijos modelis pritaikytas ir įdiegtas 20 kitų Lietuvos rajonų. 

• Mariaus Jakulio Jason (MJJ) fondas, Talentai Lietuvai Fondas; 

• „Bring Together Lithuania” / „Jungtis Lietuvai" išvystyta lietuvių kilmės lietuvių vasaros 

stovyklų programa jaunimui, remiama Kazickų Šeimos Fondo; 

• „EdTech Lietuva“ globali profesinė bendruomenė, telkianti švietimo inovacijų entuziastus 

Lietuvoje ir užsienyje.  

 

GLL vizija - TVIRTI PASAULYJE IR LIETUVOJE. Mūsų manymu, diasporos profesionalai gali 

padėti Lietuvai stiprėti dviem kryptimis: 

• Stiprinant ekonominius santykius su pasauliu. Didinant Lietuvos ir lietuvių tarptautinę įtaką, 

stiprinant ekonominę diplomatiją, eksportą, atveriant duris galimybėms investuoti Lietuvoje, 

atliekant neformalių Lietuvos ambasadorių funkciją įvairiose organizacijose ar industrijose. 

• Diegiant inovacijas tėvynėje. Siūlant ir diegiant inovacijas valstybės kontroliuojamose 

įmonėse, versle, moksle ir švietime, bei padedant tobulėti viešajam sektoriui. 

 

Šiuo metu turime neeilinę progą tampriau įtraukti diasporos profesionalus sprendžiant Lietuvai aktualius 

iššūkius. COVID-19 pandemijos metu, mums tapus nuotolinio bendravimo visuomene, geografinis 

atstumas nebetenka prasmės. Tiek užsienyje, tiek Lietuvoje, esame nutolę vienodai: kitapus ekrano. 



 

 

     
 

 
 

Tikime, kad bendrų pastangų dėka galime pasiekti 5 milijonų Lietuvą iki 2050-ųjų metų, kai valstybės 

gyvenime dalyvaus penki milijonai šalyje ir užsienyje gyvenančių lietuvių ir šalį mylinčių užsieniečių. 

 

Įvardindami pamatuojamą tikslą mūsų organizacijai : 

• GLL TIKSLAS 2030 metams: GLL jungia 200 000+ profesionalų bendruomenę iš 100+ 

šalių 

Keldami svarstyti ambicingą strateginį iššūkį Lietuvai: 

• IŠŠŪKIS LIETUVAI 2050 metams: 5 milijonų Lietuva - globali inovacijų ir talentų šalis  

 

Šiuo raštu kreipiamės į jus  su pasiūlymais, kaip Lietuvos diaspora ir jos profesionalai galėtų dar 

efektyviau dirbti ir kartu su jumis stiprinti valstybės politinę ir ekonominę raidą.  

 

p. Ingridą Šimonytę ir Vyriausybės komandą, maloniai kviečiame susitikimui aptarti šio rašto turinį, 

jame esančius pasiūlymus ir jų įgyvendinimo būdus. 

 

Kreipimąsi pasirašo:  

Dalia Petkevičienė, VšĮ „Global Lithuanian Leaders” valdybos pirmininkė  

Gintarė Budriūnaitė, LCLC - Lithuanian City of London Club vadovė  

Edita Saaf, LPS - Lithuanian Professionals in Stockholm  vadovė 

Laurynas Dailidė, LPC - Lithuanian Professionals in Copenhagen 

Tomas Pujanauskas, LPO - Lithuanian Professionals in Oslo vadovas 

Rūta Naujokaitė, LEO in Berlin bendraįkūrėja 

Simona Crisafulli, Aurelija Orlova, LPI - Lithuanian Professionals in Italy  vadovė 

Vaiva Grušnienė, LPT - Lithuanian Professionals in Tallinn  vadovė 

Nerijus Čereška, LPR - Lithuanian Professionals in Riga vadovas 

Ingrida Elijošiūtė, Lietuvių profesionalų klubas GLL Switzerland  vadovė 

Ieva Naujalytė, LBAD - Lithuanian Business Association in Dubai  vadovė 

Eleonora Jonušienė, LABA.LA - Lithuanian American Business Association in Los Angeles  vadovė 

Justinas Grigaitis, Gediminas Ramanauskas, NYLP - New York Lithuanian Professionals  vadovas 

Dalius Savickas, LCCC - Lithuanian City of Chicago Club vadovas 

Dr. Alminas Žaldokas -Lithuanian Professionals in Hong Kong vadovas 

Eduard Nučuliak - San Francisco Lithuanians vadovas 

Aleksandras Čyras, Marius Lazdinis, MAM Investment Club vadovas 

 

Rengėjai:  

Aušra Kukelkaitė, VšĮ „Global Lithuanian Leaders” direktorė (Lietuva) 

Lina Dusevičienė, diasporos įtraukties ekspertė (Lietuva) 

Aivaras Statkevičius, Local Government Association vyr. patarėjas finansų politikos klausimais ir 

PLJS iždininkas, Londono Sičio Lietuvių klubo narys 



 

 

     
 

 
 

Eglė Pugačiauskaitė, The Department for Business, Energy and Industrial Strategy (JK), 

Ekonomistė   klimato kaitos ir energetikos klausimais 

Dominykas Milašius, politinės rizikos ir strategijos agentūros “Unit 370” direktorius (JK / Lietuva) 

Eglė Butkevičiūtė, doktorantūros studentė London School of Hygiene & Tropical Medicine, British 

Society for Immunology narė, praktikantė World Health Organization (JK)  

 

Rekomendacijomis prisidėjo:  

Dr. Vladas Lašas, „Oslo Business for Peace” laureatas, „ Global Lithuanian Leaders“ valdybos narys 

(Lietuva) 

Einaras Von Gravrock, CUJO AI ir „World Economic Forum” kviestinis svečias (JAV) 

Kotryna Stankutė-Jaščemskienė, „MJJ Fondas” direktorė (Lietuva) 

Dr. Rimvydas Baltaduonis, Ekonomikos mokslų daktaras, Gettysburg College, Rinkėjų 

skatinimo iniciatyvos „Mūsų Metas DABAR” steigėjas (JAV) 

Dr. Vladimiras Oleinikovas, vyr. Mokslininkas farmacijos pramonėje ir PLJS pirmininkas (JK / 

Lietuva) 

Viktorija Vasiliauskaitė, „Hailsham Roadway Construction” vadovė (JK) 

Dainius Kniukšta, „Maersk” skaitmeninių produktų ir platformų vystymo vadovas (Danija) 

Nijolė Kelpšaitė, „J. Friisberg and Partners” vadovaujanti partnerė (Lietuva) 

Angela Sinickas, „Sinickas Communications Inc” vadovė (JAV) 

Paulius Kunčinas, ekonomistas (Belgija) 

Evelina Kurgonaitė, Lietuvos Teisininkų Draugijos Briuselio skyriaus valdybos narė ir Women AT 

įkūrėja 

Marius Lazdinis, MAM Invest profesionalų klubas (Belgija) 

Vilma Midverytė, buvusi Londono Sičio lietuvių klubo prezidentė (JK) 

Aldona Kapačinskaitė, prof. asistentė Bocconi University, PhD kandidatė, London Business School 

(JK) 

Jokūbas Ziburkus, neuromokslininkas (JAV) 

Asta Totilaitė, MBA, korporatyvinių finansų specialistė (Vokietija)  

 

 

 


