UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS
VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO IR PARAMOS DEMOKRATIJAI PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ ATASKAITA
Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programa (toliau – VBPDP) – sudedamoji
Lietuvos oficialios paramos vystymuisi (toliau – OPV) dalis. OPV – tai iš valstybės ir savivaldybių
biudžetų finansuojama parama ir humanitarinė pagalba besivystančioms valstybėms ir teritorijoms.
2017 m. Lietuvos OPV sudarė 52,5 mln. eurų, t.y. 0,13 % bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP).
Užsienio reikalų ministerija (toliau – URM) 2017 m. siekė užtikrinti nepertraukiamą ir veiksmingą
Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo veiklą, stiprinti Lietuvos, kaip atsakingos ir patikimos
valstybės donorės, vaidmenį regione, Europos Sąjungoje (toliau – ES), Jungtinėse Tautose,
tarptautinėje bendruomenėje ir paramą gaunančiose valstybėse.
2017 m. sausio 1 d. įsigaliojus „Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymo“
naujai redakcijai URM įgyvendino vystomojo bendradarbiavimo sistemos reformą – vystomojo
bendradarbiavimo projektų administravimo funkcijos dalinai perduotos Centrinei projektų valdymo
agentūrai (CPVA). CPVA taip pat pavesta aktyviau prisidėti prie kitų donorų finansuojamų projektų
paraiškų rengimo ir valdymo juos laimėjus. Naujojo įstatymo nuostatos sudaro prielaidas projektų
administravimo gebėjimus telkti vienoje agentūroje, siekiant, kad CPVA palaipsniui taptų Lietuvos
vystomojo bendradarbiavimo agentūra ir instrumentu, galinčiu dalyvauti ES išorės finansinių
instrumentų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinime . Pažymėtini ir pirmieji rezultatai: spalio
12 d. Europos Komisija patvirtino 4 metų ES paramos Ukrainos viešųjų finansų valdymui programą,
kurios vertė 50 mln. eurų. Vieną šios programos komponentą „Pajamų/mokesčių valdymas”, kurio
vertė 9 mln. eurų, įgyvendins CPVA kartu su Finansų ministerija, Valstybine mokesčių inspekcija,
Muitinės departamentu.
2017 m. URM didelį dėmesį skyrė vystomojo bendradarbiavimo teisinės bazės tobulinimui:


2017 m. vasario 22 d. priimtu LR Vyriausybės nutarimu Nr. 129 patvirtintas Valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos
aprašas, kuriame detalizuotos naujojo įstatymo nuostatos. Šis dokumentas parengtas anksčiau
galiojusių vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir humanitarinės pagalbos teikimo
tvarkos aprašų pagrindu. Svarbiausi pasikeitimai: (1) detalizuota, kaip URM, atsižvelgdama į
padėtį valstybėse partnerėse, teiks rekomendacijas institucijoms ir įstaigoms dėl paramos teikimo;
(2) reglamentuota CPVA veikla administruojant Lietuvos institucijų finansuojamus ir tarptautinių
donorų skelbiamus (pvz. ES Dvynių programos) vystomojo bendradarbiavimo projektus; (3)
tobulinamas Lietuvos institucijų vystomojo bendradarbiavimo projektų įgyvendinimo procesas
(ypač per supaprastintas projektų atrankos procedūras ir aiškiau apibrėžtus paraiškų vertinimo
kriterijus); (4) detaliau reglamentuojama Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos
teikimo komisijų veikla (ypač jų sudarymas ir rekomendacijų teikimas institucijų vadovams).



Įgyvendinant įstatymą, LR Vyriausybės 2017 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr.396 patvirtinta LR
Vyriausybės 2014 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. 42 „Dėl Nacionalinės vystomojo
bendradarbiavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ nauja redakcija. Pagrindiniai
pakeitimai susiję su verslą vienijančių organizacijų atstovo įtraukimu į Nacionalinę vystomojo
bendradarbiavimo komisijos sudėtį.



2017 m. kovo 21 d. užsienio reikalų ministro įsakymu Nr. V-63 patvirtintas Vystomojo
bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos aprašas, kuris
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detalizuoja naujojo įstatymo ir Vyriausybės tvarkos aprašo taikymą URM veikloje ir keičia URM
finansuojamų vystomojo bendradarbiavimo projektų administravimo tvarką, dalinai šias
funkcijas perduodant CPVA. Be to, šiuo tvarkos aprašu nustatoma, kad ES Dvynių programos
koordinavimą Lietuvoje ir toliau atlieka Užsienio reikalų ministerija, tačiau programos
administravimo funkcijos perduodamos CPVA. Šiuo pakeitimu siekiama efektyvesnio ir
kokybiškesnio ES Dvynių programos valdymo Lietuvoje.


2017 m. rugsėjo 15 d. užsienio reikalų ministro įsakymu Nr. V-213 pakeistas anksčiau galiojęs
įsakymas „Dėl rekomenduojamų formų, reikalingų vystomojo bendradarbiavimo veiklai
įgyvendinti“, kuriuo patvirtintos naujos projektų ir koncepcijų paraiškų, ataskaitų ir kitos formos.



LR Vyriausybės 2017 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 930 pakeistas 2016 m. rugsėjo 21 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 937 „Dėl vystomojo bendradarbiavimo
tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, kuriuo nustatomos 2018–2020 metų Lietuvos
vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptys ir jų įgyvendinimo priemonės. Tarpinstitucinis
vystomojo bendradarbiavimo veiklos planas kasmet atnaujinamas ir tikslinamas, papildant
naujais planuojamais biudžetiniais metais ir siekiant sutelkti Lietuvos valstybės institucijų
pastangas ir lėšas įgyvendinant Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos tikslus. Per metus
planą įgyvendinančių institucijų skaičius išaugo nuo 13 iki 17.

URM, kaip vystomojo bendradarbiavimo koordinatorė, 2017 m. didelį dėmesį skyrė OPV didinimo
klausimui, siekdama, kad ilgalaikėje perspektyvoje OPV atitiktų Lietuvos tarptautinius
įsipareigojimus – iki 2030 metų OPV skirti ne mažiau nei 0,33 proc. BNP. Užsienio reikalų
ministerijos iniciatyva, Lietuvos tarptautiniai oficialios paramos vystymuisi įsipareigojimai yra
įtraukti ir į Vyriausybės programos įgyvendinimo veiksmų planą 2016-2020 m., numatant paramos
šalims partnerėms didinimą, kad ilgalaikėje perspektyvoje oficiali parama vystymuisi atitiktų
Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus. Už šio veiksmo ir rodiklio įgyvendinimą visos ministerijos
turi atsiskaityti kasmet, koordinuojant Užsienio reikalų ministerijai. Oficialios paramos vystymuisi
didinimo klausimas svarstytas ir Nacionalinės vystomojo bendradarbiavimo komisijos posėdžiuose
2017 m. balandžio 27 d. ir lapkričio 14 d. Lietuvos institucijos buvo kviečiamos aktyviau ieškoti
galimybių įsitraukti ir plėsti vystomojo bendradarbiavimo veiklą bei didinti lėšas vystomajam
bendradarbiavimui.
Lėšos ir veikla
Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programai finansuoti iš URM patvirtintų
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų buvo skirta 10716,6 tūkst. eurų, panaudoti
asignavimai sudarė 10714,6 tūkst. eurų.
Paskirtis
Lėšos, tūkst. eurų
Įnašas į Europos plėtros fondą (EPF)
8 677,1*
Savanoriškos įmokos į daugiašalius fondus
406, 0
Mokesčiams tarptautinėms organizacijoms sumokėti
19,0
Projektams
1 152,2
Humanitarinei pagalbai
370,0
Dalyvavimui ES, JT ir kitų tarptautinių organizacijų veikloje ir programos
51,5
monitoringui
Kitoms vystomojo bendradarbiavimo veikloms (renginiams, parodoms,
38,8
spaudiniams, kt.)
Iš viso VBPDP
10 714,6
*2017 m. įnašas į EPF sudarė 6 264,5 tūkst. eurų. Išaugus privalomai 2018 m. įmokai į EPF trūkstamos lėšos
(2 412,6 tūkst. eurų) buvo skirtos URM iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, kurios 2017 m. gruodžio mėn.
pervestos į EPF kaip 2018 m. pirmojo įnašo dalis.
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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. 2017 m. Lietuva iš Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos
demokratijai programos (toliau – VBPDP) skyrė 8 677,1 tūkst. eurų įmokai į Europos plėtros fondą,
kurio lėšos yra naudojamos ES vystomojo bendradarbiavimo politikai su Afrikos, Karibų jūros ir
Ramiojo vandenyno šalimis įgyvendinti. Lietuva, dalyvaudama minėto fondo veikloje, rėmė
skurdžiausias pasaulio valstybes.
2017 m. į kitus vystomojo bendradarbiavimo veiklą vykdančius fondus sumokėta 406 tūkst. eurų
savanoriškų įnašų ir taip prisidėta prie tarptautinės veiklos vystomojo bendradarbiavimo srityje.
Lėšos, tūkst.
eurų
150,0.
45,0

Savanoriški įnašai
Lėšos, skirtos SIDA programos dėl paramos teikimo EHU įgyvendinimui
PPO Dohos darbotvarkės patikos fondas
Anna Lindh fondas

30,0

Europos paramos demokratijai fondas

25,0

Europos Tarybos Gruzijos veiksmų plano įgyvendinimas 2016-2019 m.

20,0

ESBO speciali stebėjimo misija Ukrainoje
Moterų taikos ir humanitarinis fondas
Azijos ir Europos fondas
Europos Tarybos Ukrainos veiksmų plano įgyvendinimas 2015-2017 m. ir 20182021 m.
ESBO projektų koordinavimo Ukrainoje biuro projektai (viso 2) Ukrainoje
ES Patikos fondas Kolumbijai
Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos ir Karibų jūros fondas / EU-LAC
Foundation
UNESCO IPDC programa (žurnalistų saugumas)
Fondas "Gyvenimo linija" / The Lifeline Embattled CSO Assistance Fund
ESBO Atstovo žiniasklaidos laisvei biuro projektas žurnalistų saugumo
užtikrinimui
ESBO projektas Gruzijoje „ESBO vasaros mokykla 2017-2019 m.“

20,0
20,0
15,0

Viso:

15,0
15,0
12,0
10,0
10,0
9,0
5,0
5,0
406,0

Dvišalė parama vystymuisi
VBPDP lėšomis 2017 m. įgyvendinti 86 vystomojo bendradarbiavimo projektai (iš jų 73 dvišaliai, 9
regioniniai, 4 visuomenės informavimo), kurių vertė daugiau nei 1,1 mln. eurų. Vadovaujantis
Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstituciniame veiklos plane nustatytomis vystomojo
bendradarbiavimo politikos kryptimis 2017-2019 m., Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo
prioritetas 2017 m. buvo Rytų partnerystės valstybės: Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Gruzija,
Moldova ir Ukraina. Ypatingas dėmesys skirtas Gruzijai, Moldovai ir Ukrainai, kur Lietuva teikė
paramą įgyvendindama dvišalius projektus, skatinančius politinę ir ekonominę integraciją su ES,
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socialines ir ekonomines reformas. Lietuvos ekspertai 2017 m. konsultavo ir teikė techninę pagalbą,
padėdami tinkamai įgyvendinti Ukrainos, Moldovos ir Gruzijos asociacijos susitarimus su Europos
Sąjunga.
Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės, akredituotos valstybėse partnerėse, svariai prisidėjo
prie Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimo: jos ne tik administravo 44
vystomojo bendradarbiavimo projektus, bet ir padėjo identifikuoti paramą gaunančių valstybių
poreikius, aktyviai įsitraukė į partnerių paiešką, prisidėjo prie donorų veiklos koordinavimo.
Didelis dėmesys Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo darbotvarkėje buvo skirtas Ukrainai.
Lietuva sėkmingai tęsė gerosios patirties perdavimą partneriams iš Ukrainos: bendradarbiauta
siekiant sustiprinti Ukrainos valstybės institucijų ir specialistų gebėjimus, perduodant sukauptą
patirtį, reikalingą įgyvendinti ES-Ukrainos asociacijos susitarimą ir su tuo susijusias reformas, ypač
verslo stiprinimo, energetikos, registrų, sveikatos apsaugos, švietimo, pabėgėlių įgalinimo, pilietinio
aktyvumo, istorinio paveldo puoselėjimo ir aplinkosaugos srityse. 2017 m. Ukrainoje įgyvendinti 23
dvišaliai projektai, taip pat parama teikta per 5 regioninius projektus. VBPDP lėšomis Rytų Ukrainoje
finansuoti mokymai, seminarai ir įvairūs kursai, kuriuose dalyvavo daugiau nei 700 pedagogų;
Lietuvoje organizuotoje ugdomojoje, pažintinėje bei intensyvių mokymų programoje dalyvavo 50
Rytų Ukrainos moksleivių ir 53 mokytojai; įgyvendinta 19 kitų iniciatyvų, kurios įtraukė apie 3000
moksleivių, 250 mokytojų ir kitų mokyklos bendruomenės narių; 57 specialistams iš Luhansko,
Donecko, Dnipro ir Poltavos suteiktos žinios ir pagalba reformuojant psichikos sveikatos paslaugų
teikimą Rytų Ukrainoje, kuriant naujas psichosocialinės reabilitacijos ir kitas tarnybas; verslumo
skatinimo mokymai pravesti 245 Dnipro ir Lvovo rajonų kaimų ir Krymo totorių bendruomenės
moterims, kurioms buvo suteiktos praktinės žinios apie savarankiško užimtumo galimybes,
psichologinę pagalbą. 2017 m. buvo tęsiami 2015 m. pradėti Lietuvos ir Švedijos paramos švietimo
įstaigoms Rytų Ukrainoje projektai, kuriuos įgyvendinant keliama mokytojų kvalifikacija, vyksta
mokinių manai ir gerinamos mokymosi sąlygos Rytų Ukrainos mokyklose. Bendradarbiavimą
numatoma tęsti ir 2018 metais.
URM atliko Lietuvos institucijų ir nevyriausybinių organizacijų Ukrainai teikiamos paramos
koordinatoriaus vaidmenį, įvertindama paramos Ukrainai poreikius, teikdama humanitarinę pagalbą,
organizuodama Lietuvos ekspertų delegavimą, moksleivių iš Ukrainos mokymą Lietuvoje ir nuolat
palaikydama kontaktus su partneriais Ukrainoje. 2017 m. surengtas vizitas į Ukrainą, kurio tikslas įvertinti vykdomų projektų tvarumą ir tęstinumą, pagerinti įgyvendinamų veiklų koordinavimą su
kitais donorais. Vizito metu vyko susitikimai su nevyriausybinių organizacijų, pilietinės visuomenės
atstovais, tarptautiniais donorais, projektų vykdytojais ir dalyviais.
Atsižvelgiant į Gruzijos poreikius, nustatytus bendradarbiaujant su Lietuvos diplomatine atstovybe
Tbilisyje, Gruzijos institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, 2017 m. VBPDP lėšomis
URM finansavo 8 dvišalių ir 6 regioninių projektų įgyvendinimą administracinių ir institucinių
gebėjimų stiprinimo, žemės ūkio, medicinos, moterų socialinio ir ekonominio savarankiškumo
skatinimo, gamtos apsaugos, visuomenės informavimo apie eurointegracinius procesus ir Gruzijos
asociacijos susitarimo su ES teikiamas galimybes regionų vystymui ir jaunimo pilietiškumo ugdymo
srityse. Įgyvendinant VBPDP lėšomis finansuotus projektus 100 Gurijos ir Adžarijos kardiologų,
neurologų, reanimatologų, anesteziologų bei šeimos gydytojų dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose
kartu su Santaros klinikų specialistais; Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba pravedė
mokymus 14 bitininkystės ir gyvulininkystės ūkininkų, aprūpino juos smulkia bitininkystės ir
gyvulininkystės įranga, supažindino su Lietuvos ekologiniais ūkiais, kooperatyvais; moterų socialinio
ir ekonominio savarankiškumo skatinimo projektas suteikė galimybę Khashuri miestelyje įkurtame
moterų centre 84 moterims mokytis buhalterijos, kompiuterinio raštingumo, verslo planų kūrimo ir
verslo steigimo pagrindų, pirmosios pagalbos teikimo ir smulkių amatų - virėjos, kirpėjos, mezgėjos
profesijų; moterims pravesti mokymai apie jų teises ir kaip suteikti psichologinę pagalbą sau ir
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vaikams po patirto smurto šeimoje; gamtos apsaugos srityje prisidėta prie Gruzijos aplinkos ir gamtos
išteklių apsaugos ministerijos administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimo įgyvendinant
reformas, susijusias su ES ir Gruzijos asociacijos susitarimu.
Moldovos Respublikoje buvo įgyvendinti 11 dvišalių ir 7 regioniniai projektai: Moldovos
nacionalinio antikorupcijos centro atstovams perduota Lietuvos patirtis korupcijos prevencijos
srityje; Lietuvos muitinės ekspertai perteikė teorines ir praktines žinias Moldovos muitinės tarnybos
pareigūnams tobulinant muitinės veiklos modelį; įgyvendinant projektą, skirtą skatinti Moldovos
regionų vystymąsi bei demokratinės pilietinės visuomenės raidą, parengta kaimo plėtros specialistų
rengimo įvadinio mokymo programa ir mokymo metodinė medžiaga, 25 asmenys apmokyti kaimo
plėtros specialistų rengimo mokymuose; civilinės saugos gebėjimų stiprinimo projektas prisidėjo prie
Moldovos vidaus reikalų ministerijos Civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų tarnybos specialistų
kompetencijų ugdymo, parengta ir įteisinta ugniagesio gelbėtojo modulinė mokymo programa,
nupirktos 2 išmaniosios lentos su kompiuteriais ir įranga ugniagesio gelbėtojo teoriniam mokymui;
įgyvendinant projektus švietimo srityje prisidėta prie socialinės aplinkos gerinimo Ungheni regiono
mokyklose, sukurtos tinkamos maisto gamybos sąlygos Cazanesti gimnazijoje, pagerinta
infrastruktūra, siekiant sukurti tinkamas sanitarijos ir higienos sąlygas Gagaūzijos kaimo vaikų
darželyje; skatinant moterų socialinį ir ekonominį savarankiškumą 74 merginos iš 11 Moldovos
regionų apmokytos programavimo pagrindų, Padniestrės Dubasari mieste įkurtas visuomeninės
organizacijos GirlsGoIT skyrius, kuriame 7 merginoms pravesti programavimo mokymai;
prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos pasekmių švelninimo projektas įgyvendintas Unghenio
savivaldybėje.
2017 m. VBPDP lėšomis URM finansavo 17 dvišalių ir 2 regioninių projektų įgyvendinimą
Baltarusijoje. Didžiausias dėmesys skirtas iniciatyvoms, orientuotoms į demokratijos ir atviros
pilietinės visuomenės kūrimą, jaunimo švietimą skleidžiant europines vertybes ir jaunimo iniciatyvų
stiprinimą, neįgalaus jaunimo socialinės bei ekonominės padėties gerinimą, ugdant jų verslumą. Taip
pat buvo įgyvendinami projektai, skirti nepriklausomų visuomenės informavimo priemonių
plėtojimui bei švietimo sistemos tobulinimui, šalies kultūrinio tapatumo ugdymui ir bendro istorinio
ir kultūrinio paveldo saugojimui, pilietinės visuomenės gebėjimų vystymui kovojant su
psichosocialinę negalią ir intelekto sutrikimus turinčių žmonių teisių pažeidimais, bendradarbiavimo
tarp verslo paramos organizacijų ir valdžios institucijų skatinimui. Teikdama paramą Baltarusijos
pilietinei visuomenei URM tęsė bendradarbiavimą su Vilniuje reziduojančiomis tarptautinių
organizacijų, remiančių demokratinius procesus Baltarusijoje, atstovybėmis („Freedom House“,
„Baryso Zvozskau Baltarusijos žmogaus teisių namai" ir kt.): šių organizacijų Vilniuje vykdomų
projektų dalyviams buvo išduodamos nemokamos vizos. 2017 m. ir toliau buvo visapusiškai
remiamas Europos humanitarinio universiteto (toliau – EHU) funkcionavimas Vilniuje. EHU tęsė
savo misiją – ugdyti kritiškai mąstančias, kūrybingas ir atsakingas asmenybes, siekiant puoselėti
Vakarų intelektualinę tradiciją humanitarinių, socialių mokslų ir menų srityse Baltarusijoje. Ši veikla
ženkliai prisideda prie demokratiškos Baltarusijos visuomenės kūrimo, Lietuvos ir visos Europos
Sąjungos ryšių su Baltarusija stiprinimo. 2017 m. EHU tęsė numatytas reformas, ypač finansų
valdymo srityje. 2017 m. spalio 31 d. priimtas Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas dėl
buvusio Augustinų vienuolyno patalpų Vilniuje perdavimo panaudai EHU dviem metams. Įvyko
konkursas naujojo rektoriaus pareigoms užimti, atrinkta kandidatūra. EHU donorų paramos
koordinavimą toliau tęsė Švedijos tarptautinė vystomojo bendradarbiavimo agentūra (toliau – SIDA).
2017 m. URM skyrė 150 tūkst. eurų įnašą paramai EHU teikti pagal 2016 m. pasirašytą URM ir SIDA
susitarimą dėl deleguotojo bendradarbiavimo. Kaip ir ankstesniais metais parama EHU buvo teikiama
išduodant nemokamas vizas Baltarusijos piliečiams, atvykstantiems į EHU stojamuosius egzaminus,
atvirų durų dienas, konferencijas ir kitus renginius. 2017 m. liepos mėn. EHU, siekdamas gauti 6
metų institucinę akreditaciją, pateikė savianalizės ataskaitą Studijų kokybės vertinimo centrui. 2017
m. spalio 17-19 d. buvo atliktas EHU išorinis institucinis vertinimas, parengtos dviejų kelių gairės
ekspertų rekomendacijų įgyvendinimui. 2017 m. rugsėjo 26-27 d. surengtas EHU vadovybės vizitas
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į Briuselį susitikimams su ES institucijų ir paramos demokratijai fondų atstovais. Susitikimų metu
pristatyta Universiteto valdymo reformų eiga, tartasi dėl papildomo EHU finansavimo gavimo iš
įvairių ES paramos trečiosioms šalims programų. 2017 m. studijas EHU baigė 171, priimti – 294 (91
proc. įstojusiųjų – Baltarusijos piliečiai) studentai. 2017/2018 akademiniais metais EHU studijuoja
847 studentai. Nuo EHU perkėlimo į Vilnių, Universitetą baigė 2024 absolventai. Šiuo metu yra 3
pagrindiniai EHU donorai: ES Komisija (skiria 1 mln. eurų per metus), SIDA (nuo 0,5 iki 0,8 mln.
eurų) ir Lietuva (0,2 mln. eurų). URM finansavo EHU internetinį portalą „EHU times“, skirtą įvykių
Baltarusijoje nušvietimui, žmogaus teisių, teisės viršenybės bei regioninio bendradarbiavimo
propagavimui. Prisidėdami prie šio portalo funkcionavimo, praktiką atliko EHU Medijų centro
studentai.
Lietuvos Respublikos ambasada Armėnijoje 2017 m. įgyvendino 3 projektus: organizuotos vaikų
vasaros stovyklos, kuriose dalyvavo beveik 1000 vaikų - daugiausiai našlaičiai, turintys negalią ir iš
pažeidžiamų socialinių grupių šeimų; teikta parama piliečių saugaus eismo didinimui kaimo keliuose
- įrengta šviesą atspindinčių gaminių gamybos linija ir surengta saugumo keliuose didinimo
kampanija.
Lietuvos Respublikos ambasada Azerbaidžane įgyvendino 2 projektus, skirtus vaikų socialinės
gerovės plėtojimui ir nelaimingų atsitikimų mažinimui. Įgyvendinant projektų veiklas, sukurta saugi
žaidimo erdvė vaikams, vaikai informuoti apie saugų elgesį kelyje, išdalintos šviesą atspindinčios
priemonės.
ES Rytų partnerystės valstybėse 2017 m. įgyvendinti 9 regioniniai projektai, skirti stiprinti
administracinius ir institucinius gebėjimus, įgyvendinant asociacijos su ES susitarimus, didinti
įstatymų leidžiamosios valdžios veiklos efektyvumą, užtikrinti teisinės valstybės principų
įgyvendinimą, skatinti inovatyvių sprendimų diegimą civilinės saugos ir sveikatos apsaugos srityse,
remti nepriklausomos informacijos sklaidą ir stiprinti jaunų žurnalistų kompetenciją ir gebėjimus.
Įgyvendinant projektines veiklas Lietuvos ekspertai teikė ilgalaikes ir trumpalaikes konsultacijas
Europos integracijos klausimais; surengtas mokomasis vizitas Rytų partnerystės valstybių parlamentų
nariams apie Lietuvos eurointegracinę patirtį; spalio 24–25 d. Vilniuje vyko LR Konstitucinio Teismo
organizuotas parengiamasis Vilniaus forumo susitikimas, kuriame Lietuvos, Gruzijos, Moldovos ir
Ukrainos konstitucinių teismų delegacijos aptarė konstitucinių teismų vaidmenį užtikrinant teisės
viršenybę; surengti mokymai žurnalistams; parengta ir publikuota daugiau nei 270 straipsnių;
nufilmuotos 4 televizijos debatų laidos, kuriose analizuojama energetinio saugumo problema,
situacija Rusijoje ir jos santykiai su regiono šalimis, situacija Baltarusijoje, politikos iššūkiai regiono
valstybėse; organizuotos kitos veiklos.
VBPDP lėšomis finansuoti 9 vystomojo bendradarbiavimo projektai migracijos kilmės ir tranzito
šalyse bei kitose valstybėse, įtrauktose į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos
paramos gavėjų sąrašą: po vieną projektą Malyje, Nigerijoje, Palestinoje, Butane, Mianmare, Pietų
Afrikos Respublikoje, Turkijoje ir du projektai Mongolijoje. Šie projektai skatino jaunimo verslumą,
stiprino moterų socialinį ir ekonominį savarankiškumą, ugdė gebėjimus švietimo, maisto saugos ir
kovos su korupcija srityse.
Moterų teisės ir lygios galimybės
Prisidėti prie lyčių lygybės plėtojimo ir moterų bei mergaičių įgalėjimo valstybėse partnerėse yra
vienas iš tęstinių Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo tikslų ir prioritetinių sektorinių krypčių.
VBPDP lėšomis 2017 m. Armėnijoje, Gruzijoje, Palestinoje, Moldovoje, Mongolijoje, Ukrainoje
įgyvendinti 8 projektai, skirti stiprinti lyčių lygybės srityje veikiančių organizacijų gebėjimus, taip
pat didinti moterų socialinį ir ekonominį įgalėjimą.
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Vystomojo bendradarbiavimo parama ir humanitarine pagalba Lietuva prisidėjo prie Jungtinių Tautų
(toliau – JT) Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr.1325 (2000) dėl moterų, taikos ir saugumo
įgyvendinimo. 2017 m. buvo skirtas savanoriškas 20 tūkst. eurų įnašas JT Moterų taikos ir
humanitariniam fondui (angl. Women‘s Peace and Humanitarian Fund).
Stebėtojo teisėmis buvo tęsiamas bendradarbiavimas su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
organizacijos (toliau - EBPO) Paramos vystymuisi komiteto lyčių lygybės tinklu. Taip pat Lietuva
aktyviai dalyvavo formuojant ES vystomojo bendradarbiavimo politiką lyčių lygybės srityje ir
teikiama vystomojo bendradarbiavimo parama prisidedant prie ES lyčių lygybės veiksmų plano
2016-2020 m. įgyvendinimo.
Humanitarinė pagalba
2017 m. humanitarinei pagalbai Lietuva skyrė 503 tūkst. eurų, tame tarpe iš URM VBPDP – 370
tūkst. eurų, Vyriausybės rezervo fondo – 43 tūkst. eurų, kitų LR institucijų biudžetų - 90 tūkst. eurų.
Humanitarinė pagalba 2017 metais
370,0
(VBPD programa)
tūkst. eurų
Tarptautiniam Raudonojo Kryžiaus komitetui (ICRC) humanitarinei pagalbai
40,0
sveikatos apsaugos srityje Ukrainoje teikti
JT Vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biurui (UNHCR) savanoriškas įnašas
20,0
(paskelbta 2016 m. gruodžio 7 d., Ženevoje)
JT Vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biurui (UNHCR) humanitarinei pagalbai
40,0
Irakui
JT centrinio reagavimo į ekstremalias situacijas fondui (CERF) savanoriškas įnašas
20,0
humanitarinei pagalbai teikti
JT humanitarės pagalbos Jemenui fondui humanitarinei pagalbai Jemenui
20,0
JT Pasaulio maisto programai (WFP) humanitarinei pagalbai Nigerijai
10,0
JT Pasaulio maisto programai (WFP) humanitarinei pagalbai Pietų Sudanui
10,0
Pasaulio sveikatos organizacijai (WHO) humanitarinei pagalbai Sirijai
20,0
JT Pasaulio maisto programai (WFP) humanitarinei pagalbai Somaliui
10,0
Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto (ICRC) vandens, sanitarijos ir higienos
20,0
užtikrinimo programai humanitarinei pagalbai Maliui.
Šri Lankos diplomatinei misijai Naujajame Delyje humanitarinei pagalbai Šri Lankai
10,0
Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio federacijai (IFRC) humanitarinei
10,0
pagalbai Sierra Leonei
JT Paramos ir darbų agentūrai Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose
20,0
(UNRWA) humanitarinei pagalbai Palestinos pabėgėliams
JT Vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biurui (UNHCR) humanitarinei pagalbai
20,0
Mianmaro pabėgėliams
JT Vaikų fondui (UNICEF) humanitarinei pagalbai Dominikai
10,0
Tarptautinei migracijos organizacijai (IMO) humanitarinei pagalbai Ukrainai
25,0
JT Vaikų fondui (UNICEF) humanitarinei pagalbai Ukrainai
25,0
JT Pasaulio maisto programai (WFP) humanitarinei pagalbai Jemenui
15,0
JT Vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biurui (UNHCR) humanitarinei pagalbai
15,0
Sirijai
Albanijos Respublikos Vyriausybei humanitarinei pagalbai Albanijai
10,0
43,0
Humanitarinė pagalba 2017 metais (Vyriausybės rezervo fondas)
tūkst. eurų
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LR ŠMM, Ukrainai (15 vaikų ir 1 lydinčio mokytojo, nukentėjusių nuo neramumų
Ukrainoje, ugdymo ir gyvenimo išlaidų Lietuvoje 2017-2018 m. m. rugsėjo-gruodžio
mėn. padengimas)
Humanitarinė pagalba 2017 metais (iš LR institucijų biudžeto)

43,0
90,0
tūkst. eurų

LR ŠMM, Ukrainai (15 vaikų ir 1 lydinčio mokytojo, nukentėjusių nuo neramumų
Ukrainoje, ugdymo ir gyvenimo išlaidų Lietuvoje 2016-2017 m. m. sausio-rugsėjo
80,0
mėn. padengimas)
LR SAM, Tarptautinio Raudono Kryžiaus komitetui (LRV mokestis Tarptautinio
10,0
Raudonojo Kryžiaus komitetui 2017 m.)
Humanitarinė pagalba 2017 metais
503,0
(Iš viso)
tūkst. eurų
ES Dvynių ir TAIEX programos
2017 m. Lietuva ir toliau sėkmingai dalyvavo ES Dvynių programoje, perduodama ekspertinę paramą
šalims naudos gavėjoms (EK finansuojama ES Dvynių programa remia skirtingų šalių giminingų
institucijų bendradarbiavimą). 2017 m. Lietuvos institucijos individualiai ar konsorciumuose su
kitomis ES valstybėmis narėmis pateikė 19 projektinių paraiškų ir laimėjo 13 projektų atrankų už
daugiau kaip 17 mln. eurų. Projektų laimėjimo koeficientas 2017 m. buvo pats aukščiausias per visą
Lietuvos dalyvavimo ES Dvynių programoje laikotarpį, kas patvirtina išaugusius Lietuvos institucijų
gebėjimus parengti paraiškas ir sėkmingai įgyvendinti projektus. Pažymėtina, kad nuo 2004 m.
Lietuva laimėjo 92 ES Dvynių projektus, 43 iš jų – per pastaruosius 3 metus (2015-2017 m.). Europos
Komisijos 2014-2016 metų Dvynių programos rezultatų apžvalgos duomenimis (naujesnių duomenų
kol kas nėra) Lietuva yra sėkmingiausių ES šalių penketuke po Prancūzijos, Vokietijos, Austrijos ir
Ispanijos.
2017 m. ES Dvynių programos rėmuose Lietuvos institucijos pradėjo įgyvendinti 13 projektų:
Makedonijoje (3), Gruzijoje (2), Moldovoje (2), Azerbaidžane (2), Turkijoje (1), Kosove (1),
Jordanijoje (1) ir Baltarusijoje (1). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2017 m. pradėtas įgyvendinti
projektas „Baltarusijos Nacionalinio banko stiprinimas“ yra pirmasis projektas Baltarusijoje ES
Dvynių programos istorijoje. Jame Lietuva dalyvauja kaip jaunesnioji partnerė kartu su projektui
vadovaujančia Vokietija ir Lenkija. Pažymėtina ir tai, kad 2017 m. išsiplėtė Lietuvos dalyvavimo ES
Dvynių programoje geografija, sėkmingai laimėjus projekto atranką Artimųjų Rytų regione,
Jordanijoje. Tikėtina, kad ši sėkmė paskatins Lietuvos institucijas drąsiau dalyvauti projektuose
tolimesniuose regionuose.
Iš 2017 m. laimėtų 13 projektų Lietuva vadovauja 5 projektams (kaip šalių konsorciumo vyresnioji
partnerė), 1 projektą (Turkijoje) laimėjome individualiai, o likusiuose 7 projektuose Lietuva
dalyvauja kaip jaunesnioji partnerė. Daugiausiai projektų įgyvendinama teisingumo ir vidaus reikalų
(5) bei finansų (2) srityse. 2017 m. aktyviausi ES Dvynių projektuose buvo Policijos departamentas,
Muitinės departamentas ir CPVA.
2017 m. išaugo ir Lietuvos ekspertų dalyvavimas ES TAIEX programoje: 2017 m. Lietuvos ekspertai
dalyvavo 77 (tuo tarpu 2016 m. – 45) TAIEX programos renginiuose (seminaruose, mokymuose,
ekspertų misijose), kurių pagrindinės naudos gavėjos buvo Ukraina (13 renginių), Moldova (9
renginiai), Turkija (7 renginiai), Baltarusija ir Azerbaidžanas (po 6 renginius). Per ES TAIEX Regio
programą (ekspertizės apsikeitimas ES narių tarpe) Lietuvos institucijų ekspertai, kaip naudos
gavėjai, 11 kartų buvo išvykę mokytis/stažuotis. Be to, 2017 m. TAIEX ekspertų sąraše užsiregistravo
58 naujų ekspertų iš Lietuvos institucijų.
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2017 m. gruodžio mėn. URM kartu su CPVA surengė mokymus Lietuvos viešojo sektoriaus
darbuotojams, kurių metu dalyviai supažindinti su 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusiu naujojo ES Dvynių
vadovo nuostatų taikymu rengiant projektinius pasiūlymus ir įgyvendinant projektus.
Svarbu pažymėti, kad įgyvendindami ES Dvynių projektus ir dalyvaudami ES TAIEX programoje,
ne tik perteikiame reformų patirtį, bet ir didiname savo šalies matomumą šalyse partnerėse ir tarp kitų
donorų.
Gebėjimų dalyvauti vystomojo bendradarbiavimo veiklose ugdymas
2017 m. kovo 28 d. Užsienio reikalų ministerija (projekto vykdytojas) kartu su VšĮ Centrine projektų
valdymo agentūra (projekto partneris) pradėjo įgyvendinti trijų metų projektą „Lietuvos vystomojo
bendradarbiavimo politikos įgyvendinimo gerinimas bei Lietuvos viešojo valdymo institucijų ir jų
darbuotojų gebėjimų gerinimas“. 473 tūkst. eurų vertės projektas finansuojamas pagal 2014-2020
metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius
atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 10.1.1-ESFA-V-912
„Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas". Projektu
siekiama pagerinti Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimą ir sąlygas,
skatinančias institucijas aktyviau dalyvauti tarptautiniuose vystomojo bendradarbiavimo projektuose
ir programose.
Įgyvendinant projekto veiklas:
-

-

-

-

-

2017 m. birželio 16 d. įvyko pirmasis Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo „Praktikų klubo“
susitikimas, kuriame dalyvavo Lietuvos viešojo valdymo institucijų atstovai. Susitikimo metu
įvardinti pagrindiniai iššūkiai bei kliūtys, su kuriais susiduriama dalyvaujant tarptautinėse
vystomojo bendradarbiavimo programose, galimi jų sprendimo būdai bei aptartos priemonės,
kurios galėtų paskatinti Lietuvos viešojo valdymo institucijų aktyvesnį įsitraukimą į vystomojo
bendradarbiavimo veiklas.
Suburta užsienio ir Lietuvos ekspertų komanda, kuri parengė Lietuvos institucijų dalyvavimo
tarptautinėse vystomojo bendradarbiavimo veiklose gairių bei metodologijos diskusinius
projektus.
Remiantis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai reikalavimais, parengtas
Lietuvos Oficialios paramos vystymuisi skaičiavimo metodinis vadovas (rekomendacijos).
Metodinis vadovas prieinamas viešai ir patalpintas projekto vykdytojo bei projekto partnerio
internetinėse svetainėse.
Vadovaujantis Europos Komisijos 2012 m. parengtu ES Dvynių programos vadovu (atnaujintas
2013–2014 m.), atnaujinta ES Dvynių programos metodologija, skirta Lietuvos viešojo valdymo
institucijoms. Metodologija prieinama viešai ir patalpinta projekto vykdytojo bei projekto
partnerio internetinėse svetainėse.
2017 m. gruodžio 5-6 d. Lietuvos viešojo valdymo institucijų darbuotojams surengti mokymai
„ES Dvynių pasiūlymų teikimas“ ir „ES Dvynių projektų įgyvendinimas“.
Vyko nuolatinė informacijos sklaida apie dalyvavimo tarptautinėse vystomojo bendradarbiavimo
veiklose galimybes: Lietuvos viešojo valdymo institucijoms siunčiama informacija apie
skelbiamus konkursus bei kitas galimybes, institucijos konsultuojamos joms rūpimais klausimais,
padedama dalyvauti konkursuose. Informacija apie konkursus papildomai skelbiama projekto
partnerio interneto svetainėje.

Visuomenės informavimas
Nors Lietuvos visuomenės palaikymas teikti paramą šalims partnerėms auga, tačiau yra
nepakankamas ir patvirtina poreikį didinti Lietuvos visuomenės informavimą apie globalias pasaulio
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problemas ir iššūkius bei supratimą, kad kiekvienas pilietis gali prisidėti juos mažinant. 2017 m.
visuomenės nuomonės tyrimo duomenimis 58 proc. respondentų pritarė, kad Lietuva turėtų teikti
paramą besivystančioms šalims ir taip prisidėtų prie tarptautinių pastangų mažinti skurdą ir
migracijos srautus. 2015 m. šis rodiklis buvo 44 proc. Kita vertus, tik 2 proc. Lietuvos gyventojų
žino, kas yra 2015 m. patvirtinta Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m., 14
proc. yra apie ją girdėję. Todėl URM remia veiklą, skirtą informuoti visuomenę, ypač jaunimą, apie
vystomojo bendradarbiavimo svarbą, tikslus ir privalumus. 2017 m. buvo įgyvendinti 4 visuomenės
švietimo ir informavimo projektai. Projektus įgyvendino Lietuvos nevyriausybinės organizacijos.
11 metus iš eilės URM prisidėjo prie tarptautinio žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalio
„Nepatogus kinas“ organizavimo. Festivalis 2017 m. pasirinko šūkį „Realybė keičia(si)“, kviesdamas
nelikti vykstančių pokyčių paraštėse ir suprasti, kuo kiekvienas galime prisidėti prie globalių
problemų sprendimo. Festivalio organizatoriai dvylikoje Lietuvos miestų surengė 218 dokumentinio
kino seansų, organizavo apskrito stalo diskusijas, žiūrovų susitikimus su filmų kūrėjais. 3 naujais
filmais buvo papildyta Lietuvos mokykloms skirta platforma „Nepatogaus kino klasė“. Festivalio
metu buvo transliuojami Jungtinių Tautų parengti vaizdo klipai, pristatantys Darnaus vystymosi
tikslus. Į festivalio veiklas buvo įtraukta beveik 16 tūkst. žiūrovų visoje Lietuvoje.
2017 m. Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma
įgyvendino projektus, kurie buvo skirti informuoti visuomenę apie Lietuvos ir kitų pasaulio šalių
įsipareigojimus įgyvendinti Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslus ir Lietuvos piliečių galimybes
prisidėti prie šių tikslų įgyvendinimo. Projektinėse veiklose didelis dėmesys skirtas jaunimo
švietimui: surengti protmūšiai, žinių konkursai, forumo teatro ir hakatonų renginiai, darnaus
vystymosi tematika pristatyta LRT laidoje „Tūkstantmečio vaikai“, organizuotos savanorystės
skatinimo iniciatyvos (apmokyti savanoriai, kurie vėliau vyko įgyvendinti projektus besivystančiose
šalyse).
Papildant projektines veiklas, URM iniciatyva 2017 m. liepos – gruodžio mėn. radijo stotyje
„Radiocentras“ transliuota viktorina „Lietuva ir pasaulis: ką žinome ir ko nežinome apie vystomąjį
bendradarbiavimą“. Radijo viktorinos laimėtojams buvo išdalinta apie 100 Vystomojo
bendradarbiavimo departamento įsteigtų prizų. Lietuvių kalba išleistas leidinukas apie Darbotvarkės
iki 2030 darnaus vystymosi tikslus.
Dalyvavimas ES ir globalios vystomojo bendradarbiavimo politikos formavimo procese (aukšto
lygio renginiai ir susitikimai)
2017 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.
2017 m. įvyko 4 (2 iš jų –neformalios) Užsienio reikalų tarybos (toliau – URT), skirtos vystomojo
bendradarbiavimo klausimams. Kovo 16 d. neformalioje URT diskutuota apie naująjį Europos
konsensusą vystymuisi, Europos Sąjungos-Afrikos partnerystės bei migracijos ir vystymosi
klausimais. Gegužės 19 d. URT daugiausiai dėmesio sulaukė klausimas dėl ES ir Afrikos, Karibų
jūros ir Ramiojo vandenyno šalių santykių po 2020 metų, kai baigs galioti 2000 metais pasirašytas
Kotonu susitarimas; aptartos pasaulyje vykstančios humanitarinės krizės bei JT darnaus vystymosi
darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimo klausimai. Rugsėjo 11 d. neformalioje URT buvo
diskutuojama apie ES tolesnį bendradarbiavimą su vidutinio pajamų lygio valstybėmis, Išorės
investicijų plano įgyvendinimą, kurio vienas pagrindinių instrumentų – naujas Europos darnaus
vystymo fondas, taip pat apsikeista nuomonėmis apie skaitmeninių technologijų įtaką vystymuisi,
atsparumo krizėms didinimą šalyse partnerėse ir geresnę sąveiką tarp vystomojo bendradarbiavimo
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ir humanitarinės pagalbos priemonių. Gruodžio 11 d. URT aptartas bendradarbiavimas su Afrika po
ES-Afrikos Sąjungos viršūnių susitikimo ir prekybos ir investicijų poveikio vystymuisi klausimas.
2017 m. URM atstovai aktyviai dalyvavo ir ekspertiniu lygmeniu: ES Tarybos Vystomojo
bendradarbiavimo (CODEV), Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno šalių (ACP), Humanitarinės
pagalbos ir pagalbos maistu (COHAFA) darbo grupėse ir EK organizuotuose ekspertų susitikimuose
vystomojo bendradarbiavimo klausimais.
URM ekspertai dalyvavo diskusijose ir gynė Lietuvos pozicijas rengiant šiuos ES dokumentus,
priimtus 2017 metais:
-

ES Tarybos, Europos Komisijos ir Europos Parlamento bendras pareiškimas dėl Europos
konsensuso dėl vystymosi;
ES Tarybos ir Europos Parlamento reglamentas dėl Europos fondo darniam vystymuisi (EFDV)
ir EFDV garantijos ir EFDV garantijų fondo įsteigimo.

Europos Komisijos ir Europos išorės veiksmų tarnybos parengti dokumentai:
-

Komunikatas dėl strateginio požiūrio į atsparumą ES išorės veiksmuose;
Komunikatas dėl ES paramos prekybai strategijos atnaujinimo;
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl derybų pradžios su Afrikos, Karibų bei Ramiojo
vandenyno šalimis dėl naujo partnerystės susitarimo;
Ataskaita dėl ES išorės instrumentų vidurio laikotarpio peržiūros;
Ataskaita dėl ES Vystomojo bendradarbiavimo priemonės vidurio laikotarpio peržiūros;
Ataskaita dėl 11-ojo Europos plėtros fondo vidurio laikotarpio peržiūros;
Ataskaita dėl ES Kaimynystės priemonės vidurio laikotarpio peržiūros;
Darbo dokumentas dėl skaitmeninių technologijų įtraukimo į ES vystomojo bendradarbiavimo
politiką;
Darbo dokumentas dėl metinės ES antrojo lyčių lygybės veiksmų plano įgyvendinimo
ataskaitos;
Darbo dokumentas dėl ataskaitos dėl ES bendradarbiavimo su pilietine visuomene išorės
santykiuose;
Darbo dokumentas dėl antrosios ES mitybos veiksmų plano įgyvendinimo ataskaitos.

ES Tarybos išvados:
-

Dėl vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos sąveikos optimizavimo;
Dėl ES bendradarbiavimo su pilietine visuomene išorės santykiuose;
Dėl 2017 m. ataskaitos Europos vadovų tarybai dėl ES oficialios paramos vystymuisi tikslų
įgyvendinimo;
Dėl antrosios ES mitybos veiksmų plano įgyvendinimo ataskaitos;
Dėl ES paramos prekybai strategijos atnaujinimo;
Dėl ES atsakingų vertės grandinių tekstilės sektoriuje;
Dėl Europos metų vystymuisi (2015) vertinimo ataskaitos;
Dėl metinės ES antrojo lyčių lygybės veiksmų plano įgyvendinimo ataskaitos;
Dėl ES atsako į darnaus vystymosi darbotvarkę 2030;
Dėl Europos Audito rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 35/2016 dėl paramos biudžetui
naudojimo gerinant vidaus išteklių mobilizavimą Užsacharės Afrikoje;
Dėl skaitmeninių sprendimų vystomajame bendradarbiavime;
Dėl Europos Audito rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 11/2017 dėl Bekou patikos fondo
Centrinės Afrikos Respublikai.
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2017 m. Lietuvos atstovai toliau sėkmingai tęsė bendradarbiavimą su Ekonominio bendradarbiavimo
ir plėtros organizacijos (EBPO) Paramos vystymuisi komitetu (angl. DAC), kurio darbe stebėtojo
teisėmis dalyvauja nuo 2013 m. Dalyvauta EBPO Paramos vystymuisi komiteto Lietuvai svarbių
pakomitečių bei darbo grupių - Lyčių lygybės, Paramos vystymuisi finansų statistikos, Valdymo,
Paramos efektyvumo ir Veiklos vertinimo - veikloje. 2017 m. birželio 14 d. Lietuvos atstovai jau
antrą kartą dalyvavo EBPO Paramos vystymuisi komiteto aukštesnio rango pareigūnų, o 2017 m.
spalio 30-31 d. aukšto rango pareigūnų susitikimuose. URM rengė Lietuvos stojimui į EBPO
reikalingas pozicijas vystomojo bendradarbiavimo srityje, t.y. teikė informaciją 2 etapo ataskaitai
apie EBPO konvencijos dėl kovos su papirkinėjimu įgyvendinimo Lietuvoje.
2017 m. liepos 17–19 d. Niujorke, JAV, Aplinkos ir Užsienio reikalų ministerijų atstovų delegacija,
vadovaujama aplinkos ministro K. Navicko dalyvavo JT Aukšto lygio politiniame forume (HLPF)
dėl darnaus vystymosi, kuriame apžvelgta pasiekta pažanga, įgyvendinant naująją Darnaus vystymosi
darbotvarkę iki 2030 metų. Savanoriškas nacionalines ataskaitas apie darnaus vystymosi tikslų
įgyvendinimą pristatė 43 JT valstybės, taip pat ir 10 ES valstybių narių. Lietuva savanorišką
nacionalinę ataskaitą HLPF pristatys 2018 m. liepos mėn. Ši ataskaita apžvelgs, kaip Lietuva
įgyvendina darnaus vystymosi tikslus Lietuvoje ir kaip prisideda prie šių tikslų įgyvendinimo paramą
gaunančiose šalyse.
Svarbiausi susitikimai ir renginiai Lietuvoje finansuoti iš vystomojo bendradarbiavimo ir
paramos demokratijai programos lėšų
Kovo 2 d. vyko URM Vystomojo bendradarbiavimo departamento susitikimas su Lietuvos verslo
asociacijų atstovais, kurio metu aptartos Lietuvos verslo didesnio įsitraukimo į vystomąjį
bendradarbiavimą galimybės: verslą vienijančių organizacijų įtraukimas į Nacionalinės vystomojo
bendradarbiavimo komisijos sudėtį, URM vystomojo bendradarbiavimo iniciatyvos su verslą
vienijančiomis organizacijomis 2017 m., Lietuvos verslo bendradarbiavimas su paramą
gaunančiomis valstybėmis 2016-2017 m.
Balandžio 27 d. organizuotas išplėstinis Nacionalinės vystomojo bendradarbiavimo komisijos
posėdis, kuriame dalyvavo daugiau nei 40 Lietuvos valstybės institucijų, nevyriausybinių
organizacijų ir verslo asociacijų atstovai. Renginio metu aptarta Lietuvos parama vystymuisi 2016
metais, tarpinstitucinio vystomojo bendradarbiavimo veiklos plano 2018-2020 m. projektas,
dalyvavimo ES Dvynių programoje nauda ir aktyvesnio įsitraukimo galimybės, pasikeitimai
vystomojo bendradarbiavimo teisinėje bazėje.
Vystomojo bendradarbiavimo departamentas prisidėjo rengiant gegužės 24 d. Vilniuje vykusią
tarptautinę konferenciją „ICT4D Afrikoje: finansinės technologijos ir geresnis finansinių paslaugų
prieinamumas", pakviesdamas Europos Komisijos Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi
generalinio direktorato atstovą pristatyti privataus sektoriaus įsitraukimo į vystomąjį
bendradarbiavimą galimybes ir Europos išorės investicijų planą. Papildomai Lietuvos verslą
vienijančių organizacijų atstovams buvo surengta diskusija „Privataus sektoriaus vaidmuo ir
galimybės ES vystomajame bendradarbiavime“.
Spalio 18 d. URM kartu su CPVA organizavo mokymus potencialiems vystomojo bendradarbiavimo
projektų vykdytojams, kurio metu pristatyti techniniai vystomojo bendradarbiavimo projektų
paraiškų ir koncepcijų teikimo aspektai.
Lapkričio 14 d. organizuotas Nacionalinės vystomojo bendradarbiavimo komisijos posėdis, kurio
metu Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) atstovės pristatė EBPO
vaidmenį įgyvendinant JT Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 metų ir politikos suderinamumo
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vystymusi svarbą siekiant darnaus vystymosi tikslų. Posėdžio metu Komisija aptarė preliminarius
Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo veiklos 2017 metais rezultatus ir prioritetus 2018 metams.
Lapkričio 14 d. surengtas susitikimas su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos
atstovais, skirtas oficialios paramos vystymuisi apskaitos klausimams. Susitikimo metu Lietuvos
institucijų ir įstaigų atstovai turėjo galimybę susipažinti su OPV apskaitos metodika ir jos naujovėmis,
praktiniais OPV apskaitos pavyzdžiais, kitomis šios srities aktualijomis.
Lapkričio 17 d. Vilniuje kartu su Švedijos tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (SIDA) surengta
EHU donorų konferencija bei EHU 25-čio minėjimas. Donorų konferencijos metu tarptautiniams
donorams pristatytos Universiteto veiklos aktualijos, įvertintos Universitete atliktos reformos, ypač
strateginio valdymo bei mokslinių tyrimų srityse, Universiteto strateginio veiklos plano 2016 – 2021
vykdymas, aptartos galimybės pritraukti naujų donorų. EHU 25-čio minėjimo metu, kuriame
dalyvavo Švedijos Riksdago Pirmininkas Urban Ahlin, buvęs Europos Parlamento pirmininkas HansGert Pottering, ES VN diplomatinių atstovybių Minske ir Vilniuje vadovai, buvo aptarta Universiteto
raida nuo įsteigimo 1992 m. Minske ir jo reikšmė Baltarusijos visuomenei.
Gruodžio 4 d. Užsienio reikalų ministerijoje įvyko metinė Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo
konferencija, kurios tema 2017 m. – „Partnerysčių stiprinimas įgyvendinant Darnaus vystymosi
darbotvarkę iki 2030 metų“. Konferencijoje vystomojo bendradarbiavimo projektų vykdytojai
pasidalino patirtimi, sėkmės istorijomis ir įžvalgomis įgyvendinant vystomojo bendradarbiavimo
projektus, ypatingą dėmesį skiriant 17-am darnaus vystymosi tikslui, kuriuo siekiama atgaivinti
pasaulinę darnaus vystymosi partnerystę.
Siekdama sustiprinti šalims partnerėms teikiamos paramos koordinavimą ir tarpinstitucinį
bendradarbiavimą, 2017 m. gruodžio 4 d. URM organizavo apskritojo stalo diskusijas su Armėnijai,
Azerbaidžanui, Baltarusijai, Gruzijai, Moldovai, Ukrainai ir migracijos kilmės ir tranzito šalims
paramą teikiančių valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovais. Diskusijų metu
aptarti paramos šioms šalims poreikiai, pasidalyta projektų įgyvendinimo patirtimi, pristatyti planai
dėl būsimų iniciatyvų. Renginyje taip pat dalyvavo Lietuvos atstovybių, vykdančių vystomojo
bendradarbiavimo veiklą, darbuotojai.

13

