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Dėl „Lietuva 2050“ vizijos ir strateginių ambicijų 

 

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija (toliau - Asociacija) išnagrinėjo konsultacijoms pateiktą 
medžiagą ir teikia šias pastabas bei pasiūlymus. 

1. Asociacija siūlo keisti pirminį „Lietuva 2050” vizijos pasiūlymą: „ŠIAURINĖ ŽVAIGŽDĖ 
LIETUVA: KŪRYBINGŲ ŽMONIŲ VALSTYBĖ, KURIOJE NORISI GYVENTI“, nes 
Šiaurinės žvaigždės kaip Šiaurės krypties simbolis visuomenei gali asocijuotis su skaudžia istorine 
atmintimi – tremtimis, agresija, todėl silpnins vizijos paveikumą ir patrauklumą. 
Asociacija siūlo diskusijoms naują „Lietuva 2050“ vizijos formuluotę: „LIETUVA – ŠVIESI IR 
TEISINGA, DOROS VALSTYBĖ, KURIOJE NORISI DIRBTI IR GYVENTI.“ Tokia 
formuluotė gana tiksliai atspindi visų Lietuvos piliečių lūkesčius, įkūnytus valstybiniame himne. 

2. Asociacija pritaria dviejų svarbiausių pokyčių veiksnių atrinkimo principui. Tačiau nemano, kad 
ateities scenarijų konstravimas ašyje autokratija-demokratija yra prasmingas: LR Konstitucija 
nedviprasmiškai apibrėžia Lietuvą kaip demokratinę respubliką, todėl dalis scenarijų iš karto turi 
būti atmesti. 
Asociacija siūlo, kad pagrindiniai pokyčių veiksniai būtų siejami su dviem pagrindinėmis 
visuomenės gyvenimo sritimis: materialiąja ir dvasine (nematerialiąja). 

3. Sutikdama su siūlomu veiksniu „Švietimo sistemos transformacija“, Asociacija siūlo antrą, 
dabartiniu laikotarpiu pokyčius materialiojoje veikloje geriausiai atspindintį veiksnį „Technologijų 
revoliucija“. 
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Tai, kad technologinių pokyčių aspektas buvo pernelyg nuvertintas konsultacijoms pateiktoje 
medžiagoje, liudija toks, susijęs su žemės ūkiu, tekstas („Prie ES žaliojo kurso reikalavimų 
neprisitaikęs žemės ūkis (vyrauja stambūs žemvaldžiai)...“; Lietuva 2050 Valstybės ateities 
scenarijai, 40 psl. ).  
Asociacija pabrėžia, kad yra priešingai: ūkiai, kurie sugeba investuoti į modernias 
technologijas, kaip tik geriausiai atitinka Žaliojo kurso reikalavimus, neblogindami 
perdirbamosios pramonės aprūpinimo žaliavomis, o vartotojų - maistu. Pvz., Tiksliojo 
tręšimo dėka augalai trąšas pasisavina 2-3 kartus geriau, negu jas beriant senoviškai, o 
tiksliai subalansuotas šėrimas leidžia sumažinti gyvulių išskiriamo ŠESD kiekį produkcijos 
vienetui 30 ir daugiau proc. Pavyzdžių yra labai daug. 

4. Pagrindinio „technologijų revoliucijos“ veiksnio poveikio aptarimui Asociacija prašo rasti 
galimybę pakviesti dalyvauti ir žemės ūkio srities atstovus, visų pirma, praktikus-gamybininkus, 
ko nebuvo padaryta. Kadangi Lietuvoje žemės ūkio mokslui neskiriamas reikiamas dėmesys (dėl 
ko apgailestaujame), o diegiami kitų šalių, dažnu atveju esančių skirtingose klimatinėse sąlygose, 
seni metodai, jie padės „Lietuva 2050“ vizijos autoriams rasti tinkamiausius ir reikiamus Lietuvai 
sprendimus. 
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