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Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius ir Vokietijos Federacinės
Respublikos federalinis Užsienio reikalų ministras dr. Frank-Walter Steinmeier susitiko Vilniuje 2015
m. balandžio 16 d. Susitikimo metu buvo aptarti dvišaliai santykiai, regioninis saugumas ir regioninis
bendradarbiavimas, taip pat pagrindiniai tarptautinės darbotvarkės klausimai.
Ministrai išreiškė ketinimą toliau plėtoti ilgametę glaudžią partnerystę, stiprinti dvišalius
santykius ir bendradarbiavimą ES klausimais, ypač tokiose srityse, kaip kultūra, švietimas, energetika ir
žmonių tarpusavio ryšiai. Ministrai pabrėžė bendradarbiavimo tarp šalių pilietinių visuomenių svarbą,
reikšmingą Lietuvos-Vokietijos forumo vaidmenį, jaunimo mainus, kultūros ir kalbos rėmimo svarbą.
Šalys susitarė bendradarbiauti siekiant sumažinti tikslinės dezinformacijos ir spaudimo plitimą bei
efektyvumą ir, be kita ko, bendradarbiauti remiant alternatyvias rusakalbės žiniasklaidos priemones.
Ministrai pakartojo, kad svarbu stiprinti bendradarbiavimą energetinio saugumo srityje, skatinti
kurti solidarumo ir abipusio pasitikėjimo principais grindžiamą ES energetikos sąjungą, taip pat sukurti
efektyvią ir integruotą ES energetikos vidaus rinką. Ministrai pabrėžė, kad svarbu visiškai integruoti
Baltijos šalių elektros energijos ir dujų rinkas į ES energetikos rinką ir pabrėžė praktinio
bendradarbiavimo energijos vartojimo efektyvumo srityje pridėtinę vertę. Ministrai sutarė, kad
branduolinės energetikos projektai ES kaimynystėje turėtų būti įgyvendinami laikantis tarptautinių
branduolinės ir radiacinės saugos konvencijų bei standartų.
Šalys sutarė dėti pastangas siekiant papildyti priemones, dėl kurių susitarta ES ir/arba NATO
kontekste.
Ministrai nustatė šiuos prioritetus ir bendrus veiksmus žiniasklaidos ir komunikacijos, pilietinės
visuomenės, švietimo, mokymosi ir mainų srityse:
I.

Žiniasklaida ir komunikacija

A) Nepriklausomos objektyvios ir profesionalios žiniasklaidos plėtojimas. Bendradarbiavimo šioje
srityje tikslas – gerinti žiniasklaidos priemonių ir/arba individualių žurnalistų (taip pat dirbančių
užsienio kalbomis) profesinius gebėjimus:
I) Stipendijų programos studentams, bendradarbiaujant su Vokietijos akademinių mainų
tarnyba (DAAD):
a) Studijų (magistro pakopos) stipendijų skyrimas Baltijos šalių žurnalistikos studentams
b) Stipendijos vasaros kursams
c) Svečiai dėstytojai; ateityje galimi bendri Vokietijos ir Lietuvos žurnalistikos studijų
programų projektai
d) Studentų (magistro pakopos) grupinė kelionė į Vokietiją
e) Aukštesnio rango Lietuvos žurnalistikos mokyklų atstovų pažintinės išvykos į Vokietiją
2) Parama žurnalistams ir besikuriančioms žiniasklaidos įmonėms, kurią sudaro praktiniai seminarai
3) Stažuotės nuo 2015 m. birželio mėn. pradžios iki liepos mėnesio pabaigos Vokietijoje dviem
Vokietija besidomintiems Lietuvos žurnalistams (IJP Tarptautinė žurnalistų programa)

4) Dalinimasis patirtimi nacionalinių žiniasklaidos institucijų planuojamos restruktūrizacijos srityje.
Vokietija galėtų pakviesti ekspertus aplankyti Vokietijos regioninės žiniasklaidos institucijas,
kurios pasidalintų informacija apie struktūros tipus ir organizacijos formas
B) Patrauklaus ir profesionalaus turinio pateikimas. Bendradarbiavimo šioje srityje tikslas – gerinti
Lietuvos žurnalistų (taip pat dirbančių užsienio kalbomis) galimybes kurti nepriklausomos ir
profesionalios žiniasklaidos produkciją:
1) Palengvinti prieigos prie patrauklaus turinio (pvz. dokumentinių filmų apie
politiką/istoriją, infotainment informacinių pramogų, pramogų ir t.t.) suteikimą.
2) Deutsche Welle televizijos /internetinės programos Baltijos regiono televizijų stotims
(turinys ir tautinių mažumų kalbomis)
3) Žiniasklaidos priemonių keitimosi turiniu su kitomis žiniasklaidos priemonėmis
(nacionaliniais transliuotojais ir privačiomis televizijos stotimis) skatinimas ir rėmimas
II. Pilietinės visuomenės stiprinimas
Pilietinė visuomenė ir pilietinis ugdymas. Bendradarbiavimo šioje srityje tikslas – skatinti žmonių
tarpusavio ryšius:
A. Mokyklos/ universitetai
(1) Bendradarbiavimas tolesnio istorijos mokytojų mokymosi srityje, kviečiant patirties
skleidėjus kelti kvalifikaciją Vokietijoje.
(2) Mokinių įgūdžių žiniasklaidos srityje gerinimas, informuotumo apie tai, kaip elgtis su
tiksline dezinformacija (informacinis raštingumas (žiniasklaida/internetas)) didinimas, kviečiant
patirties skleidėjus kelti kvalifikaciją Vokietijoje.
(3) Seminarai vokiečių kalbos mokytojams iš Lietuvos, skirti darbo su žiniasklaidos
priemonėmis įgūdžių, taip pat įgūdžių pilietinio švietimo srityje lavinimui pagal tolesnio
mokytojų mokymosi Vokietijoje programas.
(4) Vokietijos politinių ir kitų fondų veiklos Baltijos regione skatinimas.
(5) Parama Vokietijos – Lietuvos Forumo veiklai Berlyne ir Vilniuje, skatinant tarpusavio
bendradarbiavimą pilietinės visuomenės stiprinimo, istorinės atminties ir mokslinių tyrimų
srityse.
B. Plačioji visuomenė
(1) Mokyklos teatro projektas, skatinantis dialogą su savo istorija (istorija žmonių
lūpomis/žodinė istorija).
(2) Darbo pilietinio švietimo srityje Lietuvoje skatinimas ir rėmimas.
C. Kultūra
Bendradarbiavimo šioje srityje tikslas – stiprinti šalių visuomenių ryšius:
(1) Goethe instituto parama kultūros projektams, pristatantiems Vokietijos kultūrą ir vokiečių
kalbą
(2) Vokiečių kalbos Lietuvos mokyklose ir universitetuose populiarinimas
III. Bendradarbiavimas švietimo, mokymo ir mainų srityse
A. Švietimas ir mainai. Bendradarbiavimo šioje srityje tikslas – stiprinti bendradarbiavimą kultūros ir
švietimo mainų srityse

(1) Bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Vokietijos nevyriausybinių organizacijų, universitetų,
žiniasklaidos priemonių ir mokslinių tyrimų centrų skatinimas (apskrito stalo diskusijos,
seminarai, studentų mainai; bendros studijos, kursai ir kt.).
(2) Jaunimo mainų (taip pat kalbančių užsienio kalbomis) tarp Baltijos šalių skatinimas.
(3) Jaunimo mainų tarp Vokietijos ir Baltijos šalių skatinimas, taip pat vykdant VokietijosLenkijos, Prancūzijos-Vokietijos jaunimo biurų trišales programas.
(4) Schwarzkopf jaunos Europos fondo parama Europos jaunimo parlamento Tarptautinio
Europos jaunimo forumo dalyviams iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos (iki 2015 m. pabaigos)
(5) Konkretūs profesinio mokymo projektai bendradarbiaujant su Vokietijos ir Baltijos šalių
prekybos rūmais

