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2019 m. lapkričio 6 d. Vilniuje įvyko devintasis Jungtinio Lietuvos-Flandrijos Komiteto posėdis.
Posėdis buvo surengtas pritarti 2019-2023 m. bendradarbiavimo programą, skirtą įgyvendinti 1996
m. kovo 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Flandrijos Vyriausybės bendradarbiavimo sutartį.
Abi delegacijos, toliau vadinamos Šalimis, taip pat pasinaudojo proga aptarti politinius klausimus.
Flandrijos pusė trumpai pristatė naują Flandrijos Vyriausybę. Buvo pabrėžta, kad Flandrijos
vyriausybė ketina sudaryti istorinių ir kultūrinių flamandų ramsčių sąrašą, vadinamą flamandų
kanonu. Kai kurios šalys kaip Lietuva jau yra apsisprendę dėl lyginamosios istorinės atminties.
Lietuvos pusė paaiškino, kaip vyko šis procesas.
Abi Šalys taip pat kalbėjo tokiomis europinėmis temomis kaip Brexit, naujoji Europos Komisija ir
Daugiametė finansinė perspektyva (angl. MFF).
Lietuvos pusė pristatė Kaunas Europos kultūros sostinė 2022 projektą.
Lietuvos delegacijos pirmininkė pasveikino flamandų delegaciją ir pristatė delegacijos narius:
Delegacija iš Lietuvos pusės
Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija
Jolanta Balčiūnienė
Europos šalių departamento direktorė ir pirmininkė
Dalia Sukackienė
Europos šalių departamento Vakarų ir Vidurio Europos šalių skyriaus vedėja
Žydra Senkuvienė
Išorinių ekonominių santykių ir ekonominio saugumo politikos departamento Eksporto ir investicijų
skatinimo skyriaus antroji sekretorė
Giedrė Verollet
Europos šalių departamento Vakarų ir Vidurio Europos šalių skyriaus antroji sekretorė
Flandrijos delegacijos pirmininkas padėkojo už šiltą priėmimą ir pristatė savo delegacijos narius:

Delegacija iš Flandrijos pusės
Flandrijos užsienio reikalų departamentas
Julie Bynens
Generalinė sekretorė ir pirmininkė
Dries Willems
Generalinis Flandrijos įgaliotinis Lenkijoje ir Baltijos šalims
Stefaan De Groote

Vidurio Europos politikos pareigūnas
Marianne Van Boxelaere
Kultūros diplomatijos politikos pareigūnė
Arno Cnudde
Specialus Brexit koordinatorius
Flandrijos investicijos ir prekyba
Renata Deveikyte
Patarėja prekybos klausimais

Abi delegacijos sutarė:

1.

EKONOMIKA, PREKYBA, INVESTICIJOS

Šalys yra pasirengusios išnagrinėti būdus, kaip toliau optimizuoti bendradarbiavimą pagal
Europos atvirojo koordinavimo metodą (angl. OMC) arba EBPO nuostatas tarp subjektų, atsakingų
už verslumo politikos formavimą ir vykdymą.
Dvišalio bendradarbiavimo srityje Šalys skatins abipusiai naudingus mainus ir
bendradarbiavimą verslumo politikos srityje. Jos ieškos galimybių užmegzti kontaktus tarp mokslo
institucijų, įmonių, universitetų ir ministerijų, atsakingų už verslumą.
Flandrija domisi logistika ir transportu bei siekia užmegzti bendradarbiavimą tarp bendrovių
uostų ir projekto „Rail Baltica“ plėtros srityje.
Šalys yra suinteresuotos pritraukti investicijas, įgyvendinti investicinius projektus,
bendradarbiauti tarp privačiojo ir viešojo sektoriaus (vadinamieji viešojo ir privataus sektoriaus
partnerystės projektai), padėti vystytis mažoms ir vidutinėms įmonėms.
Šalys įsipareigoja stiprinti ir vystyti Lietuvos ir Flandrijos prekybos santykius. Tuo tikslu jos
keisis informacija apie verslo ir investicijų galimybes. Ad hoc ir kitos Šalies prašymu jos taip pat
keisis informacija apie savo rinką ir sektorius, naudingus kontaktus, patirtį ir žinias, susijusias su
tarptautinio verslumo skatinimu. Be to, Šalys nori skatinti Flandrijos ir Lietuvos startuolių
bendradarbiavimą.
Bendradarbiaujant iš Lietuvos pusės dalyvaujantys skyriai:
Edita Bernatonė
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos
Ekonomikos plėtros departamento
Eksporto politikos skyriaus patarėja
El. paštas: edita.bernatone@eimin.lt
Tel. +370 706 64916
Bendradarbiaujant iš Flandrijos pusės dalyvaujantys skyriai:
Thomas Castrel
Flandrijos investicijų ir prekybos
Ekonomikos ir prekybos patarėjas Lietuvoje
El. paštas: vilnius@fitagency.com
Tel. +370 675 92 332

2.

TURIZMAS

Abi šalys skatina bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija, patirtimi, žiniomis ir gerąja
praktika tvaraus, konkurencingo, naujoviško ir prieinamo turizmo srityje, ypač įgyvendinant 2030
m. JT darbotvarkę ir tvaraus vystymosi tikslus.

Abi šalys išreiškia norą keistis žiniomis, patirtimi, gerąja praktika ir ekspertinėmis žiniomis
pažangios ir novatoriškos rinkodaros bei regioninio prekių ženklo srityje.
Abi šalys tęs ir stiprins bendradarbiavimą, konsultacijas ir keitimąsi žiniomis bei gerąja
praktika Europos Komisijos turizmo patariamajame komitete (angl. TAC), Europos kelionių
komisijoje (angl. ETC) ir JT Pasaulio turizmo organizacijoje (angl. UNWTO).
Šalys susitaria keistis informacija, brošiūromis ir reklamine medžiaga apie šalies turizmo
produktus, turizmo traukos sritis ir statistika apie turistų srautus tarp šalių:
-

organizuoti ekspertų, žurnalistų ir įvairių turizmo srities žiniasklaidos formų atstovų vizitų
mainus, siekiant susipažinti su abiejų šalių turizmo galimybėmis;

-

keistis turima informacija ir ekspertais turizmo bei viešbučių personalo mokymo srityse
abiejose šalyse;

-

bendradarbiauti tarptautinėse turizmo organizacijose: JT PTO, Europos kelionių komisijoje ir
kt.
Bendradarbiaujant iš Lietuvos pusės dalyvaujantys skyriai:
Lidija Bajarūnienė
Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Turizmo politikos skyrius
El. paštas: Lidija.Bajaruniene@eimin.lt
Tel. +370 706 64771
Bendradarbiaujant iš Flandrijos pusės dalyvaujantys skyriai:
Jan Korthoudt
Užsienio reikalų departamentas
Turizmo politikos patarėjas
El. paštas: jan.korthoudt@buza.vlaanderen
Tel. +32 475 693850

3.

APLINKA IR ENERGETIKA
Šalys yra suinteresuotos bendradarbiauti ir vystyti ekologiško viešojo transporto, atliekų
tvarkymo, energijos efektyvumo, gatvių apšvietimo infrastruktūros modernizacijos ir plėtros
iniciatyvas.
Už bendradarbiavimą atsakingi asmenys iš Lietuvos pusės:
Ieva Andriulaitytė
Briuselio biuro vadovė
Lietuvos savivaldybių asociacija
e-paštas: bru@lsa.lt
Telefonas: +32 2 500 0543

Už bendradarbiavimą atsakingi asmenys iš Flandrijos pusės:
Quirina Huet
Aplinkos, gamtos ir energetikos departamentas
Tarptautinių ryšių politikos formavimo pareigūnė
e-paštas: quirina.huet@vlaanderen.be
Telefonas: +32(0)25537552
Matthias De Moor
Aplinkos, gamtos ir energetikos departamentas
Tarptautinių ryšių politikos formavimo pareigūnas
e-paštas: Matthias.demoor@vlaanderen.be
Telefonas:+32(0)25537860 arba +32(0)490587316

4.

KULTŪRA

4. 1. Kultūros politika
Šalys aktyviai viena kitą informuoja apie svarbius kultūros politikos pokyčius. Tai reiškia, kad Šalys
reguliariai viena kitą informuoja apie politikos klausimus ir jų tarptautinį kontekstą, įskaitant
nuorodas į suinteresuotąsias šalis ir kitus galimus šaltinius.
Nustačius bendras politiškai aktualias temas, Šalys gali bendru sutarimu nuspręsti organizuoti
specialius atitinkamos srities projektus, kaip kad mainus, mokymus, mokymus darbo vietoje,
seminarus, rezidencijas.
4.2. Menas ir kultūra
Šalys skatina tinklų kūrimą ir tiesioginį bendradarbiavimą tarp profesionaliojo scenos meno,
vaizduojamojo meno, literatūros, kino, architektūros, dizaino ir kultūros paveldo (bibliotekų, archyvų
ir muziejų) institucijų, organizacijų ir ekspertų.
Abi Šalys skatina rezidencijų iniciatyvas, kadangi menininkų, rašytojų, vertėjų ir kitų kūrybinių
profesionalų rezidencijų programos yra puiki priemonė kontaktams ir mainams skatinti.
Apie rezidencijas Lietuvoje informaciją galima rasti:
- vaizduojamojo meno: http://nidacolony.lt/en/residence, http://rupert.lt/en/about-residency-program/
- scenos menui: http://www.menuspaustuve.lt/en/residency/international-residency
Apie rezidencijas Flandrijoje informaciją galima rasti:
- meno: www.kunsten.be/internationaal/residencies-workplaces.
- rašytojų: http://writersinresidence.passaporta.be/index.php?q=residences/en/request/
- vertėjų: http://www.re-cit.org/2018/04/10/vertalershuis-antwerpen-translators-house-antwerpbelgium/
Į rezidencijas pretenduojantys kandidatai turi atitikti susijusių institucijų kriterijus ir praeiti atranką.
4. 3. Kultūros paveldas

Šalys skatina tinklų kūrimą tarp kultūros paveldo įstaigų (bibliotekų, archyvų, muziejų), kad šios
galėtų keistis žiniomis ir gerąja praktika, ekspertais ir kompetencijomis materialiojo ir nematerialiojo
kultūros paveldo išsaugojimo, tvaraus naudojimo, aktualizavimo ir skaitmeninimo srityse.
Lietuvos pusė ypatingą dėmesį skiria materialiojo ir nematerialiojo kultūros paveldo valdymui ir
stebėsenai, kultūros paveldo edukacijai ir skaitmeninimo diegimui pateikiant informaciją kultūros
paveldo vietose.
Muziejų bendradarbiavimo klausimais Lietuvai svarbu keitimasis kolekcijomis, muziejų valdymas ir
muziejų edukacinių programų rengimas, taip pat bendradarbiavimas tarp restauratorių išsaugojimo ir
restauravimo srityse. Archyvų srityje didžiausias dėmesys skiriamas specialių projektų
organizavimui, keitimuisi su archyvais susijusia informacija, ekspertais ir profesinio tobulinimo
kompetencijomis, su archyvais susijusiems teisės aktams, analoginių ir skaitmeninių archyvų
išsaugojimui ir archyvų informacinėms sistemoms.
Iš Flandrijos pusės muziejų sektorius atviras galimybėms, poreikiams ir naujienoms, teikiamoms iš
Lietuvos pusės.
4.4. Daugiašalė sistema
Abi Šalys bendradarbiauja kultūros ir kultūros paveldo srityje daugiašalių Europos ir pasaulio
organizacijų bei forumų, tokių kaip Europos Taryba, UNESCO ir pan., apimtyje. Abi Šalys dalyvauja
atitinkamose darbo grupėse, keičiasi gerąja praktika ir žvelgia atidžiau į bendrų projektų galimybes.
Lietuvos pusė praneša, kad Kaunas buvo išrinktas Europos kultūros sostine 2022 m. Atsižvelgiant į
tai, abi Šalys skatina Kauno ir flamandų Kortrijko miesto bendradarbiavimą, ypač dizaino ir
modernizmo architektūros srityse, siejant su UNESCO kūrybinių miestų tinklu (kūrybinė sritis:
dizainas) ir projekto „Kaunas Europos kultūros sostinė 2022“ programa „Modernizmas ateičiai“.
Bendradarbiaujantis padalinys su Kaunu iš Flandrijos pusės:
Marianne Van Boxelaere
Užsienio reikalų departamento
Koordinavimo skyriaus kultūrinės diplomatijos politikos specialistė
El. paštas: marianne.vanboxelaere@buza.vlaanderen
Tel.: +32 497 36 53 44
Bendradarbiaujantis padalinys su flamandų Kortrijko miestu iš Lietuvos pusės:
Ana Čižauskienė
Tarptautinių ryšių ir programų vadovė
VšĮ „Kaunas2022“
El. paštas: ana@kaunas2022.eu
Tel.: +370 678 62 838
Ypatingas dėmesys bus skiriamas tarptautinių Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros
organizacijos (UNESCO) konvencijų įgyvendinimui.
Taip pat labai skatinama tarp įstaigų, organizacijų ir ekspertų tiesiogiai plėtoti bendras veiklas,
susijusias su Lietuvos bei Flandrijos nematerialiojo kultūros paveldo apskaita ir apsauga bei jų
teritorijose esančių Pasaulio paveldo vietovių išsaugojimu ir valdymu.

Susijusios Šalys / partneriai1 siunčia / priima atrinktus ekspertus keitimuisi žiniomis, patirtimi ir
praktika abipusių apsilankymų programų metu. Siekiant maksimalios mainų (politika ir praktika)
naudos, šiuo laikotarpiu gali būti organizuojama tyrimų grupė, tyrimų susitikimas ar tarptautinė
konferencija, pavyzdžiui, nematerialiojo kultūros paveldo politikos tema2.
Bendradarbiaujantys padaliniai iš Lietuvos pusės:
Rugilė Puodžiūnienė
Kultūros ministerija
Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupė
El. paštas rugile.puodziuniene@lrkm.lt
Tel. +370 608 43761
Bendradarbiaujantys padaliniai iš Flandrijos pusės:
Tim De Backer
Tarptautinių reikalų politikos pareigūnas
Žinių ir politikos poskyris – Tarptautinių reikalų komanda
Arenbergstraat 9,
1000 Briuselis
cjsm.be/cultuur/contact
+32 (0)2 553 68 00

5. JAUNIMO REIKALAI
Jaunimo politikos srityje šalys bendradarbiaus dvišalėse ir daugiašalėse jaunimo komisijose.
Pastarasis bendradarbiavimas (2019-2022 m.) apima taip pat ir kitas dvi Baltijos šalis - Latviją ir
Estiją, o teminis jo prioritetas bus skirtas pažangaus jaunimo darbui. Šalys laikysis tikslų, teminių
prioritetų ir veiklos, dėl kurios susitarta neformalios Jaunimo reikalų komisijos posėdžio, vykusio
vasario 12-13 dienomis Taline, Estijoje, protokole:
- kiekvienoje šalyje plėtoti jaunimo politiką pagal Europos lygiu vykstančias diskusijas ir
pokyčius;
- įgyvendinti ir plėtoti jaunimo politiką daugiašaliu bendradarbiavimu Europos,
nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis;
- skatinti vietos partnerystę;
- įgalinti ir gerinti pagrindinių jaunimo reikalų srities veikėjų kokybę;
- didinti bendradarbiavimo programoje nustatyto daugiašalio bendradarbiavimo matomumą
ir pripažinimą.
Lietuvos ir Flandrijos dvišalis bendradarbiavimas (2020–2022 m.) bus sutelktas į šiuos teminius
prioritetus:
- Savanoriškos veiklos kompetencijos pripažinimas;
- informavimas ir konsultacijos jaunimui;
Partneriai Flandrijoje gali būti: The Department Culture Youth and Media, division ‘Knowledge and Policy’ and
division ‘Waarborgen en Beheren’,www.cjm.be; Faro, Vlaams steunpunt voor cultureel arfgoed, www.faro.be;
Werkplaats Immaterieel Erfgoed, www.werkplaatsimmaterieelerfgoed.be
Partneriai Lietuvoje gali būti: the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania, the Department of Cultural
Heritage under the Ministry of Culture, the Lithuanian National Centre for Culture
2
E.g. In Flanders: Flanders’ Inventory craftmanship fair ‘Living Human Treasures’
1

- jaunimo garantijos
Už bendradarbiavimą atsakingi asmenys iš Lietuvos pusės:
Justina Lukaševičiūtė
Vyresnioji patarėja darbui su savanoryste ir tarptautiniais fondais (l.e.p)
Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
e-paštas: justina.lukaseviciute@jrd.lt
Telefonas: +370 683 63071
Ieva Andriulaitytė
Briuselio biuro vadovė
Lietuvos savivaldybių asociacija
e-paštas: bru@lsa.lt
Telefonas: +32 2 500 0543
Už bendradarbiavimą atsakingi asmenys iš Flandrijos pusės:
Lien Wyckmans
Flandrijos, Europos ir tarptautinių jaunimo reikalų politikos formavimo pareigūnė
Kultūros, Jaunimo ir Žiniasklaidos departamentas
e-paštas: lien.wyckmans@vlaanderen.be
Telefonas: +32 473 37 18 10

6.

GEROVĖ IR VISUOMENĖS SVEIKATA

Šalys suinteresuotos skatinti ryšius tarp Lietuvos ir Flandrijos vietos valdžios institucijų socialinių
paslaugų, socialinio būsto valdymo ir plėtros srityse. Savivaldybės taip pat suinteresuotos Flandrijos
savivaldybių bei verslo asociacijų ir/ar verslo bendrijų bendradarbiavimo patirtimi įgyvendinant
bendrus projektus švietimo, kultūros, socialinėje srityse; savivaldybėms taip pat yra aktualu užmegzti
ryšius su Lietuvos bendruomenėmis Flandrijoje.
Šalys suinteresuotos bendradarbiauti ir dalytis gerąja patirtimi prevencinių vaikų sveikatos patikros
programų (akių, retų ligų ir t. t.), vaikų sveikatos stiprinimo klausimais; su sveikos mitybos, fizinio
aktyvumo skatinimu susijusios politikos formavimo klausimais; bendruomenės psichinės sveikatos
ir neužkrečiamųjų ligų prevencinių programų efektyvumo, kokybės gerinimo ir sveikatos rodiklių
srityse; efektyvumo didinimas ir rodikliai sveikatos priežiūroje; sveikatos priežiūros įstaigų tinklas ir
kapitalo investicijų planavimas; žmogiškųjų išteklių sveikatos priežiūroje planavimas.
Bendradarbiaujantys padaliniai iš Lietuvos pusės:
Inga Cechanovičienė
Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus vedėja
Asmens sveikatos departamentas
Sveikatos Apsaugos Ministerija
El. p. inga.cechanoviciene@sam.lt
Tel.: +370 5 266 1478

Audronė Astrauskienė
Sveikatos stiprinimo skyriaus patarėja
Visuomenės sveikatos deparatamentas
Sveikatos apsaugos Ministerija
El. p. audrone.astrauskiene@sam.lt
Tel.: +370 5 219 3349
Igoris Baikovskis
Strateginio valdymo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėjas
Sveikatos apsaugos ministerija
El. p. igoris.baikovskis@sam.lt
Tel.: +370 5 266 1426
Bendradarbiaujantys padaliniai iš Flandrijos pusės:
Fabian Dominguez
Tarptautinių reikalų patarėjas
Gerovės, visuomenės sveikatos ir šeimos departamentas
El.p. fabian.dominguez@wvg.vlaanderen.be
Tel.: +32 499 59 40 25
Tine Rommens
Politikos pareigūnas
Vaiko ir motinos Tarnyba
El. p. Tine.rommens@kindengezin.be
Tel.: +32 2 533 14 83
Charlotte Reilhof
Politikos tarnautojas
Vaiko ir motinos Tarnyba
El. p. charlotte.reilhof@kindengezin.be
Tel.: 0474 725088

7.

MOKSLAS, MOKSLINIAI TYRIMAI IR INOVACIJOS

7.1. Bendrosios nuostatos
Šalys yra pasirengusios ištyrinėti, kaip galėtų toliau optimizuoti bendradarbiavimą Europos mokslinių
turimų erdvėje tiek mokslinių tyrimų ir mokslo, tiek ir inovacijų politikos srityje.
Šalys yra suinteresuotos skatinti bendradarbiavimą mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir
inovacijų srityje, tuo tikslu aktyviau keičiantis informacija ir vizitais, kurias būtų siekiama nustatyti
darnaus ir abipusiai naudingo bendradarbiavimo sritis,
- bendradarbiauti įgyvendinant jų sumanios specializacijos sritis;
- dalintis mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paramos priemonių efektyvaus
funkcionavimo ir įgyvendinimo srities geriausia praktika;

- skatinti savo mokslo įstaigas, mokslinių tyrimų centrus bei mokslinių tyrimų finansavimo
institucijas pasinaudoti esamomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis priemonėmis, kurios leistų
stiprinti tarpusavio mainus akademinėje ir mokslinėje srityje, pakviečiant minėtas įstaigas bei
institucijas apsvarstyti strateginio ir tvaraus bendradarbiavimo galimybes;
- skatinti savo įstaigų ir institucijų dalyvavimą abi šalis dominančiuose mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir inovacijų renginiuose (pvz., „Innovation Drift 2019–2021“, „Life Sciences
Baltics 2020“, naujųjų technologijų ir inovacijų festivalis SuperNova Antverpene, 2020 m. spalio
mėn.).
Šalys pažymi, kad skatinant jaunimo verslumą, įgyvendinant mokinių profesinio orientavimo ir
verslo mokymo programas, švietimo įstaigų ir įmonių bendradarbiavimą, itin svarbus vaidmuo tenka
švietimui.
Bendradarbiavime dalyvaujantys Lietuvos institucijų padaliniai:
Rūta Jacinavičienė
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Dvišalio bendradarbiavimo skyrius
El. paštas: ruta.jacinaviciene@smm.lt
Telefonas: +370 5 219 1200
Ričardas Valančiauskas
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyrius
El. paštas: Ricardas.Valanciauskas@mita.lt
Telefonas: +370 64789713
Bendradarbiavime dalyvaujantys Flandrijos institucijų padaliniai:
Peter Spyns
Ekonomikos, mokslo ir inovacijų departamentas
Vyresnysis patarėjas tarptautinių reikalų politikos klausimais
El. paštas: peter.spyns@ewi.vlaanderen.be
Telefonas: +32 (0)25530046
7.2. „Life Sciences Baltics“ ir „Knowledge for Growth“ (Flandrija)
„Life Sciences Baltics“ yra vienintelis gyvybės mokslų renginys Baltijos šalyse, į kurį susirenka
pasauliniai biotechnologijų, farmacijos ir medicinos prietaisų sektoriaus lyderiai. Tai unikalus
forumas, kurio metu vystančiose konferencijoje, plenarinėse ir šviečiamojo pobūdžio sesijose,
parodose, asmeniniuose susitikimuose ir mokslinių plakatų zonoje galima iš arčiau susipažinti su
gyvybės mokslais ir sekti jų raidą. Šis renginys yra unikali galimybė ištirti naujas partnerysčių
perspektyvas, apsikeisti idėjomis ir toliau siekti pažangos bendradarbiaujant tinkluose.
„Flanders Bio“ kasmet Gente rengia verslo konferenciją „Knowledge for Growth“, kuri pritraukia
biotechnologijų, farmacijos ir medicinos prietaisų sektoriaus, žemės ūkio ir chemijos pramonės
sprendimų priėmėjus, o taip pat investuotojus, universitetus, geriausius mokslinių tyrimų centrus,

politikos formuotojus ir mokymo paslaugų teikėjus. 15-oji konferencija, į kurią susirinko 1 200
dalyvių, atstovaujančių 550 įmonių bei organizacijų, įvyko 2019 m. gegužės mėn.
„Versli Lietuva“ ir „Flanders Investment & Trade“ skatins bendradarbiavimą gyvybės mokslų srityje
ir abu renginius panaudos šiam bendradarbiavimui stiprinti.
„Flanders Investment & Trade“ ir „Versli Lietuva“ kreipsis į mokslo srities ekspertus ir šios srities
įmones bei mokslinio tyrimo centrus ir kviesdama juos dalyvauti „Life Sciences Baltics“ forume,
paskleis su šiuo forumu susijusią svarbią informaciją.
Taip pat abi šalys ragina gyvybės mokslų srities įmones, universitetus ir kitas mokslo įstaigas
dalyvauti abiejuose forumuose ir pristatyti savo idėjas, produktus bei paslaugas tarptautinėje parodoje
ir B2B partnerystei skirtame renginyje bei susitikti su Flandrijos ir Lietuvos gyvybės mokslų
sektoriaus atstovais bei mokslininkais.
Bendradarbiavime dalyvaujantys Lietuvos institucijų padaliniai:
Monika Glinskytė
VšĮ „Versli Lietuva“
Eksporto skyrius
El. paštas: m.glinskyte@enterpriselithuania.com
Telefonas: +370-684-05202
Bendradarbiavime dalyvaujantys Flandrijos institucijų padaliniai:
Katrien Lorré
Programos vadovė
Flanders Bio
El. paštas: katrien.lorre@flanders.bio
Telefonas: +32 9 241 80 41 ir +32 476 33 70 21
8. AUKŠTASIS MOKSLAS
Flandrijos ir Olandijos tarpvyriausybinė organizacija „Nederlandse Taalunie“ („Nyderlandų kalbos
sąjunga“) siūlo finansavimą užsienio šalių aukštojo mokslo įstaigoms, kurios nyderlandų kalbą siūlo
kaip pagrindinį arba pasirenkamąjį studijų dalyką. Visos Lietuvos mokslo įstaigos, kurias domintų
galimybė į studijų programas įtraukti nyderlandų kalbą kaip užsienio kalbą, gali teikti paraiškas dėl
dotacijų pradedantiesiems, kurias teikia „Nederlandse Taalunie“. Išsamesnę informaciją apie šias
dotacijas galima rasti internete:
http://taalunieversum.org/inhoud/dutch-worldwide/115-guidelines-new-departments-dutch
Be dotacijų pradedantiesiems, kurios skiriamos naujoms nyderlandų kalbos katedroms, „Nederlandse
Taalunie“ naudoja ir kitus finansavimo mechanizmus, pavyzdžiui, įvairias paramos priemones
esamoms nyderlandų kalbos katedroms, paramos priemones akademiniams bendradarbiavimo
tinklams, stipendijų fondus, taip pat finansuoja vasaros kursus dėstytojams ir studentams bei vietinius
literatūrinio vertimo kursus.
Bendradarbiavime dalyvaujantis Flandrijos institucijų padaliniai:
Karlijn Waterman
Politikos formavimo pareigūnas

Nyderlandų kalbos skyrius
El. paštas: kwaterman@taalunie.org
Telefonas: +31 640973745
Lietuvos nacionalinė agentūra „Švietimo mainų paramos fondas“ siūlo trijų rūšių Lietuvos
valstybines stipendijas flamandų aukštųjų mokyklų studentams, dėstytojams ir mokslininkams:
- studentai, dėstytojai ir mokslininkai gali lankyti lietuvių kalbos ir kultūros vasaros ir žiemos kursus
Lietuvos aukštosiose mokyklose, kurios siūlo tokius kursus,
- studentai gali teikti paraiškas trumpalaikėms visų Lietuvos aukštosiose mokyklose dėstomų dalykų
studijų programoms,
- studentai, dėstytojai ir mokslininkai (kalbotyros ir filologijos sričių) gali teikti paraiškas
trumpalaikėms lietuvių kalbos studijų programoms Lietuvos aukštosiose mokyklose, kurios siūlo
tokias programas.
Daugiau informacijos apie šias stipendijas rasite https://studyin.lt/scholarships/
Bendradarbiavime dalyvaujantys Lietuvos institucijų padaliniai:
Ieva Bagdonaitė-Banevičė
Projekto koordinatorė
Aukštojo mokslo programų skyrius
Švietimo mainų paramos fondas
El. paštas: ieva.bagdonaite@smpf.lt, state.scholarships@smpf.lt
Tel.: +370 5 250 2783

9. UOSTAI IR VANDENS TRANSPORTAS
9.1. Transporto sauga ir uostų veikla
Šalys skatins bendradarbiavimą jūrų ir vidaus vandenų transporto saugos klausimais, keitimąsi
patirtimi ir geriausia praktika tarp jūrų ir vidaus vandenų transporto reguliavimo institucijų.
Šalys suinteresuotos skatinti tinklaveiką tarp Lietuvos ir Flandrijos uostų (uostų administracijų),
keitimąsi patirtimi ir geriausia praktika dėl bendrosios uostų, vidaus vandenų uostų ir vidaus vandenų
kelių politikos įgyvendinimo, uostų ir su vandeniu susijusios infrastruktūros projektavimo ir statybos.
9.2. Mokymai uosto klausimais ir uostų valdymas
Šalys skatins Lietuvos ir Flandrijos jūrų uostų bendradarbiavimą, atsižvelgdamos į Klaipėdos ir
Antverpeno jūrų uostų bendradarbiavimo memorandumą, pasirašytą 2016 m. gegužės 10 d. Vilniuje.
Flandrijos pusė suteikia galimybę Lietuvos pusei siųsti ekspertus į APEC (Antverpeno / Flandrijos
uosto mokymo centras) organizuojamus seminarus uostų ir uostų valdymo klausimais šios programos
galiojimo laikotarpiu.
Lietuvos pusė pateikia kandidatus šiems seminarams, o APEC pasirenka dalyvius.
Flandrijos pusė padengia dalyvavimo išlaidas. Dalyviai padengia kelionės išlaidas.

Bendradarbiavime dalyvaujantys Lietuvos institucijų padaliniai:
Vaiva Obelevičienė
Susisiekimo ministerija
Tinklų ir tarptautinių ryšių departamentas
Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius
el. paštas: vaiva.obeleviciene@sumin.lt
Telefonas: +370 5 239 3938
Kristina Gontier
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkodaros skyrius
el. paštas: k.gontier@port.lt
Telefonas: +370 4 649 9624
Giedrė Ivinskienė
Lietuvos transporto saugos administracija
Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius
el. paštas: giedre.ivinskiene@ltsa.lrv.lt
Telefonas: +370 665 19857
Bendradarbiavime dalyvaujantys Flandrijos institucijų padaliniai:
Heleen Claes
ES ir tarptautinio bendradarbiavimo politikos pareigūnas
Mobilumo ir viešųjų darbų departamentas
el. paštas: heleen.claes@mow.vlaanderen.be
Telefonas: +32 2 553 15 27, +32 490 66 07 30
10. BENDROSIOS IR FINANSINĖS NUOSTATOS
Šalys ne vėliau kaip prieš šešias savaites iki numatytos Jungtinio komiteto posėdžio datos atsiunčia
savo naujos bendradarbiavimo programos pasiūlymus.
Jie sutinka, kad jų ateities bendradarbiavimas turėtų būti plėtojamas kiek įmanoma konkrečiau,
pradedant nuo realių projektų.
Buvo patvirtintos šios bendrosios nuostatos ir reglamentai:
-

-

-

visa šioje programoje minima veikla ir mainai vykdomi neviršijant abiejų Šalių turimų
finansinių išteklių,
šioje programoje numatyta veikla ir mainai neturi užkirsti kelio kitoms iniciatyvoms ar
vizitams, kuriuos gali siūlyti ir iš anksto suderinti abi Šalys diplomatiniais kanalais arba
tiesioginiu abipusiu susitarimu,
muzikos, šokio, teatro spektaklių ir parodų, išskyrus paminėtas šioje programoje,
organizavimas a priori turėtų būti grindžiamas tiesioginiu susitarimu, apimančiu finansines ir
kitas sąlygas tarp organizacijų ir menininkų, kurie dalyvauja tokiuose renginiuose,
abi Vyriausybės gali subsidijuoti specifinius projektus.

Kitos sąlygos turi būti suderintos atskiru partnerių susitarimu.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Šalys susitaria dėl kiekvieno konkretaus įvykio sąlygų diplomatiniais kanalais arba tiesioginiu
abipusiu susitarimu.
Visi ginčai, susiję su šios veiklos programos interpretacija ar įgyvendinimu, sprendžiami Šalių
derybomis.
Šalys sutaria kitą Jungtinės komisijos posėdį surengti Briuselyje 2022 m. antroje pusėje.
Pasirašyta Vilniuje, lapkričio 6 d., dviem originaliais variantais lietuvių, flamandų ir anglų
kalbomis, visi tekstai yra vienodai autentiški. Kilus ginčui, angliškam tekstui teikiama
pirmenybė.
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