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Lietuvos Vystomojo bendradarbiavimo strateginių krypčių 2022–2025 m. dokumente aiškiai 
įvardyta partnerystė ir visų VB partnerių – valdžios institucijų, NVO sektoriaus, verslo ir kitų 
dalyvių – įtraukimas į sprendimų derinimo procesus. Dabartinė Vyriausybė ir jos valdomos 
ministerijos yra įsipareigoję šią strategiją vykdyti. 

Dokumente atskirai nurodytas ir platesnis visų vystomojo bendradarbiavimo architektūros 
dalyvių įtraukimas, apibūdinamas taip: „Lietuvos valstybės institucijų pastangos vykdyti 
aktyvesnę vystomojo bendradarbiavimo veiklą neatsiejamos nuo platesnio visų vystomojo 
bendradarbiavimo architektūros dalyvių įsitraukimo. Efektyvesnis viešojo sektoriaus, verslo 
įmonių ir asocijuotų organizacijų bei pilietinės visuomenės organizacijų kompetencijų, darbo 
atskirose valstybėse ir regionuose patirties ir ryšių išnaudojimas leistų stiprinti Lietuvos kaip 
valstybės donorės potencialą, gerinti visų Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo architektūros 
dalyvių kompetencijas ir veiklos galimybes. Reguliarus keitimasis informacija, efektyvesnis 
esamų institucinių galimybių naudojimas, organizacinių ir finansavimo mechanizmų 
tobulinimas leistų geriau identifikuoti galimas bendradarbiavimo sritis, suderinti geografinius 
ir tematinius veiklos interesus, veikimo būdus ir mechanizmus.“ 

Deja, tokia graži politinė valia lieka tik popieriuje. Realybėje kol kas stebime su vystomojo 
bendradarbiavimo tiesiogiai susijusios ir vieša turinčios būti informacijos trūkumą ir 
komunikacijos vangumą iš valdžios institucijų pusės.

Dar sausio mėnesį  į Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo tarybą 
buvo deleguotas NVO atstovas, tačiau praėjus keturiems mėnesiams viešai nepateikta jokios 
informacijos nei apie šios tarybos sudėtį, nei veiklas, be to, dar neįvyko nei vienas jos posėdis. 

Kitas pavyzdys: mes, Vystomojo bendradarbiavimo platforma, vienijanti 23 vystomojo 
bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos srityse dirbančias Lietuvos pilietinės visuomenės 
organizacijas, šiemet į savo visuotinį narių susitikimą URM atstovus pakvietėme iš anksto, 
prieš mėnesį. Kvietėme dalyvauti jiems patogiu būdu – gyvai arba internetu. URM atstovai, 
atsakingi už vystomojo bendradarbiavimo sritį, mūsų kvietimu nepasinaudojo. Buvo praleista 
proga atvirai aptarti vystomojo bendradarbiavimo ekosistemai svarbius klausimus, tokius 
kaip Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos vizija ir ateitis karo Ukrainoje kontekste, 
vystomojo bendradarbiavimo fondui kylantys iššūkiai ar Lietuvos stojimas į EBPO PVK. 

Apie kai kuriuos vystomojo bendradarbiavimo sričiai svarbius įvykius ar aukštų pareigūnų iš ES 
DG INTPA vizitus Lietuvos URM mūsų neinformuoja, todėl informaciją gauname iš trečių, kartais 
net ketvirtų šaltinių. Palyginimui, Estijos vystomojo bendradarbiavimo platforma, laikoma 
strategine savo užsienio reikalų ministerijos partnere, kvietimą prisijungti gavo tiesiogiai 
iš organizatorių, t. y. ministerijos. Mes iš savo pusės siunčiame URM ir kitoms institucijoms 
užklausas, į kurias vangiai atsakoma. Tuomet rašome oficialius raštus, kurie pagal įstatymą turi 
būti registruojami ir į juos privaloma atsakyti. Visas šis procesas užima daug laiko ir energijos 
ir galiausiai neduoda rezultatų. Mes kalbame apie paprastus komunikavimo mechanizmus: 
laiku pasidalyti turima informacija. 
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Nesant tinkamos komunikacijos, negali būti ir tarpusavio pasitikėjimo bei bendros partnerystės 
architektūros. Komunikacijos ir pasitikėjimo stoka yra žalingas įprotis tokiai augančiai ir 
jautriai užsienio politikos sričiai kaip VB, nes jai skirti valstybės ištekliai iškeliauja už šalies 
ir ES ribų.  Be to, žemi komunikacijos standartai kenkia stiprybei ir vienybei, kurią valstybės 
institucijos garsiai deklaruoja. Tai daro įtaką ir visai sektoriaus veiklai, nes panašūs klausimai 
kyla ir kitiems jo dalyviams.

Šiame kontekste tokie svarbūs klausimai kaip „Kuo ir kaip mes prisidėsime prie Ukrainos 
atstatymo?“, „Kaip galime papildyti vienas kito kompetencijas?“ ir pan. praranda prasmę ir lieka 
neatsakyti, nes informacija nesidalijama ir dialogo iš valstybės institucijų pusės praktiškai 
nėra. Regis, kiekvienas – kas sau. Pasigendame viešai deklaruojamos vienybės ir praktikoje 
įgyvendinamo partneryste grįsto požiūrio. 

Akivaizdu, kad Lietuvos VB sektorius nėra brandus. Branda visų pirma – tai erdvė komunikuoti, 
keistis žiniomis ir veikti visiems bendrai, įskaitant NVO ir verslo sektorių. Atminkime ir tai, jog 
Lietuva yra padavusi prašymą tapti EBPO Paramos vystymuisi komiteto nare; narystė reiškia 
tam tikrus standartus. Tačiau ar jie bus taikomi tik paramos nuo BNP procentui pasiekti? Mūsų 
manymu, aukšti standartai turėtų galioti ir apskritai viso šalies VB sektoriaus stiprinimui, o šis 
prasideda nuo profesionalios – skaidrios, atviros, viešos, išsamios, aiškios ir laiku vykstančios 
–  komunikacijos.

Mums reikalinga erdvė dialogui su valstybės institucijomis. Šiuo metu mums skiriama valanda 
susitikimui su URM politikos formuotojais ir vykdytojais, o tokiomis sąlygomis prasmingas 
dialogas tiesiog nėra įmanomas. 

Erdvė dialogui negali būti vienpusė, kai mes komunikuojame, o su mumis nėra komunikuojama. 

I. Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas (toliau - Fondas). 

Nevyriausybinių organizacijų atstovas į Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės 
pagalbos fondo tarybą (toliau - Taryba) buvo deleguotas dar 2022 m. sausio 14 d. pagal 
Nevyriausybinių organizacijų tarybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos protokolą. 
Nuo šio delegavimo praėjo jau daugiau nei 3 mėn., tačiau iki šiol viešai nėra pateikiama 
jokia informacija apie Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo tarybos 
veiklos etapus ir sudėtį, neįvyko nei vienas Tarybos posėdis. Atsižvelgiant į Vyriausybės 2021 
m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1096 patvirtintų Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės 
pagalbos fondo nuostatų III skyriaus 10 punktą ,,Įvertinęs pateiktas kandidatūras, užsienio 
reikalų ministras per 15 darbo dienų nuo paskutinės kandidatūros pateikimo dienos tvirtina 
personalinę Fondo tarybos sudėtį ir vieną iš Fondo tarybos narių paskiria Fondo tarybos 
pirmininku..’’. 
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Klausiame: 

• Ar iki šiol Užsienio reikalų ministerija nesulaukė visų institucijų, organizacijų nurodytų 
Fondo nuostatuose kandidatūrų? 

• Kokiu pagrindu vadovaujantis nebuvo laikomasi Nuostatuose nurodytų terminų? 

• Dėl kokių konkrečių priežasčių iki šiol nėra patvirtinta personalinė Fondo tarybos sudėtis 
ir kodėl Fondo taryba iki šiol nėra pradėjusi darbo? Atsižvelgiant į tai, kad 2021 m. ir 
šiuo metu vystomojo bendradarbiavimo politikoje vyksta esminiai ir labai reikalingi 
pokyčiai, nevyriausybinės organizacijos yra itin susirūpinusios dėl neaiškios padėties 
dėl Fondo tarybos, Fondo veiklos ir visos vystomojo bendradarbiavimo politikos 
situacijos. Iki šiol nėra paskelbtas Užsienio reikalų ministerijos koordinuojamos 
Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai projektų konkursas, galime 
tik spėti, kad konkursas nėra skelbiamas, nes jam skirtą finansavimą Užsienio 
reikalų ministerija planuoja perkelti į Fondą ir jo rėmuose skelbti konkursą. Tačiau, 
savalaikis sprendimų nepriėmimas, procesų vilkinimas ar atidėliojimas ir dialogo 
su nevyriausybiniu sektoriumi stoka, verčia mus nerimauti dėl Lietuvos vystomojo 
bendradarbiavimo politikos skaidrumo, brandos partnerystėje, siekiant stiprinant šią 
politikos sritį ir lygiavertiško dialogo palaikymo tarp ekosistemos dalyvių.

II. Vystomojo bendradarbiavimo strateginės kryptys 2022 m. - 2025 m. ir Nacionalinės 
vystomojo bendradarbiavimo komisijos vaidmuo.

 Kita, stebina tai, kad paskutinis Nacionalinės vystomojo bendradarbiavimo komisijos posėdis 
(toliau - NVBK) vyko dar praėjusių metų birželio 3 d., kai nuo to laiko Vystomojo bendradarbiavimo 
lauke įvyko tiek pokyčių. Atkreipiame dėmesį, kad Užsienio reikalų ministro 2021 m. gruodžio 
27 d. įsakymu, buvo patvirtintos Vystomojo bendradarbiavimo strateginės kryptys 2022-2025 
metams, tačiau šios kryptys oficialiai iki šiol nebuvo aptartos NVBK. Nuotolinių konsultacijų 
dėl Vystomojo bendradarbiavimo strateginių krypčių metu, Užsienio reikalų ministerijos 
atstovai, deklaravo, kad po šio dokumento patvirtinimo, taip pat seks veiksmų planų su tam 
tikrais rodikliais (siekiant vertinti Vystomojo bendradarbiavimo politikos daromą poveikį 
šalyse-partnerėse) rengimas. Tačiau mūsų žiniomis, tokie dokumentai bent jau šiuo metu nėra 
rengiami arba apie jų rengimą nevyriausybinės organizacijos nėra informuotos. 

Kreipiamės į Užsienio reikalų ministeriją ir prašome inicijuoti NVBK posėdį į kurio darbotvarkę 
būtų įtraukti šie Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikai aktualūs klausimai: 

• Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo strateginių krypčių 2022-2025 m. pristaty-
mas ir diskusija dėl krypčių dokumento atnaujinimo ir (ar) peržiūros, Rusijos sukelto 
karo Ukrainoje akivaizdoje. 

• Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos kokybinis vertinimas 2022-2025 m. 
• Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos finansavimas 2022-2025 m. 
• Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas ir jo veikla. 
• Lietuvos narystė EBPO Paramos vystymuisi komitete. 

Tikime, kad aptarus šiuos itin svarbius ir aktualius vystomojo bendradarbiavimo klausimus 
NVBK formate, visi ekosistemos dalyviai turės aiškesnį supratimą apie įvykusius ar vykstančius 
pokyčius ir procesus bei galės teikti savo pasiūlymus ir rekomendacijas. Norime priminti, kad 
sėkminga vystomojo bendradarbiavimo politika gali veikti tik tuomet, kai visi ekosistemos 
dalyviai yra lygiavertiškai įtraukti į jos formavimą ir įgyvendinimą.


