
TURI MINČIŲ – DOVANOK NAUJOJO TŪKSTANTMEČIO VIZIJĄ 

LIETUVAI! 
 

 

Savaitraštis „Atgimimas” jau trečią kartą skelbia konkursą „Padovanok Lietuvai viziją“ ir 

kviečia visus Lietuvos ateičiai neabejingus žmones siūlyti savąjį šalies sėkmės receptą 

Tūkstantmečio Lietuvai. 

 

Konkursą „Padovanok Lietuvai viziją” globoja Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia 

Grybauskaitė. 

 

Konkurso prizinis fondas – 15 tūkstančių litų.  

 

Specialiuosius prizus įsteigė bendrovės „Omnitel” ir „Stumbras”. 

 

 „Mūsų tikslas – paraginti visuomenę mąstyti ne apie krizę, o apie ateitį. Norime skatinti suvokimą, 

kad už savo gyvenimą ir valstybės likimą esame atsakingi mes patys, o ne valdžia”, – sako 

„Atgimimo” vyriausioji redaktorė Indrė Makaraitytė. 

 

„Šiandien reikia gerų idėjų, ką ir kaip keisti Lietuvoje, kad taptume klestinčia šalimi. 

Sveikiname ir remiame „Atgimimo” iniciatyvą paskatinti žmones netylėti, mąstyti, diskutuoti. 

Ypač lauksime pasiūlymų tema  „Lietuva pasaulyje, pasaulis Lietuvoje”.  

 

Tai bus žmonių indėlis rengiant „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įtraukimo į valstybės 

gyvenimą ir kompleksinės Lietuvos valstybės politikos adaptavimo globalizacijos sąlygomis – 

kūrimo strategiją”,  – įsitikinęs l.e.p. užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas. 

 

Konkurse kviečiami dalyvauti visi Lietuvos piliečiai. Organizatoriai taip pat kreipiasi į užsienyje 

studijuojančius ir jau įsikūrusius lietuvius, neabejingus savam kraštui, ir ragina siūlyti idėjas, kaip 

padaryti, kad Lietuva būtų patraukli gyventi ir kurti.  Vizijų laukiame ir iš verslininkų, kurie turi 

idėjų, kaip Lietuvai išbristi iš krizės.  

 

Kad verslininkai nėra abejingi rodo ir jų parama Vizijų konkursui, kurią suteikė bendrovės „Eika”, 

Omnitel”, „G4S”, „Stumbras”. 

 

Robertas Dargis, bendrovės „Eika” vadovas ir vienas konkurso, pradėto prieš keletą metų, 

iniciatorių, sako, kad valdžia, pritrūkusi minčių, kokių priemonių imtis, turi pasikliauti savo 

žmonėmis – mokesčių mokėtojais ir rinkėjais, kurie kaip ir valdžia yra ir nori būti atsakingi už savo 

valstybę.   

 

 „Valstybės klestėjimas neįsivaizduojamas be atsakingo verslo. „Stumbras” dalyvauja šiame 

projekte, nes mums svarbu, kokią Lietuvos perspektyvą nori matyti šios šalies piliečiai”, – sako 

bendrovės rinkodaros direktorius Algirdas Čiburys. 

 

Vizijų kūrėjams organizatoriai siūlo aštuonias temas: 

 

Lietuva 1009–2009. Kas toliau? 

 

Per tūkstantį metų Lietuva buvo ir didžiausia Europos valstybė, ir milžiniškos totalitarinės valstybės 

provincija. Ir vienos pirmųjų konstitucijų pasaulyje autorė, ir paskutinė pagoniška valstybė 



Europoje. Tūkstantmetis yra ne tik gera proga apžvelgti tai, kas buvo, bet ir puiki galimybė sukurti 

bendrą ilgalaikę mūsų valstybės viziją. 

 

Lietuvos iššūkis krizei – Tavo veiksmų planas valstybei 

 

Pasaulinė krizė užklupo nepasiruošusius tiek mūsų valstybės vadovus, tiek paprastus piliečius. 

Didėjantis nedarbas, bankrutuojančios įmonės, augantys mokesčiai verčia mus visus peržiūrėti 

prioritetus ir ieškoti išeičių iš susidariusios padėties bendromis pastangomis. Kovojant su krize 

priimami sprendimai iš esmės nulems, ar artimiausiu metu Lietuva taip ir liks Europos užkampiu, ar 

pagaliau pateisins Baltijos tigro vardą. 

 

 

Lietuva pasaulyje, pasaulis Lietuvoje 

 

Daugybės lietuvių, išsimėčiusių po pasaulį, santykis su Tėvyne yra nevienareikšmiškas. Nors 

dauguma iš jų jaučia Lietuvai sentimentus, tačiau teigia niekuomet negrįšią atgal. Antra vertus, tai 

potencialiai geriausi Lietuvos ambasadoriai pasaulyje. Kokios priemonės padėtų suartinti Lietuvą su 

po pasaulį išsisklaidžiusiais tautiečiais ir teikti abipusę naudą? 

 

Bendruomenių idėjos – visuomenės varomoji jėga  

 

Visi sutinkame, jog iniciatyvų „iš apačios” stoka kuria bejėgiškumo ir abejingumo jausmą 

visuomenėje. Būtent todėl itin svarbu yra dalytis tiek jau įgyvendintų bendruomeninių ir pilietinių 

iniciatyvų receptais, tiek ir naujų iniciatyvų vizijomis. 

 

Augink atsakingai! Vaikai – Lietuvos viltis 

 

Šiandienos vaikai po keliasdešimties metų bus Lietuvos veido formuotojai, tad tai, kaip auklėsime 

juos dabar, nulems, kas valdys šalį ateityje. Būtent todėl smurtas šeimose, beglobiai vaikai, vaikų 

nusikaltimai yra tie iššūkiai, kuriuos reikia priimti čia ir dabar. 

 

XXI amžius ir mano sveikata 

 

Nesibaigianti sveikatos apsaugos sistemos reforma gerovės nesukuria nei gydytojams, nei 

pacientams. Kiek atsakomybės už visuomenės sveikatą turėtų prisiimti mūsų mokesčių 

perskirstytoja valstybė, kiek atsakomybės turėtų tekti darbdaviams ir kiek – patiems žmonėms? 

Kaip turėtų būti sustyguota sveikatos apsaugos sistema, kad geriausių gydytojų konsultacijos ir 

profesionali pagalba būtų prieinama visiems? 

 

e.Lietuva – kokios elektroninės Lietuvos mums reikia? 

 

Naujosios technologijos vaidina vis svarbesnį vaidmenį mūsų gyvenimuose, tačiau kol kas tai 

vyksta stichiškai, nenustačius aiškių bendrų prioritetų. Ką reikia daryti, kad Lietuva iš tiesų taptų 

„žinių valstybe”? 

 

Ar Lietuva gali/turi būti „žalia” valstybė? 

 

Aplinkosauga klimato kaitos akivaizdoje yra vis aktualesnė tema, apie ją turi kalbėti ir galvoti ne tik 

valdžios struktūros, bet ir eiliniai piliečiai. Kiekvienas pasiūlymas ir kiekviena net ir mažiausia 

iniciatyva įgauna neįkainojamą vertę. 



 

 

Konkurso sąlygos: 
 

 Vizijų laukiame iki rugsėjo 30 d. 

 Teksto apimtis – ne daugiau kaip 10 puslapių 

 Kiekvienos vizijos pradžioje pateikti trumpą santrauką 

 Pasiūlyti savo viziją gali ir asmuo, ir organizacija 

 Vizijos siunčiamos: elektroniniu paštu – vizija@atgimimas.lt arba paprastu paštu – 

„Padovanok Lietuvai viziją”, T.Vrublevskio g.6, LT 01143 Vilnius 

 Vizija turi atitikti vieną pasiūlytų temų 

 

Konkurso darbus vertins Elena Leontjeva, Monika Garbačiauskaitė, Indrė Makaraitytė, Robertas 

Dargis, Antanas Zabulis, Vladas Lašas, Vygaudas Ušackas, Algis Čaplikas, Algirdas Čiburys, 

Tomas Balžekas, Alvydas Jokūbaitis, Romas Sakadolskis.   

 

Labiausiai patikusią viziją rinks ir interneto skaitytojai portale www.delfi.lt.   

 

Daugiau informacijos: 

 

Dalia Jankaitytė, dalia@atgimimas.lt 

Vytautė Šmaižytė, vytaute@atgimimas.lt 

 

Telefonas pasiteirauti: (8 ~ 5) 261 9608; (8 ~ 5) 231 3424 


