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Pagrindinės Lietuvos problemos
 Valdžios atstovų ciniško savanaudiškumo papročiai;

 Valdžios įstaigų veiklos neskaidrumą ir suvešėjusią 
korupcija;

 Nevienodas ir interesų įtakojamas teisingumas;

 Smunkantis ekonomikos prieaugis;

 Didžiulė socialinė diferenciacija;

 Didelė gyventojų emigracija;

 Ryšio su tėvyne ir valstybe silpnėjimas;

 Žmones skurdinanti dviženklė infliacija;

 Gresiantis energetikos kainų šuolis.



Valdžia ir visuomenės gyvenimas
 Strateginė kryptis - socialinio dialogo bei pilietinės 

visuomenės plėtra, užtikrinanti harmoningus 
santykius tarp valdžios ir visuomenės grupių

 Uždaviniai:

o Reformuoti politinės administracinės sistemos 
vadybos stilių ir kultūrą,įdiegti gero administravimo 
praktiką.



Socialinės raidos srityje
 Strateginė kryptis - fizinis, teisinis ir socialinis asmens 

saugumas.

 Uždaviniai:

o Užtikrinti visų visuomenės sluoksnių ir grupių tolygų 
proporcingą dalyvavimą naudojantis didėjančios 
bendrosios gerovės rezultatais;

o Sparčiau įgyvendinti kompleksines priemones, 
mažinančias socialinęatskirtį ir prioritetiškai 
keliančias kaimo vietovėse gyvenančių 
žmonių gyvenimo kokybę.



Mokslo ir žinių srityje
 Strateginis kryptis - žmogiškojo veiklos potencialo 

plėtra.

 Uždaviniai:

o Vystyti, remti ir plėsti mokslo tyrimus, gilinti Lietuvos 
mokslo integraciją į tarptautinius tyrimų tinklus.

o Vykdyti visuomenės mokslinimą ir brandinti žinių 
visuomenę.



Ūkio plėtros srityje
 Strateginė kryptis - darni ekonominė plėtra.

 Uždaviniai:

o Su ES parama efektyviai kurti modernią 
infrastruktūros sistemą – integralią tarptautinės 
infrastruktūros sistemos dalį.

o Užtikrinti stabilų ekonomikos ir nacionalinio 
konkurencingumo augimą.

o Stabdyti ir mažinti infliaciją.



Energetinio saugumo srityje
 Strateginė plėtros kryptis - Integruoti Lietuvos 

energetikos sistemas į ES sistemą; didinti energijos 
sektorių efektyvumą.

 Uždaviniai:

o Taupyti energiją: iš esmės padidinti ūkio energetinį 
efektyvumą, sumažinti pastatų energijos nuostolius.

o Didinti nuo dujų ir naftos nepriklausančios elektros ir 
šilumos energijosgeneravimo pajėgumus.




