UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS
VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO IR PARAMOS DEMOKRATIJAI PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO 2015 METŲ ATASKAITA
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr.
278 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos
įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, teikiame Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos
demokratijai programos (toliau – VBPDP) įgyvendinimo 2015 m. ataskaitą. Vystomojo
bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programa yra sudedamoji Lietuvos oficialios paramos
vystymuisi (toliau – OPV) dalis. OPV – tai iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojama parama
ir humanitarinė pagalba besivystančioms valstybėms ir teritorijoms. Planuojama, kad galutiniai
Lietuvos OPV 2015 m. duomenys turėtų būti surinkti iki 2016 m. kovo mėn. pabaigos. (N.B. 2014
m. Lietuvos oficiali parama vystymuisi sudarė 34,6 mln. eurų).
Įvadas
Užsienio reikalų ministerija (toliau – URM) 2015 m. siekė užtikrinti nepertraukiamą ir veiksmingą
Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo veiklą, stiprinti Lietuvos, kaip atsakingos ir patikimos
valstybės donorės, vaidmenį regione, ES, JT organizacijoje, tarptautinėje bendruomenėje ir paramą
gaunančiose valstybėse. URM atstovai aktyviai dalyvavo ES ir globalios vystomojo
bendradarbiavimo politikos formavimo procese ir rėmė tarptautinius veiksmus siekiant mažinti
skurdą pasaulyje ir plėtoti ilgalaikį ir darnų besivystančių šalių vystymąsi.
Vystomojo bendradarbiavimo politikos požiūriu 2015-tieji buvo ypatingi metai:
-

-

-

-

-

tai paskutiniai Tūkstantmečio vystymosi tikslų įgyvendinimo metai. Nuo 2000-ųjų metų, kai
buvo susitarta dėl 8-ių Tūkstantmečio vystymosi tikslų, pasiekta tikrai daug - visiškai
įgyvendinome 4 iš 8 tikslų. Akivaizdi pažanga pasiekta kovoje su itin dideliu skurdu – 1990
metais beveik pusė besivystančių valstybių gyventojų turėjo mažesnes nei 1,25 JAV dolerių
per dieną pajamas, o dabar jų dalis sudaro tik 14%.
reikšmingas žingsnis siekiant skurdo panaikinimo ir darnaus pasaulio vystymosi buvo žengtas
2015 m. liepos mėnesį JT trečiojoje tarptautinėje vystymosi finansavimo konferencijoje, kuri
patvirtino Adis Abebos veiksmų darbotvarkę, numatančią inovatyvias finansines ir
nefinansines priemones ekonominiams, socialiniams ir aplinkosaugos iššūkiams spręsti.
pasaulio valstybės dvejus metus tarėsi dėl naujų darnaus vystymosi tikslų ir jų pastangas
vainikavo 2015 m. rugsėjo 25 d. JT vadovų susitikime patvirtinta naujoji darnaus vystymosi
darbotvarkė iki 2030 metų su 17 darnaus vystymosi tikslų, kurie yra dar ambicingesni nei
Tūkstantmečio vystymosi tikslai.
2015 m. gruodžio 12 d. Paryžiuje buvo pasiektas naujas tarptautinis susitarimas dėl klimato
kaitos, kurio pagrindinis tikslas – sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, kad
klimatas nepašiltėtų daugiau nei 2 laipsniais;
2015-ieji metai visoje Europos Sąjungoje buvo paskelbti Europos metais vystymuisi,
atsižvelgiant į anksčiau išvardytų įvykių svarbą ir siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į
Europos Sąjungos ir jos valstybių narių pastangas mažinti skurdą ir nelygybę pasaulyje.

Pasauliniai iššūkiai reikalauja vis aktyvesnio visų Lietuvos institucijų ir nevyriausybinių organizacijų
įsitraukimo ir dalyvavimo. 2015 m. buvo atnaujinta ir praplėsta Nacionalinės vystomojo
bendradarbiavimo komisijos sudėtis ir organizuoti 2 šios komisijos posėdžiai (gegužės 7 d. ir
gruodžio 22 d.). Posėdžiuose
aptartos svarbiausios Lietuvos ir tarptautinės vystomojo
bendradarbiavimo politikos aktualijos, 2015 metų Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo veikla ir
prioritetai 2016 metams, Lietuvos institucijų dalyvavimo Europos Sąjungos Dvynių ir kituose
tarptautiniuose vystomojo bendradarbiavimo projektuose reglamentuojančios teisinės bazės
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tobulinimo rekomendacijos, verslo struktūrų ir nevyriausybinių organizacijų įtraukimo į vystomąjį
bendradarbiavimą būdai ir galimybės, Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo teisinio
reglamentavimo tobulinimo, tarpinstitucinio veiklos koordinavimo stiprinimo ir kiti klausimai.
URM iniciatyva OPV didinimo klausimas įtrauktas į 2016 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
veiklos prioritetus (2015 m. spalio 14 d. LRV nutarimas Nr.1087). 2015 lapkričio mėn. URM pateikė
Lietuvos Respublikos Vyriausybei konkrečius pasiūlymus dėl Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo
politikos įgyvendinimo ir koordinavimo tobulinimo, kurie turėtų prisidėti prie paramos vystymuisi
didinimo.
Lėšos ir veikla
Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programai finansuoti iš URM patvirtintų
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų buvo skirta 5067,7 tūkst. eurų, panaudoti
asignavimai sudarė 5067,7 tūkst. eurų.
Paskirtis
Lėšos, tūkst. eurų
Įnašas į Europos plėtros fondą
2 984,8*
Savanoriškos įmokos į daugiašalius fondus
343,8
Mokesčiams tarptautinėms organizacijoms sumokėti
96,5
Projektams
1 188,4
Humanitarinei pagalbai
354,3
Dalyvavimui ES, JT ir kitų tarptautinių organizacijų veikloje ir programos
68,3
monitoringui
Kitoms vystomojo bendradarbiavimo veikloms (renginiams, parodoms,
31,6
spaudiniams, kt.)
Iš viso VBPDP
5067,7
*Dalis 2015 m. įnašo į Europos plėtros fondą buvo sumokėta 2014 metais. Visas 2015 m. įnašas į
Europos plėtros fondą sudarė 4383,1 tūkst. eurų.
Daugiašalė parama vystymuisi
Vykdydama tarptautinius įsipareigojimus ir siekdama Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo
matomumo tarptautinėje arenoje, URM daugiašalę paramą vystymuisi teikė per privalomus ir
savanoriškus įnašus ir įmokas į vystomojo bendradarbiavimo veiklą vykdančius ar koordinuojančius
fondus ir tarptautines organizacijas. 2015 m. Lietuva iš VBPDP skyrė beveik 3 mln. eurų įmokai į
Europos plėtros fondą, kurio lėšos yra naudojamos ES vystomojo bendradarbiavimo politikai su
Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno šalimis įgyvendinti. Dalyvaudama šio fondo veikloje,
Lietuva rėmė skurdžiausias pasaulio valstybes.
Į kitus vystomojo bendradarbiavimo fondus 2015 m. buvo sumokėta daugiau nei 343,8 tūkst. eurų
savanoriškų įnašų ir taip prisidėta prie tarptautinės vystomojo bendradarbiavimo veiklos.
Savanoriški įnašai į fondus
EHU Patikos fondą (EHU Trust Fund)
Demokratijos ir vystymo paramos fondą
Europos paramos demokratijai fondą (European Endowment for
Democracy)
Černobylio apsauginio sarkofago fondą

343,8 tūkst. eurų
200,0
50,0
25,0
20,0
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Jungtinių Tautų lyčių lygybės ir moterų įgalinimo padaliniui„UN
Women"
ESBO Projektų Ukrainoje biurui
Azijos ir Europos fondą
Anna Lindh fondą

10,0

Lifeline fondą

8,76

10,0
10,0
10,0

Dvišalė parama vystymuisi
2015 m. buvo įgyvendinti 87 vystomojo bendradarbiavimo projektai: 83 projektai finansuoti VBPDP
lėšomis (1,2 mln eurų), 4 – Europos Komisijos lėšomis. Pažymėtinas LR diplomatinių atstovybių,
akredituotų valstybėse partnerėse, indėlis į Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos
įgyvendinimą: jos ne tik koordinavo 27 vystomojo bendradarbiavimo projektus, bet taip pat padėjo
identifikuoti paramą gaunančių valstybių poreikius, aktyviai įsitraukė į partnerių paiešką, prisidėjo
prie donorų veiklos koordinavimo.
Vadovaujantis LR vystomojo bendradarbiavimo 2014-2016 metų politikos kryptimis, Lietuvos
vystomojo bendradarbiavimo prioritetas 2015 metais buvo Rytų partnerystės valstybės: Baltarusija,
Gruzija, Moldova, Ukraina, Armėnija, Azerbaidžanas. Ypatingas dėmesys skirtas Gruzijai, Moldovai
ir Ukrainai, kur Lietuva teikė paramą įgyvendindama dvišalius projektus, skatinančius politinę ir
ekonominę integraciją su ES, socialines ir ekonomines reformas. Lietuvos ekspertai 2015 m. ir toliau
konsultavo bei teikė techninę pagalbą, padėdami tinkamai pasirengti įgyvendinti ES Asociacijos
susitarimus su Ukraina, Moldova ir Gruzija.
2015 m. iš VBPDP Ukrainai buvo skirta 2 kartus daugiau lėšų nei 2014 m. Atsižvelgdama į poreikį,
Lietuva sėkmingai tęsė gerosios patirties perdavimą partneriams iš Ukrainos. 2015 m. glaudžiai
bendradarbiauta siekiant paskatinti eurointegracinius procesus audito, energetikos, muitinės veiklos
gerinimo, paramos žemės ūkio administravimo, standartizacijos, valstybės valdomų įmonių reformų
ir sveikatos apsaugos srityse. Lietuvos ekspertams padedant įsteigti psichosocialinės reabilitacijos
centrai Dniepropetrovske ir Poltavoje. Didelis dėmesys išlaikytas demokratinės pilietinės visuomenės
vystymui, paramos regioninei žiniasklaidai, Lietuvos ir Ukrainos istorinio ir kultūrinio paveldo
puoselėjimo srityse. Iš viso Ukrainoje įgyvendinta 20 dvišalių projektų. Parama Ukrainai teikta ir per
3 regioninius projektus institucinių gebėjimų stiprinimo branduolinio saugumo, kultūros paveldo
puoselėjimo ir paramos jauniesiems lyderiams srityse.
URM atliko Lietuvos institucijų ir nevyriausybinių organizacijų Ukrainai teikiamos paramos
koordinatoriaus vaidmenį nuolat kontaktuodama su partneriais Ukrainoje ir atnaujindama realius
paramos Ukrainai poreikius, teikdama humanitarinę pagalbą, organizuodama ekspertų delegavimą,
paramos misijas į Ukrainą, nukentėjusių karių ir savanorių gydymą ir reabilitaciją Lietuvoje, mokinių
iš Ukrainos mokymą Lietuvoje ir inicijuodama kitas iniciatyvas. 2015 m. sausio 28 d. Užsienio
reikalų ministerija organizavo tarpinstitucinį pasitarimą humanitarinės pagalbos teikimo Ukrainai
klausimais, o 2015 m. gruodžio 17 d. paramą Ukrainai teikiančių nevyriausybinių organizacijų
susitikimą, siekdama sustiprinti pilietinės visuomenės iniciatyvų koordinavimą ir bendradarbiavimą
teikiant paramą Ukrainai (žr. dalyje „Renginiai“).
2015 m. vasario 4–7 d. Lietuvoje lankėsi Ukrainos Vyriausybės viceministrai, atsakingi už Europos
integracijos klausimus. Jie susipažino su Lietuvos patirtimi integruojantis į Europos Sąjungą, ES
teisės normų ir standartų perėmimu. 2015 m. balandžio 14–17 d. Užsienio reikalų ministerijos
kvietimu Lietuvoje lankėsi Dniepropetrovsko srities administracijos ir spaudos atstovai, jie susitiko
su Lietuvoje gydomais antiteroristinės operacijos zonoje sužeistais Ukrainos kariais ir civiliais
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asmenimis, URM, Krašto apsaugos ir Sveikatos apsaugos ministerijų,
atstovais, parengė reportažus apie Lietuvos suteiktą paramą Ukrainai.

Lietuvos žiniasklaidos

Atsižvelgiant į Gruzijos ir Moldovos poreikius, nustatytus bendradarbiaujant su šiose šalyse
akredituotomis Lietuvos diplomatinėmis atstovybėmis, šalių partnerių institucijomis ir
nevyriausybinėmis organizacijomis, 2015 m. VBPDP lėšomis URM finansavo 12 projektų
įgyvendinimą Gruzijoje administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimo žemės ūkio, veterinarijos,
medicinos ir muitinės srityse, moterų socialinio ir ekonominio savarankiškumo skatinimo,
visuomenės informavimo apie eurointegracinius procesus ir jaunimo pilietiškumo ugdymo srityse.
Moldovos Respublikoje buvo įgyvendinti 8 projektai administracinių ir institucinių gebėjimų
stiprinimo muitinės srityje, regionų ir pilietinės visuomenės stiprinimo, eurointegracinių procesų
skatinimo, moterų ekonominio ir socialinio aktyvumo skatinimo srityse.
Baltarusijoje 2015 m. nuosekliai vykdytos dvišalės į atviros pilietinės visuomenės kūrimą orientuotos
iniciatyvos, ypatingas dėmesys skirtas jaunimui, nepriklausomoms visuomenės informavimo
priemonėms ir švietimui, lyčių lygybės klausimams. 2015 metais teikiant paramą Lietuvos ir
Baltarusijos bendro istorinio ir kultūrinio paveldo išsaugojimui ir populiarinimui ypač akcentuotas
Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų gimimo metinių minėjimas. 2015 m. Baltarusijoje įgyvendinta 14
projektų.
2015 m. išlaikytas nuoseklus dėmesys nepriklausomo švietimo plėtrai teikiant visokeriopą paramą
Europos humanitariniam universitetui (toliau – EHU) Vilniuje, kurią sudaro kasmetinis 200 tūkst.
EUR įnašas į EHU patikos fondą, vizos studentams ir dėstytojams, su Šiaurės ministrų tarybos biuru
Vilniuje organizuota kasmetinė EHU donorų konferencija, EHU ir Baltarusijos pilietinės visuomenės
atstovų apskritojo stalo dialogas „(Ne)demokratinė Baltarusija: politinės tendencijos ir ugdymas kaip
transformacijos įrankis“ (žr. dalyje „Renginiai“), universitetas propaguotas tarptautinėje
bendruomenėje.
Koordinuojant paramą Baltarusijos pilietinei visuomenei, 2015 m. toliau palaikytas ir stiprintas
bendradarbiavimas su Vilniuje reziduojančiomis tarptautinių organizacijų, remiančių demokratinius
procesus Baltarusijoje, atstovybėmis („Freedom House“, „Nacionalinis demokratijos
institutas“ (National Democratic Institute), „Pact Europe“, „Forum Syd“ ir SILC (Švedija),
K.Adenauerio fondas (Vokietija), Tarptautinis respublikonų institutas (International Republican
Institute), Internews (JAV), Šiaurės ministrų tarybos biuras). Šių organizacijų Vilniuje vykdomų
projektų dalyviams išduotos vizos, organizuota diskusija apie bendradarbiavimo perspektyvas
Baltarusijoje po prezidento rinkimų (žr. dalyje „Renginiai“).
2015 m. Armėnijoje įgyvendinti du projektai, skirti pilietinei visuomenei stiprinti ir socialinei
atskirčiai mažinti, ir vienas projektas Azerbaidžane, skirtas administraciniams-instituciniams
gebėjimams sveikatos apsaugos srityje stiprinti.
Siekiant identifikuoti paramą gaunančių valstybių poreikius, sustiprinti valstybėse partnerėse
įgyvendinamų veiklų koordinavimą su kitais šalyse dirbančiais donorais bei įvertinti įgyvendinamų
projektų tvarumą ir tęstinumą, 2015 metais buvo organizuoti Vystomojo bendradarbiavimo
departamento darbuotojų vizitai į Ukrainą, Gruziją, Armėniją ir Azerbaidžaną. Vizitų metu vyko
susitikimai su šiose šalyse dirbančiais tarptautiniais donorais, nevyriausybinių organizacijų, pilietinės
visuomenės atstovais ir projektų vykdytojais.
VBPDP lėšomis Užsienio reikalų ministerija 2015 m. finansavo 1 regioninio projekto, skirto
Afganistano ir kitų Vidurio Azijos šalių institucijų specialistų gebėjimams veterinarinės kontrolės
srityje stiprinti, įgyvendinimą. 2013 metais sėkmingai baigus aštuonerių metų Lietuvos
vadovaujamos Provincijos atkūrimo grupės misiją Goro provincijoje, vystomojo bendradarbiavimo
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projektus koordinavo Lietuvos specialioji misija Afganistane (Kabule), kuri nuo 2015 m. kovo 1 d
buvo atšaukta LR Vyriausybės 2015 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 56. Nesant tiesioginio
koordinavimo ir pablogėjus saugumo situacijai šalyje, sumažėjo galimybės įgyvendinti Lietuvos
vystomojo bendradarbiavimo veiklas Afganistane.
VVPDP lėšomis URM 2015 m. finansavo 2 projektų įgyvendinimą Palestinoje socialinės rūpybos,
švietimo ir paramos moterims srityse.
2015 m. ES Rytų partnerystės valstybėse įgyvendinti 13 regioninių projektų, kuriais buvo skatinamas
moterų socialinis ir ekonominis aktyvumas, stiprinti institucijų administraciniai gebėjimai, pilietinė
visuomenė, skatinti eurointegraciniai procesai.
2015 m. per VBPDP įgyvendinamus projektus didelis dėmesys buvo skirtas nepriklausomai ir
objektyviai žiniasklaidai Rytų partnerystės valstybėse skatinti.
Moterų teisės ir lygios galimybės
2015 m. daug dėmesio buvo skirta žmogaus teisių ir lyčių lygybės plėtojimui valstybėse partnerėse
(ES Rytų partnerystės ir Demokratijų bendrijos valstybėse). Įgyvendinti 6 projektai skatino moterų
socialinį aktyvumą, mokslinę, edukacinę ir kultūrinę veiklą, verslumą. Toliau buvo remiama
neformalaus tarptautinio tinklo plėtra ir interneto tinklalapis www.womenindemocracy.org. Buvo
tęsiamas bendradarbiavimas su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Paramos
vystymuisi komiteto lyčių lygybės tinklu (stebėtojo teisėmis, nuo 2014 m.) ir Europos Komisijos
Vystomojo bendradarbiavimo direktoratu (nuo 2013 m.) rengiant naująjį Lyčių lygybės veiksmų
planą vystomajame bendradarbiavime. Taip pat buvo teikiama daugiašalė parama per UN WOMEN.
Rugsėjo 29 d. LR generaliniame konsulate Niujorke organizuota neformali aukšto lygio diskusija
„Future of Eastern Europe: Empowerment of Women“, kurios metu diskutuota moterų teisių
konfliktų kontekste tema. Pranešimą jame Ukrainos politikės, ginkluotųjų pajėgų lakūnės Nadios
Savčenko vardu skaitė jos sesuo Vira Savčenko.
Liepos 2 d. Vilniuje organizuota tarptautinė konferencija, skirta moterų diskriminacijos versle
klausimams aptarti (žr. dalyje „Renginiai“).
Humanitarinė pagalba
2015 m. iš VBPDP lėšų humanitarinei pagalbai buvo skirta 354.3 tūkst. eurų. Šios lėšos buvo
nepakankamos, atsižvelgiant į pasaulyje vykusias humanitarines krizes ir išaugusius humanitarinius
poreikius Ukrainoje. Papildomai kitos institucijos suteikė 256,6 tūkst. eurų humanitarinės pagalbos,
finansuotos Vyriausybės rezervo fondo lėšomis:
Humanitarinė pagalba 2015 metais, skirta iš
VBPDP (chronologine tvarka)
JT Centrinio reagavimo į ekstremalias situacijas fondui (CERF),
savanoriškas metinis įnašas
JT vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biurui (UNHCR), savanoriškas
įnašas
Malavio Respublikos Stichinių nelaimių valdymo reikalų departamentui,
Malavio Respublikai (pagalbai nuo potvynių nukentėjusiems)
JT Pasaulio maisto programai (WFP), humanitarinė pagalba kovai su
Ebolos virusu

354,3 tūkst. eurų
20,0
20,0
10,0
9,9
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JT vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biurui (UNHCR), humanitarinė
pagalba Sirijos pabėgėliams
JT vaikų fondui (UNICEF), humanitarinė pagalba Vanuatu
Tarptautinei migracijos organizacijai (IOM), humanitarinė pagalba
priverstinai perkeltiems ir gyvenamosios vietos netekusiems asmenims
Ukrainoje
JT vaikų fondui (UNICEF), humanitarinė pagalba Nepalui
Vilniaus arkivyskupijos CARITAS, humanitariniam projektui Irako
krikščionių kelionės išlaidoms į Lietuvą padengti
Gruzijos finansų ministerijai nuo gamtos stichijos nukentėjusioms aukoms
teikti ir nelaimės padariniams likviduoti
JT Pasaulio maisto programai (WFP), humanitarinė pagalba Jemenui
JT Pasaulio maisto programai (WFP), humanitarinė pagalba Sirijos
pabėgėliams
Tarptautiniam Raudonojo Kryžiaus komitetui (ICRC), humanitarinė
pagalba Ukrainai
JT vaikų fondui (UNICEF), humanitarinė pagalba Ukrainai
JT vaikų fondui (UNICEF), humanitarinė pagalba Etiopijai
Humanitarinė pagalba 2015 metais, skirta kitų
institucijų iš Vyriausybės rezervo fondas
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų
ministerijos Ukrainai (pagalba būtiniausiomis prekėmis)
LR sveikatos apsaugos ministerija Ukrainai (iš ministerijos tvarkomo
Vyriausybės rezervo fondo skirta būtiniausių medikamentų ir medicininis
įrangos siunta)
LR švietimo ir mokslo ministerija Ukrainai (15 vaikų ir 2 lydinčių
mokytojų, nukentėjusių nuo neramumų Ukrainoje, ugdymo ir gyvenimo
išlaidų Lietuvoje 2014–2015 mokslo metais padengimas)
LR sveikatos apsaugos ministerija Ukrainai (nukentėjusių ukrainiečių
gydymo ir reabilitacijos paslaugų išlaidų Lietuvos gydymo įstaigose
padengimas)
Humanitarinė pagalba 2015 metais
(Iš viso)

40,0
10,0
40,0
18,0
4,4
12,0
10,0
50,0
50,0
50,0
10,0
256,6 tūkst.eurų
83,5
42,8

80,3

50,0
610,9 tūkst. eurų

Dvynių ir TAIEX programos
2015 m. toliau plėtėsi Lietuvos dalyvavimas ES Dvynių programoje. 2015 m. dalyvaujant Lietuvos
institucijoms pateiktos 25 projektinės paraiškos, laimėti 12 projektų, kurių vertė beveik 9,477 mln.
eurų. Pažymėtina ir tai, kad iki šiol iš viso laimėta 60 ES Dvynių projektų – pagal šį rodiklį Lietuva
pirmauja tarp valstybių narių, įstojusių į ES po 2004 metų.
2015 m. per ES Dvynių programą Lietuvos institucijos pradėjo bendradarbiavimą su Kroatija 5
projektuose (struktūrinių fondų ir valstybės pagalbos administravimui gerinti; paramai Kroatijos
URM gebėjimams eurointegracijos klausimais; mokesčių administravimo informacinės sistemos
plėtrai; vėžio kontrolės gerinimui ir strateginio planavimo sistemos kūrimui remti), su Ukraina – 3
projektuose (sanitarijos ir fitosanitarijos normoms gerinti; sienos apsaugos tarnybai muitinės
klausimais stiprinti; Ukrainos antimonopolinio komiteto instituciniams gebėjimams stiprinti), su
Makedonija – 2 projektuose (kovai su finansiniais nusikaltimais ir ES fondų grobstymu bei švietimo
sistemos kokybės užtikrinimo ir kontrolės kokybės gerinimo srityje) ir su Gruzija (energetikos
sektoriui modernizuoti) ir Turkija (teisinės pagalbos tarnybai stiprinti) – po 1 projektą.
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TAIEX programoje 2015 m. Lietuva dalyvavo 51 kartą: Vilniuje surengta 13 mokomųjų vizitų
delegacijoms iš Makedonijos (4), Ukrainos (3), Kosovo (2) ir Gruzijos, Azerbaidžano, Moldovos,
Baltarusijos (po 1). Lietuvos ekspertai dalyvavo 38 TAIEX seminaruose/konferencijose/ekspertų
misijose šalyse naudos gavėjose. Pagal ilgalaikę TAIEX paramos programą Europos Komisija atrinko
4 Lietuvos ekspertus į aukšto lygio patarėjų pareigas Moldovoje.
2015 m. didelis dėmesys buvo skiriamas tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo galimybėms
aptarti ir viešinti: išleisti informaciniai leidiniai lietuvių ir anglų kalbomis. Atsižvelgiant į 2014 m.
Centrinės projektų agentūros (toliau – CPVA) parengtas rekomendacijas, rengti pasiūlymai dėl
dalyvavimo tarptautinėse vystomojo bendradarbiavimo programose reglamentuojančių teisės aktų
pakeitimų. Toliau buvo rengiama Lietuvos ekspertų, galinčių dalyvauti tarptautiniuose projektuose,
duomenų bazė.
Globalus švietimas
URM atstovai dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos įsteigtoje darbo grupėje, skirtoje Globalaus
švietimo koncepcijai ir jos įgyvendinimo veiksmų planui parengti siekiant ugdyti Lietuvos
visuomenės globaliojo pilietiškumo kompetencijas, didinti visuomenės žinojimą ir supratimą apie
globalias pasaulio problemas. 2015 m. gegužės mėnesį buvo parengtas ir pateiktas viešoms
konsultacijoms globalaus švietimo koncepcijos projektas.
Balandžio 13 d. Lietuvos vaikų ir jaunimo centras kartu su Užsienio reikalų ir Švietimo ir mokslo
ministerijomis organizavo tarptautinę konferenciją globalaus švietimo klausimais (žr. dalyje
„Renginiai“).
Siekiant aktualizuoti globalaus švietimo, darnaus vystymosi ir vystomojo bendradarbiavimo temas
Lietuvos mokyklų bendruomenėse, 2015 m. iš VBPDP buvo įgyvendintas vienas projektas, kuris
skatino mokytojus ir mokyklų administratorius domėtis vystomuoju bendradarbiavimu ir darniu
vystymusi, integruoti šias žinias į įvairių dalykų ugdymo turinį ir mokyklos veiklos planą.
Visuomenės informavimas
2015 m. įgyvendinti 6 projektai, skirti Lietuvos visuomenei apie vystomąjį bendradarbiavimą
informuoti. Didelio visuomenės dėmesio, kaip ir pernai, sulaukė tarptautinis žmogaus teisių
dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus kinas 2015“, kurio seansus aštuoniuose Lietuvos miestuose
aplankė beveik 15 tūkst. žiūrovų. Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo aktualijos buvo pristatytos
LNK televizijoje kasmėnesinėje rubrikoje „Misija-pagalba“, laidose vystomojo bendradarbiavimo
temomis kalbėjo užsienio reikalų ministras L. Linkevičius, viceministras A. Krivas, kiti valstybės
pareigūnai, NVO atstovai bei projektų vykdytojai. Vytauto Didžiojo universitete tęsta vystomojo
bendradarbiavimo specialistų rengimo bakalauro programa.
URM kartu su Jaunųjų profesionalų programa „Kurk Lietuvai“ parengė Vystomojo
bendradarbiavimo komunikacijos gaires, kuriomis siekiama stiprinti Lietuvos vystomojo
bendradarbiavimo komunikaciją vykdant ir viešinant vystomojo bendradarbiavimo projektus tiek
Lietuvoje, tiek paramą gaunančioje šalyje. Šios gairės buvo pristatytos Nacionalinei vystomojo
bendradarbiavimo komisijai ir vystomojo bendradarbiavimo projektų vykdytojams.
Siekiant didinti Lietuvos teikiamos paramos vystymuisi skaidrumą, URM oficialios paramos
vystymuisi duomenis 2015 metais pirmą kartą pateikė Europos Komisijos oficialios paramos
vystymuisi ataskaitų teikimo informacinėje platformoje (EU-DEVFIN), atsižvelgdama į Tarptautinės
nevyriausybinės organizacijos „Publish What You Fund“ tarptautinės paramos skaidrumo indekso
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rekomendacijas, kurias taip pat numato ir Globalios partnerystės efektyviam vystomajam
bendradarbiavimui iniciatyva.
2015 m. buvo parengta ir lapkričio mėn. oficialiai pradėjo veikti naujo dizaino ir turinio Lietuvos
vystomojo bendradarbiavimo interneto svetainė http://www.orangeprojects.lt.
2015 m. – Europos metai vystymuisi
Europos Parlamentui ir ES Tarybai 2015-uosius metus paskelbus Europos metais vystymuisi, URM,
kaip Europos metų vystymuisi įgyvendinančioji institucija Lietuvoje, organizavo Europos metų
vystymuisi renginių ir veiklų ciklą, kurį pradėjo dar 2014 m. gruodžio mėnesį Lietuvos vystomojo
bendradarbiavimo dešimtmečiui skirta konferencija.
2015 m. visoje Lietuvoje buvo vykdomos įvairiausios veiklos, kuriomis buvo siekiama skatinti
visuomenės domėjimąsi vystomojo bendradarbiavimo aktualijomis, didinti jos supratimą apie jo
naudą, skatinti Lietuvos piliečių bendros atsakomybės ir solidarumo jausmą sprendžiant globalias
pasaulio problemas.
2015 m. vasario 19–22 d. parodų centre „Litexpo“ vykusioje Vilniaus knygų mugėje Užsienio reikalų
ministerija kartu su Europos Parlamento informaciniu biuru Lietuvoje ir Europos Komisijos
atstovybe Lietuvoje mugės lankytojams pristatė Europos metus vystymuisi ir supažindino juos su
pastarojo dešimtmečio Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo veikla.
2015 m. balandžio 19 d. LRT laidos „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ dvyliktokų finalas buvo skirtas
Vystomojo bendradarbiavimo temai. Laidoje dalyvavo ir su moksleiviais kalbėjosi URM Vystomojo
bendradarbiavimo departamento direktorė.
Balandžio pabaigoje – gegužės pradžioje URM atstovai įvairiuose Lietuvos regionuose (Jonava,
Kaunas, Kuršėnai, Molėtai, Šiauliai, Širvintos, Utena, Zarasai) dalyvavo Europos dienos šventės
renginiuose, kur diskusijose su moksleiviais, mokytojais, studentais ir plačiąja visuomene pristatė
Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir Europos metų vystymuisi aktualijas.
Gegužės 9 d. Europos metai vystymuisi buvo pristatyti ir Europos dienos šventėje Vilniuje.
Birželio 3-4 d. Briuselyje vykusiose Europos vystymosi dienose bendrame Europos Komisijos ir ES
valstybių narių stende buvo pristatytos Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo aktualijos.
Europos metai vystymuisi viešinti ir UNICEF vaikų bėgime, kuris vyko rugsėjo 12 d. Vingio parke.
Renginį organizavo Lietuvos nacionalinis UNICEF komitetas kartu su URM. Bėgimo tikslas –
atkreipti dėmesį į sunkią vaikų padėtį pasaulyje.
Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo dešimtmečiui parengtas informacinis stendas 2015 m. buvo
demonstruotas Alytuje, Palangoje, Panevėžyje, Šilalėje, Šiauliuose, Tauragėje ir Vilniuje.
2015 m. buvo įgyvendinti 7 Europos metų vystymuisi projektai, finansuoti Europos Komisijos ir
URM VBPDP lėšomis. Projektus įgyvendino Lietuvos nevyriausybinės organizacijos. Paminėtini šie
svarbiausi projektų rezultatai:
• Parengta apie 250 Globalaus švietimo metodinių priemonių paketų, organizuoti jų pristatymai
ugdymo ir švietimo įstaigose ir platinimas regionuose.
• Daugiau kaip 90 mokyklų surengtos moksleivių protų kovos Lietuvos ir ES vystomojo
bendradarbiavimo politikos tema, atrinktos ir apdovanotos 2 nugalėtojų komandos.
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•

•
•
•

Surengti interaktyvūs mokymai ir diskusijos apie vystomojo bendradarbiavimo aktualijas,
kuriuose dalyvavo apie 40 nacionalinės ir regioninės žiniasklaidos žurnalistų. Po keturis
žurnalistus dalyvavo vizituose į Moldovą, Gruziją ir Ukrainą. Parengti reportažai ir straipsniai
apie Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo aktualijas šiose šalyse partnerėse.
Atrinkti 5 Europos metų vystymuisi geros valios ambasadoriai, kurie dalyvavo Europos metų
vystymuisi pristatymo renginiuose regionuose; parengti reportažai, interviu ir pranešimai
spaudai apie jų veiklą ir vystomojo bendradarbiavimo aktualijas.
Organizuotas besivystančių šalių fotografijos konkursas „Pasaulis tavo akimis“, kuriame
dalyvavo daugiau nei 80 dalyvių, atrinkti 3 konkurso nugalėtojai. Parengta paroda eksponuota
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje.
Surengta aktyvi Europos metų vystymuisi viešinimo kampanija: Europos Komisijos parengtas
informacinis filmukas transliuotas LRT ir LRT Kultūra kanalais bei Vilniaus, Kauno ir
Klaipėdos viešajame transporte; Europos metų vystymuisi plakatai demonstruoti Vilniuje ir
Kaune; Vilniuje kursavo Europos metų vystymusi atributika apipavidalintas maršrutinis
troleibusas ir autobusas.

Dalyvavimas ES ir globalios vystomojo bendradarbiavimo politikos formavimo procese
2015 m. URM atstovai aktyviai dalyvavo ES ir globalios vystomojo bendradarbiavimo ir
humanitarinės pagalbos politikos formavimo procese ir rėmė tarptautinius veiksmus, siekiant mažinti
skurdą pasaulyje ir plėtoti ilgalaikį ir darnų besivystančių šalių vystymąsi, prisidėjo prie tarptautinių
pastangų sprendžiant humanitarines krizes.
2015 m. įvyko keturios Užsienio reikalų tarybos (toliau – URT), skirtos vystomojo bendradarbiavimo
klausimams. 2015 m. kovo 12 d. neformalioje URT išsamiai svarstytas klausimas dėl oficialios
paramos vystymuisi įsipareigojimų po 2015 m. 2015 m. gegužės 26 d. URT pasiektas galutinis
sutarimas dėl šių įsipareigojimų, taip pat aptarti migracijos ir lyčių lygybės klausimai. 2015 m. spalio
26 d. URT buvo svarstomi humanitarinės pagalbos, ES santykių su Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo
vandenyno šalimis po 2020 m. ir migracijos, vystymosi ir pabėgėlių klausimai. Neformalioje URT
gruodžio 9–10 d. Liuksemburge aptarti darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 metų įgyvendinimo,
migracijos ir vystymosi, Paryžiaus klimato kaitos konferencijos klausimai.
2015 metais aktyviai dalyvauta ir ekspertiniu lygmeniu: ES Tarybos Vystomojo bendradarbiavimo
darbo grupės (CODEV), Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno šalių (ACP), Humanitarinės pagalbos
ir pagalbos maistu (COHAFA) darbo grupėse bei EK organizuotuose ekspertų susitikimuose
vystomojo bendradarbiavimo klausimais. Pažymėtina šių ES dokumentų, priimtų 2015 metais, svarba
siekiant ES vystomojo bendradarbiavimo politikos veiksmingumo didinimo:
Europos Komisijos ir Europos išorės veiksmų tarnybos parengti dokumentai
-

-

Komunikatas dėl visuotinės skurdo panaikinimo ir darnaus vystymosi po 2015 m. partnerystės;
Komunikatas dėl pasirengimo pasauliniam aukščiausiojo lygio susitikimui humanitariniais
klausimais – „Pasaulinė partnerystė siekiant vykdyti principais grindžiamą ir veiksmingą
humanitarinę veiklą“;
2015 m. Europos Sąjungos politikos suderinamumo vystymosi labui ataskaita;
Lyčių lygybės veiksmų planas – „Lyčių lygybė ir galių moterims suteikimas: ES išorės politikos
įtaka pokyčiams mergaičių ir moterų gyvenime 2016-2020 m.“;
Bendras konsultacijų dokumentas „Nauja Europos Sąjungos ir Afrikos, Karibų bei Ramiojo
vandenyno šalių partnerystė po 2020 m.“
ES Tarybos išvados
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-

-

Dėl naujos visuotinės skurdo panaikinimo ir darnaus vystymosi po 2015 m. partnerystės;
Dėl 2015 m. metinės ES vystymosi bei išorės pagalbos politikos ir jos įgyvendinimo 2014 m.
ataskaitos;
Dėl pasirengimo pasauliniam aukščiausiojo lygio susitikimui humanitariniais klausimais;
Dėl pirmosios dvimetės ataskaitos dėl ES aprūpinimo maistu ir mitybos saugumo politikos
įsipareigojimų vykdymo
Dėl 2016–2020 m. lyčių lygybės veiksmų plano;
Dėl 2015 m. ES politikos suderinamumo vystymosi labui ataskaitos;
Dėl lyčių aspekto vystymosi srityje;
Dėl Komisijos tarnybų darbinio dokumento „ES tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi
rezultatų sistemos įgyvendinimo pradžia“
Dėl daugiafunkcės piniginės paramos siekiant reaguoti į humanitarinius poreikius bendrųjų
principų;
Dėl 2015 m. metinės ataskaitos Europos Vadovų Tarybai dėl ES paramos vystymuisi tikslų;
Dėl 2015 m. Europos vystomojo bendradarbiavimo metų rezultatų;
Dėl Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 18/2014 „EuropeAid vertinimo ir į
rezultatus orientuoto stebėjimo sistemos“;
Dėl Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 14/2015: „AKR investicinė priemonė.
Ar ji suteikia papildomos naudos?“;
Dėl Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 16/2014 „Regioninių investicinių
priemonių dotacijų derinimo su finansinių institucijų paskolomis, siekiant remti ES išorės
politiką, veiksmingumas“;
Dėl Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 13/2014 „ES parama atkūrimui po
žemės drebėjimo Haityje“.
Reglamentai

-

2015 m. kovo 2 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/322 dėl 11-ojo Europos plėtros fondo
įgyvendinimo;
2015 m. kovo 2 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/323 dėl 11-ajam Europos plėtros fondui
taikomo finansinio reglamento.

Lietuvos atstovai 2015 m. tęsė bendradarbiavimą su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
organizacijos (toliau – EBPO) Paramos vystymuisi komitetu, kurio darbe stebėtojo teisėmis dalyvauja
nuo 2013 metų: dalyvavo šio komiteto Lietuvai svarbių (Finansinės vystymosi statistikos, Valdymo,
Paramos efektyvumo, Lyčių lygybės ir Veiklos vertinimo) pakomitečių ir darbo grupių veikloje. Po
to, kai 2015 metų birželio mėn. Lietuva buvo oficialiai pakviesta pradėti derybas dėl narystės EBPO,
prasidėjo pagrindinis mūsų šalies stojimo į šią organizaciją derybų etapas. Vienas iš reikalavimų –
suderinti savo nacionalinius teisės aktus su šios organizacijos teisine sistema. URM pateikė Lietuvos
pozicijas dėl 7 EBPO rekomendacijų vystomojo bendradarbiavimo klausimais. 2015 metais Lietuvos
atstovas pirmą kartą buvo pakviestas dalyvauti Paramos vystymuisi komiteto šalių narių aukštesniųjų
pareigūnų susitikime, kuriame buvo aptartas vystymosi darbotvarkės po 2015 metų įgyvendinimas ir
finansavimo šiam tikslui pasiekti mobilizavimas, efektyvus panaudojimas ir atskaitomybė. Gegužės
13 dieną Vilniuje viešėjo EBPO Pagalbos vystymuisi komiteto pirmininkas Erik Solheim, kur jis
susitiko su užsienio reikalų ir finansų viceministrais, skaitė paskaitą vystomojo bendradarbiavimo
klausimais Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute, dalyvavo viešoje diskusijoje apie
vystomąjį bendradarbiavimą.
Liepos 9–11 d. Dubrovnike vykusiame kasmetiniame Kroatijos užsienio politikos klausimams
skirtame forume dalyvavo užsienio reikalų viceministras N. Germanas. Šiais metais forumo tema
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buvo skirta naujos vystomojo bendradarbiavimo politikos siekiant partnerystės ir bendros vizijos
klausimams.
Liepos 13-16 d., Adis Abeboje, Etiopijoje, vykusioje trečiojoje Jungtinių Tautų Vystymosi
finansavimo konferencijoje, kurioje dalyvavo 193 šalių atstovai, Lietuvai atstovavo užsienio reikalų
viceministras R. Kriščiūnas. Konferencijoje buvo priimtas baigiamasis dokumentas – Adis Abebos
veiksmų darbotvarkė. Ją sudaro daugiau kaip šimtas konkrečių finansinių ir nefinansinių priemonių,
kuriomis siekiama panaikinti skurdą ir badą, sumažinti socialinę nelygybę, užtikrinti lygias moterų
teises, apsaugoti labiausiai pažeidžiamus, kovoti su klimato kaita, išsaugoti gamtinius resursus ir t.t.
Rugsėjo 10 d. Varšuvoje vykusioje aukšto lygio donorų konferencijoje „Laisva ir objektyvi
žiniasklaida Rytų partnerystės šalyse ir už jos ribų“ Lietuvai atstovavo viceministras A. Krivas.
Konferencijoje aptartos Rusijos propagandos grėsmės, koordinuotų veiksmų modeliai kuriantis
alternatyviems informacijos šaltiniams rusakalbei auditorijai Rytų partnerystės ir kitose valstybėse.
Rugsėjo 25 d. vykusiame JT Viršūnių susitikime, kuriame Lietuvai atstovavo Prezidentė Dalia
Grybauskaitė, daugiau kaip 150 valstybių ir vyriausybių vadovai patvirtino naująją Darnaus
vystymosi darbotvarkę ir naujuosius Darnaus vystymosi tikslus iki 2030 m., kurie pakeitė
Tūkstantmečio vystymosi tikslus. Iš viso sutarta dėl 17 tikslų ir 169 uždavinių, kurie numato
konkrečius veiksmus besivystančioms ir išsivysčiusioms šalims, o veiksmų spektras apima visas tris
darnaus vystymosi dimensijas – ekonominę, socialinę, aplinkosauginę.
2015 metais aktyviai dalyvauta rengiantis 2016 m. gegužės 23–24 d. Stambule, Turkijoje,
vyksiančiam Pasaulio vadovų susitikimui humanitariniais klausimais – URM atstovai dalyvavo
vasario 3–4 dienomis Budapešte vykusiose regioninėse konsultacijose „Europa ir kitos šalys“ ir
globaliose konsultacijose, vykusiose Ženevoje spalio 13–16 dienomis. Šių konsultacijų tikslas –
parengti esminius pasiūlymus dėl humanitarinės pagalbos teikimo sistemos peržiūros siekiant
operatyvesnio, efektyvesnio ir tikslingesnio reagavimo į išaugusius humanitarinės pagalbos poreikius
ir kitus šiuolaikinius iššūkius.
Renginiai vystomojo bendradarbiavimo klausimais Lietuvoje


2015 m. sausio 28 d. URM organizavo tarpinstitucinį pasitarimą, kurio metu Užsienio reikalų,
Krašto apsaugos, Sveikatos apsaugos, Ūkio ir Finansų ministerijų bei Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento atstovai apsikeitė informacija apie Ukrainai suteiktą ir planuojamą teikti
humanitarinę pagalbą ir paramą sveikatos apsaugos srityje, taip pat sutarė stiprinti paramos
teikimo koordinavimą.



Balandžio 13 d. Lietuvos vaikų ir jaunimo centras kartu su Užsienio reikalų ir Švietimo ir mokslo
ministerijomis organizavo tarptautinę konferenciją „Globaliojo švietimo scenarijus: nuo
sampratos iki veiksmų“, skirtą globalaus švietimo problematikai pristatyti ir aptarti.
Konferencijos metu buvo pristatytas globalaus švietimo koncepcijos projektas.



Gegužės 1–2 d. įvyko festivalis „Baltarusiškas pavasaris Vilniuje“, kuriame buvo pristatyta
Baltarusijos dailininkų darbų paroda, skaityta Baltarusijos poetų kūryba, rodyti baltarusiški
filmai ir diskutuota tema „Lietuva, Baltarusija – tarp Didžiosios Kunigaikštystės ir Didžiosios
Europos“. Renginiu pabrėžiamas nuoseklus Lietuvos dėmesys jaunimo iniciatyvų skatinimui
stiprinant Baltarusijos pilietinę visuomenę.



Birželio 4 d. Vilniuje vyko 8-oji kasmetinė EHU donorų asamblėja, kurią URM organizavo kartu
su Šiaurės ministrų tarybos biuru Lietuvoje. Asamblėjos metu Šiaurės ministrų taryba, kuri
administruoja EHU Patikos fondą, pateikė ataskaitą donorams apie paramą skirtą universitetui,
taip pat aptarta susidariusi situacija EHU, strateginio plano ir biudžeto subalansavimo būtinybė.
11



Birželio 11 d. Lietuvos institucijoms, nevyriausybinėms ir verslo organizacijoms buvo
organizuotas informacinis renginys „Tarptautinių vystomojo bendradarbiavimo programų
galimybės“, kuriam buvo pristatyti Lietuvos laimėjimai ir patirtis ES Dvynių ir kituose
vystomojo bendradarbiavimo projektuose, aptartos galimybės aktyviau įsitraukti į tarptautines
vystomojo bendradarbiavimo programas.



Liepos 2 d. Vilniuje vyko tarptautinė konferencija „Investuok pelningai!“, kurią URM
organizavo kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei partneriais. Konferencijoje
aptarti aktualūs su moterų diskriminacija versle susiję klausimai, pvz., nepakankamas moterų
ekonominis aktyvumas, ribotas dalyvavimas verslo struktūrų valdyme, diskutuota efektyvių
priemonių lyčių balansui gerinti bei tokio balanso pridėtinės vertės temomis.



Rugsėjo 24 d. Vilniuje įvyko apskritojo stalo diskusija „(Ne)demokratinė Baltarusija: politinės
tendencijos ir ugdymas kaip transformacijos įrankis“, kurioje Baltarusijos pilietinės visuomenės
atstovai kartu su EHU atstovais diskutavo apie nepriklausomo švietimo svarbą skleidžiant
demokratines vertybes ir ugdant pilietinę visuomenę. Renginį URM organizavo kartu su EHU,
Konrado Adenauerio fondu ir Rytų Europos studijų centru.



Rugsėjo 25 d. Rietave vyko tarptautinė XI mokslinė konferencija „Mykolas Kleopas Oginskis –
250. Sugrįžimas į Tėvynę“. Konferencija vyko vystomojo bendradarbiavimo projekto „Kultūros
istorijos sąsajos Lietuvos ir Baltarusijos kelyje“ kontekste.



Spalio 8 d. URM organizavo seminarą Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai
programos projektų vykdytojams siekdama stiprinti projektų vykdytojų gebėjimus. Seminare
buvo pristatyti pagrindiniai vystomojo bendradarbiavimo projektinio valdymo principai,
pateiktos rekomendacijos, kaip siekti didesnio projektų veiksmingumo paramą gaunančiose
šalyse, kalbėta apie komunikacijos svarbą, pateiktos komunikacinės vystomojo
bendradarbiavimo veiklos gairės, aptartos veiklų viešinimo galimybės valstybėse, kuriose
įgyvendinami Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo projektai.



Spalio 21–22 d. Vilniuje surengta tarptautinė konferencija „Engage. Cooperate. Share
experience“. Ja siekta paskatinti Lietuvos organizacijas dalyvauti tarptautinėse programose ir
padėti užmegzti kontaktus su užsienio partneriais. Konferencijoje šalių paramos gavėjų ir
tarptautinių organizacijų atstovams buvo pristatyti Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo
laimėjimai ir potencialas tarptautinėse vystomojo bendradarbiavimo programose.



Lapkričio 2 d. URM vyko tradicinis metinis Baltarusijos tarptautinių donorų ir su šia šalimi
vystomojo bendradarbiavimo srityje dirbančių valstybių diplomatinių atstovybių Vilniuje
susitikimas. Jo metu diskutuota spalio 11 d. Baltarusijoje vykusių prezidento rinkimų tema,
apžvelgta bendradarbiavimo su šia šalyje esama situacija ir planai ateičiai.



Gruodžio 15 d. URM įvyko Europos metų vystymuisi baigiamasis renginys, kuriame Europos
metų vystymuisi projektų vykdytojai ir dalyviai pristatė projektų rezultatus, susitikimų su
visuomene Lietuvos regionuose patirtį, vizitų į Rytų Partnerystės šalis įspūdžius ir rezultatus.



Gruodžio 17 d. URM organizavo paramą Ukrainai teikiančių nevyriausybinių organizacijų
susitikimą, kuriame aptartos nevyriausybinių organizacijų įgyvendinamos paramos Ukrainai
iniciatyvos, nutarta siekti tarpusavio dialogo ir ieškoti veiksmingesnių informacijos sklaidos ir
veiklų koordinavimo priemonių.

Parengė:
URM Vystomojo bendradarbiavimo departamentas
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