
PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA (PLJS)
LITHUANIAN WORLD YOUTH ASSOCIATION, INC

VEIKLOS STRATEGIJA 2021-2024 m.

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga (PLJS) - nepriklausoma, nepolitinė, savanoriškumo pagrindu

veikianti jaunimo organizacija, vienijanti pasaulio lietuvių jaunimą. PLJS veiklos strategija apibrėžia

organizacijos veiklos principus, tikslus ir įgyvendinimo priemones, kuriomis remiasi XVI-ojo Pasaulio

lietuvių jaunimo Kongreso metu išrinkta PLJS valdyba vykdydama savo veiklą bei įgyvendindama

XVI-ojo Pasaulio lietuvių jaunimo Kongrese priimtus nutarimus (Priedas nr. 1).

Vizija
Pilietiškas ir Lietuvos kultūrą puoselėjantis jaunimas, įsitraukiantis į Lietuvos ir savo gyvenamos

šalies visuomeninę veiklą bei savo žiniomis, idėjomis, ir patirtimi prisidedantis prie Lietuvos

valstybės gerovės kūrimo, kad ir kur gyventų ar dirbtų.

Misija
Puoselėti lietuvybę ir atstovauti pasaulio lietuvių jaunimo interesams Lietuvoje ir pasaulyje.

Vertybės
❖ Laisvė – asmens ir visuomenės galimybė rinktis veiklos kryptis, atvirai reikšti savo nuomonę.

❖ Atsakomybė – jaučiama ir suprantama pareiga sau, organizacijai ir globaliai Lietuvos

visuomenei.

❖ Pilietiškumas – nuoseklus, kritiškas ir konstruktyvus dalyvavimas valstybiniuose ir

visuomeniniuose procesuose.

❖ Kompetencija – nuolatinis tobulėjimas ir vienijamų narių pažangos skatinimas.

❖ Lietuvybė – lietuvių kultūros puoselėjimas ir bendruomeniškumas.

❖ Tęstinumas – tradicijų puoselėjimas, įtraukiant naujus ir buvusius organizacijos narius.
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Strateginiai tikslai

1. Kraštų lietuvių jaunimo sąjungų (LJS) stiprinimas

Stiprios lietuvių jaunimo organizacijos ir nuolatinis dialogas siekiant išsiaiškinti jų poreikius –

kertiniai elementai norint užtikrinti tinkamą pasaulio lietuvių jaunimo atstovavimą. Pagrindinis

PLJS Valdybos tikslas - užtikrinti kraštų LJS gyvybingumą, plėtimąsi, tarpusavio

bendradarbiavimą, struktūrinį stabilumą bei kraštų LJS narių (ypač valdybų) kompetencijų

kėlimą, siekiant įgalinti užsienio lietuvių jaunimo bendruomenes. PLJS Valdyba skatins kraštų

LJS bendradarbiauti, keistis idėjomis, patirtimi, gerosiomis praktikomis, sieks įvairių mokymų ir

konsultacijų metu tiesiogiai kraštų LJS perduoti žinias apie gerąsias administracines ar veiklų

organizavimo praktikas, glaudžiau jas įtraukti planuojant metinę PLJS veiklą. Daug dėmesio bus

skiriama ir popandeminiam kraštų LJS atsigavimui ir veiklos tęstinumo užtikrinimui.

2. Pasaulio lietuvių jaunimo interesų atstovavimas

Pasaulio lietuvių jaunimas sudaro didelę dalį Lietuvos jaunimo bei visos lietuvių diasporos

(Priedas nr. 2). Jis labai įvairus: apimantis tiek išvykusius studijuoti ar pasisemti profesinės

patirties, tiek svetur jau gimusius ir/arba užaugusius asmenis, kurie, galbūt net ir nemokėdami

lietuvių kalbos, nori išlaikyti glaudų ryšį su Lietuva. Ši įvairovė atsispindi pasaulio lietuvių

jaunimo poreikiuose ir interesuose, ir į ją būtina atsižvelgti formuojant Lietuvos diasporos

jaunimo politiką. PLJS Valdyba stengsis šią įvairovę perteikti bendradarbiaudama su

strateginiais partneriais kitose diasporos bendruomenėse, nevyriausybinėse organizacijose ir LR

institucijose, vykdančiose politiką diasporos ir jaunimo klausimais, jų tarybose bei komisijose.

Daug dėmesio bus skiriama ir Lietuvos diasporos jaunimo perspektyvai LR pilietybės

išsaugojimo, daugybinės pilietybės bei kitais jam rūpimais klausimais; Valdyba skatins Lietuvos

jaunimą būti pilietišku ir išreikšti savo poreikius tiesiogiai dalyvaujant įvairiose pilietinėse

iniciatyvose.

3. Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos stiprinimas ir tęstinumo užtikrinimas

Vienas PLJS tikslų - užtikrinti sklandų ir efektyvų organizacijos darbą, išlaikyti organizacijos

veiklų tęstinumą. PLJS Valdyba sieks supaprastinti organizacijos administracines ir apskaitos

procedūras; kelti Valdybos narių administracines, veiklų planavimo, vykdymo ir apskaitos,

komunikacijos kompetencijas; stiprinti ir geriau išnaudoti savanorystės PLJS potencialą vykdant

organizacijos veiklas. Siekiant užtikrinti jų tęstinumą, bus glaudžiai bendradarbiaujama ir su

ankstesnių valdybų nariais. PLJS Valdyba taip pat sieks ir didinti organizacijos žinomumą
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Lietuvoje ir diasporos jaunimo tarpe viešindama informaciją apie organizacijos istoriją, veiklą ir

pasiekimus, dalyvaudama viešose diskusijose apie išeivijos jaunimo ir PLJS ateitį.

4. Lietuvybės puoselėjimas ir sklaida

PLJS Valdyba taip pat ketina toliau kurti galimybes lietuvybės puoselėjimui PLJS ir Kraštų

lygmeniu, ypač, skatindama iniciatyvas ar renginius, kuriuose svetur gimęs ir/ar augęs lietuvių

jaunimas galėtų bendrauti ir domėtis Lietuvos kultūra ne tik lietuvių kalba, o iš Lietuvos išvykęs

lietuvių jaunimas su savo kultūra susipažintų naujais, įdomiais, netikėtais kampais, dalintųsi

kultūros renginių organizavimo patirtimi. Bus stengiamasi intensyvinti informacijos sklaidą apie

pasaulio lietuvių jaunimo veiklas siekiant pristatyti jo pasiekimus Lietuvoje ir už jos ribų. Valdyba

taip pat sieks atkreipti dėmesį į naujoviškų, jaunimui patrauklių, į jaunimą, ne vaikus orientuotų

lietuvių kalbos mokymo būdų poreikį.
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Strateginių tikslų įgyvendinimo priemonės1

1. Kraštų jaunimo sąjungų stiprinimas

1.1. Reguliarūs susitikimai su kraštų LJS nariais

1.1.1. Susitikti su kraštų LJS nariais bent kartą per metus, dalyvaujant bent dviems

PLJS Valdybos nariams;

1.1.2. Esant poreikiui, prisidėti organizuojant fizinius ar virtualius regioninius ar

kontinentinius formalaus ar neformalaus pobūdžio renginius (iš nutarimo nr.

13);

1.1.3. Organizuoti ir dalyvauti reguliariuose regioniniuose susitikimuose su kraštų

LJS vadovais ir lyderiais iš kiekvieno kontinento, kuriuose yra kraštų LJS (iš

nutarimas nr. 15);

1.1.4. Prisidėti prie XVI Kongreso kultūrinės dalies organizavimo 2022 m. Lenkijoje,

stengiantis, kad joje dalyvautų kuo daugiau valdybos narių (iš nutarimo nr. 8).

1.1.5. Užmegzti ir/ar pagilinti ryšius su Rytų kraštų LJS.

1.2. Struktūrinis kraštų LJS stiprinimas

1.2.1. Administracines, organizacines, narių pritraukimo, komandos stiprinimo,

veiklų planavimo, vykdymo ar apskaitos žinias ir kompetencijas nuosekliai

perduoti kraštų LJS lyderiams ir valdyboms, padėti jas gerinti per mokymus,

konsultacijas ir kitas veiklas (iš nutarimų nr. 4 ir 5);

1.2.2. Supažindinti kraštų LJS valdybų narius su institucijomis, prisidedančiomis

prie lietuvių jaunimo organizacijų situacijos gerinimo užsienyje (iš nutarimo nr.

5);

1.2.3. Formuoti bei su kraštų LJS patvirtinti metinius organizacijos veiklos planus,

kuriuose atsispindėtų metų prioritetai ir Kongreso nutarimų įgyvendinimas (iš

Kontrolės komisijos rekomendacijos);

1.3. PLJS ir kraštų LJS nario sąvokos apibrėžimas

1.3.1. Konsultuotis su Kraštais, teisininkais ir Jaunimo reikalų departamentu dėl

PLJS ir kraštų LJS nario apibrėžimo (iš nutarimo nr. 3).

1 Dauguma nurodytų priemonių - kilusios iš XVI-ojo Pasaulio lietuvių Kongreso Delegatų suvažiavime priimtų
nutarimų. Originalios nutarimų formuluotės pateiktos Priede nr. 1.
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2. Pasaulio lietuvių jaunimo interesų atstovavimas

2.1. Rinkti informaciją apie pasaulio lietuvių jaunimo poreikius ir į ją atsižvelgti

2.1.1. Su kraštų LJS ar kitomis lietuvių bendruomenėmis rinkti informaciją apie

diasporos jaunimo poreikius, teikti susijusią informaciją sprendimų

priėmėjams (iš nutarimo nr. 10)

2.1.2. Atsižvelgti ne tik į iš Lietuvos išvykusio, bet ir svetur jau gimusio ir/arba

augusio lietuvių diasporos jaunimo perspektyvą (iš nutarimo nr. 9).

2.2. Atstovauti pasaulio lietuvių jaunimo poreikių bendradarbiaujant su strateginiais

partneriais

2.2.1. Pasaulio lietuvių bendruomenėje (PLB), PLJS deleguotam PLB valdybos nariui

aktyviai įsitraukiant į PLB veiklą (pvz., dalyvaujant posėdžiuose);

2.2.2. Diasporos ir/arba jaunimo klausimus sprendžiančiose valstybinėse

institucijose ar tam specialiai įsteigtose komisijose, tarybose, darbo grupėse:

JRD, Globalios Lietuvos departamente, JRT, Lietuvos diasporos reikalų

koordinavimo komisijoje, LRS-PLB komisijoje ir kt.;

2.2.3. Bendradarbiaujant su išoriniais partneriais, skatinančiais lietuvių jaunimo

profesinį tobulėjimą: Bring Together Lithuania, Kurk Lietuvai, Renkuosi Lietuvą,

W@ („Women at”), LISS, Work in Lithuania ir kt.

2.3. Skatinti pasaulio lietuvių jaunimą išsakyti savo poreikius įsitraukus į įvairias pilietines

iniciatyvas

2.3.1. Didinti užsienio lietuvių jaunimo pilietinį aktyvumą daugybinės pilietybės

klausimais (iš nutarimo nr. 16);

2.3.2. Skleisti informaciją apie pilietybę ir būsimą referendumą (iš nutarimas nr. 17);

2.3.3. Komunikuojant su sprendimų priėmėjais paremti iniciatyvą dėl LR pilietybės

išsaugojimo, prigimtinės teisės į LR pilietybę ir dvigubos pilietybės įgijimo (iš

nutarimo nr. 18);

2.3.4. Skatinti aktyvų pasaulio lietuvių jaunimo balsavimą per 2024 m. LR Prezidento

ir Seimo rinkimus (nutarimas nr. 19)

2.4. Sudaryti sąlygas pasaulio lietuvių jaunimo profesinei (re)integracijai Lietuvoje
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2.4.1. Skleisti informaciją apie renginius, karjeros ar praktikos galimybes,

suvažiavimus, konferencijas ir seminarus, vykstančius visame pasaulyje ir

Lietuvoje (iš nutarimo nr. 11).

3. Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos stiprinimas ir tęstinumo užtikrinimas

3.1. Organizacijos valdymo apskaitos supaprastinimas

3.1.1. Įsteigti Lithuanian World Youth Association, Inc. priklausančią Banko sąskaitą

Lietuvoje (iš nutarimo nr. 1);

3.1.2. Suvienodinti Lithuanian World Youth Association, Inc. ir Asociacijos “Pasaulio

lietuvių jaunimo sąjunga” finansinius metus (iš nutarimo nr. 2).

3.2. Organizacijos administracinių pajėgumų stiprinimas

3.2.1. Kelti Valdybos kompetencijas, vykdant konsultacijas su ankstesnėmis

Valdybomis, mokymus su JRD ar kitais išorės lektoriais (iš nutarimo nr. 4);

3.2.2. Stiprinti PLJS, kaip savanorišką veiklą skatinančios ir koordinuojančios

organizacijos, vaidmenį ir kompetencijas, geriau išnaudoti savanorystės

potencialą (iš Kontrolės komisijos rekomendacijos).

3.3. PLJS ir kraštų LJS žinomumo didinimas pristatant jų veiklas Lietuvos ir diasporos

lietuvių bendruomenėms

3.3.1. Toliau sistemingai rinkti istorinę medžiagą, susijusią su PLJS, kraštų LJS

jaunimo veiklomis ir ją viešinti virtualioje erdvėje (iš nutarimo nr. 6);

3.3.2. 2022 m., Lietuvos jaunimo metų proga, surengti renginį Lietuvoje (ir Punske),

pristatantį PLJS istoriją, veiklą ir pasiekimus, diskutuojant apie ateities kryptis

(iš nutarimo nr. 20);

3.3.3. Dalintis informacija apie PLJS veiklą pasaulio lietuvių jaunimo kultūros

renginių Lietuvoje metu (iš nutarimo nr. 12).

3.4. Informacinių technologijų pritaikymas siekiant suefektyvinti ateities Kongresų eigą ir

pagerinti nutarimų, nurodančių gaires ateities Valdybų veikloms, priėmimo procesą

3.4.1. Išanalizuoti XVI Pasaulio lietuvių jaunimo Kongrese naudotus virtualaus

darbo įrankius bei metodikas ir kurie jų galėtų būti panaudoti gyvai

vyksiančiuose Kongresuose, siekiant suefektyvinti diskusijas bei pasiūlymų

rengimo ir sprendimų priėmimo procesą (iš nutarimo nr. 7);
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3.4.2. Stiprinti strateginį Nutarimų formulavimą ir gerinti jų priėmimo procesą

atsižvelgiant į jų svarbą (iš Kontrolės komisijos rekomendacijos).

4. Lietuvybės puoselėjimas ir sklaida

4.1. Skatinti lietuvių kalbos puoselėjimą tarp bendruomenių organizuojant virtualias

veiklas lietuvių kalba (iš nutarimo nr. 14);

4.2. Bendradarbiaujant su kraštų LJS ir kitomis pasaulio lietuvių bendruomenėmis, rengti

ir prisidėti prie globalaus lietuvių jaunimo kultūros renginių Lietuvoje kūrimo (iš

nutarimo nr. 12);

4.3. Skatinti lietuvių diasporos jaunimo domėjimąsi lietuvių kultūra ne vien lietuvių kalba;

4.4. Kelti klausimą dėl tikslinio lietuvių kalbos mokymo, nukreipto į lietuvių kalbos

nemokantį ar mažai mokantį jaunimą (ne vaikus) ir naujoviškų, jaunimui patrauklių, į

savarankišką kalbos mokymąsi orientuotų lietuvių kalbos mokymo priemonių kūrimo.
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Priedas nr. 1: XVI-ojo Pasaulio lietuvių jaunimo Kongreso nutarimai
XVI-asis Pasaulio lietuvių jaunimo Kongresas:

1. SKATINA PLJS Valdybą, konsultuojantis su ekspertais ir partneriais (pvz. Lietuvių Fondu),

radusiais analogiškos problemos sprendimą, ieškoti būdų įsteigti dedikuotą, Lithuanian

World Youth Association, Inc. priklausančią banko sąskaitą Lietuvoje.

2. RAGINA Valdybą pakeisti vieno ar abiejų susijusių juridinių asmenų (Lithuanian World Youth

Association, Inc. and Asociacija “Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga”) finansinių metų datas,

kad jie prasidėtų ir baigtųsi tomis pačiomis dienomis, taip supaprastinant apskaitos

procedūras.

3. SKATINA PLJS Valdybą organizuoti konsultacijas su kraštais dėl PLJS ir kraštų sąjungų

nario sąvokos, siekiant bendro sutarimo, ir pasikonsultavus su teisininkais ir Jaunimo reikalų

departamentu, kitam Kongresui pasiūlyti nario sąvokos apibrėžimą, kuris atitiktų PLJS

poreikius, būtų suderinamas su PLJS įstatais ir neprieštarautų teisinėms normoms.

4. SKATINA PLJS Valdybą kelti Valdybos narių ir darbo grupių kompetencijas (veiklų planavimo,

apskaitos, vadybines, komunikacijos ir pan.) bendradarbiaujant su praėjusių valdybų nariais,

Jaunimo reikalų departamentu ir mokymų lektoriais reikiamose srityse, o išmoktas žinias ir

įgūdžius nuosekliai perduoti Kraštų sąjungų lyderiams ir valdyboms per mokymus,

konsultacijas ir kitas veiklas.

5. RAGINA PLJS Valdybą užtikrinti struktūrinį organizacijų stiprinimą (per mokymus, metodų

sklaidą, konsultacijas). Veiklos skirtos komandos stiprinimui, organizacinių kompetencijų

tobulinimui, pritraukimui naujų narių ir jų įgūdžių gerinimui. Krašto valdybos narių

supažindinimas su institucijomis, prisidedančioms prie lietuvių jaunimo organizacijų

situacijos gerinimo užsienyje.

6. SKATINA PLJS valdybą tęsti sistemingą rinkimą istorinės medžiagos, susijusios su PLJS,

kraštų sąjungų jaunimo veiklomis ir ją pristatyti virtualioje erdvėje, kuri būtų viešai prieinama.

7. SKATINA PLJS Valdybą kartu su XVI Kongreso organizacine grupe ir bendradarbiaujant su

būsimojo XVII Kongreso rengėjais išanalizuoti, kiek pasiteisino šiame Kongrese pasitelkti

virtualaus darbo įrankiai (pvz., Slido, Slack) bei metodikos (pvz. nutarimų rengimo).

Išnagrinėti, kurie elementai galėtų būti panaudoti gyvai siekiant suefektyvinti diskusijas
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plenarinėje salėje bei pasiūlymų rengimo ir sprendimų priėmimo procesą gyvai

vyksiančiuose Kongresuose.

8. ĮPAREIGOJA PLJS valdybą aktyviai prisidėti prie XVI Kongreso kultūrinės dalies

organizavimo 2022 m. Lenkijoje ir jame dalyvauti.

9. SKATINA Valdybą atsižvelgti į antros, trečios, ketvirtos (ir sekančių) kartų lietuvių diasporos

perspektyvą lyginant su šiuolaikiniais lietuvių emigrantais planuojant komunikaciją, renginius

ar priimant organizacijai svarbius sprendimus.

10. ĮPAREIGOJA Valdybą glaudžiau bendradarbiauti su kraštų jaunimo sąjungomis ar kitomis

lietuvių bendruomenėmis renkant informaciją apie diasporos lietuvių jaunimo poreikius (pvz.

per apklausas ar tikslinių grupių diskusijų metu). Strateginiai PLJS tikslai bei siekiai turėtų

remtis šia informacija, ja reiktų dalintis su institucijomis, vykdančiomis politiką pasaulio

lietuvių jaunimo klausimais (pvz. JRD, URM).

11. RAGINA Valdybą skleisti informaciją socialiniuose tinkluose apie renginius, galimybes

(darbai, studentų praktikos), suvažiavimus, konferencijas ir seminarus, kurie vyksta visame

pasaulyje ir Lietuvoje.

12. SKATINA PLJS Valdybą, bendradarbiaujant su krašto lietuvių jaunimo sąjungomis ir kitomis

pasaulio lietuvių bendruomenėmis, rengti ir prisidėti prie globalaus lietuvių jaunimo kultūros

renginių (pvz. parodų, studijų mugių) Lietuvoje kūrimo bei jų metu dalintis informacija apie

PLJS veiklą.

13. ĮPAREIGOJA PLJS Valdybą prisidėti organizuojant regioninius/kontinentinius (pvz. Europos,

Pietų Amerikos) formalaus ar neformalaus pobūdžio renginius, kurių tikslas sujungti vietos

sąjungas, stiprinti ryšius, atnaujinti kontaktus ir aptarti bendras idėjas. Tai galėtų vykti ir

virtualiu būdu.

14. RAGINA PLJS Valdybą skatinti lietuvių kalbos puoselėjimą tarp bendruomenių organizuojant

ir vykdant integracinius žaidimus virtualioje erdvėje.

15. RAGINA PLJS Valdybą organizuoti reguliarius regioninius susitikimus su Kraštų sąjungų

vadovais ir lyderiais iš kiekvieno kontinento, dalyvaujant bent vienam atstovui iš PLJS

Valdybos.

16. SKATINA PLJS valdybą bendradarbiauti su kraštų sąjungomis didinant užsienio lietuvių

pilietinį aktyvumą daugybinės pilietybės klausimais.
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17. RAGINA PLJS Valdybą aktyviai skleisti informaciją apie pilietybę ir būsimą referendumą.

18. SKATINTI PLJS valdybą komunikuoti su sprendimų priėmėjais ir paremti iniciatyvą dėl LR

pilietybės išsaugojimo, prigimtinės teisės į Lietuvos pilietybę ir dvigubos pilietybės įgijimo.

19. ĮPAREIGOJA PLJS Valdybą kartu su kraštų jaunimo sajungomis ir bendruomenėmis

koordinuoti kampaniją, kuri paskatintų aktyvų pasaulio lietuvių jaunimo balsavimą per 2024

m. LR Prezidento ir Seimo rinkimus.

20. ĮPAREIGOJA PLJS Valdybą 2022 m., Lietuvos jaunimo metų proga, surengti renginį Lietuvoje

(ir Punske) pristatantį PLJS istoriją, veiklą ir pasiekimus, diskutuojant apie ateities kryptis.

Tikslas - didinti PLJS žinomumą Lietuvoje.
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Priedas nr. 2: Lietuvos jaunimo demografinė analizė
Parengta pagal Statistikos departamento ir „Eurostat” duomenis, 2018 m.

Lentelė nr. 1. Lietuvoje gyvenančių ir į užsienį išvykusių lietuvių skaičius pagal amžiaus grupes (2017 m.)

Pastabos:

a. Neto migracija = [LR gyventojų skaičius] - [grįžę LR piliečiai]

b. Atsižvelgiant į asmenų senėjimą, neįskaitant gimstamumo ar mirštamumo šiuo laikotarpiu

Šaltiniai:

1. Statistikos Departamentas [Gyventojai ir socialinė statistika > Gyventojų migracija >

Tarptautinė migracija > Emigrantai ir Grįžę Lietuvos Respublikos piliečiai]

https://osp.stat.gov.lt/statistiniu- ‐rodikliu- ‐analize#/

2. Eurostat, Population on 1 January 2018 by age group, sex and country of birth[migr_pop3ctb]

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_pop3ctb&lang=en

https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_pop3ctb&lang=en
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Lentelė nr. 2. Lietuvos gyventojų ir užsienyje gyvenančių lietuvių skaičius (santrauka)

Lietuvoje Užsienyje Bendras Lietuvos
gyventojų ir užsienyje

gyvenančių lietuvių
skaičius

Gyventojų
skaičius

% (visų
gyventojų)

Užsienyje
gyvenančių

lietuvių
skaičius

% (visų
užsienyje

gyvenančių
lietuvių)

Iš viso % (visų)

15-29 m. 524,002 19 142,350 26 666,352 20

Kito amžiaus 2,196,551 81 396,927 74 2,593,478 80

Iš viso 2,720,553 100 539,277 100 3,259,830 100
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Lentelė nr. 3. Lietuvos diaspora pagal „Globalios Lietuvos” programą, 2011 m.

Asmenų skaičius % (visų
asmenų)

Lietuvos diaspora (Globali Lietuva, 2011 m.) 1,300,000 100

Neto emigracija (2001-2010 m.) 31,724 24

Pasaulio lietuviai, neskaitant emigracijos 2001-2010 m.* 987,626 76

* Skirtumas tarp neto emigracijos 2001-2010 m., kurios dalis įskaičiuota lentelėje nr. 1 ir bendro diasporos

asmenų skaičiaus įverčio; neatsižvelgiant į pokyčius dėl gimstamumo ir mirštamumo.

Šaltiniai:

1. LR Vyriausybė, 2011 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3CF126144200

2. Statistikos Departamentas [Gyventojai ir socialinė statistika > Gyventojų migracija > Tarptautinė
migracija > Neto tarptautinė migracija] https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/

Lentelė nr. 4. Lietuvoje ir užsienyje gyvenantis jaunimas (15-29 m.)

Asmenų skaičius % (visų)

Lietuvoje 524,002 60

Užsienyje 344.234 40

- Išvykę 2001-2017 142,350 16

- Kita diaspora* 344,234 23

Iš viso 868,236 100

* remiantis gyventojų surašyme neatspindėtų pasaulio lietuvių skaičiumi (lentelė nr. 2), pritaikius

bendrą lietuvių jaunimo populiacijos koeficientą (žr. lentelę nr. 1A).

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3CF126144200
https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/

