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Valstybės pažangos taryba telks visuomenę vizijos „Lietuva 2030“ kūrybai
Įgyvendindama vieną iš keturių 2010 metų veiklos prioritetų, Vyriausybė sukvietė įvairių
sričių ekspertus, mokslininkus, verslo, ekonomikos, politinių procesų analitikus į Valstybės
pažangos tarybą, kuri padės sutelkti šalies visuomenę pažangos vizijos „Lietuva 2030“ kūrybai,
įvardinti aiškius ir ilgalaikius Lietuvos raidos prioritetus. Šiandien Vyriausybė posėdyje nutarė
sudaryti Vyriausybės komisiją – Valstybės pažangos tarybą.
„Šiemet švenčiamas Kovo 11–osios 20 metų jubiliejus – puiki proga tautai susitelkti ir
susitarti dėl to, kokia Lietuva turėtų būti dar po 20 metų. Tikiuosi, kad Valstybės pažangos
taryba paskatins Lietuvos visuomenę aktyviai kūrybinei talkai – jei norime, kad valstybėje
visiems būtų gera gyventi, visi turime prisidėti kurdami jos ateitį“, – sakė Ministras Pirmininkas
A. Kubilius.
Valstybės pažangos taryba išgrynins visuomenės siūlomas valstybės raidos vizijas, kurios
taps svarbiausio Lietuvos strateginio planavimo dokumento „Lietuva 2030“ pagrindu. Ši
strategija nustatys ilgalaikius raidos tikslus ir prioritetus, jų įgyvendinimo kryptis bei siekiamos
raidos pažangą atspindinčius rodiklius. Ji turėtų tapti visuotiniu susitarimu dėl ilgalaikės šalies
raidos, kuriam nedarytų įtakos politiniai pokyčiai ar atskirų institucijų interesai.
Į Valstybės pažangos tarybą susibūrė žymiausi Lietuvos verslo, mokslo, kultūros ir meno
atstovai, kiekvienas savo srityje pasiekęs šalyje ir pasaulyje pripažintų rezultatų, taip pat
Vyriausybės nariai, Respublikos Prezidentės patarėjai.
Valstybės pažangos tarybai pirmininkaus Premjeras Andrius Kubilius. Ministras
Pirmininkas pažymi, kad nepriklausomos valstybės atkūrimo dvidešimtmetį Lietuva pasitinka
pakankamai saugiai įsitvirtinusi tarptautinėje bendruomenėje, įstojusi į Europos Sąjungą ir
NATO, bet vis dar stokodama aiškios ateities vizijos, lietuviškos „sėkmės formulės“, kuri leistų
įgyvendinti tūkstantmetės istorijos subrandintas tautos vertybes drąsiai ir ryžtingai einant
pažangos keliu.
Didžiąją dalį Valstybės pažangos tarybos sudarys ne valstybės institucijų, o verslo,
akademinės visuomenės nariai, švietimo ir meno atstovai. Ilgalaikę šalies raidos viziją tautai
kurti savo patirtimi ir idėjomis padės prof. dr. Alfredas Bumblauskas, Vilniaus universiteto
Istorijos fakulteto Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedros vedėjas; prof. habil. dr. Viktoras
Butkus, UAB „Fermentas“ valdybos pirmininkas ir tarptautinio holdingo „Fermentas
International Inc.“ vykdomasis direktorius; prof. habil. dr. Jonas Čičinskas, Vilniaus
universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto tarybos narys; Robertas Dargis,
UAB „Eika“ direktorius, Lietuvos nekilnojamojo turto asociacijos prezidentas; prof. habil. dr.
Robertas Jucevičius, Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakulteto Strateginio
valdymo katedros vedėjas, Verslo strategijos instituto direktorius; Oskaras Koršunovas, teatro
režisierius; dr. Vladas Lašas, Amerikos prekybos rūmų valdybos narys, UAB „Skubios siuntos“
generalinis direktorius; Ilja Laurs, vienintelės lietuviško kapitalo įmonės, turinčios savo biurą
JAV mokslo ir technologijų lopšyje, Silicio slėnyje, „GetJar“ įkūrėjas ir vadovas; Edgaras
Leichteris, Žinių ekonomikos forumo direktorius; Petras Masiulis, UAB „TELE 2“ generalinis
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direktorius; dr. Nerijus Pačėsa, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto rektorius; dr. Ainė
Ramonaitė, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentė;
Arminta Saladžienė, AB „NASDAQ OMX Vilnius“ prezidentė; dr. Ramūnas Vilpišauskas,
Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktorius; Gintaras
Vitkus SJ, Nacionalinės katalikiškųjų mokyklų asociacijos vadovas; Antanas Zabulis, Ministro
Pirmininko visuomeninis konsultantas informacinės visuomenės klausimais, UAB „Omnitel“
prezidentas.
Valstybės pažangos taryboje taip pat dirbs ūkio ministras Dainius Kreivys, susisiekimo
ministras Eligijus Masiulis, energetikos ministras Arvydas Sekmokas, švietimo ir mokslo
ministras Gintaras Steponavičius, teisingumo ministras Remigijus Šimašius, finansų ministrė
Ingrida Šimonytė, kultūros ministras Remigijus Vilkaitis, Respublikos Prezidentės vyriausieji
patarėjai Virginija Būdienė ir dr. Nerijus Udrėnas, Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos
Sąjungoje ambasadorius, nuolatinis atstovas Europos Sąjungoje Rytis Martikonis, Lietuvos
banko Ekonomikos departamento direktorius dr. Raimondas Kuodis.
Valstybės pažangos tarybos patvirtinimas – pirmas žingsnis, paspartinsiantis Lietuvos
ilgalaikės pažangos strategijos „Lietuva 2030“ rengimo procesą, kuriame bus kviečiami
dalyvauti visi Lietuvos žmonės. Norintys prisidėti prie Lietuvos ilgalaikės pažangos strategijos
„Lietuva 2030“ rengimo galės teikti pasiūlymus. Numatoma inicijuoti atvirą forumą „Lietuva
2030“ iš savivaldybių, asocijuotų verslo struktūrų, politinių partijų, profsąjungų, nevyriausybinių
organizacijų atstovų ir kitų suinteresuotų grupių, idėjų generavimo centruose vyks diskusijos
dėl Lietuvos ilgalaikės pažangos vizijos. Bus sudaromos specialios teminės darbo grupės – jau
pernai Ministro Pirmininko tarnybos iniciatyva pradėtos organizuoti neformalios diskusijos,
keletą mėnesių aktyviai veikia neformali Kūrybinės visuomenės darbo grupė.
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