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 Balandžio 30 d. ir gegužės 1 d. Lietuvoje lankėsi p. Masaji 

Matsuyama, Japonijos vyresnysis parlamentinis užsienio reikalų 

viceministras. Vilniuje jis susitiko su Lietuvos vyriausybės atstovais, taip 

pat apsilankė Kaune.   

 

 

1. Susitikimai su vyriausybės atstovais (balandžio 30 d.) 

(1) Susitikimo su Lietuvos užsienio reikalų viceministru p. Neriumi 

Germanu metu Japonijos vyresnysis parlamentinis užsienio reikalų 

viceministras p. Masaji Matsuyama pabrėžė, kad jis norėtų ir toliau 

stiprinti valstybių ryšius, susijusius vicekonsulo Chiune Sugihara istorija, 

o taip pat išreiškė padėką už Lietuvos vadovaujamos Afganistano Goro 

provincijos atkūrimo grupės bendradarbiavimą su Japonijos atstovais 

Čagčarane. Japonijos vyresnysis parlamentinis užsienio reikalų 

viceministras išsakė norą stiprinti valstybių bendradarbiavimą taip pat 

ir derybose dėl Japonijos – ES ekonominės partnerystės susitarimo (EPA) 

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu antroje šių metų pusėje. P. 

Masaji Matsuyama taip pat pasakė, kad tikisi Lietuvos supratimo ir 

palaikymo pašalinant ar sumažinant ES importo apribojimus Japonijos 

prekėms. Japonijos vyresnysis parlamentinis užsienio reikalų 

viceministras informavo Lietuvą, kuri tampa aktyvia tarptautinės 

bendruomenės nare, apie susidariusią padėtį Rytų Azijoje ir Šiaurės 

Korėjoje.      

Lietuvos užsienio reikalų viceministras p. Neris Germanas pabrėžė, kad 

abi valstybės turi bendrų interesų daugelyje sričių, pateikė gero 

bendradarbiavimo pavyzdžių Afganistane, taip pat ekonominėje ir 

kultūros srityse. Viceministras pristatė Lietuvos pirmininkavimo ES 

Tarybai prioritetus ir Lietuvos aktyvesnę veiklą tarptautinėje arenoje.  

 

 

(2) Susitikimas su p. Birute Vėsaite, Ekonomikos ministre ir p. Jaroslav 

Neverovič, Energetikos ministru.  



Ministrei B. Vėsaitei ir Ministrui p. Neverovič Japonijos vyresnysis 

parlamentinis užsienio reikalų viceministras padėkojo, kad Lietuva taip 

aukštai vertina Japonijos branduolinę technologiją ir pasakė, kad 

Japonija siekia prisidėti prie atominio saugumo pasaulyje didinimo. 

Japonija nori pateikti visą informaciją Lietuvai apie Fukušimos 

atominėje elektrinėje įvykusios avarijos tyrimą ir priemones, kurių 

Japonija ėmėsi stiprinant atominį saugumą. Jis taip pat paminėjo, kad 

Japonija atidžiai stebi dabar Lietuvoje vykstančias diskusijas dėl naujos 

energetikos strategijos ir naujos atominės elektrinės.    

Ministrė B. Vėsaitė išreiškė viltį, kad Japonijos kompanijos ateis į 

Lietuvą su daugiau tiesioginių investicijų, taip pat, kad stiprės dvišalis 

ekonominis bendradarbiavimas.  

Ministras J. Neverovič informavo apie vyriausybėje vykstančias 

diskusijas dėl naujos energetikos strategijos.  

Su ministre B. Vėsaite buvo pasikeista nuomonėmis dėl Japonijos – ES 

EPA derybų pradžios, priemonių didinti Japonijos investicijas Lietuvoje ir 

ekonominių santykių tarp Japonijos ir ES, Japonijos ir Lietuvos.  

 

(3) Kiti susitikimai.  

Japonijos vyresnysis parlamentinis užsienio reikalų viceministras 

diskutavo įvairiais dvišalių santykių, ekonominio bendradarbiavimo 

Europoje ir Azijoje, situacijos Rytų Azijoje ir Europoje klausimais su 

Seimo valdančiosios koalicijos ir opozicijos narias, taip pat ir p. Andriumi 

Kubiliumi, buvusiu Ministru pirmininku.   

Japonijos vyresnysis parlamentinis užsienio reikalų viceministras davė 

interviu laikraščiui „Verslo žinios“. 

 

2. Vizitas Kaune (Gegužės 1d.) 

Japonijos vyresnysis parlamentinis užsienio reikalų viceministras 

apsilankė Sugiharos namuose ir kalbėjo su direktoriumi p. Simonu 

Dovidavičiumi apie Japonijos ir Lietuvos ryšius susijusius su vicekonsulu 

Chiune Sugihara.  

Jis taip pat lankėsi Vytauto Didžiojo universiteto Azijos studijų centre, 

esančiame antrame Sugiharos namo aukšte, kur p. Aurelijus Zykas, 

centro direktorius, papasakojo apie japonų kalbos ir Japonistikos studijas, 

lietuvių domėjimąsi Japonija ir mainų tarp šalių vystymo metodus.   

Japonijos vyresnysis parlamentinis užsienio reikalų viceministras 

susitiko su Kauno vicemeru ir Sugiharos fondo „Diplomatai už 



gyvybę“ valdybos nariu Vasilijumi Popovu, kuris informavo apie fondo 

veiklą ir jo svarbą. Jie pasikeitė nuomonėmis kaip toliau stiprinti 

Japonijos – Lietuvos ryšius.  

 


