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LIETUVA – TAVO SĖKMĖS ŠALIS

Kviečiame kurti Lietuvos pažangos strategiją 
“Lietuva 2030” kartu!

Valstybė negali gyvuoti be vizijos ir tikslo
Visuomenės nuomonės apklausa, 2010 m.
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Kas turi būti atsakingas už ilgalaikių 

tikslų iškėlimą?
Visuomenės nuomonės apklausa, 2010 m.
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Nei svarbu, nei 
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Visuomenės susitarimo dėl vertybių svarba 
Visuomenės nuomonės apklausa, 2010 m.

Kiek, Jūsų nuomone, yra svarbu visuomenei susitarti dėl svarbių 

vertybių ir stengtis jomis vadovautis visose gyvenimo srityse?

Lietuva 2030 reikšmė

Tai bendras 
visuomenės sutarimas 

„kur ir kokie mes 
norime būti“ 

ir 

“kokiu pažangos keliu 
mes eisime”.
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Kaip siekiame sutarimo? 

Idėjų 
generavimo 

centrai

Teminės 
darbo 
grupės

Valstybės 
pažangos 

taryba

Atviras 
forumas

Dialogas su 
socialiniais 
partneriais, 

interesų grupėmis 
ir politinėmis 

partijomis

Viešumas, 
atvirumas ir 
nuolatinis 

konsultavimasis

Aktyvus piliečių dalyvavimas
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LIETUVA 2030 –
TAVO SĖKMĖS ŠALIS, KURIOJE GERA 
GYVENTI IR DIRBTI

• Lietuvos sėkmę lems atviri, kūrybingi ir 
atsakingi žmonės;

• Svarbiausia žmogus, tačiau santykyje su kitais;

• Pokyčiams reikalinga palanki aplinka – turime ją 
sukurti.

Pokyčiai reikalingi šiose pagrindinėse 
srityse:
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Sąmoninga visuomenė – kaip?

• Dėmesys asmens individualių gebėjimų ugdymui

• Mokyklų savivaldos stiprinimas

• Turtinga mokymosi aplinka

• Talentų atpažinimo, gabių vaikų skatinimo sistema

Švietimo 
sistema

• Bendruomenės ir NVO įgaliojimai veikti

• Bendruomenių centrai

Bendruomenės 
ir NVO

• Kompleksinių paslaugų šeimai sistemaŠeima

Sąmoninga visuomenė – kaip?

• Žiniasklaidos raštingumą didinančios 
programos

• Pilietiškai atsakingos žiniasklaidos skatinimo 
sistema

• Gyvybinga ir prieinama, visuomenės 
dalyvavimui kultūroje aplinka

Viešoji erdvė ir 
kultūra

• Istorinis naratyvas skatina pasididžiavimą 
Lietuvos tauta

• Visi pasaulio lietuviai priimami kaip integrali 
Lietuvos tautos dalis

• Lietuvos tauta prisideda prie modernios 
Lietuvos kūrimo

Tapatybė ir 
Globali Lietuva
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Sąmoninga visuomenė – rezultatai

• 50 proc. vaikų pasieks aukštesnį ir aukščiausią mokymosi 
pasiekimų lygmenį 

• Visos mokyklos turės gamtamokslines laboratorijas

• Bent vienas Lietuvos universitetas bus tarp 200 geriausiųjų 
pasaulio universitetų

• Stiprės visuomenės pilietinė galia:

• 60 proc. visuomenės dalyvaus vietos bendruomeninėje (dabar 
dalyvauja 34 proc.) ir

• 30 proc. dalyvaus NVO veiklose (dabar dalyvauja 11 proc.)

Sąmoninga visuomenė – rezultatai

• Padidės namų ūkio išlaidos kultūrai ir poilsiui (užimsime 10 
vietą ES, dabar – 24 vieta) 

• 60 % visuomenės narių dalyvaus kultūroje vykdant kūrybinę 
meninę veiklą, (dabar dalyvauja 46%)

• Intelektine nuosavybe pagrįstų kūrybinių industrijų indėlis į  
NVP sudarys 8 % (dabar sudaro 5,2 %);

• 80 % visuomenės pasitikės žiniasklaida (dabar pasitiki 48 %)

• Daugiau nei 50 proc. visuomenės narių didžiuosis šalies 
pilietybe (dabar didžiuojasi 23 proc.)
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Patikima ir moderni valdžia –
kaip?

•Viešosios paslaugos atitinka visuomenės 
poreikius ir valstybės galimybes, teikiamos kuo 
arčiau piliečių
•“Pilietis kaip klientas”

Viešosios paslaugos

• Skatinama konkurencija viešųjų paslaugų 
teikime

• “Pilietis kaip aktyvus dalyvis”
Bendradarbiavimas

• Valstybės tarnyba ribotos apimties, lanksti, 
profesionali ir orientuota į rezultatus

• “Vairavimas”, ne “irklavimas”, funkcijų peržiūra

• Diegiama “konsensuso” kultūra, siekiama 
ilgalaikių tikslų

Valdymas 

Patikima ir moderni valdžia –
rezultatai
• Šalies institucijomis  pasitikės 80 proc. visuomenės  (dabar 

pasitiki 46 proc.)

• Visos paslaugos visuomenei bus teikiamos elektroniniu būdu 
(dabar pagal šį rodiklį esame 22 vietoje ES)

• Visose Lietuvos savivaldybėse daugiau nei 50 proc. 
savarankiškų funkcijų įgyvendins ir viešąsias paslaugas teiks 
bendruomenės ar nevyriausybinės organizacijos

• Padidės viešųjų paslaugų, valstybės tarnybos ir viešosios 
politikos kokybė – pagal valdymo efektyvumo indeksą 
pateksime į ES penketuką (dabar esame 21 vietoje)

• Pagal  reglamentavimo kokybės rodiklį pateksime į ES 10 
(dabar esame 17 vietoje )
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Sumani ekonomika – kaip? 
• Užtikrintas organizacinių, intelektualinių, finansinių 

bei infrastruktūros išteklių prieinamumas

• Sukurta jaunimo įtraukimo į verslą sistema

• Įgyvendinama laisvė teikti paslaugas Šiaurės –
Baltijos regione

• Lankstus darbo santykių reglamentavimas

Verslo aplinka

• Verslo socialinės atsakomybės ir 
bendruomeniškumo skatinimas 

Socialinė verslo 
atsakomybė

• Lietuva – Šiaurės Baltijos regiono aukštųjų 
paslaugų centras

• Mokslo ir tyrimų veiklos finansavimas atvertas 
konkurencijai

• Sudarytos sąlygos mokslinių tyrimų rezultatų 
sklaidai

Ekonomikos 
integralumas

Sumani ekonomika – rezultatai

• Pagal „Doing business“  pirmi Šiaurės Baltijos regione (dabar – 9 ES)

• Pagal finansų rinkų funkcionalumo indeksą pateksime į ES 10 (dabar –
25)

• Pagal naujų įmonių dalies bendrame įmonių skaičiuje rodiklį pateksime 
į ES 10  (dabar – 18)

• Pagal etiško įmonių elgesio rodiklį pateksime į ES  10 (dabar –19 )

• Pagal privačios investicijos į MTEP rodiklį pateksime į ES 10 (dabar – 19)

• Pagal įsitraukimo į pasaulinę vertės kūrimo grandines lygį pateksime į 
ES 10 (dabar – 16)

• Pagal tyrėjų skaičiaus viešajame ir privačiame sektoriuje rodiklį 
pateksime į ES 10 (dabar – 16 )

• Pagal aukštai kvalifikuotos darbo jėgos gamybiniame sektoriuje rodiklį 
pateksime į ES 10 (dabar – 27)
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Diskutuokime!

• Kaip suaktyvinti bendruomenių ir NVO veiklą? Kada ir kaip 
joms suteikti lyderystę ir įgaliojimus veikti? 

• Kaip įgyvendinti Globalios Lietuvos idėją ir įtraukti pasaulio 
lietuvius į visuomeninį gyvenimą?

• Kurios permainos svarbiausios spartinant ekonomikos augimą, 
pvz., geresnės aplinkos verslui kūrimas, v-bės valdomo turto 
reforma?

• Kurie iššūkiai svarbiausi ekonomikos augimui artimiausiu, pvz., 
dideli darbingo amžiaus žmonių emigracijos mastai, žemas 
verslumo lygis?


