Valstybės pažangos tarybos
posėdis Nr. 1
2022 m. vasario 9 d.

Posėdžio darbotvarkė
LAIKAS

KLAUSIMAS

PRANEŠĖJAS

17:30 – 17:40

Įžanginis žodis

Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė,
Seimo Ateities komiteto pirmininkas Raimundas
Lopata,
Vilniaus universiteto rektorius Rimvydas Petrauskas

17:40 – 17:50

Valstybės pažangos tarybos darbo
reglamento projekto aptarimas ir
tvirtinimas

Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė

17:50 – 18:15

Valstybės pažangos strategijos „Lietuva
2050“ rengimo metodologijos pristatymas

Vilniaus universiteto TSPMI Jean Monnet
profesorius Ramūnas Vilpišauskas (Vilniaus
universiteto Strateginio planavimo skyriaus vadovė
Erika Vaiginienė)

18:15 – 18:55

Diskusija apie Valstybės pažangos
strategijos rengimą ir Valstybės pažangos
tarybos narių įsitraukimą

Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė
(Ministrės Pirmininkės patarėjas Darius Žeruolis)

18:55 – 19:00

Sprendimas dėl Valstybės pažangos
strategijos „Lietuva 2050“ rengimo
metodologijos ir posėdžio apibendrinimas

Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė

Kokiu tikslu susirinkome?
Tarybos veiklos tikslas – telkti valstybės institucijų ir įstaigų bei visuomenės pajėgas
valstybės ir visuomenės ateities raidos analizavimui, modeliavimui ir projektavimui,
valstybės pažangos idėjų sklaidai ir šiais klausimais teikti pasiūlymus Vyriausybei.
Tarybai pavesta:
1. inicijuoti reguliarias viešąsias diskusijas valstybės ir visuomenės ateities raidai ir
valstybės pažangos idėjoms bei jų įgyvendinimui aptarti;
2. dalyvauti rengiant Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“ projektą,
Strateginio valdymo įstatyme nurodytų strateginio lygmens planavimo dokumentų,
prireikus – ir kitų valstybės strategijų projektus, teikti dėl jų pasiūlymus Vyriausybei;
3. dalyvauti prižiūrint valstybės pažangos strategijos įgyvendinimą, inter alia,
svarstant pažangą, pasiektą įgyvendinant valstybės pažangos strategiją ir nacionalinį
pažangos planą, taip pat teikti Vyriausybei su pasiekta pažanga susijusias išvadas,
pasiūlymus ir rekomendacijas.

1 KLAUSIMAS: darbo reglamento projektas
Svarbu žinoti:
• Pagrindinė Tarybos veiklos forma yra posėdžiai, kuriuos savo iniciatyva sukviečia
Tarybos pirmininkas.
• Tarybos posėdį gali inicijuoti bet kuris Tarybos narys, jei tam pritaria Tarybos
pirmininkas arba daugiau nei pusė Tarybos narių.
• Tarybos pirmininko arba posėdį inicijavusio Tarybos nario ar Tarybos narių grupės
siūlymu, posėdis arba jo dalis gali būti viešas.
• Tarybos posėdyje negalintis dalyvauti Tarybos narys savo nuomonę ir pasiūlymus dėl
darbotvarkėje svarstomų klausimų ir su jais susijusių sprendimų priėmimo gali pateikti
elektroniniu paštu iki posėdžio.
• Tarybos posėdyje sprendimai priimami bendru sutarimu, kurio ieško Tarybos posėdžio
pirmininkas, o jo nepavykus rasti, teikia klausimą Tarybos narių balsavimui.
• Jei dėl kurio nors Tarybos posėdyje svarstomo klausimo Tarybos nariui kyla interesų
konfliktas, jis jį deklaruoja posėdžio pirmininkui, nusišalina nuo klausimo svarstymo ir
nedalyvauja priimant Tarybos sprendimą.

2 KLAUSIMAS: „Lietuva 2050“ metodologija
Valstybės pažangos strategija – ilgesnės negu 20 metų trukmės
dokumentas, kuriame nustatoma valstybės pažangos vizija, jai įgyvendinti
reikalingos valstybės vystymosi kryptys ir poveikio rodikliai, rodantys
siekiamus socialinės, ekonominės ir aplinkos būklės pokyčius šalies mastu.
„Lietuva 2050“ yra:
• Vyriausybės įpareigojimas pagal Strateginio valdymo įstatymą (pateikti
Seimui svarstyti iki 2023 m. kovo 10 d.).

• XVIII-osios Vyriausybės įsipareigojimas pagal Vyriausybės programos
įgyvendinimo planą.
• Vienas iš 13 Ministrės Pirmininkės strateginių projektų portfelio darbų.

Kas yra ateities įžvalgos ir kodėl jos pasirinktos?
• Ateities įžvalgos – orientuotos į ateitį, susijusios su viešąja politika,
paremtos dalyvavimo principu.
• Ateities įžvalgų rengimas yra sistemingas procesas, kuriame dalyvauja platus
suinteresuotų šalių ratas ir kurio metu sukuriamas kolektyvinis žinojimas
apie vidutinės trukmės ir ilgalaikę ateitį.
• Strateginio valdymo įstatymas ir Strateginio valdymo metodika įpareigoja
Valstybės pažangos strategiją rengti naujausiais prognozavimo metodais ir
vadovaujantis ateities vertinimo principu.
• EBPO rekomendacija „tobulinti strateginį planavimą, stiprinant į ateitį
orientuotos vizijos dedamąją ir didinant atsparumą ateities sukrėtimams“.
• Strategijos „Lietuva 2030“ trūkumai: nepakankamas dėmesys tarptautiniam
kontekstui, globalioms tendencijoms, spartesniems, nei manyta, klimato
kaitos pokyčiams.
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Rengėja – Vyriausybės kanceliarija, partneriai: Seimo Ateities komitetas, Vilniaus universitetas ir STRATA.

3 KLAUSIMAS: VPT narių įsitraukimas
Įsitraukimo lygiai:
4. Dalyvavimas kituose renginiuose ir
komunikacijos veiklose
3. Dalyvavimas kelrodžių (veiksmų planų) rengime

2. Dalyvavimas scenarijų dirbtuvėse ir teminėse diskusijose

1. Dalyvavimas Valstybės pažangos tarybos posėdžiuose

Valstybės pažangos tarybos posėdžių planas
NR.

POSĖDŽIO TEMOS

LAIKAS

1

Darbo reglamento, „Lietuva 2050” metodologijos ir VPT Vasario 9 d.
veiklos aptarimas

2

Scenarijų rengimo dirbtuvių rezultatų pristatymas ir
aptarimas

Balandis

3

Scenarijų gilinimo ir teminių diskusijų rezultatų
pristatymas ir aptarimas

Birželis

4

Labiausiai pageidaujamo scenarijaus pasirinkimas ir
sprendimas dėl kelrodžio (-ių) apimčių

Rugsėjis

5

„Lietuva 2050” projekto aptarimas

Gruodis

Artimiausi įvykiai | Scenarijų dirbtuvės ir diskusijos
DATA
Kovo 7-8 d.

RENGINYS

VIETA

Tendencijų reikšmingumo nustatymo dirbtuvės

Nuotoliu

Aktualių ateities problemų identifikavimo
dirbtuvės naudojant Ateities trikampio metodiką

VU MKIC

Bazinių scenarijų parengimo dirbtuvės

VU MKIC

Viešos teminės diskusijos (7-8 renginiai)

Įvairios
lokacijos

Scenarijų gilinimo ir „Kas jei…?“ parengimo
dirbtuvės

VU MKIC

13-17 val. / 9-13 val.

Kovo 17 d.
9-17 val.

Kovo 29 d.
9-17 val.

Balandis
– gegužė
Birželio pr.

Kitos veiklos ir komunikacija
• Atviros diskusijos apie Lietuvos ateitį Vilniuje ir regionuose.
• Bendrakūrėjų renginiai Vilniuje ir regionuose.
• Jūsų pristatymas lietuva2050.lt svetainėje ir Facebook puslapyje
(atsiųsime komunikacijos vienlapį – prašysime nuotraukų ir kt.).
• Dalyvavimas TV, radijo laidose, interviu žiniasklaidai ir kt. (mes
inicijuosime ir kviesime Jus dalyvauti).
• Jūsų asmeninė komunikacija – įžvalgos, komentarai žiniasklaidai,
įrašai socialiniuose tinkluose ir pan. (prašysime pasidalinti
nuorodomis su mumis).

Mūsų bendravimas | Tarp posėdžių
• Bendraujame el. paštu (sukursime el. pašto grupę, pasidalinsime
visų narių sąrašu su el. paštais).
• Pakviesime prisijungti prie Facebook grupės neformaliam
bendravimui drauge su bendrakūrėjais ir ekspertais.
• Kviesime pasižymėti temas, kuriose norėtumėte įsitraukti giliau.
• Visais VPT veiklos klausimais kviečiame kreiptis į sekretoriatą, kuris
esant poreikiui nukreips pas atsakingus asmenis.
Kontaktinis el. paštas Lietuva2050@lrv.lt, tel. nr. 866842721.

Laikas diskusijai:
Valstybės pažangos tarybos darbo reglamentas
„Lietuva 2050“ metodologija ir darbų planas
Valstybės pažangos tarybos įsitraukimas

Jūsų klausimai ir siūlymai

Kas Jūsų laukia po posėdžio?

1.
2.
3.
4.

Registracija į scenarijų dirbtuves.
Pasiskirstymas temomis.
Informacijos vienlapis dėl komunikacijos.
Kitas VPT posėdis – balandžio mėn.

AČIŪ JUMS!
Iki kitų susitikimų!

