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Civiliai. Iki 2022 metų gruodžio 11 d. vidurnakčio JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras 

(OHCHR) užfiksavo 17 362 civilių žūties ar sužeidimo atvejus: 6 755 žuvusieji ir 10 607 

sužeistuosius. Daugiausia žmonių nukentėjo Donecko ir Luhansko srityse: 4 005 žuvo, 5 520 

sužeisti. Vyriausybės kontroliuojamoje teritorijoje žuvo 3 528; sužeisti 3926. Vyriausybės 

nekontroliuojamoje teritorijoje žuvo 477, sužeisti 1 594.  Žuvo 449 vaikai. 

Karas. UA Generalinio štabo duomenimis (NB. lyginant su paskutine apžvalga) ru nuostolius 

sudaro: žuvę kariai  96 590 (+3 200), 281 lėktuvų (+1 ); 264 sraigtasparniai (+0), 2 975 tankus 

(+38), 5 946 šarvuotos kovos mašinos (+34), 1943 artilerijos sistemos (+17),  406 reaktyvinės 

salvinės ugnies sistemos (+11), 211 priešlėktuvinės gynybos sistemos (+0),  4563 automobilių 

technikos ir kuro cisternų (+122), 1644 bepiločių orlaivių (+41), 16 laivų/katerių (+0). 

Prognozės. UA ginkluotojų pajėgų vadas V. Zalužnyj pareiškė, kad neturi abejonių, kad ru dar 

kartą bandys užimti Kijevą. Gynybos ministras O.Reznikov patikslino, kad šio puolimo laukiama 

vasario mėn. 

7 rekomendacijos. Ukrainos Aukščiausioji Rada priėmė tautinių mažumų (bendruomenių), 

žiniasklaidos ir Konstitucinio teismo teisėjų atrankos įstatymus. Šie trys įstatymai yra tarp 7-ių 

Europos Komisijos iškeltų reformų rekomendacijų Ukrainai, siekiant pradėti derybas dėl šalies 

narystės ES. 

Konstitucinio Teismo reforma: Aukščiausioji Rada apskritai priėmė įstatymą „Dėl tam tikrų 

Ukrainos teisės aktų pakeitimo, siekiant tobulinti kandidatų į Ukrainos Konstitucinio Teismo 

teisėjus atrankos konkurso pagrindu tvarką“; - garso ir vaizdo teisės aktų suderinimas su Europos 

teisės aktais: Aukščiausioji Rada priėmė visą žiniasklaidos įstatymą. 

Tautinių mažumų teisės aktų tobulinimas: Aukščiausioji Rada priėmė Tautinių mažumų 

(bendruomenių) įstatymą. 

Kova su pinigų plovimu; įstatymas „Dėl tam tikrų Ukrainos įstatymų, susijusių su finansinei 

stebėsenai reikalingos informacijos pateikimo tvarkos supaprastinimo“ pakeitimų; įstatymas „Dėl 

Europos Tarybos konvencijos dėl terorizmo prevencijos papildomo protokolo ratifikavimo“; 

Įstatymas „Dėl Ukrainos įstatymo „Dėl nusikalstamų pajamų legalizavimo (plovimo), prevencijos 

ir kovos su nusikalstamumu, terorizmo finansavimo ir masinio naikinimo ginklų platinimo 

finansavimo“ pakeitimo“ dėl Ukrainos finansų sistemos apsaugos nuo valstybės kuri vykdo 

ginkluotą agresiją prieš Ukrainą ir teisės aktų pritaikymą prie atskirų FATF standartų ir ES 

direktyvos 2018/843 reikalavimų“; 

Teismų reformos tęsinys: Aukščiausioji Rada pagal savo kvotą išrinko du kandidatus į 

Aukščiausiosios teisingumo tarybos narius. 

Ekonomika. 2022-12-14 V. Zelenskis prašo organizuoti elektros energijos importą Ukrainai už 

800 mln. eurų. UA Prezidentas paprašė paramos organizuojant iki 2 GW elektros energijos importą 

į Ukrainą šią žiemą, kurio vertė dabartinėmis kainomis siekia apie 800 mln. eurų, siekiant kovoti 

su Rusijos energetiniu terorizmu. Tam reikia Europos elektros energijos perdavimo sistemos 

operatorių tinklo (ENTSO-E) sprendimo padidinti importo pajėgumus. Pažymėtina, kad atakos 

prie UA energetiką lėtina grūdų eksporto apimtis, nes uostai negauna pakankamai elektros 

energijos. Energijos trūkumas prisideda prie bendro kainų augimo Ukrainoje. 
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2022-12-14. Priimtas įstatymas, kuriuo sukuriamas pagrindas sertifikuoti "Ukrtransgaz" kaip ES 

standartus atitinkančią dujų saugyklų operatorę, o Nacionalinė energetikos reguliavimo komisija 

patvirtino sertifikavimo procedūrą. Tai Ukrainai leis savo teritorijoje saugoti ne tik atskirų Europos 

bendrovių komercines dujų atsargas, bet ir strategines atsargas, jau sukauptas valstybės lygiu. Taip 

bus maksimaliai padidintas Ukrainos požeminės dujų saugyklos tinklo pajėgumas, padidintos 

pajamos iš požeminės dujų saugyklos ir sustiprintas Ukrainos energetinis saugumas. 

2022-12-14 Aukščiausioji Rada ratifikavo 2022 m. vasario 3 d. pasirašytą Ukrainos ir Turkijos 

pagrindų susitarimą dėl bendradarbiavimo aukštųjų technologijų, aviacijos ir kosmoso pramonės 

srityse.  Šio susitarimo pagrindu UA galės būti pradėti gaminti "Bayraktar" bepiločiai orlaiviai, 

atliekamas jų aptarnavimas, remontas, mokymai ir t.t..     

2022-12-12 EBPO atidarys biurą Ukrainoje. UA MP D. Šmyhalas ir EBPO gen. sek. M. 

Kormannas Prancūzijoje pasirašė UA Vyriausybės ir EBPO susitarimą dėl privilegijų, imunitetų 

ir lengvatų, suteikiamų organizacijai ir jos biurui Ukrainoje. Šis susitarimas yra pagrindas įsteigti 

EBPO biurą Kyjive. EBPO dabar padeda rengti Ukrainos atkūrimo planą. 

2022-12-10  Po JT generalinio sekretoriaus ir Baltarusijos UR ministro pavaduotojo Jurijaus 

Ambrazevičiaus susitikimo  pastarasis patikino, kad Baltarusija šalis yra pasirengusi be išankstinių 

sąlygų sutikti su UA grūdų tranzitu per savo teritoriją eksportui iš Lietuvos uostų. A. 

Ambrazevičius taip pat pakartojo savo vyriausybės prašymą eksportuoti savo trąšas, kurioms šiuo 

metu taikomos sankcijos. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda tokį Baltarusijos siūlymą vežti 

ukrainietiškus grūdus pavadino "spąstais".  

Įvertinimas. 2022 m. lituanistinio švietimo mokytojo (dėstytojo) premijos lauretu tapo Kijevo 

nacionalinio T. Ševčenkos universiteto Baltistikos centro profesorius Igoris Korolyovas.  

Tarp profesoriaus darbų – kartu su Lietuvių kalbos institutu parengtas pirmasis ir vienintelis 

dvikalbis ukrainiečių ir lietuvių kalbų žodynas. Šiuo metu profesorius nuotoliniu būdu moko 

lietuvių kalbos karo pabėgėlius iš Ukrainos į Lietuvą. Teikimą premijai gauti inicijavo ambasada 

Ukrainoje. 

Ambasados veikla 

2022-12-09 Ambasadorius V. Sarapinas, patarėjas M. Dunda, komercijos atašė T. Matulevičius 

dalyvavo Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) Lietuvos - Ukrainos verslo tarybos 

išplėstiniame nuotoliniame posėdyje  kartu su LPK partneriais Ukrainoje 

2022-12-12  Ambasadorius V. Sarapinas susitiko su naujai paskirtu Suomijos ambasadoriumi 

Ukrainoje Jaakko Lehtovirta. 

2022-12-12 susitikime su Ukrainos nacionalinės vaikų bibliotekos vadovais dalyvavo patarėja J. 

Jankūnienė. 

2022012-13 Ambasadorius V. Sarapinas dalyvavo Kyjivo miesto mero V. Klyčko organizuotame 

priėmime.  

2022-12-13 Ambasadorius V. Sarapinas, patarėjas M. Dunda susitiko su Lietuvos rašytojų 

sąjungos atstovais M. Buroku, D. Petrošiumi ir L. Katkumi aptarė pagalbos Ukrainai teikimą ir 

kultūrinių projektų perspektyvas. 

2022-12-14 Ambasadorius V. Sarapinas dalyvavo EUAM Ukraine organizuotoje apdovanojimų 

ceremonijoje. Renginyje apdovanoti 54 misijos nariai už jų vertingą indėlį įgyvendinant EUAM 

Ukraine mandatą. 

2022-12-14 įvyko susitikimas su JT Generalinio sekretoriaus pavaduotoju M. Griffiths. Dalyvavo 

ambasadorius V. Sarapinas ir ministras patarėjas G.Granickas. 
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2022-12-14 Ukrainos nacionalinės agrarinės akademijos prezidiumo posėdyje Lietuvos 

Respublikos ambasadoriui Ukrainoje Valdemarui Sarapinui, taip pat Latvijos ir Slovakijos 

ambasadoriams, buvo įteikti aukščiausi akademijos apdovanojimai – „Garbės ženklai“.  

2022-12-14 patarėjas M. Dunda susitikimo su Japonijos ambasados Ukrainoje pirmąja sekretore 

FUJIMOTO Makiko aptarė ekonomines bei Ukrainos atstatymo aktualijas, aptarė galimą Lietuvos 

ir Japonijos bendradarbiavimą Ukrainos atstatyme.  

2022-12-14 patarėja K. Jankūnienė dalyvavo  23-ojo mokslinio leidinio «Україна 

дипломатична» pristatyme.  

2022-12-14 d. Ambasadorius V. Sarapinas dalyvavo ES ambasadorių susitikime su VCPM 

O.Stefanyshina. 

2022-12-15 Kijeve lankėsi LRP vyr.patarėja A.Skaisgirytė, kuri susitiko su UA Prezidento 

administracijos vadovu A. Jermak, pavaduotojais A. Sibygha ir I. Zhovka. Susitikimuose dalyvavo 

ambasadorius V. Sarapinas ir Ministras patarėjas G.Granickas. 

Ukrainos diplomatija.  

Gruodžio 9 d. Prezidentas V. Zelenskis su JK ministru pirmininku R. Sunaku aptarė taikos 

formulės įgyvendinimą, bendradarbiavimą gynybos ir energetikos stabilumo srityse (lapkričio 15 

d. V. Zelenskis kalbėdamas G20 viršūnių susitikimo dalyviams, pasiūlė taikos formulę ir įvardijo 

10 privalomų sąlygų karui UA užbaigti (radiaciją, branduolinį, maisto ir energetinį saugumą, visų 

kalinių ir tremtinių paleidimą, JT Chartijos įgyvendinimą ir Ukrainos teritorinio vientisumo bei 

pasaulio tvarkos atkūrimą, RU kariuomenės išvedimą ir karo veiksmų nutraukimas, teisingumo 

grąžinimas, eskalavimo prevencija, karo pabaigos sutvarkymas. 

Gruodžio 10 d. UA ministro pirmininko pavaduotoja europinei ir euroatlantinei integracijai O. 

Stefanishyna susitiko su GLOBSEC delegacija ir informavo apie UA pažangą reformų srityje, 

ragindama bendradarbiauti siekiant pažangos UA kelyje į ES ir NATO karas UA. Visų pirma, 

kalbama apie radiaciją, branduolinį, maisto ir energetinį saugumą, visų kalinių ir tremtinių 

paleidimą, JT Chartijos įgyvendinimą ir UA teritorinio vientisumo bei pasaulio tvarkos atkūrimą, 

RU kariuomenės išvedimą ir karo veiksmų nutraukimas, teisingumo grąžinimas, eskalavimo 

prevencija, karo pabaigos sutvarkymas. Finansinė parama UA buvo aptarta atskirai. Savo ruožtu 

GLOBSEC prezidentas R. Vaashas pažymėjo, kad jo delegacijos nariai ir toliau darys viską, kas 

įmanoma, kad paremtų UA kelyje į pergalę prieš agresorių. Jis taip pat pabrėžė, kad GLOBSEC 

nukreips savo pastangas gilinti tarptautinių partnerių supratimą apie UA, jos pažangą ir 

pasiekimus. 

Gruodžio 11 d. Prezidentas V. Zelenskis ir Prancūzijos prezidentas E. Macronas telefoninio 

pokalbio metu suderino savo pozicijas G7 šalių grupės viršūnių susitikime dėl paramos UA. Aptarė 

dešimties žingsnių taikos formulės įgyvendinimą, bendradarbiavimą gynybos ir UA energetinio 

stabilumo srityje. 

Gruodžio 12 d. Prezidentas V. Zelenskis telefoninio pokalbio metu su J. Bidenu suderino pozicijas 

prieš G7 viršūnių susitikimą. V. Zelenskis padėkojo paskelbtą pagalbos UA gynybai paketą, taip 

pat už nuoseklią paramą UA suverenitetui ir teritoriniam vientisumui, lyderystę tarptautinių 

pastangų atremti RU agresijai konsolidavime. Taip pat aptartas ginkluotės tiekimas, įskaitant oro 

gynybą, UA energetinės sistemos atkūrimas. Pabrėžta efektyvios oro gynybos formavimo svarba. 

J. Bidenas palankiai įvertino prezidento V. Zelenskio paskelbtą atvirumą teisingai taikai, pagrįstai 

pagrindiniais JT Chartijoje įtvirtintais principais. 

Gruodžio 12 d. UA Ministras Pirmininkas D. Šmyhalas, kartu su pirmąja UA ponia ir vyriausybės 

komanda lankėsi Prancūzijoje. Ginklai, finansai, sankcijos - pagrindiniai UA valstybės paramos 
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komponentai. Svarbiausia užsitikrinti moderniausiomis oro gynybos ir priešraketinės gynybos 

sistemomis, kurios gelbėja žmones ir infrastruktūrą. 

Gruodžio 12 d. Ministro Pirmininko pavaduotoja, laikinai okupuotų teritorijų reintegracijos 

ministrė I. Vereshchuk lankėsi Lenkijoje, kur aptarė pasienio pajėgumų išplėtimą įvairioms 

transporto rūšims, gabenimo ir įforminimo procedūrų supaprastinimą, bendrą sienų kontrolę ir kt. 

Vizito tikslas - dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje „Lenkijos ir Ukrainos siena – šansas ar 

barjeras plėtrai?“, susitikimai su Lenkijos valdžios atstovais, visuomeninių organizacijų vadovais, 

apsilankymas viešoje erdvėje „Liublino bendruomenė “, sukurta remiant UNICEF, skirta jauniems 

žmonėms iš PL ir UA. 

Gruodžio 12 d UA UR ministras D. Kuleba nuotoliniu būdu paragino ES URT taryboje valstybes 

remti specialaus tribunolo RU sukūrimą. UA tikisi tvirtos ir vieningos pozicijos dėl specialaus 

tribunolo kitame Europos Vadovų Tarybos posėdyje ir per balsavimą dėl JT GA rezoliucijos dėl 

RU atsakomybės, kuri apims raginimą sukurti mechanizmą, skirtą politiniam ginčui išlaikyti. ir 

RU karinė vadovybė, atsakinga už agresijos nusikaltimą. Vienintelis būdas tai sustabdyti kartą ir 

visiems laikams – sukurti Specialųjį tribunolą agresijos nusikaltimui prieš UA. Jis galės patraukti 

aukštesnę politinę ir karinę RU vadovybę atsakomybėn. UA tikisi tvirtos ir vieningos pozicijos dėl 

specialaus tribunolo kitame Europos Vadovų Tarybos susitikime. Specialiojo tribunolo sukūrimas 

jokiu būdu netrukdys svarbiam Tarptautinio baudžiamojo teismo darbui, o tik jį papildys. Jis 

patvirtino Ukrainos įsipareigojimą svarbioms TBT ir partnerių pastangoms tirti karo nusikaltimus, 

nusikaltimus žmoniškumui ir genocidą.  

Gruodžio 12 d. Prezidento kanceliarijos vadovas A. Jermakas telefonu kalbėjosi su Italijos 

pramonės ir užsienio prekybos ministru A. Urso. UA tikisi Italijos gamintojų ir Vatikano paramos, 

bei dalyvavimo UA atkūrime. A. Jermakas taip pat kalbėjosi ir su Vatikano valstybės sekretoriumi 

kardinolu P. Parolinu. Kalbėta apie būdus padėti UA bei V. Zelenskio iniciatyvą – Taikos formulę. 

Gruodžio 13 d. UA ministras pirmininkas D. Shmyhal paragino Prancūzijos vyriausybę 

prisijungti prie greito UA atkūrimo plano. Susitikime su ministre pirmininke E. Bourne buvo 

aptarta pagalba tiekiant energetinę įrangą. Patikinta, kad Prancūzija tęs karinę, sankcijų, taip pat 

finansinę pagalbą. Visų pirma, valstybės garantijų forma jos verslui investicijoms UA.  

Gruodžio 13 d. Prezidentas V. Zelenskis ir Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Ch. Michelis 

koordinavo tolesnius veiksmus dėl UA judėjimo narystės ES link. Padėkota už 2 mlrd. EUR 

padidinimą Europos taikos fondui ir naujos 18 mlrd. EUR finansinės programos atblokavimą. 

Zelenskis. Be to, jis atkreipė dėmesį į būtinybę skubiai patvirtinti devintąjį sankcijų paketą ir 

informavo apie pažangą įgyvendinant Europos Komisijos rekomendacijas.  

Gruodžio 13 d. Ministras pirmininkas D. Shmyhalas su Prancūzijos prezidentu E. Macronu aptarė 

papildomą oro gynybos sistemų tiekimą UA, finansinę pagalbą, energetikos infrastruktūros 

atkūrimą ir situaciją Zaporožės AE. Akcentuota būtinybė kuo greičiau atlikti UA demilitarizaciją. 

 

 

 

 


