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„Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos veiksmingumo stiprinimas“ 

Projekto rekomendacijų apžvalga 

Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikoje – pokyčių̨ metas. Augantis politinis dėmesys šiai 

užsienio politikos sričiai sukuria tinkamas galimybes peržiūrėti vystomojo bendradarbiavimo principus ir 

tikslus, siekiant stiprinti šios politikos ilgalaikį veiksmingumą. 2020 m. rugsėjo – 2021 m. kovo mėn. 

„Kurk Lietuvai“ programa, kartu su Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija ir Lietuvos Respublikos 

užsienio reikalų ministerija, įgyvendino projektą „Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos 

veiksmingumo stiprinimas.“ Šio projekto metu atlikta Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos 

analizė, užsienio šalių gerųjų praktikų apžvalga (analizuojant Danijos, Slovėnijos, Slovakijos, Čekijos, ir 

Estijos vystomojo bendradarbiavimo strateginius dokumentus), ir surengtos  viešosios konsultacijos  su 

valstybės institucijų atstovais, vystomojo bendradarbiavimo ekosistemos dalyviais, ekspertais, ir 

tarptautiniais partneriais. Projekto komanda teikia šias rekomendacijas Lietuvos politikos formuotojams, 

kurias įgyvendinus būtų stiprinamas Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos veiksmingumas: 

1. Oficialios Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos strategijos dokumento, kuriame būtų 

įtvirtinti ilgalaikiai teminiai ir geografiniai šios politikos prioritetai ir veiksmingumo vertinimo 

rodikliai, parengimas ir patvirtinimas. 

2. Paramos demokratijai įtvirtinimas horizontaliu  Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos 

prioritetu.  

3. Informacijos apie Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo veiklą ir rezultatus prieinamumo 

didinimas ir viešosios komunikacijos strategijos apie vystomąjį bendradarbiavimą Lietuvoje 

atnaujinimas. 

4. Dvišalių vystomojo bendradarbiavimo projektų administravimo procesų peržiūra, siekiant 

neproporcingų administravimo kaštų mažinimo. 

5. Lietuvos pilietinės visuomenės atstovų kompetencijų didinimas vystomojo bendradarbiavimo 

srityje. 

6. Privataus sektoriaus įsitraukimo į vystomojo bendradarbiavimo iniciatyvas skatinimas. 

7. Lietuvos bendradarbiavimo su tarptautinėmis vystomojo bendradarbiavimo institucijomis ir 

agentūromis, ir Lietuvos atstovų delegavimo į tarptautines institucijas, susijusias su vystomojo 

bendradarbiavimo politikos formavimu ir įgyvendinimu, peržiūra. 

8. Lietuvos prisijungimo prie EBPO Paramos vystymuisi komiteto priemonių veiksmų plano 

sukūrimas. 

9. Efektyvaus vystomojo bendradarbiavimo paramos finansavimo mechanizmo įtvirtinimas.  

Galutinės projekto ataskaitos ir rekomendacijų dokumentu (kuriame yra detaliai pagrindžiama 

rekomendacijų logika ir reikšmė) siekiama inicijuoti naują Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo 

politikos formavimo ir įgyvendinimo procesą, paremtą atvira diskusija ir žiniomis grįstais sprendimais. 

Šis procesas turėtų būti įgyvendinamas bendradarbiaujant Lietuvos institucijoms, vystomojo 

bendradarbiavimo ekspertams ir akademikams, pilietinės visuomenės atstovams, bei pasitelkiant gerąją 

tarptautinę patirtį.  


