
1

Lietuvos vystomojo 
bendradarbiavimo politikos 
apžvalga:
Nevyriausybinio sektoriaus 
perspektyva

2022 m. 



2

Autorius: Lukas Ivanauskas

Projektą koordinuoja: © Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma / 
Lithuanian NGDO Platform

Kontaktai: Justina Kaluinaitė, justina@vbplatforma.org

Viršelis: Engin Akyurt / Unsplash.com

Vilnius, 2022 m.

Šis leidinys yra projekto „VB ir NVO 3.0. Nevyriausybinių skėtinių organizacijų stiprinimas“ dalis. Projektą padeda 
įgyvendinti Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšos. Donoro parama šiam leidiniui nereiškia 
pritarimo turiniui, už kurį yra atsakingi tik jo autoriai. Donoras taip pat negali būti laikomas atsakingu už leidinyje 
pateiktos informacijos naudojimą.



3

Kontekstas 

2022 m. Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politika išgyveno transformacijos laikotarpį dėl 
2021 m. gruodį priimtų naujų Vystomojo bendradarbiavimo strateginių krypčių 2022–2025 me-
tams1 ir užsitęsusio Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo (toliau VB 
fondas) veiklų pradėjimo proceso. Tai, kad šis laikotarpis buvo transformacinis, rodo ir duomenys 
apie Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo lėšomis įgyvendintus projektus 2022 m.: šiemet 
buvo įgyvendinti tik 9 projektai 4-iose šalyse partnerėse, tuo tarpu 2021 m. buvo įgyvendinti 63 
projektai 16-oje šalių partnerių2. Neapibrėžtumą dėl Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo po-
litikos dar labiau didino 2022 m. vasario pabaigoje prasidėjusi Rusijos invazija į Ukrainą, iškėlu-
si naujų iššūkių visai Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo bendruomenei, kuri buvo priversta 
prisitaikyti prie pasikeitusios realybės. 

Šiuo transformaciniu laikotarpiu Lietuvos nevyriausybinis sektorius (nevyriausybinės organi-
zacijos – NVO) buvo aktyvus politikos formavimo ir įgyvendinimo dalyvis, teikęs pasiūlymus 
politikos formuotojams ir reagavęs į pokyčius dėl karo Ukrainoje. 2022 m. vienas svarbiausių 
įvykių Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikoje, prie kurio prisidėjo ir NVO, buvo Lie-
tuvos įstojimas į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Paramos vystymuisi 
komitetą (EBPO PVK)3, kuris formuoja tarptautinius vystomojo bendradarbiavimo standartus ir 
skatina dalijimąsi patirtimi. Lietuvos narystė EBPO PVK iš dalies yra ir Lietuvos NVO sektoriaus 
nuopelnas, nes nuo 2020 m. Lietuvos NVO pradėjo aktyvias diskusijas dėl Lietuvos narystės šio-
je organizacijoje. Ir nors iš pradžių Lietuva buvo pati skeptiškiausia iš trijų Baltijos šalių dėl na-
rystės šioje organizacijoje4, būtent ji tapo pirmąja EBPO PVK nare – Latvija ir Estija narystei dar 
tik rengiasi. Pripažįstant, kad narystė šiame komitete tėra kokybinius pokyčius galinti paskatinti 
priemonė, vis dėlto ji turi potencialo svariai prisidėti prie brandesnės ir kokybiškesnės Lietuvos 
vystomojo bendradarbiavimo politikos, jeigu turėsime aiškią viziją, ko iš jos norime.

Kadangi 2022 metai buvo transformacinis laikotarpis Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo 
bendruomenei, ši Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos apžvalga siekia įvertinti  
2022 m. politikos procesus iš NVO perspektyvos, atsižvelgiant į tris aspektus:

 » Naujos Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo strateginės kryptys 2022–2025 metams

 » Naujomis strateginėmis kryptimis besiremianti VB fondo veikla ir pirmasis šio fondo 
kvietimas

 » Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politika Rusijos agresijos Ukrainoje kontekste

Nors sprendimai dėl Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo strateginių krypčių buvo priimti 

1 Lietuvos užsienio reikalų ministerija, „Vystomasis bendradarbiavimas ir parama demokratijai“, 2021 m. gruodžio 27 d. https://
urm.lt/default/lt/uzsienio-politika/uzsienio-politikos-prioritetai/vystomasis-bendradarbiavimas-ir-parama-demokratijai. 
2 Lietuvos finansuoti VB projektai, įgyvendinti 2022 m.: Ukrainoje – 2, Baltarusijoje – 4, Irake – 2, Moldovoje – 1 (3 projektai 
įgyvendinami NVO, iš kurių 2 NVO iš Lietuvos); Lietuvos finansuoti VB projektai, įgyvendinti 2021 m.:, Ukrainoje – 18, Baltaru-
sijoje – 7, Moldovoje – 5, Armėnijoje – 8, Sakartvele – 7, Mongolijoje – 3, Palestinoje – 3, Butane – 2, Indijoje – 2, Turkijoje – 2, 
Azerbaidžiane, Dramblio Kaulo Krante, Irake, PAR, Šri Lankoje, Vietname – po 1 (33 projektai įgyvendinti NVO, iš kurių 9-ios NVO 
yra iš Lietuvos). Šie duomenys pateikti Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo tinklalapyje adresu: https://ltaid.urm.lt/projektai/
zemelapis/85. Kadangi šioje oficialioje URM interneto svetainėje neskelbiama, ar projektą įgyvendinanti organizacija yra nevy-
riausybinė (NVO), organizacijų statusas nustatytas remiantis Registrų centro ir kitais viešai prieinamais šaltiniais.
3 EBPO, „Lithuania joins the OECD Development Assistance Committee (DAC)“, 2022 m. lapkričio 16 d. https://www.oecd.org/
newsroom/lithuania-joins-the-oecd-development-assistance-committee-dac.htm. 
4 AfriKo, „Evolution of Icelandic and Czech development cooperation in the context of OECD DAC membership: Potential direc-
tions for the Baltics“, 2020 m. liepa, https://www.afriko.lt/oecd-dac/. 

https://urm.lt/default/lt/uzsienio-politika/uzsienio-politikos-prioritetai/vystomasis-bendradarbiavimas-ir-parama-demokratijai
https://urm.lt/default/lt/uzsienio-politika/uzsienio-politikos-prioritetai/vystomasis-bendradarbiavimas-ir-parama-demokratijai
https://www.oecd.org/newsroom/lithuania-joins-the-oecd-development-assistance-committee-dac.htm
https://www.oecd.org/newsroom/lithuania-joins-the-oecd-development-assistance-committee-dac.htm
https://www.afriko.lt/oecd-dac/
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2021 metais, jos yra itin svarbios norint suprasti Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politi-
kos krypčių principus 2022–2025 m. laikotarpiui. 

Ši apžvalga buvo parengta remiantis advokacijos ir vystomojo bendradarbiavimo projektų įgy-
vendinimo patirtimi, oficialiais dokumentais ir kitais viešai prieinamais informacijos šaltiniais. 

Ar naujos vystomojo bendradarbiavimo strateginės kryptys 
užtikrins geresnę politikos kokybę?

Naujos Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo strategijos kryptys 2022–2025 metams 
rodo posūkį Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikoje: pirmą kartą bandoma stra-
tegiškai aptarti geografinius ir tematinius prioritetus ne tik Rytų partnerystės šalyse. 

Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo projektai, vykdomi ne Rytų partnerystės šalyse (pvz., mi-
gracijos kilmės ir tranzito šalyse), buvo finansuojami ir anksčiau, tačiau išsamesnė ir sistemiš-
kesnė strateginė refleksija apie Lietuvos vaidmenį ne prioritetiniuose regionuose prasidėjo tik 
2021 m. balandį, kai Lietuvos užsienio reikalų ministerija subūrė darbo grupę strateginėms Lie-
tuvos vystomojo bendradarbiavimo kryptims parengti, skiriant didelį dėmesį ir Afrikos, Vidurio 
Rytų ir Azijos regionams. Toks mėginimas išplėsti vystomojo bendradarbiavimo politikos geo-
grafinį horizontą atspindi bendrą tendenciją Baltijos šalyse stiprinti tarptautines partnerystes 
neprioritetiniuose regionuose, ypač Afrikos žemyne: 2021 m. Estija patvirtino pirmąją Baltijos 
šalyse visapusišką (ne tik vystomojo bendradarbiavimo) strategiją Afrikai 2020–2030 metams5, 
o Latvija savo vystomojo bendradarbiavimo strateginėse gairėse 2021–2027 metams pirmą 
kartą išreiškė ketinimą įtraukti ir Afrikos šalis į savo vystomojo bendradarbiavimo veiklas6. 

Po konsultacijų su verslo, savivaldos ir NVO atstovais, Lietuvos užsienio reikalų ministerijos 
suburtos darbo grupės parengtos strategijos buvo patvirtintos ne tik Rytų partnerystės šalims 
(Sakartvelui, Ukrainai, Moldovai, Armėnijai), bet ir Vidurio Rytų (Palestina ir Irakas) bei Afrikos 
(Nigerija, Gana, Kenija, Malis) regionams bei Uzbekistanui, įvardijant atitinkamus tematinius pri-
oritetus. 

Nors naujos Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo strateginės kryptys išskiria geografi-
nius ir tematinius prioritetus, jos labiau rodo Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo poli-
tikos ankstesnio strateginio mąstymo tąsą nei naują kokybę. 

Nepaisant sveikintino Lietuvos siekio paįvairinti ir strategiškai reflektuoti vystomojo bendra-
darbiavimo politiką ne tik tradicinėse Rytų partnerystės šalyse, nei URM darbo grupės diskusijo-
se su NVO sektoriumi, nei patvirtintose strateginėse kryptyse nebuvo pasiūlyta naujos kokybės 
vystomojo bendradarbiavimo politikos vizija. Kitaip tariant, Lietuvos vystomojo bendradarbia-
vimo strateginėse kryptyse, kaip ir ankstesniuose strateginiuose dokumentuose7, nėra aiškiai 

5 Estijos užsienio reikalų ministerija, „Estonia’s Regional Strategy for Africa 2020-2030“, https://drive.google.com/file/d/1lbBL-
1K0N2gFMr4GYM1SDbnYvVrLkpeB5/view?usp=sharing. 
6 Latvijos Vyriausybė, „Latvia’s Development Cooperation Policy Guidelines for 2021-2027“, https://likumi.lv/ta/en/en/
id/322455-development-Cooperation-policy-guidelines-for-2021-2027 . 
7 Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, 
2019 m. sausio 1 d. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b079d53083e611e6b969d7ae07280e89/asr. 

https://drive.google.com/file/d/1lbBL1K0N2gFMr4GYM1SDbnYvVrLkpeB5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lbBL1K0N2gFMr4GYM1SDbnYvVrLkpeB5/view?usp=sharing
https://likumi.lv/ta/en/en/id/322455-development-Cooperation-policy-guidelines-for-2021-2027
https://likumi.lv/ta/en/en/id/322455-development-Cooperation-policy-guidelines-for-2021-2027
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b079d53083e611e6b969d7ae07280e89/asr
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suformuluotos vizijos, kokią Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politiką kursime ir kokio 
rezultato sieksime šiame trejų metų laikotarpyje, ypač ne Rytų partnerystės šalyse.

Nors viena esminių strategijos sėkmės prielaidų yra jos įgyvendinimas, skirtingai nei visapusiš-
koje Estijos nusistatytoje Afrikos strategijoje, Lietuvos VB strategijoje net nesiekiama suderinti 
vizijos su realistišku veiksmų planu atsakant į klausimus, kokių konkrečių priemonių Lietuvai 
reikėtų imtis siekiant įgyvendinti užsibrėžtus tikslus bei ar nustatyti prioritetai išskirtuose regio- 
nuose ir/ar šalyse atsispindės daugiašaliuose formatuose. Be to, nors sveikintina, jog naujose 
strateginėse kryptyse yra pripažįstama, jog Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politika ne-
apsiriboja vien tik viešuoju sektoriumi, bet ir siekiama lankstesnio visų (įskaitant NVO ir privatų 
sektorių) vystomojo bendradarbiavimo architektūros dalyvių įsitraukimo, tačiau nėra numatyta 
jokių aiškių mechanizmų, kaip šis įtraukimas kokybiškai skirsis nuo ankstesnių praktikų. 

Aiškios Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos vizijos (įskaitant jos įgyvendinimą)  
trūkumas ypač liūdina, turint omenyje ambicingą dabartinės Lietuvos Vyriausybės programą, 
kurioje Lietuvą norima pristatyti kaip Europos idėjų laboratoriją, „kuri mažu šalies masteliu iš-
bando pažangiausias viešosios politikos idėjas ir inovacijas“8. Tačiau ši vyriausybės programinė 
vizija neatsispindi Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikoje, todėl prarandama galimy-
bė naujai į ją pažvelgti, įkvėpti Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos bendruomenę 
bei pritraukti į šią politikos sritį naujus ir geriausius savo srityse veikėjus iš Lietuvos viešojo, 
privataus ir NVO sektorių. 

Viena vertus, aiškios vystomojo bendradarbiavimo politikos vizijos trūkumą gali paaiškinti neį-
traukus strateginių krypčių kūrimo procesas iš Lietuvos užsienio reikalų ministerijos pusės. Pas-
taroji stokojo atgalinio ryšio NVO sektoriaus siūlymams, be to, jos surengtuose dviejuose susi-
tikimuose su NVO sektoriaus atstovais nebuvo bendrakūrimo dvasios. Pirmojo susitikimo metu 
2021 m. birželio 11 d. vykusi diskusija buvo skirta išklausyti idėjas iš NVO sektoriaus atstovų, 
nepasiūlant konkrečių diskusijos gairių, o antrojo susitikimo metu 2021 m. spalio 19 d. buvo tik 
išklausytos NVO atstovų pastabos URM parengtiems vystomojo bendradarbiavimo strateginių 
krypčių juodraščiams, nesitikint kardinalių pokyčių. Kita vertus, ir pats Lietuvos NVO sektorius 
tuo metu negalėjo pasiūlyti savos Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos vizijos al-
ternatyvos, todėl šios vizijos trūkumas yra bendresnė Lietuvos VB bendruomenės strateginio 
mąstymo problema – nežinojimas, kokių rezultatų galėtume norėti pasiekti Lietuvos vystomojo 
bendradarbiavimo politikoje. 

Ankstesnių Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo patirčių refleksijos nebuvimas ir eks-
pertizės neįtraukimas prisidėjo prie didesnio neapibrėžtumo dėl kriterijų, atsirenkant 
strateginių krypčių prioritetus.

Nors Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo strateginių krypčių dokumentuose išskiriami prio-
ritetiniai JT Darnaus vystymosi tikslai bei geografiniai ir tematiniai prioritetai, jų atrankos krite-
rijai nėra aiškūs. Pavyzdžiui, NVO sektoriaus atstovams nebuvo paaiškinta, kodėl Uzbekistanui 
buvo parengta atskira strategija, o Afrikos regiono prioritetinėmis šalimis pasirinktos Kenija, 
Nigerija, Gana ir Malis, nors didžiausias Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo projektas Afriko-

8 Lietuvos Respublikos Seimas, „Nutarimas dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, 2020 m. gruo-
džio 11 d. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/973c87403bc311eb8c97e01ffe050e1c. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/973c87403bc311eb8c97e01ffe050e1c
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je buvo įgyvendintas Dramblio Kaulo Krante9, o 2021 m. projektų šaukime nebuvo sulaukta nei 
vienos paraiškos įgyvendinti projektą Malyje10. 

Išsamesnė ankstesnių patirčių analizė ir refleksija buvo viena iš NVO atstovų darbo grupės 
diskusijose išsakytų galimų atskaitos taškų dėl strateginių prioritetų pasirinkimo. Lietuva yra 
sąlyginai nauja tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo bendruomenės veikėja, tačiau ji jau 
yra sukaupusi patirties įgyvendinant vystomojo bendradarbiavimo projektus įvairiose šalyse 
partnerėse. Nors projekto įgyvendintojų refleksijos ataskaitų formatu yra teikiamos Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijai, surengtose diskusijose strateginėms kryptims parengti nebuvo pa-
teikta gilesnė įgyvendintų projektų pamokų analizė, nesurengtos refleksijų sesijos su projektų 
įgyvendintojais, kurių pagrindu būtų galima daryti labiau informuotus pasirinkimus dėl naujų 
strateginių krypčių prioritetų. 

Kadangi Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo bendruomenėje trūksta šios politikos srities 
ekspertizės, kitas būdas išsigryninti strateginių krypčių kriterijus galėjo būti išorės tarptautinių 
ekspertų įtraukimas į šias diskusijas, remiantis Estijos ir Latvijos pavyzdžiais. Rengdama nau-
jas vystomojo bendradarbiavimo politikos gaires 2021–2027 metams, Latvija konsultavosi su 
EBPO PVK ekspertais11, o rengdama savo Afrikos strategiją Estija konsultavosi su tarptautiniu 
mastu šioje srityje lyderiaujančiu analitiniu centru „European Centre for Development Policy 
Management“12. Bendradarbiavimas su išorės ekspertais Lietuvoje būtų galėjęs įnešti ne tik 
ekspertizės, bet ir daugiau neutralumo ir atskaitingumo tarp nacionalinių veikėjų bei didesnio 
matomumo Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikai tarptautiniu mastu. 

Kokius pokyčius siūlo naujas vystomojo bendradarbiavimo 
politikos instrumentas – VB fondas13?

VB fondas pagaliau sudarė sąlygas NVO sektoriui ir kitoms Lietuvos vystomojo bendradar-
biavimo bendruomenės organizacijoms gauti ko-finansavimą tarptautiniams projektams, 
tačiau ko-finansavimo skyrimo procesui trūksta aiškumo. 

2020 m. gruodžio mėnesį LR Seime buvo priimtos Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir 
humanitarinės pagalbos įstatymo pataisos, kuriomis buvo įsteigtas VB fondas. Vienas iš jo už-
davinių yra „įgyvendinti didelės apimties ir reikšmingą pridėtinę vertę generuojančius, ypač 
ES biudžeto ir Europos plėtros fondo lėšomis finansuojamus, vystomojo bendradarbiavimo 
ir humanitarinės pagalbos projektus“14. Vienas iš NVO sektoriaus iššūkių siekiant įgyvendinti  

9 47 tūkst. eurų vertės projektą „Inovatyvių moterų verslų kūrimas taikant akvaponikos technologijas – Innovations for Ivory 
Coast“ 2021 m. įgyvendino VšĮ „Lietuvos inovacijų centras“. Šaltinis: https://ltaid.urm.lt/projektai/zemelapis/85/dramblio-kau-
lo-krantas-19. 
10 Centrinė projektų valdymo agentūra, „Kvietimas teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas Vystomojo bendra-
darbiavimo ir paramos demokratijai programai įgyvendinti 2021 metais“, https://www.cpva.lt/vystomasis-bendradarbiavimas/
kvietimai/659/k45. 
11 Latvijos Vyriausybė, „Latvia’s Development Cooperation Policy Guidelines for 2021-2027“, https://likumi.lv/ta/en/en/
id/322455-development-Cooperation-policy-guidelines-for-2021-2027 . 
12 European Centre for Development Policy Management, „Africa and EU-Africa partnership insights: Input for Estonia’s new Afri-
ca strategy“, 2020 m. sausio 13 d., https://ecdpm.org/work/africa-and-eu-africa-partnership-insights-input-for-estonias-new-af-
rica-strategy. 
13 Pilnas pavadinimas – Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas.
14 Lietuvos Respublikos Seimas, „Aiškinamasis raštas dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymo Nr. 
XII-311 6, 7, 8, 12 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 13 straipsniu įstatymo projekto“, 2020 m. spalio 8 d., https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/4e4c5d70096011ebbedbd456d2fb030d?jfwid=-13e9x0ynyo 

https://ltaid.urm.lt/projektai/zemelapis/85/dramblio-kaulo-krantas-19
https://ltaid.urm.lt/projektai/zemelapis/85/dramblio-kaulo-krantas-19
https://www.cpva.lt/vystomasis-bendradarbiavimas/kvietimai/659/k45
https://www.cpva.lt/vystomasis-bendradarbiavimas/kvietimai/659/k45
https://likumi.lv/ta/en/en/id/322455-development-Cooperation-policy-guidelines-for-2021-2027
https://likumi.lv/ta/en/en/id/322455-development-Cooperation-policy-guidelines-for-2021-2027
https://ecdpm.org/work/africa-and-eu-africa-partnership-insights-input-for-estonias-new-africa-strategy
https://ecdpm.org/work/africa-and-eu-africa-partnership-insights-input-for-estonias-new-africa-strategy
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/4e4c5d70096011ebbedbd456d2fb030d?jfwid=-13e9x0ynyo
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/4e4c5d70096011ebbedbd456d2fb030d?jfwid=-13e9x0ynyo
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didesnės apimties ES ir/ar kitų tarptautinių donorų finansuojamus vystomojo bendradarbia-
vimo projektus yra ko-finansavimo užtikrinimas. Iki VB fondo veiklos pradžios Lietuvos vysto-
mojo bendradarbiavimo finansavimo mechanizmai nenumatė ko-finansavimo galimybės, todėl 
organizacijos, siekusios gauti ko-finansavimą tarptautiniams projektams iš Lietuvos vystomojo 
bendradarbiavimo lėšų, turėjo laukti bendrųjų projektų šaukimų ir teikti paraiškas „ko-finansa-
vimui“, tarsi tai būtų atskiras projektas. Toks ankstesnis reguliavimas apsunkindavo NVO ir kitų 
organizacijų galimybes siekti įgyvendinti daugiau ES ir/ar kitų tarptautinių donorų projektų 
(pavyzdžiui, tarptautinių organizacijų finansuojamų projektų terminai nebūtinai sutapdavo su 
Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo projektų šaukimais, o teikiant paraiškas tarptautiniams 
projektams reikia būti užsitikrinus ko-finansavimą) bei didindavo projekto valdymo administra-
cinius kaštus. 

Nors nuo įstatymo pakeitimų priėmimo iki VB fondo aprašo patvirtinimo 2022 m. birželį pra-
ėjo pusantrų metų, labai sveikintinas pokytis Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos 
įgyvendinime yra tai, jog VB fondas suteikė galimybę NVO sektoriui ir kitoms organizacijoms 
teikti projektų ko-finansavimo prašymus, jei jie atitinka vystomojo bendradarbiavimo politikos 
strategines kryptis ir fondo lėšų skirstymo prioritetus, sritis ir kryptis15. VB fondas atliepė NVO 
sektoriaus išreikštą lūkestį, kad prašymai būtų priimami nuolat , be nustatytų konkrečių terminų. 

Nepaisant sukurtos ko-finansavimo galimybės NVO sektoriui ir kitoms organizacijoms, be VB 
fondo aprašo nėra jokios informacijos apie planuojamo ko-finansavimo dydžius, fondo lėšų 
skirstymo prioritetus, sritis ir kryptis, aiškius reikalavimus bei lūkesčius galimiems pareiškėjams, 
nėra nei standartizuoto prašymo formato, nei ko-finansuojamų projektų sąrašo. Šios ko-finan-
savimo skyrimo proceso spragos kuria papildomus neaiškumus ir neapibrėžtumą potencialiems 
pareiškėjams. 

Pirmasis VB fondo projektų kvietimas rodo tik vystomojo bendradarbiavimo politikos 
įgyvendinimo tęstinumą, o ne radikalų kokybinį pokytį; tiesa, yra kelios svarbios išimtys 
Ukrainos, inovacijų ir visuomenės švietimo bei informavimo koncepcijų atvejais. 

Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo bendruomenė, įskaitant ir NVO sektorių, nekantriai laukė 
naujo projektų kvietimo, kuris buvo paskelbtas tik 2022 m. rugsėjį (prieš tai paskutiniai projektų 
šaukimai buvo tik 2020 m.16, neskaičiuojant pavienių kvietimų teikti paraiškas projektams Bal-
tarusijoje17 ir Irake18 bei šalyse partnerėse įsikūrusiose Lietuvos ambasadose). 

2022 m. pabaigoje atsakingos institucijos dar nebuvo viešai paskelbę 2022 m. kvietimo rezul-
tatų, tačiau lyginant pateiktų projektų skaičių ir NVO pareiškėjų skaičių, ryškaus pokyčio nėra. 
Išaugo tik projektų biudžetai: 2020 m. pateiktos 72 paraiškos projektams už 2 772 140 eurų, iš 
kurių 53 proc. pateikė NVO (19 proc. visų paraiškų pateikė NVO iš Lietuvos, įskaitant ir Lietuvoje 
registruotas baltarusių diasporos organizacijas), o 2022 m.19 buvo pateiktos 73 paraiškos už  

15 Lietuvos Respublikos Seimas, „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo veiklos aprašo patvirtinimo“, 
2022 m. birželio 9 d. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/95ebb451e7b211ec896de0b71e988500?jfwid=-g0zrzev3n. 
16 Centrinė projektų valdymo agentūra, „Kvietimas teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas Vystomojo bendra-
darbiavimo ir paramos demokratijai programai įgyvendinti 2021 metais”, 2020 m. lapkričio 3 d., https://www.cpva.lt/vystoma-
sis-bendradarbiavimas/kvietimai/659/k45. 
17 CPVA, „Kvietimas teikti vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo projektų paraiškas“, 
2021 m. gegužės 17d., https://www.cpva.lt/vystomasis-bendradarbiavimas/kvietimai/659/k50. 
18 CPVA, „Kvietimas teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas“, 2022 m. gegužės 20 d., https://www.cpva.lt/vysto-
masis-bendradarbiavimas/kvietimai/659/k68. 
19 CPVA, „Kvietimas teikti paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo lėšoms gauti“, 2022 m. spalio 
17 d., https://www.cpva.lt/vystomasis-bendradarbiavimas/kvietimai/659/k73. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/95ebb451e7b211ec896de0b71e988500?jfwid=-g0zrzev3n
https://www.cpva.lt/vystomasis-bendradarbiavimas/kvietimai/659/k45
https://www.cpva.lt/vystomasis-bendradarbiavimas/kvietimai/659/k45
https://www.cpva.lt/vystomasis-bendradarbiavimas/kvietimai/659/k50
https://www.cpva.lt/vystomasis-bendradarbiavimas/kvietimai/659/k68
https://www.cpva.lt/vystomasis-bendradarbiavimas/kvietimai/659/k68
https://www.cpva.lt/vystomasis-bendradarbiavimas/kvietimai/659/k73
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4 719 239 eurų, iš kurių 53 proc. pateikė NVO (23 proc. visų paraiškų – NVO iš Lietuvos, įskaitant 
ir Lietuvoje registruotas baltarusių diasporos organizacijas)20. Kadangi VB fondas neturi patvir-
tinęs arba dar nėra viešai paskelbęs savo lėšų skirstymo prioritetų, sričių ir krypčių, kaip numato 
jo aprašas, šiuo metu galime daryti tik labai sąlyginius apibendrinimus apie VB fondo veiklą 
šiais metais, remiantis tik viešai pateiktomis projektų koncepcijomis, kurios nebūtinai atspindi 
net ir bendras tendencijas. 

Šių metų projektų kvietimai savo forma ir principais atkartoja ankstesnių metų šaukimus, ta-
čiau naujos vystomojo bendradarbiavimo strateginės kryptys suteikė didesnio nuspėjamumo 
dėl koncepcijų turinio, nei ankstesniuose kvietimuose. Vertinant kvietimo koncepcijas iš NVO 
sektoriaus perspektyvos, kvietime dominavo orientacija į siauresnius sektorius – tai nebuvo 
bandymas vienu šaukimu aprėpti kuo įvairesnį tikslinių grupių spektrą. Net penkiose iš vienuo-
likos kvietimų koncepcijų projekto tikslinė grupė buvo vien tik valstybinės/viešojo sektoriaus 
institucijos. Keturiose koncepcijose nurodytos tikslinės grupės buvo jaunimas, šalies viduje per-
kelti asmenys, viešosios nuomonės lyderiai, žiniasklaida, pilietinė visuomenė; tokios tikslinės 
grupės yra įprastesnės NVO veiklos pobūdžiu, ir tik vienoje koncepcijoje tiksline grupe buvo 
įvardytas verslo sektorius. 

Išimtimis šioms specializacijos ir nuspėjamumo tendencijoms galime laikyti projektų koncep-
cijas Ukrainos ir inovacijų temomis. Pavyzdžiui, koncepcija nr. 10, pavadinta „Parama nuo karo 
Ukrainoje nukentėjusiems Ukrainos piliečiams“, nukrypo nuo strateginių krypčių tematinių pri-
oritetų Ukrainai21, tačiau ši išimtis suprantama, nes buvo reaguojama į pasikeitusią realybę po 
Rusijos invazijos Ukrainoje. Tuo tarpu koncepcija nr. 7, pavadinta „Inovacijos tvariam vystymuisi“, 
atliepė kai kurių NVO sektoriaus atstovų išreikštą poreikį22 turėti universalesnių partnerysčių 
kūrimo instrumentų su aiškiais atrankos kriterijais, kurie paliktų daugiau lankstumo renkantis 
tematinius ir geografinius prioritetus – ypač tose naujose prioritetinėse šalyse, kuriose Lietuvos 
NVO neturi patirties. 

Didžiausią NVO sektoriaus atstovų nuostabą sukėlė23 sukėlė VB fondo sprendimas šiame šau-
kime nebefinansuoti projektų, skirtų visuomenės švietimui ir informavimui apie vystomąjį ben-
dradarbiavimą; toks sprendimas buvo argumentuojamas tuo, kad dėl ribotų resursų šios temos 
turėtų priklausyti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. Be kitų aspektų, šis sprendimas yra jau-
trus ir bendriems NVO sektoriaus advokacijos pajėgumams šioje politikos srityje, nes Lietuvoje 
nėra atskiro vystomojo bendradarbiavimo finansavimo mechanizmo skėtinėms organizacijoms, 
o visuomenės švietimo ir informavimo projektai buvo vienas iš Lietuvos Nacionalinės nevyriau-
sybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platformos (Vystomojo bendradarbiavimo 
platformos) veiklų finansavimo šaltinių.

20 Kadangi CPVA nenurodo paraišką teikiančių organizacijų teisinio statuso, šiame dokumente jų statusas yra numanomas re-
miantis Registrų centro ir kitų šaltinių viešai prieinama informacija apie konkrečias organizacijas. 
21 Lietuvos užsienio reikalų ministerija, „Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo strategija Ukrainai 2022–2025 
metams“, 2021 m. gruodžio 27 d., https://urm.lt/uploads/default/documents/6_%20LT%20vystomojo%20bendardbiavimo%20
kryptys%20Ukraina.pdf. 
22 Pavyzdžiui, Laura Toomlaid, „Inovacijos vystomajam bendradarbiavimui. Apgalvotas eksperimentavimas: inovacijų galimybės 
Baltijos šalių vystomajame bendradarbiavime“, AfriKo, 2022 m. kovo 11 d., https://issuu.com/vbadmin/docs/vb_inovacijos_lt. 
23 „Visgi gaila, kad nei tarp VB krypčių, nei dabartiniame kvietime įstatymu įtvirtintas tikslas – šviesti Lietuvos visuomenę apie 
vystomąjį bendradarbiavimą ir taip didinti pritarimą šiai veiklai – deja, bet neatsispindi.“ NVO sektoriaus deleguota VB fondo 
tarybos narė Marta Viktorovna, 2022 m. rugsėjo 2 d. https://www.facebook.com/Bozhena1984/posts/pfbid0VPXQgb98qN4FjbG-
P19q4KMYwAs3CrnPSaGdx3ctK2FZDhip532XLb2CMM1StMJHel. 

https://urm.lt/uploads/default/documents/6_%20LT%20vystomojo%20bendardbiavimo%20kryptys%20Ukraina.pdf
https://urm.lt/uploads/default/documents/6_%20LT%20vystomojo%20bendardbiavimo%20kryptys%20Ukraina.pdf
https://issuu.com/vbadmin/docs/vb_inovacijos_lt
https://www.facebook.com/Bozhena1984/posts/pfbid0VPXQgb98qN4FjbGP19q4KMYwAs3CrnPSaGdx3ctK2FZDhip532XLb2CMM1StMJHel
https://www.facebook.com/Bozhena1984/posts/pfbid0VPXQgb98qN4FjbGP19q4KMYwAs3CrnPSaGdx3ctK2FZDhip532XLb2CMM1StMJHel
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Kaip Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politiką paveikė Rusijos 
invazija į Ukrainą?

Lietuvos NVO sektorius jaučia neapibrėžtumą dėl vystomojo bendradarbiavimo politikos 
prioritetų, nors nėra ženklų, kad Lietuva pradėtų tolti nuo naujose vystomojo bendradar-
biavimo strateginėse kryptyse suformuluoto siekio diversifikuoti tarptautines partnerys-
tes už Rytų partnerystės regiono ribų.  

2022 m. vasario 24 d. prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, naujos Lietuvos strateginės vysto-
mojo bendradarbiavimo politikos kryptys 2022–2025 metams jau buvo nubrėžtos, o VB fondas 
dar nebuvo pradėjęs veikti. Karas dar labiau padidino nevyriausybinių organizacijų jaučiamą 
neapibrėžtumą dėl vystomojo bendradarbiavimo politikos ateities, ypač dėl naujų vystomojo 
bendradarbiavimo strateginių krypčių (ne tik strategijos Ukrainai) aktualumo. Nerimą dar labiau 
paskatino Lietuvos Vyriausybės sprendimas atšaukti numatytą vakcinų siuntą Bangladešui24, 
kuris susilaikė Jungtinių Tautų balsavime dėl Rusijos invaziją į Ukrainą smerkiančios rezoliuci-
jos25; tokie veiksmai paskatino svarstymus, ar palaikymas Ukrainai taps svarbiu kriterijumi, api-
brėžiančiu tolimesnes Lietuvos partnerystes ir vystomojo bendradarbiavimo srityje (pavyzdžiui, 
Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo prioritetinė šalis Armėnija per analogišką balsavimą taip 
pat susilaikė). 

Panašus nerimas dėl vystomojo bendradarbiavimo bendruomenės ateities pasirodė ir tarptau-
tinėje NVO bendruomenėje, kuri atkreipė dėmesį į poreikį nemažinti vystomojo bendradarbia-
vimo ir humanitarinės politikos dėmesio šalyse partnerėse iš kitų regionų dėl išaugusios bado 
grėsmės, pandemijos pasekmių ir globalių Rusijos karo Ukrainoje pasekmių26. 

Nepaisant tebeegzistuojančio neapibrėžtumo dėl Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo atei-
ties, nuo naujų Lietuvos strateginių krypčių iš principo nenutolusios VB fondo koncepcijos  
2022 m. rodo pozityvią tendenciją išlaikyti geografinio horizonto plėtrą Lietuvos vystomojo 
bendradarbiavimo politikoje. Dar daugiau, glaudesnio bendradarbiavimo poreikis su ne Rytų 
partnerystės šalimis, atrodo, dar labiau suaktualėjo po Rusijos invazijos į Ukrainą, nes Lietuvai 
pritrūko vienareikšmiško Rusijos agresijos pasmerkimo iš šalių partnerių, ypač Afrikos ir Lotynų 
Amerikos regionuose27.

24 Vis dėlto šis sprendimas vėliau buvo atšauktas. Augustinas Stankevičius, BNS, „Pasikonsultavusi su partneriais, Lietuva vis 
dėlto siųs vakcinų Bangladešui“, LRT.lt, 2022 m. balandžio 3 d., https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1661141/pasikonsulta-
vusi-su-partneriais-lietuva-vis-delto-sius-vakcinu-bangladesui. 
25 BNS, LRT.lt, „Lietuva atšaukia COVID-19 vakcinų donavimą Bangladešui, JT nepasmerkusiam Rusijos“, LRT.lt, 2022 m. kovo 3 d., 
https://www.lrt.lt/naujienos/sveikata/682/1633930/lietuva-atsaukia-covid-19-vakcinu-donavima-bangladesui-jt-nepasmer-
kusiam-rusijos. 
26 „War in Ukraine: demanding increased financing in humanitarian assistance, development and peace: A CSO statement on 
ODA at the time of Russia’s war against Ukraine“, DAC-CSO Reference Group (36 NVO), 2022 m. gegužė, https://www.dac-csore-
ferencegroup.com/post/csos-call-for-increased-budget-and-investment-in-humanitarian-assistance-development-and-peace 
27 Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis savo kalboje kasmetiniame Lietuvos diplomatų susitikime  
2022 m. pastebėjo, kad „karas prieš Ukrainą apnuogino ir tai, kad ne visos šalys rodė bendramintiškumą Rusijos agresijos atžvil-
giu, todėl savitarpio supratimui stiprinti būtinas didesnis ES, o taip pat ir Lietuvos, įsitraukimas į tų šalių problemų sprendimus“. 
Lietuvos užsienio reikalų ministerija, „Ministras G. Landsbergis: Lietuvos diplomatinė tarnyba turi ieškoti atsparumo receptų 
dabarties ir ateities krizėms“, 2022 m. rugpjūčio 29 d., https://urm.lt/default/lt/naujienos/ministras-g-landsbergis-lietuvos-di-
plomatine-tarnyba-turi-ieskoti-atsparumo-receptu-dabarties-ir-ateities-krizems.

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1661141/pasikonsultavusi-su-partneriais-lietuva-vis-delto-sius-vakcinu-bangladesui
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1661141/pasikonsultavusi-su-partneriais-lietuva-vis-delto-sius-vakcinu-bangladesui
https://www.lrt.lt/naujienos/sveikata/682/1633930/lietuva-atsaukia-covid-19-vakcinu-donavima-bangladesui-jt-nepasmerkusiam-rusijos
https://www.lrt.lt/naujienos/sveikata/682/1633930/lietuva-atsaukia-covid-19-vakcinu-donavima-bangladesui-jt-nepasmerkusiam-rusijos
https://www.dac-csoreferencegroup.com/post/csos-call-for-increased-budget-and-investment-in-humanitarian-assistance-development-and-peace
https://www.dac-csoreferencegroup.com/post/csos-call-for-increased-budget-and-investment-in-humanitarian-assistance-development-and-peace
https://urm.lt/default/lt/naujienos/ministras-g-landsbergis-lietuvos-diplomatine-tarnyba-turi-ieskoti-atsparumo-receptu-dabarties-ir-ateities-krizems
https://urm.lt/default/lt/naujienos/ministras-g-landsbergis-lietuvos-diplomatine-tarnyba-turi-ieskoti-atsparumo-receptu-dabarties-ir-ateities-krizems
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Lietuvos NVO sektorius gali ir nori prisidėti prie Ukrainos atkūrimo, tačiau patirties lyde-
riaujant didesniems tarptautiniams projektams trūkumas ir valstybės finansinių instru-
mentų apyvartinėms lėšoms pasiskolinti nebuvimas apsunkina Lietuvos NVO lyderystę 
Ukrainos atkūrimo procesuose. 

Visapusiškam Ukrainos atkūrimui reikės investicijų ne tik į šalies infrastruktūrą ir ekonomiką, 
bet ir į socialinę infrastruktūrą, prie kurios galėtų prisidėti ir Lietuvos NVO sektorius, sukaupęs 
ilgametę patirtį vystomojo bendradarbiavimo ir kitose šiame regione reikalingose srityse bei 
yra pasirengęs prisidėti prie Ukrainos atkūrimo darbų. Pagrindinė kliūtis Lietuvos NVO sektoriui 
tapti lyderiu dideliuose (ypač daugiau nei 1 mln. eurų) tarptautiniuose Ukrainos atkūrimo pro-
jektuose yra finansavimo galimybių ir patirties įgyvendinant didesnius tarptautinius projektus 
trūkumas, nes Lietuvoje dominuoja mažos apimties (iki 20 tūkst. eurų) projektai Ukrainoje ir 
kitose šalyse partnerėse28. 

Siekiant paskatinti Lietuvos NVO sektorių sukurti aukštos kokybės pilotinį projektą, Vystomo-
jo bendradarbiavimo platforma užmezgė partnerystę su programos „Kurk Lietuvai“ dalyvėmis 
Dalia Krapavickaite ir Viktoriya Didenko, kurios turėtų padėti Lietuvos NVO sektoriui išvystyti 
tokio projekto koncepciją bendradarbiaujant ir su Ukrainos NVO sektoriaus atstovais bei kitais 
ekspertais ateinančiais (2023) metais. Sėkmingas Lietuvos NVO sektoriaus politinis projektas 
turi visas galimybes atverti kelią kitoms Lietuvos nevyriausybinėms organizacijoms būti ambi-
cingesnėms įgyvendinant didelio masto ir naujos kokybės tarptautinius projektus Ukrainoje bei 
apskritai sustiprinti NVO sektoriaus pajėgumus aktyviai dalyvauti vystomojo bendradarbiavimo 
įgyvendinimo veiklose.  

Lietuvos NVO sektoriui didesnes ambicijas tarptautiniuose projektuose Ukrainoje (ir kituose re-
gionuose) apsunkina ir neišspręsta struktūrinė apyvartinių lėšų trūkumo problema, kuriai reikia 
valstybės intervencijos. ES ir kiti tarptautiniai projektų finansavimo instrumentai numato pro-
jektų finansavimo intensyvumą, lemiantį, kad įgyvendintojui taip pat tenka pačiam finansuoti 
dalį veiklų ir tuos pinigus atgauti tik projektą įgyvendinus. Tačiau Lietuvos teisinė ir finansinių 
instrumentų bazė nenumato priemonių, skirtų NVO sektoriui spręsti šiuos iššūkius, nors verslui 
įvairios apyvartinių lėšų padengimo priemonės yra numatytos29. 

Lietuvos NVO sektoriaus atstovai – Nacionalinė nevyriausybinių organizacijų koalicija ir Nacio-
nalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma – 2022 m. Lietuvos 
politikos formuotojams pradėjo aiškiai kelti apyvartinių lėšų problemą ir kviesti atrasti bendrus 
sprendimus. Finansinių instrumentų Lietuvos nevyriausybiniam sektoriui sukūrimas turėtų būti 
suprantamas kaip investicija į brandų ir tarptautiškai konkurencingą Lietuvos NVO sektorių,  
kurio kokybiški veiklos rezultatai kuria reputacinę naudą Lietuvai tarptautinėje erdvėje ir finan-
sinę naudą ekonomikai, prisideda prie praktinio strateginių užsienio politikos tikslų įgyvendini-
mo tiek Ukrainoje, tiek ir kuriant tarptautines partnerystes kituose pasaulio regionuose. 

28 Dalia Krapavickaitė, Viktoriya Didenko, „Current situation overview: „Current Situation Overview: Planning Ukraine‘s Recovery, 
International and Lithuanian Perspective“, psl. 14. Kurk Lietuvai, 2022 m. lapkričio 11 d. 
29 INVEGA administruojamos finansinės priemonės, skirtos spręsti verslo apyvartinių lėšų problemą: paskolų priemonė „Star-
tuok“, lengvatinės paskolos, sutelktinės paskolos „Avietė“, skolinimas verslui per alternatyvius finansuotojus – „Alternatyva“, 
individualios garantijos paskoloms, palūkanų kompensavimas, Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministerija, „Priemonės verslui“. 
https://eimin.lrv.lt/lt/priemones-verslui 

https://eimin.lrv.lt/lt/priemones-verslui
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