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Kodėl Lietuvai reikalinga konceptuali idėja 
 
Šiandieninis pasaulis – viena rinka. Tokioje rinkoje kiekviena šalis privalo kovoti už pasaulio investuotojų, 

turistų, vartotojų, studentų, verslių ir kūrybingų žmonių, tarptautinių sporto ir kultūros renginių, tarptautinės 

žiniasklaidos, kitų šalių žmonių ir valdžios dėmesio ir pagarbos dalį. Šiuolaikiniame pasaulyje dauguma žmonių 

ir organizacijų neturi laiko susipažinti, kokia iš tikrųjų šalis yra, tad savo nuomonę ir sprendimus grindžia 

susiformavusiomis klišėmis ir stereotipais – egzistuojančiu šalies įvaizdžiu. Šalies įvaizdis daro įtaką 

sprendimams joje investuoti, ją aplankyti, vartoti joje sukurtus ar pagamintus produktus, surengti joje 

tarptautinius renginius. Šį sąrašą galima tęsti be galo – aišku, jei apie šalį iš viso yra pagalvojama. 

 

Dabartinė Lietuvos problema yra ne jos įvaizdis, o tiesiog jos nežinojimas (Priedas Nr. 1). Žmonės nežino apie 

šalį ir jos pasiekimus ne todėl, kad ieško informacijos ir jos neranda, o todėl, kad jie nelinkę tos informacijos 

ieškoti. Lietuva seniai nepateikė pasauliui iš tikrųjų įdomių naujienų, tad Lietuva, išskyrus artimiausių kaimynų 

akyse, ir neturi jokio įvaizdžio.  

 

Reikalinga aiški ir apčiuopiama, pasauliui įdomi konceptuali idėja, kuri motyvuotų Lietuvos žmones ir kurios 

rėmuose jie galėtų rasti argumentų ir pasakotų savo istorijas, taip pristatydami šalį. Visų pirma Lietuvai 

reikalingas „veidas“ jos piliečių akyse, kuris taptų įrankiu atstovauti jai pasaulyje. Šalies vidinės visuomenės 

konceptualios idėjos suvokimas bei aktyvus palaikymas yra stipriausias ir svariausias veiksnys formuojant 

išorinį šalies įvaizdį. 

 

Deja, šiandien Lietuvos piliečiai vertina savo šalį prasčiau nei kitų šalių žmonės. Tai ypatinga  problema – jei 

šalies nevertina jos pačios piliečiai, sunku tikėtis, kad kas nors kitas ją vertins pakankamai gerai. S. Anholto 

Tautų prekių ženklų indeksas tai akivaizdžiai patvirtina – geriausiai vertinamos šalys yra numeris vienas tų 

šalių piliečiams. Todėl konceptuali idėja turi būti ne tik aiški ir patraukli pristatant Lietuvą pasaulyje, bet ir 

teigiamai nuteikianti pačius šalies piliečius. 

 

Svarbu suvokti, kad Lietuvos konceptuali idėja, priimta Lietuvos piliečių ir sėkmingai atstovaujanti šaliai 

pasaulyje, neišvengiamai taps lietuvių tapatybės ašimi. Šis sėkmingai įgyvendinamas sprendimas 

neišvengiamai paveiks tolesnį Lietuvos visuomenės ir šalies vystymąsi. 

 

Konceptuali idėja 
 

Konceptuali idėja – tai aiški vienijanti idėja, kokia šalis Lietuva yra ir siekia būti. Idėja įpareigoja šį darinį būti 

vientisą, jungiantį ir tuo pačiu metu – apčiuopiamai konkretų. Konceptualumas įpareigoja, kad šio darinio 

pagrindu galima rasti ar sukurti įvairių išraiškos formų, kaip šią idėją materializuoti.  

 

Nors prie jos vedanti analizė ir gali būti itin sudėtinga, rezultatas privalo būti ganėtinai paprastas – kitaip 

Konceptuali idėja nebus aiškiai suvokta ir tinkamai perimta daugybės šalies subjektų, todėl netaps jų veiksmų 

gidu. 

 

Šalies įvaizdis yra sukuriamas tos šalies veiksmais ir elgsena išreikštais konkrečiais įvykiais. Priešingai 

populiariai nuostatai, dar nė vienos šalies įvaizdis nebuvo sukurtas tiesiog logotipu ar šūkiu. Reikalingas 

instrumentas, kuris užtikrintų šių veiksmų kryptingumą, sąsają bei sąryšį su egzistuojančia šalies reputacija – 

kitaip jie nepadės formuoti norimą šalies įvaizdį, prieštaraus vieni kitiems ar tiesiog nebus tarptautinės 



 puslapis 4

visuomenės suprasti, tad ir priimti. Tam, kad kryptingai būtų kuriami ir susiejami įvykiai, reikalinga konceptuali 

idėja, kuri būtų atsparos taškas kuriant ir atrenkant įvykius. Tuo tarpu komunikacijos vaidmuo yra pristatyti tuos 

veiksmus ir elgseną, susieti juos ir paskatinti jų įsisavinimą tarptautinėje visuomenėje. 

 
Ekspertų grupės darbo tikslas 
 
Ekspertų grupės tikslas – sukurti aiškią, įkvepiančią, Lietuvos piliečius motyvuojančią ir pasauliui įdomią 

konceptualią idėją, kuri būtų tinkama ir tikėtina Lietuvai ir kuri galėtų išsiskirti pasauliniame kontekste. Idėją, 

suteikiančią Lietuvai „veidą“, kuris būtų patrauklus Lietuvos piliečiams bei įdomus pasaulyje. 

 

Iki šiol buvo atlikta įvairaus pobūdžio tyrimų ir studijų, skirtų ar susijusių su Lietuvos įvaizdžio formavimo 

strategijos projektu. Yra daugiau nei pakankamai informacijos bei analizės, o naujų tyrimų ir studijų surenkama 

informacija iš esmės nedaro įtakos situaciniam Lietuvos vertinimui. Tačiau formuluojant konceptualią idėją 

akivaizdžiai trūksta kryptingumo ir kūrybingumo, kad ji būtų įdomi pasauliui bei motyvuojanti Lietuvos piliečius. 

Nesistengiant sumenkinti šių studijų galima teigti, kad jos tėra tiriamojo bei analitinio pobūdžio, tačiau 

niekuomet nebuvo imtasi apibrėžti Lietuvos konceptualios idėjos – kaip norima, kad Lietuvos piliečiai ir 

pasaulis matytų Lietuvą. Tokios idėjos formulavimas, deja, nėra tiktai tiriamojo ir analitinio pobūdžio – tam, kad 

tokia idėja būtų aiški, įkvepianti, motyvuojanti Lietuvos piliečius bei įdomi pasauliui, o kartu būtų tinkama ir 

tikėtina Lietuvai ir galinti ją išskirti pasauliniame kontekste, būtinas sąsajų informacijoje įžvelgimas, 

kūrybingumas ir vizionieriškumas. 

 

Realiai galima teigti, kad ankstesni konceptualios idėjos formulavimai iki šiol nedavė siektų rezultatų, todėl 

ekspertų grupė skyrė didžiąją savo energijos dalį alternatyvioms konceptualioms idėjoms sukurti ir įvertinti – 

kiek jos tinkamos ir tikėtinos Lietuvai ir kokį strateginį potencialą jos teikia Lietuvai pasauliniame kontekste. 

Besirengdama šiam darbui ekspertų grupė atliko pagrindinių valstybės raidos dokumentų, įskaitant 2006 m. 

parengtos Lietuvos įvaizdžio formavimo strategijos projektą, analizę strateginio marketingo aspektu bei įvertino 

kitų šalių patirtį formuojant šalies įvaizdį (Priedai Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 ir Nr. 5). Sukūrusi bei įvertinusi alternatyvias 

konceptualias idėjas, ekspertų komisija atrinko kelias idėjas ir jų pagrindu konsultavosi su verslo, kultūros ir 

politikos veikėjais bei atliko viešąją kiekybinę apklausą Omnibuso metodu. Dvi labiausiai pasiteisinusios 

koncepcijos vėliau buvo aprašytos, detalizuotas jų pagrindimas, sugalvotos pavyzdinės idėjos joms 

įgyvendinti. Viena jų pateikiama šiame aprašyme. 

 

Lietuvos konceptuali idėja 

 

Lietuva – DRĄSI ŠALIS. 

 

Istorinėje išlikimo kovoje susiformavo lietuvio būdas – drąsus ir ryžtingas, tvirtas ir kovingas, užsispyręs ir 

atkaklus, tiesmukiškas, kartais ir stačiokiškas. Drąsa ženklina mūsų istoriją – nuo paskutinės pagonių tautos, 

sukūrusios savo valstybę Europoje, iki tautos, kuri inicijavo Sovietų Sąjungos sugriuvimą; novatorišką kultūrą – 

peržengianti įprastas žanro ribas ir sintezuojanti skirtingus menus; ekonominį augimą ir verslumo dvasią – 

regiono mažmeninės prekybos, biotechnologijų, lazerių pramonės lyderė; politinę regiono lyderystę, sporto 

laimėjimus ir kitas gyvenimo sritis. Mes, lietuviai, drąsiai imamės iniciatyvos, ryžtingai priimame sprendimus, 

kuriame ir diegiame inovacijas. Tokie mes esame, taip mes kuriame savo šalį, tokį pėdsaką mes paliekame 

pasaulyje. 
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Lietuvai kaip mažai šaliai tikslinga pagrįsti savo konceptualią idėją žmonių būdo bruožu, o ne bandyti lygintis 

pasiekimais su didesnėmis, turtingesnėmis ir sėkmingesnėmis šalimis. Žmonių būdo bruožas apibrėžia, kaip 

mes gyvename, dirbame ir kuriame – taigi kaip skiriasi tai, ką mes sukuriame, palyginti su kitais, ir ko verta 

tikėtis iš mūsų ateityje. 

 

Drąsa, žinoma, yra ne vienintelis Lietuvos žmonių tapatybės bruožas. Tačiau atidžiau išnagrinėjus kiekvieną 

tapatybės bruožą, drąsa tampa įdomiausia bei patraukliausia pagrįsti Lietuvos konceptualiai idėjai. Tarkime, 

darbštumas yra į žmonių savimonę įaugęs Lietuvos gyventojų bruožas. Tačiau tokių darbo rinkų kaip Kinija 

egzistavimas šią idėją daro nekonkurencingą, kartu šis bruožas neskatina modernios žinių ekonomikos ir 

informacinės visuomenės vystymosi. 

 

Lietuvos pristatymui pasaulyje ypatingai svarbią reikšmę turi geopolitinis regionas, kurio kontekste Lietuva 

save pristatys. Pagal susiklosčiusią praktiką Lietuva gali save priskirti keturiems regionams: Baltijos šalių, Rytų 

Europos, Rytų ir Vidurio Europos bei Šiaurės Europos. Išanalizavus kiekvieno regiono įvaizdį ir dabartinę 

Lietuvos situaciją, galima drąsiai teigti, kad Lietuvai patraukliausias Šiaurės Europos šalių kontekstas, nes šio 

regiono šalys suvokiamos kaip išprususios bei ekonomiškai stiprios, tuo tarpu kiti regionai tarptautinėje 

visuomenėje asocijuojasi su buvusiu sovietų bloku, pereinamosiomis ekonomikomis bei besiformuojančia 

visuomene. 

 
Konceptualios idėjos tikėtumas ir tikimas Lietuvai 
 
Lietuvos žmonių drąsaus elgesio pavyzdžių apstu įvairiose srityse. Visų pirma žmonių gyvenimo būde, kuris 

susiformavo istorinėje kovoje dėl tautos ir valstybės išlikimo. Lietuviai drąsūs, kovingi, ryžtingi, atkaklūs, 

užsispyrę, tiesūs, stačiokiški, verslūs, iniciatyvūs ir pragmatiški. Fiziškai mes stiprūs, gerai išsivystę, užgrūdinti 

atšiauraus klimato. Mūsų tauta išgyveno ypač sudėtingoje Rytų ir Vakarų sandūroje, neprarado savitumo net 

esant autoritarinei ir totalitarinei priespaudai. 

 

Ypač daug drąsos pavyzdžių lietuvių tautos istorijoje. Tai paskutinė pagonių tauta Europoje, įkūrusi savo 

valstybę, tauta, kurios kova dėl nepriklausomybės privedė Sovietų Sąjungą prie griūties. Tai ir LDK herojiškos 

kovos nuo Margirio legendos iki Žalgirio mūšio, tai ginkluota rezistencija nuo sukilimų iki partizaninio 

pasipriešinimo. Mūsų istorija kupina iškilių asmenybių – tai ir didieji kunigaikščiai, ir knygnešiai, ir politiniai 

kaliniai; žygdarbių – tai ir Dariaus ir Girėno skrydis, ir V. Vitkausko žygiai, ir Roko maršas; drąsių, savo epochą 

pralenkusių eksperimentų – tai ir 10 religinių konfesijų LDK, ir pirmoji Europoje konstitucija, ir Pavlovo 

Respublika. 

 

Lietuva Europoje šiandien labiausiai žinoma savo naująja kultūra – kultūra, kuri nebijo griauti įsisenėjusių 

stereotipų ir žengti į priekį. Lietuvių menininkai pasižymi novatoriškumu, ypač drąsa eksperimentuoti ir jungti 

skirtingas, iki tol atskirai funkcionavusias meno sritis. Pažymėtina šiuolaikinė dailė, džiazas, teatras ir jų 

deriniai su literatūra. Ypač – jau įtvirtinta džiazo ir literatūros sąveika, kuri daugelį atlikėjų veda į džiazo 

teatralizaciją bei performatyvinio elemento stiprėjimą literatūroje. Mūsų kultūra turtinga drąsiomis 

asmenybėmis: nuo K. Donelaičio, išdrįsusio hegzametru rašyti apie būrus, o ne dievus, B. Sruogos, išdrįsusio 

su humoru kalbėti apie tragiškus dalykus, J. Miltinio ir visos menininkų kartos, nepabijojusios pasipriešinti 

sovietinei sistemai, J. Mačiūno ir J. Meko, išdrįsusių pareikšti, kad menas yra gyventi, – iki autentiškai ir drąsiai 

pasauliniu mastu veikiančių O. Koršunovo, G. ir N. Urbonų, S. Ir P. Stanikų, Š. Saukos bei kitų. Daug 

kultūriniame gyvenime organizacinės iniciatyvos ir drąsos. Lietuvoje rengiami tarptautinės reikšmės kultūriniai 
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renginiai ir festivaliai: „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“, teatro festivalis „Sirenos“, Kauno džiazo 

festivalis, kino festivalis „Tinklai“ ir kiti.  

 

Lietuva – viena sparčiausiai augančių ekonomikų regione. Stiprus gerovės troškulys, vartojimo didinimo alkis 

bei verslus žmonių būdas sąlygoja drąsius ir pragmatiškus žingsnius versle. Jau šiandien Lietuva yra regiono 

mažmeninės prekybos, biotechnologijų ir lazerių pramonės lyderė. 

 

Užsispyrę, veržlūs ir siekiantys tikslo lietuviai mažai šaliai pelno daug sportinių laimėjimų. Pažymėtinas 

krepšinis, lengvoji atletika, dviračių sportas, dailusis čiuožimas, Lietuvos galiūnai. Dėl organizacinės iniciatyvos 

ir drąsos 2011 m. Lietuvoje vyks Europos krepšinio čempionatas. 

 

Tarptautiniame politiniame gyvenime Lietuva nebijo imtis iniciatyvos regiono mastu ir aktyviai siekia tapti 

politinio bendradarbiavimo centru, skatina stabilumo ir demokratijos plėtrą į rytus, nebijo drąsaus žodžio 

Rusijos atžvilgiu. Lietuvos iniciatyva buvo suburtas Vilniaus dešimtukas; Azerbaidžanas, Gruzija, Armėnija 

tapo ES naujosios kaimynystės politikos dalyviais. Lietuva aktyviai dalyvauja taikos palaikymo misijose 

Afganistane ir Irake.  

 
„Drąsios šalies“ konceptuali idėja turi visapusišką pagrindą tapti Lietuvos konceptualia idėja. Remiantis 

bendrovės „Vilmorus“ 2006 m. liepą atliktais tyrimais, drąsumui kaip Lietuvos žmonių tapatybės bruožui pritaria 

ir Lietuvos, ir užsienio ekspertai. Daug visuomenės komentarų, pabrėžiančių Lietuvos drąsą, išsakyta 

„Lietuvos įvaizdžio formavimo strategijos“ projekto viešinimo šalies visuomenei ir tikslinėms grupėms 

susitikimuose 2007 m. spalio–gruodžio mėnesiais. Pirminėse ekspertų grupės konsultacijose dalyvavę verslo, 

kultūros ir politikos veikėjai palankiai įvertino drąsios šalies koncepciją. Ypač energingo palaikymo ši 

koncepcija susilaukė verslo atstovų gretose – jų nuomone, drąsa yra išskirtinis, svarbus ir skatintinas lietuvių 

bruožas. 2007 m. gruodį bendrovės „Vilmorus“ atliktas kiekybinis tyrimas parodė, kad 66,7% Lietuvos piliečių 

pritaria teiginiui „lietuviai – drąsūs žmonės“,  63,3% pritaria teiginiui „Lietuva – drąsi valstybė“, o net 87% 

pritaria teiginiui „Lietuvos istorijoje yra daug drąsumo pavyzdžių“. Lietuvos drąsumas dažniau asocijuojasi su 

nepriklausomybės paskelbimu, aktyvia užsienio politika, kovingu nusiteikimu, iššūkių nesibaiminimu ir 

nesižeminimu prieš Rusiją. 

 
Lietuvos konceptualios idėjos vertinimas 

 

Vienas žymiausių pasaulio specialistų, dirbančių su šalių prekės ženklais, Simonas Anholtas siūlo vertinti 

šalies konceptualią idėją remiantis 6 kriterijais: kūrybinga, pasisavinama, aštri, motyvuojanti, svarbi, 

elementari. 

 

Kūrybinga – nuobodumo priešprieša. Užtikrina, kad šalis bus pastebėta informacijos perpildytame pasaulyje. 

Drąsumo savybė yra bendražmogiškai įdomi ir intriguojanti. Neveltui labiausiai paplitęs pasaulyje herojaus 

archetipas ir su juo susijusios istorijos remiasi herojaus drąsumu. Drąsa žada įdomias ir netikėtas istorijas. 

 

Pasisavinama – priklauso šiai vietai, bet ne kitoms. Drąsos idėja yra visiškai nauja Vidurio ir Rytų Europos 

regionui. Artimiausiai šią idėją iš dalies eksploatuoja Škotija, tačiau jos įvaizdis yra derinamas su kitais 

nacionaliniais atributais jos regiono kontekste, be to, jos drąsa yra kvestionuotina, turint omenyje tai, kad šiuo 

metu Škotija yra Didžiosios Britanijos sudėtyje. 
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Aštri – ne bendrinė, pasakojanti apibrėžtą, o ne visa apimančią istoriją. Pagrindinė „liga“, kuria serga įvaizdžio 

strategijos, stengdamosi sujungti įvairias nuomones bei patenkinti skirtingas interesų grupes, – jos tampa visus 

patenkinančios, bet neapčiuopiamos. Drąsumas yra aiški ir konkreti savybė. Vien tas faktas, kad drąsumas yra 

kritikuotinas, rodo, kad ši idėja yra konkreti ir aštri. 

 

Motyvuojanti – aiškiai skatinanti tam tikrą elgseną.  „Drąsios šalies“ konceptuali idėja skatina Lietuvos verslo, 

vyriausybines ir nevyriausybines organizacijas, kultūros veikėjus ir tiesiog piliečius elgtis ryžtingai, imtis 

iniciatyvos ir vertinti inovacijas. 2007 m. gruodį bendrovės „Vilmorus“ atliktas kiekybinis tyrimas rodo, kad 

drąsus elgesys Lietuvos žmonėms asocijuojasi su drąsa pasakyti, ką galvoji, iniciatyvumu – drąsa daryti tai, ko 

kiti nėra darę – ir pasipriešinimu stipresniajam. 

 

Svarbi – prasmingas pažadas kitų šalių žmonėms.  „Drąsios šalies“ konceptuali idėja yra įdomi tiek turizmo, 

tiek investicijų, tiek ir eksporto aspektais. Turizmo aspektu ji žada įdomius istorinių paminklų, šiuolaikinės 

kultūros ir žmonių gyvensenos potyrius. Investicijų aspektu ji apibrėžia liberalią verslo aplinką, imlią 

inovacijoms, bei darbo kultūrą, orientuotą į veiklą ir rezultatus. Eksporto aspektu – naujoviškus ir įdomius 

produktus bei paslaugas. 

 

Elementari – suprantama, naudotina ir praktiška kiekvienam. Tam, kad konceptuali idėja būtų įgyvendintina 

šaliai, ją turi suprasti, ja turi sugebėti naudotis ir jos rėmuose turi gebėti kurti tiek šalies valdžios organai, tiek ir 

paprasti šalies piliečiai. „Drąsumas“ yra elementari ir fundamentali sąvoka, apibrėžianti subjekto ar objekto 

veiklos būdą. Ši sąvoka yra visuotinai suvokiama ir kasdieniškai naudojama. Neegzistuoja elementaresnio 

lygio sąvokų. 

 
Lietuvos konceptualios idėjos priėmimas pasaulyje 
 

Bandant įvertinti Lietuvos pristatymo pasaulyje koncepciją, svarbu suvokti, kad šios koncepcijos vertinimas 

priklauso nuo konteksto, t. y. konkretaus veiksmo, jo turinio ir formos – kokį Lietuvos kaip drąsios šalies 

pristatymą išvys ir išgirs kitų šalių piliečiai. Siekiant palankaus vertinimo, Lietuvos konceptuali idėja privalo būti 

pristatyta šiuolaikinių demokratinių vertybių kontekste. 

 

Šiame skyriuje siekiama įvertinti Lietuvos konceptualios idėjos nekontekstinį vertinimą pasaulinėje 

bendruomenėje, t. y. kokias asociacijas žodžių junginys „Lietuva – drąsi šalis“ sukelia mus dominančių šalių 

piliečiams. Pirminiam vertinimui buvo pasirinktos šios šalys: Latvija, Estija, Skandinavijos šalys, Rusija ir JAV 

lietuvių diaspora.  

 

Vykdant tokio pobūdžio vertinimą reikėtų atlikti dominančių šalių piliečių nuomonės tyrimus. Šio projekto 

rėmuose tokio pobūdžio tyrimui lėšos nebuvo numatytos, tad šis vertinimas buvo atliktas remiantis ekspertinės 

grupės kontaktais  minėtose šalyse. 

 

Visų pirma „drąsios šalies“ konceptuali idėja yra netikėta kitų šalių gyventojams. Netikėta todėl, kad tai nėra 

įprastas būdas pristatyti šalį tarptautinėje bendruomenėje. Ji atkreipia dėmesį, tačiau dėl žinių apie Lietuvą 

trūkumo drąsumo sąvoka yra susiaurinama iki lietuvių tautos istorijos (tam be galo talkina tarptautinėje 

visuomenėje įsigalėjęs lietuvių kaip mažos tautos, kuri neišnyko istorijos tėkmėje, suvokimas). Deja, istorinis 

požiūriss yra per siauras ir nepasako kitų šalių piliečiams, ko jie gali tikėtis lankydamiesi Lietuvoje (išskyrus 

lankytinas istorines vietas), kodėl verta pirkti lietuviškus produktus ar investuoti Lietuvoje. 
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Ši konceptuali idėja gerai priimama artimiausių kaimynų – Latvijos ir Estijos piliečių. Latviai ir estai žino 

vidutiniškai daugiau nei kitų šalių piliečiai apie Lietuvą, gali vertinti gyvendami panašioje socialinėje ir 

ekonominėje terpėje bei žino, kad, kitaip negu jų valstybės, Lietuva turi ilgą ir turtingą valstybingumo istoriją. 

 

Skandinavai yra kur kas mažiau susipažinę su Lietuvos šiuolaikiniu gyvenimu, tad drąsumui priskiria tiktai 

mūsų šalies istoriją. Tuo tarpu „drąsios šalies“ konceptuali idėja Rusijoje dėl įtemptų Lietuvos ir Rusijos 

politinių santykių rizikuoja būti priimta neigiamai, jei ji nebus pateikta šiuolaikinio Lietuvos gyvenimo kontekste. 

 

JAV lietuvių diaspora ypač gerai priima Lietuvos kaip drąsios šalies konceptualią idėją. Ši idėja jiems atspindi 

lietuvių tautos istorinį išgyvenimą, lietuvišką būdą bei Lietuvoje vykstančius sparčius pokyčius . 

 

Apibendrinant tikėtiną reakciją į „Lietuvos – drąsios šalies“ konceptualią idėją, reikia pasakyti, kad intuityviai 

kitų šalių piliečiai priskiria drąsą istoriniam aspektui. Šį istorinį aspektą būtina papildyti šiuolaikine kultūra, 

verslo kultūra bei kitomis Lietuvos gyvenimo sritimis tam, kad ši Konceptuali Idėja gebėtų pasakyti, ko kitų 

šalių piliečiai gali tikėtis iš Lietuvos šiandien. 

 

Lietuvos konceptualios idėjos įgyvendinimo pavyzdinės idėjos 
 

Šalies įvaizdis yra sukuriamas tos šalies veiksmais ir elgsena išreikštais konkrečiais įvykiais. Neužtenka dirbti 

kryptingai ir kiekvienu veiksmu demonstruoti mūsų šalies drąsą, nors tai ir svarbu formuojant šalies 

visuomenės bei artimiausių kaimyninių šalių nuomonę. Būtina koncentruoti jėgas ir resursus, siekiant 

įgyvendinti didelio masto projektus (atsisakant daugelio mažesnių projektų), kurie galėtų atkreipti ne vien 

artimiausių kaimynų, bet ir tarptautinės visuomenės dėmesį į Lietuvą. Šiuo metu suplanuoti svarbiausi 

tarptautinės reikšmės įvykiai šalyje tinka ir privalo būti išnaudoti pristatant Lietuvą kaip drąsią šalį: 

 

1. Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009 m. 

2. Europos krepšinio čempionatas 2011 m. 

3. Nauji energetiniai projektai. 

 

Šie projektai yra svarūs Europos mastu, tačiau taip pat būtina įgyvendinti projektus, kurie susilauktų pasaulinio 

atgarsio. Kelios čia pateikiamos idėjos turėtų iliustruoti, kokio pobūdžio veiksmų reikia imtis mūsų šaliai, kad 

būtų atkreiptas pasaulio visuomenės dėmesys, o  Lietuva būtų pristatyta kaip drąsi šalis. 

 

1. „Gedimino laiškai“ architektams. Šio projekto tikslas – sukurti ir pastatyti pasaulinės reikšmės pastatą 

Lietuvoje, kuris savo ekstravagancija ir technologiniu pažangumu atkreiptų tarptautinės visuomenės 

dėmesį. Lietuvos Respublikos Vyriausybė didžiojo kunigaikščio Gedimino dvasioje kreiptųsi į žymiausius 

pasaulio architektus, kviesdama sukurti ir suprojektuoti ekstravagantiškiausią ir technologiškai 

pažangiausią pasaulyje visuomeninės paskirties pastatą. Konkurso būdu laimėjusio architekto vizija 

pavirstų laikmetį pralenkiančiu pastatu Vilniuje, o pats projektas pademonstruotų, kad Lietuva gali kurti 

pasaulinės reikšmės kultūrinius objektus. 

 

2. Vaidybinis filmas apie herojiškas LDK kovas. Pramoginio pobūdžio Holivudo vaidybinių filmų industrija – 

ne tik efektyvus būdas pasiekti žiūrovus visame pasaulyje, bet ir būdas atkreipti jų dėmesį bei palenkti 

širdis į savo pusę. Šiandieninis Lietuvos įvaizdis yra stipriai paveiktas Holivudo filmuose veikiančių 
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atsitiktinai sukurtų tariamai lietuvių tautybės personažų arba tariamai Lietuvoje vykstančių įvykių. 

Vaidybinis filmas apie herojiškas LDK kovas papasakotų apie lietuvių tautos istorinę drąsą ir atkurtų dalį 

istorinės tiesos tarptautinės visuomenės akyse. Jis neabejotinai pakeltų šalies visuomenės tautinį 

pasididžiavimą ir kartu paskatintų „drąsios šalies“ konceptualios idėjos vidinį priėmimą. Tokio pobūdžio 

projektas gali būti tinkamai įgyvendintas tiktai Holivudo vaidybinių filmų studijose, siekiant užtikrinti 

pasaulinio lygio pramoginio filmo sukūrimą ir vėlesnį jo platinimą pasauliniu mastu. Šiam projektui 

įgyvendinti galima surinkti lietuviškas šaknis turinčią ir Holivudo vaidybinių filmų studijose dirbančią 

komandą. 

 

3. Guggenheimo muziejaus padalinys Vilniuje. Šis jau inicijuotas projektas yra pakankamai didelio masto, 

kad atkreiptų tarptautinės visuomenės dėmesį (toks pat projektas padėjo Bilbao tapti įžymiu pasaulinio 

mastu miestu) bei pabrėžtų mūsų šalies ryžtingumą sutelkti jėgas ir įgyvendinti tarptautinės kultūrinės 

reikšmės ir išliekamosios vertės projektą. 

 

 

Svarbu pabrėžti, kad visi konkretūs veiksmai – skirti atkreipti tarptautinės visuomenės dėmesį ir pristatyti 

Lietuvą kaip drąsią šalį ar skirti šalies visuomenei bei artimiausioms kaimyninėms šalims – privalo būti įvertinti 

platesniame kontekste, t. y. „drąsios šalies“ konceptuali idėja turi atsispindėti šiuolaikinių tarptautinių 

demokratiškų valstybių vertybių kontekste. Lietuva turi elgtis drąsiai, būdama šiuolaikiška, inteligentiška, 

žmogaus teises ginanti valstybė. 

 

Galima Lietuvos konceptualios idėjos kritika 

 

Nors turime dešimtis Lietuvos žmonių drąsos pavyzdžių, taip pat galime rasti priešingų apraiškų – tokių kaip 

vidinių valstybės reformų lėtumas, bendras žemas verslumo lygis ir sukurtų inovacijų (matuojama patentų 

skaičiumi) kiekis. Taip pat visiems žinomas lietuviškas būdo bruožas – kuklumas. 

 

Be to, turime neigiamų drąsos apraiškų – stačiokiškumo, bravūros ar tiesiog mušeikiškumo (2007 m. gruodį 

bendrovės „Vilmorus“ atliktas kiekybinis tyrimas parodė, kad lietuviai aiškia atskiria neigiamas drąsos 

apraiškas ir nelaiko jų tikruoju drąsumu). Šie neigiami reiškiniai kartu su gerąja drąsos puse sudaro vieną 

didesnį Lietuvos žmonių drąsumo paveikslą, kuris yra autentiškesnis, mažiau pagyrūniškas, tad ir labiau 

tikėtinas. 

 

Šalis yra sudėtingas ir prieštaringas organizmas, tad neįmanoma atrasti vieno bruožo, kuris vienareikšmiškai 

teigiamai pasiteisintų visose srityse. Svarbu, kad tas bruožas būtų išskirtinis ir gerokai daugiau būtų 

patvirtinančių nei neigiančių jį apraiškų.  

 

Itin svarbu, kad Konceptuali Idėja teigiamai skatintų tolesnį Lietuvos vystymąsi. Tikėtina, kad „drąsi šalis“ laikui 

bėgant turi potencialą skatinti lietuvius būti drąsesnius tose srityse, kuriose drąsumu nepasižymime. 

 
Išvados 
 

Lietuva – DRĄSI ŠALIS – aiški, įkvepianti, Lietuvos piliečius motyvuojanti bei potencialiai įdomi pasauliui 

konceptuali idėja, tinkama ir tikėtina Lietuvai ir galinti ją išskirti pasauliniame kontekste. Ši konceptuali idėja 

gali suteikti Lietuvai „veidą“ ir tapti gidu, kryptingai vystant šalį ir kuriant jos įvaizdį pasaulyje. 
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Tolesni žingsniai 
 

1. Sukurti priemonių planą, kuris užtikrintų konceptualios idėjos „Lietuva – drąsi šalis“ įgyvendinimą.  

1.1. Pirmas šiam planui keliamas tikslas – konceptualios idėjos „Lietuva – drąsi šalis“ Lietuvos 

visuomenėje sėkmingas priėmimas.  

1.2. Antras šiam planui keliamas tikslas – teisingai informuoti valstybės institucijas ir kryptingai 

darytį įtaką jos veiklai. 

1.3. Trečias šiam planui keliamas tikslas – pasaulinės reikšmės projekto, kuris galėtų atkreipti 

dėmesį į Lietuvą, parengimo užtikrinimas. 

1.4. Ketvirtas šiam planui keliamas tikslas – Lietuvos valstybėje ar Lietuvos piliečių vykdomos 

veiklos tarptautinėje visuomenėje pristatymo drąsios šalies rakursu užtikrinimas. 

 

2. Parengti šalies įvaizdžio vertinimo metodiką. Viena iš galimybių vertinti Lietuvos šalies įvaizdį –- 

pasinaudoti S. Anholto Šalių prekių ženklų indeksu. 

 

3. Sukurti instituciją , atsakingą už LR Vyriausybės kanceliarijos koordinuojamų Lietuvos įvaizdžio 

formavimo specializuotų priemonių įgyvendinimą. 
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Priedas Nr.1 
Lietuvos įvaizdžio užsienio šalyse ir Lietuvoje įvertinimas 
(Šaltinis: Lietuvos įvaizdžio formavimo strategijos projektas) 

 

1. Atlikto tyrimo išvados1.  

1.1. Lietuvos įvaizdis šalies viduje yra blogesnis nei užsienio šalyse. 

1.2. Lietuva Europoje yra mažai žinoma – vidutiniškai 42 % apklaustųjų negalėjo atsakyti į pateiktus 

klausimus. Problema yra ne neigiamas Lietuvos įvaizdis užsienyje, o jos nežinojimas, neatpažinimas.  

1.3. Tyrime dalyvavusiose Europos šalyse vyrauja palanki nuomonė apie Lietuvą.   

1.4. Lietuvos gyventojai dažniau pritaria teiginiams, kad Lietuvos sportininkai geri, šalis patraukli turizmui, 

turi turtingą kultūrą, geri santykiai su kitomis šalimis. 

1.5. Palankiausiai Lietuvą vertina artimiausios šalys: Baltijos šalys (Latvija, Estija) ir kaimyninės šalys 

(Baltarusija, Lenkija, Rusijos Federacijos Kaliningrado sritis). Mažiau palankiai šalį vertina ES Šiaurės 

regiono šalys (Suomija, Švedija, Danija), daugiau nepalankiai vertina ar negali Lietuvos įvertinti labiau 

nuo Lietuvos nutolusios šalys,  tarp jų penkios didžiosiose ES šalys (Didžioji Britanija, Ispanija, Italija, 

Prancūzija, Vokietija). 

1.6. Lietuvos gyventojai dažniau nei užsienio šalių gyventojai nesutinka su teiginiais, kad šalyje mažai 

korupcijos, kad šalis yra politiškai stabili, moderni, patraukli investicijoms, ekonomika sparčiai vystosi. 

1.7. Užsienyje yra dažniau nesutinkama, kad Lietuvoje yra mažai korupcijos, kad Lietuva yra politiškai 

stabili, moderni šalis. 

1.8. Užsienyje yra dažniau sutinkama, kad Lietuvos žmonės geri, draugiški, kad Lietuvos turtinga kultūra, 

kad Lietuvos santykiai su kitomis šalimis yra geri. 

1.9. Kiekybiniai ir kokybiniai Lietuvos įvaizdžio tyrimai turėtų būti atliekami reguliariai, praplečiant 

geografinę aprėptį į rytus ir pietvakarius.  

2. Siekiant įvertinti Lietuvos įvaizdį, 2006 m. birželio – rugpjūčio mėn. buvo atliktos reprezentatyvios 

visuomenės nuomonės apklausos 27 šalyse: visose Europos Sąjungos valstybėse, kaimyninėje 

Baltarusijoje ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje. Apklausa buvo atliekama pagal suderintą su 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija klausimyną - visose užsienio šalyse užduota 11 

identiškų klausimų (Priedas Nr.3). Užsienyje vykusių apklausų rezultatai buvo agreguoti į Lietuvos 

užsienio įvaizdžio indeksą. Jo esmė - teigiamų ir neigiamų vertinimų skirtumų vidurkis. Lietuvoje 

vykusios apklausos (Priedas Nr. 4) rezultatai buvo agreguoti į atitinkamą Lietuvos vidaus įvaizdžio 

indeksą. Be šių indeksų, buvo skaičiuojamas ir mišrus indeksas (2004 ir 2005 metų statistinių rodiklių, 

kurie svarbūs įvaizdžio formavimui užsienyje ir šalies viduje, dinamika). Šių trijų indeksų vidurkis 

sudaro Lietuvos įvaizdžio indeksą, kurio reikšmė gali svyruoti nuo -100 iki +100.  

3. Lietuvos vidaus įvaizdis. 

3.1. Bendras Lietuvos įvaizdžio indeksas 2006 metais siekia +16. Tai nėra aukštas rodiklis. Labiausiai jo 

dydį mažina Lietuvos vidaus įvaizdžio indeksas, kuris siekia tik + 9, t.y., Lietuvos gyventojai įvairius 

šalies gyvenimo aspektus vertina blogiau nei užsieniečiai. 

3.2. Lietuvos vidaus įvaizdį ypač blogina korupcijos vertinimas. Net 90% apklaustųjų nesutiko su teiginiu, 

kad Lietuvoje mažai korupcijos. Vargu ar šie vertinimai galėtų būti geresni, kai nuo 2003 metų rudens 

žiniasklaidoje nuolat skelbiami aukščiausio rango valdininkų ir politikų korumpuotumo pavyzdžiai, ne 

visada pasitvirtinantys, tačiau, be abejo, neigiamai veikiantys žmonių pasitikėjimą valdžia ir 

institucijomis. Tik kryptinga valstybės politika, skaidrinant valstybės institucijų funkcionavimą ir 

                                                 
* Reprezentatyvaus tyrimo duomenys, išsami tyrimo rezultatų analizė, išvados ir rekomendacijos yra pateikti LRVK 2006 m. 
rugsėjo 6 d.  
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nuoseklus visuomenės informavimas apie vykdomus valstybės institucijų veiksmus galėtų pakeisti 

visuomenės nuomonę apie korupciją ir  žymiai pagerintų Lietuvos įvaizdį. 

3.3. Su korupcija ir kitais politiniais ir valdžios skandalais yra susijusi ir nuomonė, kad Lietuva nėra 

politiškai stabili – taip mano 75% šalies gyventojų.  

3.4. Dar trys rodikliai, kurie, apklausus Lietuvos gyventojus, susilaukė daugiau nepalankių vertinimų nei 

palankių: „Lietuva yra moderni šalis“ - su tuo nesutinka 50%, o sutinka 24%; „ekonomika sparčiai 

vystosi“ - 45% nesutinka, 30% sutinka; „patraukli investicijoms“ - 33% nesutinka, 29% sutinka.  

3.5. Šiuo metu yra nemažai ženklų, liudijančių, kad Lietuva sparčiai vystosi ir modernėja. Nenoras su tuo 

sutikti gali reikšti informacijos trūkumą, nepakankamą visuomenės informavimą apie šalies 

pasiekimus, nuolatinę žiniasklaidos ir intelektualų kritiką ir skepticizmą dabarties realijų požiūriu, 

galimybę daliai gyventojų taip parodyti socialinį protestą dėl mažų pajamų, socialinės nelygybės ir 

pan. 

3.6. Tačiau yra sričių, kurias Lietuvos gyventojai vertina labai teigiamai. „Lietuva turi gerų sportininkų“ - 

taip mano net 92% apklaustųjų (nesutinka tik 2%); „Lietuva patraukli turizmui“ – su tuo sutinka 64% 

gyventojų (14% nesutinka); „turtinga kultūra“ - 64% sutinka (14% nesutinka); geri santykiai su 26 

šalimis - 53% sutinka, 6% nesutinka (tik dėl vienintelės šalies, Baltarusijos, dominuoja neigiami 

vertinimai). 

3.7. Taip pat pabrėžtina, kad šiuo metu 72% gyventojų didžiuojasi savo pilietybe ir 12% nesididžiuoja 

(1999 metais atitinkami skaičiai buvo 61% ir 39%). Deja, šis rodiklis nepaaiškina, kas motyvuoja ir 

skatina gyventojų pilietiškumą bei lojalumą šaliai. Vertėtų papildomai ištirti, kokie dar veiksniai lemia 

gyventojų pasididžiavimą. 

4. Lietuvos įvaizdis užsienio šalyse. 

4.1. Bendram Lietuvos įvaizdžio indeksui teigiamą įtaką daro Lietuvos užsienio įvaizdžio indeksas, kurio 

reikšmė siekia + 24. Palankiausiai Lietuvą vertina kaimyninės šalys: Latvija - 81% palankių vertinimų, 

Baltarusija - 73%, Lenkija - 71%, Kaliningrado sritis - 57%. Prie kaimyninių šalių galima priskirti ir 

Estiją, su kuria yra daug socialinio, ekonominio ir politinio bendrumo. Estijoje Lietuva yra vertinama 

palankiausiai - 85% palankių vertinimų. Tačiau dėl vieno rodiklio gana daug neigiamų vertinimų yra ir 

kaimyninėse šalyse – tai korupcija. Jei įvyktų teigiamų pokyčių šioje srityje, Lietuvos įvaizdis 

kaimyninėse šalyse dar labiau pagerėtų. 

4.2. Apskritai tyrime dalyvavusiose Europos šalyse vyrauja palanki nuomonė apie Lietuvą. Daugiau 

neigiamų vertinimų yra Nyderlanduose (26%), Švedijoje (19%) ir Ispanijoje (19%). Tai gali būti susiję 

su šiose šalyse dirbančiais ar gyvenančiais lietuviais (tai ypač akivaizdu Ispanijos atveju). Vargu ar 

yra realių galimybių pakeisti neigiamą įvaizdžio komponentą, jei jis yra formuojamas objektyvių 

aplinkybių. Neigiami Lietuvos vertinimai Kaliningrado srityje (19%) gali būti aiškinami gana šaltais 

Lietuvos santykiais su Rusija, Rusijos informacine kultūrine ekspansija į Lietuvos viešąją erdvę.  

4.3. Šiuo metu didžiausia problema yra ne neigiamas Lietuvos įvaizdis užsienyje, o tiesiog jos 

nežinojimas, jos neatpažinimas. Pasitvirtino hipotezė, kad Lietuvos žinomumas Europoje yra gana 

mažas (neatsakiusių apie Lietuvą respondentų vidurkis yra 42%). Įvairiose šalyse šis rodiklis labai 

svyruoja, pvz.: Lietuvos negalėjo įvertinti net 73% Italijos ir tik 12% Suomijos gyventojų; 14% Baltijos 

šalių,19% kaimyninių šalių, 31% ES Šiaurės regiono šalių ir net 56% penkių didžiųjų ES šalių 

gyventojų.  

4.4. Lietuvos nežinojimas priklauso nuo geografinių, geopolitinių, socialinių, ekonominių ir daugelio kitų 

veiksnių. Kai kurių šalių, tokių kaip Malta, Portugalija, gyventojų neinformuotumas nėra opus 

klausimas, tačiau tai, jog Lietuvos nežino dauguma didžiųjų valstybių gyventojų, yra problema, kurią 

reikia spręsti. Pirmiausia kalbama apie Vokietiją (Lietuvos nežino 70% apklaustųjų), su kuria Lietuvą 
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sieja glaudūs ryšiai, Italiją (73%) ir Ispaniją (62%). Neabejotinai reikia imtis priemonių didinti 

gyventojų informuotumą apie Lietuvą minėtose šalyse. Taip pat pakankamai daug žmonių nežino ar 

negali įvertinti Lietuvos Airijoje (60%), kurioje gyvena nemažai lietuvių, Čekijoje (65%). Šioms šalims 

turėtų būti skiriama daugiau dėmesio informuojant apie Lietuvą. Prancūzijoje ir Jungtinėje Karalystėje 

Lietuvos žinomumas, lyginant su prieš tai išvardintomis šalimis, yra geresnis (neturėjo nuomonės 

apie Lietuvą atitinkamai 38% ir 37%), tačiau ir šiose šalyse turėtų būti plačiau skleidžiama informacija 

apie Lietuvą, ypač pabrėžiant modernėjimo ir politinio stabilumo aspektus. 

4.5. Pagrindinis neigiamas Lietuvos įvaizdžio užsienio šalyse komponentas – korupcija: 32% apklaustųjų 

nesutinka, kad Lietuvoje mažai korupcijos, ir 18% su šiuo teiginiu sutinka. Šis rezultatas sutampa su 

Lietuvos gyventojų išsakyta nuomone. Dėl duomenų trūkumo (pagal kontraktą atlikti tik 

reprezentatyvūs, t.y. kiekybiniai tyrimai) negalima daryti išvados ar užsienio šalių gyventojai korupciją 

sieja su visomis ES naujokėmis, ar tik su Lietuva. Galima manyti, kad poslinkiai šioje srityje žymiai 

pagerintų Lietuvos įvaizdį užsienyje. Nemažai žmonių yra skeptiškai nusiteikę ir politinio stabilumo 

atžvilgiu (34% teigia, kad Lietuva yra politiškai stabili, o 25% tai neigia). Nestabilumo įvaizdis gali būti 

siejamas su korupcijos ar panašiais skandalais. 

4.6. Daugelyje šalių, ypač Vakarų Europoje ir Skandinavijoje nesutinkama, kad Lietuva yra moderni šalis. 

Toks vertinimas atsiranda dėl inercijos ir neinformuotumo, kurį iš dalies galima koreguoti akcentuojant 

sparčiai vykstančius pokyčius daugelyje Lietuvos gyvenimo sričių. Svarbu ir tai, kad kaimyninių šalių 

gyventojai, turintys daugiau patirties ir informacijos, vertina Lietuvą kaip labiau modernią šalį. Beveik 

visų šalių gyventojai sutiko, kad Lietuvos ekonomika sparčiai vystosi (daugiau sutinkančių nei 

nesutinkančių), tai leidžia kalbėti ir apie spartų Lietuvos modernėjimą. 

4.7. Turizmo galimybes Lietuvoje ypač palankiai įvertino kaimyninių šalių (įskaitant Estiją) gyventojai (76% 

teigiamų vertinimų). Deja, ekspertų vertinimu, Lietuvoje turizmo infrastruktūra bei paslaugos dar 

nepakankamai išvystytos. 

4.8. Kiek nelauktai užsienio gyventojai palankiai įvertino Lietuvos kultūrą – 54% palankių ir 11% 

nepalankių vertinimų. Nepervertinant faktologinės šio klausimo pusės t.y., kiek iš tiesų užsienio šalių 

gyventojai yra susipažinę su Lietuvos kultūra, galima teigti, kad  derinys „Lietuva“ ir „kultūra“ yra 

organiškas, perspektyvus. Taip pat netikėta, kad kultūros vertinimas yra aukštesnis nei sporto. Tai 

rodo, kad Lietuvos sporto laimėjimai nėra pakankamai plačiai pristatomi. 

4.9. Labiausiai užsienyje pritariama, kad Lietuvos žmonės – geri, draugiški. Lietuvio įvaizdis dar nėra 

sugadintas daugelio nemalonių incidentų užsienyje.  

5. Lietuvos įvaizdžio mišrus indeksas t.y. statistinių rodiklių apie Lietuvą, kurie yra svarbūs tiek Lietuvos, 

tiek užsienio gyventojams, dinamika nuo 2004 iki 2005 metų beveik sutampa su bendru įvaizdžio 

indeksu: +14 (bendras Lietuvos įvaizdžio indeksas +16). Teigiamą įtaką padarė aukščiausio rango 

politikų aktyvumas (vizitai į užsienį 2005 metais), taip pat turizmo augimas, investicijos, kultūros 

programos užsienyje, be to, užsienyje teisėsaugos sulaikytų lietuvių skaičiaus sumažėjimas. 

Vienintelis neigiamas pokytis 2005 metais – sumažėjęs Lietuvos sportininkų užimtų I – III vietų 

pasaulio ir Europos čempionatuose skaičius. Dauguma minėtų rodiklių (sporto pergalės, turizmas, 

investicijos, lietuvių nusikalstamumas) atspindi visos šalies socialinę ekonominę būklę, socialinę 

sveikatą. Į mišrųjį indeksą dėl patikimų duomenų trūkumo neįtrauktas svarbus rodiklis – mokslininkų 

dalyvavimas tarptautinėse konferencijose. 

6. Lietuvos įvaizdis pagal regionus ir šalių grupes.  

6.1. Apibendrinant Lietuvos įvaizdžio tyrimą užsienio šalyse svarbu žinoti, kaip Lietuvą vertina Baltijos 

regiono šalys (Latvija, Estija), ES Šiaurės šalys (Švedija, Suomija, Danija), kaimyninės šalys (Lenkija, 
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Latvija, Baltarusija, Rusijos Federacijos Kaliningrado sritis) ir penkios didžiosios ES šalys (Didžioji 

Britanija, Ispanija, Italija, Prancūzija, Vokietija).  

6.2. Palankiausiai Lietuvą vertina Baltijos regiono šalys (83% teigiamų atsakymų, 3 % neigiamų) ir 

kaimyninės šalys (atitinkamai 71% ir 10 %). Nepalankiausiai mūsų šalį vertina didžiųjų ES šalių 

gyventojai (32 % ir 12 %).  

6.3. Beveik visos šalys itin pozityviai vertina Lietuvos kultūrą. Deja, daugiau nei pusė didžiųjų ES šalių 

gyventojų nuomonės šiuo klausimu neturi. Labiausiai mūsų sportininkus pripažįsta Baltijos regiono 

šalys – 65 % gyventojų. Lietuvos ekonomikos spartų vystymąsi pastebi 63% Baltijos ir 61 % ES 

Šiaurės regionų šalių gyventojų. Net 48 % didžiųjų ES šalių gyventojų apie mūsų ekonomiką 

informacijos neturi, o 33% atsakė neigiamai.   

6.4. Apie Lietuvos patrauklumą investicijoms beveik pusė visų minėtų šalių apklaustųjų nuomonės neturi. 

Palankiausiai Lietuvą kaip patrauklią investicijoms vertina Baltijos regiono šalys (53 %) ir ES Šiaurės 

šalys (48%). Tačiau daugiausia pastarųjų šalių gyventojų turi neigiamą nuomonę (25 %). Didžiosiose 

ES šalyse 27 % gyventojų mano, kad Lietuva patraukli investicijoms, o 22 % su tuo nesutinka.  

6.5. Didžiosios ES šalys yra skeptiškos dėl mūsų politinės padėties stabilumo (28 % neigiamų atsakymų). 

Pozityviausiai šiuo klausimu yra nusiteikusios Baltijos regiono ir kaimyninės šalys.  

6.6. Daugiausiai neigiamų atsakymų gauta į klausimą apie korupciją. Visose šalių grupėse neigiamų 

atsakymų buvo daugiau nei teigiamų.  

6.7. Lietuvos patrauklumą turizmui pozityviausiai įvertino Baltijos regiono (82%) ir kaimyninės (75%) šalys. 

Šiaurės šalių regiono valstybių žmonės nusiteikę skeptiškiausiai (36 %). Daugiau nei trečdalis 

didžiųjų ES šalių gyventojų į klausimą atsakyti negalėjo.   

6.8. Savo šalies santykius su Lietuva palankiausiai įvertino Baltijos regiono (84%) ir Šiaurės regiono (77 

%) šalys. Prasčiausiai dvišalius santykius įvertino kaimyninių šalių gyventojai (22 %). Beveik pusė 

didžiųjų ES šalių gyventojų į klausimą apie šalių santykius atsakyti negalėjo.    

7. Apibendrinimas ir rekomendacijos. 

7.1. Tai pirmieji tyrimai, kuriais siekiama nustatyti Lietuvos įvaizdį užsienyje ir pačioje Lietuvoje. Atliktos 

reprezentatyvios apklausos 27 ES šalyse, Baltarusijoje ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje 

parodė nepakankamą daugelio šalių gyventojų informuotumą apie Lietuvą ir pakankamai prastą 

Lietuvos įvaizdį pačioje Lietuvoje. Kaliningrado srityje atliktų tyrimų rezultatai atskleidžia tik 

Kaliningrado gyventojų požiūrį, tačiau neatspindi Rusijos gyventojų požiūrio į Lietuvą.  

7.2. Norint išsiaiškinti, kodėl Lietuva yra tam tikroje informacinėje izoliacijoje ir kaip reikia gerinti padėtį, 

reikėtų atlikti kokybinius tyrimus tose šalyse, kurios svarbios Lietuvai plėtojant politinius, ekonominius 

bei kultūrinius ryšius. Jais būtų siekiama atsakyti ne tik „kaip ir kiek vertina“, bet ir „kodėl“. Tokių 

kokybinių tyrimų rezultatai padėtų tiksliai nustatyti menko Lietuvos įvaizdžio priežastis bei 

strateguojant veiklą pasirinkti tinkamiausias ir efektyviausias informavimo ir komunikacijos priemones. 

7.3. Atsižvelgiant į šalies užsienio politikos prioritetus bei faktą, kad Lietuva siekia tapti tarpregioninio 

ekonominio, kultūrinio ir politinio bendradarbiavimo centru, kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai taip pat 

turėtų būti atlikti ir kitose Lietuvai svarbiose šalyse: Rusijoje, Ukrainoje, Moldovoje, Gruzijoje. 

7.4. Lietuvos įvaizdžio tyrimai turėtų būti atliekami reguliariai (Priedas Nr.9). Lietuvos gyventojų 

reprezentatyvi apklausa, remiantis jau atliktų tyrimų metodika ir metodologija, rekomenduojama atlikti 

po 3 metų nuo strategijos įgyvendinimo pradžios, o užsienio gyventojų reprezentatyvi apklausa – 

užbaigus pirmą strategijos įgyvendinimo etapą. Rekomenduojama prieš pradedant įgyvendinti 

strategiją atlikti kokybinius tyrimus, t.y. giluminius interviu su Lietuvos ir užsienio visuomenių tikslinių 

grupių atstovais. Sisteminga šalies įvaizdžio ir jo komponentų dinamikos stebėsena leistų operatyviai 

ir efektyviai reaguoti į Lietuvos įvaizdžio pokyčius tiek šalies viduje, tiek užsienyje. 
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Priedas Nr. 2  
Valstybės raidos dokumentų analizė strateginio marketingo aspektu 

 

Strateginio marketingo aspektu analizuotų valstybės raidos dokumentų sąrašas: 

 

1. Lietuvos įvaizdžio formavimo strategijos projektas 

2. Lietuvos ekonomikos plėtros strateginiai tikslai 

3. Lietuvos  ūkio (ekonomikos)  plėtros  iki  2015  metų ilgalaikės strategijos atnaujinimas 

4. Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategija 

konvergencijos tikslui įgyvendinti  

5. Nacionalinė Lisabonos strategijos įgyvendinimo  programa 

6. Nacionalinė turizmo plėtros 2007–2010 metų programa 

7. Išorės ekonominių santykių strategija 

8. Energetikos plėtotės  strategija 

9. Transporto ir tranzito plėtotės strategija  

10. Informacinių technologijų ir telekomunikacijų  plėtotės strategija 

11. Valstybinė 2003–2012 metų švietimo strategija 

12. Pramonės plėtotės strategija 

13. Kaimo ir žemės ūkio plėtotės strategija 

14. Regionų ekonomikos plėtotės strategija 

15. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtotės strategija 

16. Lietuvos prioritetai tarptautinėse organizacijose  

17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa 2006–2008 metais (nacionalinio saugumo, gynybos ir 

užsienio politika)  

18. Pagrindiniai Užsienio reikalų ministerijos strateginiai tikslai 

19. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 metų veiklos ataskaita 

20. Lietuvos Respublikos Prezidento 2006 ir 2007 metų metiniai pranešimai 

21. Lietuvos konvergencijos programa 

 

Išanalizavus šiuos dokumentus galima teigti, kad nėra aiškiai suformuluotų ilgalaikių valstybės raidos tikslų. 

Valstybės veikla grindžiama taktinių galimybių išnaudojimu, resursai ir jėgos nėra telkiami kryptingam 

panaudojimui ir Lietuvos išskirtinių kompetencijų ugdymui tarptautinėje arenoje.  

 

Šiandien Lietuva neturi sąlyginai reikšmingų pranašumų regiono kontekste, kurie užtikrintų investicijų 

pritraukimą ar sąlygotų savaiminį turizmo srauto augimą. Investicijų aspektu svarbu paminėti gerai išvystytą 

infrastruktūrą, kvalifikuotą darbo jėgą, sąlyginai žemus, bet sparčiai augančius darbo jėgos kaštus, geografinę 

padėtį bei ES narystę. Tačiau šie pranašumai regiono kontekste nėra išskirtiniai, o dalis kaimyninių valstybių 

gali pasiūlyti kitus svarbius pranašumus – tokius kaip didesnę vartojimo rinką ar verslui palankią įstatyminę 

bazę bei žemus mokesčius. Turizmo aspektu Lietuva pasižymi savo istorija, šiuolaikiniu kultūriniu gyvenimu 

bei rekreaciniu poilsiu prie jūros vasaros laikotarpiu. Tačiau istorinių objektų yra išlikę nedaug, o išlikusieji nėra 

įdomiai pateikiami, šiuolaikinis kultūrinis gyvenimas nėra pakankamai unikalus bei visuotinai pripažintas, su 

daugelio menininkų darbais lengviau susipažinti Vakarų Europoje nei Lietuvoje, rekreacinis poilsis prie jūros 

yra ribojamas sąlyginai trumpo palankaus poilsiui klimato periodo ir neišvystytos rekreacinės infrastruktūros. 
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Apibendrinant šiandieninę Lietuvos situaciją galima teigti, kad Lietuva einamuoju metu neturi aiškių privalumų 

regiono kontekste. Lietuva turi pavienių patrauklių elementų, kurie nėra pakankamai išskirtiniai ir reikšmingi,  

be to, jie nėra tarpusavyje susieti, tad ir negali sukurti Lietuvos konkurencinio pranašumo tarptautinėje arenoje. 

Lietuva, deja, neturi nei vizijos, nei ilgalaikio plano, kaip šią situaciją galima būtų pakeisti. 
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Priedas Nr.3 
Valstybės gyvenimo sričių pranašumai 
(Šaltinis: Lietuvos įvaizdžio formavimo strategijos projektas) 
 

1. Tarptautinėje praktikoje matuojant šalies įvaizdį yra vertinamos pagrindinės valstybės gyvenimo 

sritys: verslo aplinka (investicijos, imigracija, eksportas), turizmas, žmonės (kaip šalies identitetas ir 

darbo jėga), valstybės valdymas, kultūra ir istorinis paveldas, sportas.  

2. Atlikta minėtų sričių stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė, remiantis pamatine 

idėja bei strateginiuose valstybės dokumentuose deklaruojamu tikslu - Lietuvos siekiu tapti aktyviu ir 

patraukliu tarpregioninio bendradarbiavimo centru, skleidžiančiu euroatlantines vertybes, tolerancijos 

ir bendradarbiavimo dvasią, jungiančiu kultūras ir civilizacijas. Analizė išryškino sričių pranašumus, 

kurie turi būti akcentuojami rengiant konkrečias sričių komunikacijos programas. 

3. Verslo aplinka: investicijos ir imigracija, eksportas. Remiantis verslo aplinkos vertinimu, išskiriami 

svarbiausi sektoriaus pranašumai:  

3.1. unikali geografinė padėtis bei istorinė raida: Rytų (Rusija, Ukraina, Baltarusija, Moldova, Pietų 

Kaukazo valstybės) bei Vakarų mentaliteto supratimas ir susiformavusios bendradarbiavimo 

tradicijos. Lietuvos verslininkai gerai pažįsta Rytų valstybes, jų mentalitetą, palaiko stiprius ryšius. Tai 

svarbus privalumas kitų Vakarų šalių verslininkams, norintiems dirbti Rytų rinkose. Lietuvos 

verslininkai gali tarpininkauti gaunant žaliavų iš Rytų valstybių, reikalingų tam tikroms ūkio šakoms. 

Lietuva galėtų būti tinkama metalo ir chemijos pramonės plėtros platforma, bendradarbiauti mokslo 

srityje; 

3.2. Rytų rinkose Lietuva yra vertinama kaip ES narė, turinti ryšių bei pažįstanti Europos verslo kultūrą. 

Rytų verslininkai Lietuvoje jaučiasi patogiai, laisvai, nes Lietuva jiems yra pažįstama, nėra kalbos 

barjero, nėra priešpriešos Rytų verslininkams. Pradedant arba plėtojant verslą Europoje Lietuva gali 

būti patrauklus tramplynas Rytų verslininkams; 

3.3. logistikos jungtis. Lietuvoje yra išvystyta logistikos infrastruktūra: neužšąlantis uostas, keliai, 

geležinkelis. Šiuo požiūriu ypač svarbi yra geležinkelių infrastruktūra. Rytų (Rusijos, Kinijos) 

geležinkeliai yra to paties tipo kaip ir Lietuvos. Būtent čia yra paskutinė tokių geležinkelių stotelė, 

todėl krovinių srautas bei papildomos logistikos paslaugos gali būti kreipiamos per Lietuvą.  

3.4. verslo organizavimo lankstumas bei dinamiškumas: darbų atlikimo greitis, gebėjimas prisitaikyti prie 

specifinių sąlygų, verslumas, ekonominis alkis, tai verčia energingai judėti į priekį; 

3.5. vieta kurti ir realizuoti naujas idėjas: verslui tinkama aplinka, pasižyminti ramybe, įtampos nebuvimu ir 

pan., inžinerinis potencialas, didelės verslo ir mokslo bendradarbiavimo galimybės, kvalifikuoto darbo 

bei vadovaujančio personalo pasiūla.  

4. Turizmas. 

4.1. geografinė padėtis. Lietuva pasižymi patogia geografine padėtimi atvykstantiems iš įvairių Europos 

regionų bei Rusijos. Užsienio rinkos, kuriose Lietuva yra labiausiai žinoma kaip tikslinė kelionių šalis, 

yra Rusija, Baltarusija, Lenkija, Latvija, Estija. Šių šalių rinkos Lietuvos atžvilgiu yra išskirtinės tiek dėl 

savo ekonominių ir raidos ypatybių bei panašumų, tiek dėl tradiciškai susiklosčiusių kaimyninių 

santykių; 

4.2. šalies privalumas – jos nežinomumas. Didžiajai daliai pasaulio valstybių Lietuva ir Baltijos šalių 

regionas yra mažai žinomas, nepatirtas ir nepažintas pasaulis. Lietuva daugumai Europos valstybių 

(Vokietijai, Prancūzijai, Austrijai, Skandinavijos šalims, Jungtinei Karalystei ir kitoms) yra nauja 

turizmo kryptis. Šalies nežinomumas yra didžiulis turizmo potencialas, tačiau jo realizavimas iš esmės 

priklauso nuo didžiųjų turizmo kompanijų susidomėjimo Lietuva, kaip turizmui patrauklia šalimi; 
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4.3. vidaus turizmas. Palankus turizmo plėtrai faktorius – ryškiai didėjantis vidaus turizmas, skatinantis 

turizmo paslaugų plėtrą šalyje. Lietuvos turizmo paslaugų sektorius daugiausiai koncentruotas 

didesniuose miestuose ir kurortuose, tačiau tik kai kurie iš jų gali konkuruoti tarptautinėse rinkose. 

Profesionalumo stoka paslaugų sektoriuje, ypač Lietuvos kurortuose, dažnai susijusi su ryškia 

sezoninės paklausos svyravimo problema ir menku Europos turizmo rinkos pokyčių bei tendencijų 

žinojimu;  

4.4. Lietuvoje nėra susiklosčiusių komercinio turizmo tradicijų. Profesionalaus turizmo sektorius jau 

pradeda formuotis; 

4.5. kultūros, istorijos ir gamtos paveldas. Šalies kultūros ir gamtos unikalumas iki šiol buvo svarbiausia 

turizmo prielaida.  

4.6. Lietuvos turizmo skatinimui aktualūs šie šalies privalumai: 

4.6.1. Šiaurės ir centrinės Europos krikščioniškosios ir bizantiškosios kultūrų sankirta daro Lietuvą  

patrauklią kultūrinio turizmo plėtrai,  

4.6.2. koncentruotos ir ištisinės rekreacinės zonos pajūryje, senas tradicijas turintys kurortai daro Lietuvą 

išskirtinę lyginant su Latvija ir Estija,  

4.6.3. unikalūs ežerynai, Kuršių Nerija suteikia ypatingas galimybes ekoturizmui Lietuvoje plėtoti,  

4.6.4. Vilniaus senamiestis, Kaunas, Kėdainių senamiestis, Trakai - patraukliausi kultūros paveldo centrai 

yra kultūrinio turizmo plėtros prielaida. 

4.6.5. Lietuvoje atsiliekama kuriant ir modernizuojant tarptautinių kelionių infrastruktūrą – oro uostus, 

keleivinių laivų terminalus, greitojo geležinkelio linijas, automobilių kempingus. Jei Lietuvos turizmo 

plėtros politika ir toliau bus labiau orientuojama į reprezentaciją, turizmo plėtra valstybiniu lygiu nebus 

suvokta ir įvardinta kaip konkurencinė veikla kitų turizmo rinkų atžvilgiu. Tai turi tapti kertine 

Nacionalinės turizmo plėtros strategijos idėja. 

5. Žmonės kaip šalies tapatybė.  

5.1. Šalies gyventojai yra reikšmingas šalies įvaizdžio faktorius, tiesioginiai šalies įvaizdžio, vertybių bei 

nuostatų skleidėjai. Užsienio visuomenės nuomonė bei nuostatos apie šalies gyventojus formuoja ir 

šalies įvaizdį. Šalies gyventojų suvokimas apie savo tapatybę ir sau priskiriamos savybės bei 

nuostatos lemia šalies gyventojų lojalumą šaliai bei atstovavimą jai. 

5.2. Užsieniečiai Lietuvos žmones sieja su europietiška tradicija, vertina kaip „europietišką tautą“. Lietuviai 

yra gyvybingi, energingi, nebijantys darbo, malonūs ir mokantys šypsotis. Tarp jų yra nemažai 

talentingų, gerai išsilavinusių, inteligentiškų asmenų. 

5.3. Lietuvos gyventojai yra ryžtingi ir stačiokiški, užsispyrę ir pragmatiški, o kartu - santūrūs, labiau 

intravertai nei ekstravertai. Lietuvos vyrams stinga „džentelmeniškumo“, o moterys apibūdinamos 

kaip labai gražios ir žavios.  

5.4. Reikia atkreipti dėmesį ir į tai, kad Lietuvos žmonėms priskiriamos ir tokios savybės, kurios 

nesuderinamos su europietiškomis vertybėmis: seksizmas, rasizmas, antisemitizmas ir homofobija. 

Išskirtinis Lietuvos visuomenės nevienalytiškumas sietinas su socialiniais ir politiniais pokyčiais, su 

naujos kartos atėjimu. Naujos kartos atstovai labiau optimistiški, energingi ir mažiau susieti su 

sovietine praeitimi nei vyresnioji karta. 

5.5. Lietuviai taip pat mato save kaip europietišką tautą, yra darbštūs, turi atsakomybės jausmą. Lietuvos 

žmonės yra nuovokūs, rimti ir kantrūs, kovingi, verslūs, drąsūs bei iniciatyvūs. Neigiamos Lietuvos 

žmonių savybės: karštakošiai, neracionalūs, agresyvūs, žiaurūs, laikosi distancijos, gėdijasi 

pasireikšti, nekalbūs, perdėm kuklūs, demonstruoja pesimizmą. 

6. Žmonės kaip darbo jėga.  
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6.1. Lietuvos gyventojai išsilavinę, visuomenėje didelis išsimokslinimo prestižas, daug gyventojų moka 

rusų ir anglų kalbas. Darbo jėga geba prisitaikyti prie rinkos pokyčių, didelis asmeninės atsakomybės 

supratimas. Labai teigiama gyventojų nuostata rinkos ekonomikos atžvilgiu. Radikalių ekonomikos 

reformų ir aukšto gyventojų išsilavinimo dėka greitai didėja šalies verslumo potencialas. 

6.2. Gyventojai pasižymi gerovės troškuliu, nesibodi intensyvaus darbo, papildomų darbų, kartu neįnoringi 

darbo sąlygų ir atlyginimų atžvilgiu, daugiausia pasikliauja individualiomis pastangomis. Garsėja 

darbštumu, imlumu naujovėms, kūrybingumu ir patikimumu. 

6.3. Išplėtotas vaikų priežiūros įstaigų tinklas ir kartų solidarumas šeimose sudaro moterims geras 

galimybes derinti profesinę veiklą su motinystės pareigomis. 

6.4. Emigravę gyventojai yra susipažinę su Vakarų ir Rytų Europos profesine veikla ir gyvenimo būdu, 

įgijo vakarietiškos darbo kultūros patirties, pažįsta naudojamas technologijas ir darbo organizavimo 

metodus, tolerantiški Rytų kaimynams ir draugiški vakariečiams.  

6.5. Pastaraisiais metais emigravę lietuviai išlaikė stiprius saitus su gimtine. 

6.6. Lietuvoje fiksuojama nedidelė imigracija. Iš kitų šalių atvyksta tik kvalifikuota darbo jėga, jau turinti 

numatytas darbo vietas. 

7. Valstybės valdymas. 

7.1. Dabartinė Lietuva – liberali demokratinė valstybė, rinkos ekonomikos šalis. Nėra antidemokratinių ir 

ksenofobinių partijų ir politinių organizacijų. Žiniasklaida Lietuvoje pakankamai stipri ir įtakinga.  

7.2. Lietuva vienintelė iš trijų Baltijos valstybių turi seną valstybingumo istoriją. Taiki politinė ir diplomatinė 

Lietuvos kova dėl nepriklausomybės atkūrimo paskatino procesus, kurie pradėjo SSRS griūtį.  

7.3. Nuo 2004 metų NATO ir ES narė. Laikantis euroatlantinės integracijos kurso, tiek vidaus, tiek 

užsienio politikoje yra užtikrinamas politikos tęstinumas.  

7.4. Lietuva vykdo aktyvią užsienio bei geros kaimynystės politiką. Lietuva ir jos sostinė Vilnius tampa 

svarbiu ir vis labiau pripažįstamu tarpregioninio bendravimo centru:  

7.4.1. dalyvauja Baltijos šalių, Baltijos ir Šiaurės šalių bei Baltijos jūros regiono valstybių 

institucionalizuoto regioninio bendradarbiavimo struktūrų darbe;  

7.4.2. palaikydama strateginės partnerystės ryšius su Lenkija, Lietuva inicijavo dešimties pokomunistinių 

Vidurio Rytų Europos valstybių, siekusių ir tebesiekiančių narystės NATO, bendradarbiavimą bei 

veiksmų koordinavimą. Taip atsirado vadinamasis Vilniaus dešimtukas;   

7.4.3. pastaraisiais metais Lietuva kartu su Lenkija, palaikoma JAV ir pasinaudodama ES naujosios 

kaimynystės politikos instrumentais, aktyviai veikia pietvakarinėje posovietinės erdvės dalyje – 

Ukrainoje, Moldovoje, Baltarusijoje, Pietų Kaukazo valstybėse, skatindama demokratijos stiprinimo ir 

euroatlantinės orientacijos procesus. Būtent Lietuvos pastangomis Pietų Kaukazo regiono valstybės – 

Azerbaidžanas, Gruzija ir Armėnija – tapo ES naujosios kaimynystės politikos dalyviais. Baltarusiją ir 

Lietuvą sieja glaudžiausi santykiai iš visų ES ir NATO blokui priklausančių šalių; 

7.4.4. svarbus Lietuvos vaidmuo ir Rusijai priklausančio Kaliningrado anklavo atžvilgiu, čia užimtos 

pakankamai stiprios ir Lietuvos verslo pozicijos. 

8. Kultūra.  

8.1. Modernioji lietuvių kultūra yra bene pavyzdinė Vakarų ir Rytų Europos sąmonės tendencijų, 

savimonės bei tapatybės modelių, kultūros formų ir sociokultūrinių procesų susikirtimo vieta. Tai lemia 

lietuvių kultūros atvirumą Vakarų, Rytų ir Vidurio Europos įtakoms.  

8.2. Lietuvos šiuolaikinė dailė, teatras, džiazas ir jų deriniai su literatūra atskleidžia Lietuvos menininkų 

novatoriškumą. Ypač tai pasakytina apie jau įtvirtintą džiazo ir literatūros kombinaciją. Lietuvos menų 

stiprybe vis labiau tampa jų tarpdalykinės sąsajos. Daugelį atlikėjų tai veda į džiazo teatralizaciją bei 
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performatyvinio elemento stiprėjimą. Reali galimybė ateityje atidaryti daug meno centrų akademinėse 

įstaigose ir plėtoti įvairius edukacinius projektus.  

8.3. Lietuvai būdingas naujumo, galimybės konstruoti socialinę tikrovę ir kartu improvizacijos pojūtis. 

Pastarąjį galima patirti tik visuomenėje ir kultūroje, kur institucionalizacija nėra tokia sena ir fiksuota 

kaip Vakarų Europos šalyse. 

8.4. Renesanso ir Baroko epochos Lietuvą daro išskirtine šalimi dėl istoriškai pasireiškusios 

daugiakultūriškumo tradicijos. Lietuva yra šalis, pasižyminti įspūdinga tautinių ir religinių bendrijų 

įvairove. Lietuvos žydai, įrašę Lietuvos vardą į pasaulio kultūros žemėlapį, yra neatsiejama 

moderniojo meno ir moderniosios intelektinės kultūros istorijos dalis. Visa tai Lietuvą daro įdomia ir 

daugialype šalimi, kurios istorija ir praeitis žymiai praturtino Europą ir visą pasaulį. 

8.5. Lietuva turi savotišką gravitacinį kultūros lauką, kurį kaip savą yra pasirinkęs ne vienas svetimtautis ar 

ne lietuvių kilmės Lietuvos kūrėjas, pasaulinio masto asmenybė. Paprastai tokios talentus 

pritraukiančios kultūrinės erdvės būdingos už Lietuvą didesnėms šalims. 

8.6. Pokomunistinė patirtis suteikia mūsų kultūros kūrėjams galimybę daug giliau už Vakarų Europos 

menininkus perprasti nelaisvę, propagandą, manipuliacijas, psichologinį terorą, politinę cenzūrą ir 

laisvę. Savęs ieškojimas per kultūrą ir atmintį būtų svarbus žingsnis savosios tapatybės vėl ieškančiai 

Europai, kurios politinį ir kultūrinį identifikavimąsi šiandien mėginama grįsti sudėtingai koduota 

atminties ir užmaršties dialektika.  

8.7. Lietuvių meno ir kūrybos industrijų atstovai yra kvalifikuoti tarpininkai tarp Europos regionų – ne tik 

politikos ir verslo derybininkai, bet ir socialiniai analitikai bei kultūros interpretatoriai. 

8.8. Lietuva galėtų būti kūrybinių industrijų susitikimo ir sąveikos vieta. Kadangi mūsų kultūra yra aktyviau 

pristatoma Šiaurės šalyse ir Vidurio Europoje nei kitų dviejų Baltijos šalių kultūros, būtų galima plėsti 

šią veiklą per įvairius forumus, imantis savotiško tarpininko tarp regionų vaidmens. 

9. Istorinis paveldas.  

9.1. Lietuva – unikalios pagoniškos praeities, archajiškos kultūros ir sudėtingos istorijos kraštas.  

9.2. Lietuva – gamtos, autentiško kultūrinio kraštovaizdžio dermės (UNESCO paminklai - Neringa ir 

Kernavė), archajiškos kultūros tradicijų (lietuvių kalba ir jos tarmės, folkloras, UNESCO globojama 

kryždirbystė) ir įvairių kultūrų sandūros regionas. Labiausiai į rytus nutolusi Lietuvos vakarietiškoji 

kultūra pateikė įdomius sugyvenimo su kitomis kultūromis pavyzdžius (UNESCO paminklas Vilnius), 

turi daugiaaspektį ir kontraversišką buvimo Rusijos ir Sovietų totalitarinėje imperijose bei 

pasipriešinimo joms patirtį nuo sukilimų, ginkluotos rezistencijos ir disidentizmo iki krepšinio pergalių 

ir dailės, literatūros, o ypač teatro fenomenų. 

9.3. Formuojasi naujas požiūris į Lietuvos istorinį paveldą, ieškant naujų tapatybės vaizdinių, patrauklumo 

ir konkurencingumo, vertybių, kurios būtų artimos šiuolaikinei pilietinei visuomenei. Europos kultūros 

kontekste radikaliai peržiūrimas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinis paveldas. 

10. Sportas. 

10.1. Krepšinis yra pagrindinė Lietuvos sporto šaka, reprezentuojanti bei garsinanti šalį pasaulyje. Tai 

patvirtina Lietuvos krepšinio pasiekimai: 

10.2. Lietuvos krepšinis yra ypač gerai žinomas krepšiniu besidominčių žmonių pasaulyje; 

10.3. Lietuvos krepšinio pergalės (trys Europos čempionų titulai, triskart iš eilės Olimpinių žaidynių 

krepšinio bronzos medalių laimėtojai); 

10.4. 2011 metais Lietuvoje bus rengiamas Europos vyrų krepšinio čempionatas. 

10.5. Geros vadybos, laiku padarytų investicijų, didelių pasiekimų bei kryptingų ryšių su visuomene 

veiksmų dėka krepšinis yra lietuvių tapatybės dalis. Dažnai sporto sąvoka Lietuvoje yra tapatinama 

su krepšiniu. 
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10.6. Deja, krepšinis daugelyje Europos šalių nepatenka tarp populiariausių ar labiausiai išvystytų sporto 

šakų. Rusijoje, NVS šalyse, JAV bei Lotynų Amerikoje krepšinis taip pat nėra pirmaujantis lyginant su 

kitų sporto šakų populiarumu. 

10.7. Didžiausi pastarojo meto tarptautiniai Lietuvos sporto laimėjimai yra susiję su Lietuvos krepšiniu ir 

disko metimu. Taip pat išskirtina Lietuvos klubinio krepšinio veikla ir lietuvių inicijuota Baltijos 

krepšinio lyga, moterų dviračių sportas, Lietuvos galiūnų varžybos, sportiniai šokiai ir šokiai ant ledo.  

10.8. Lietuva turi gerai žinomų pasaulyje sportininkų: jau baigusių karjerą ir dabar aktyviai sportuojančių 

pasaulinio garso sporto atstovų. 

10.9. Svarbu pastebėti, kad Europoje, kaip ir pasaulyje, populiariausia sporto šaka yra futbolas. Kitos itin 

žmonių mėgstamos sporto šakos yra lengvoji atletika, tenisas, autosportas, dviračių sportas ir kt. 

Plėtoti Lietuvoje augantį futbolo populiarumą padėtų investicijos į sporto infrastruktūrą. Taip pat, 

vystant šalies sporto kultūrą, būtina investuoti į mėgėjišką masinį sportą. Sureguliuota teisinė bazė 

pritrauktų Lietuvos ir užsienio investuotojus, sudarytų galimybės sukurti vadinamąjį sporto turizmą. 
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Priedas Nr.4 
Informavimo ir komunikacijos stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių studija  
(Šaltinis: Lietuvos įvaizdžio formavimo strategijos projektas) 

 

1. Informavimo apie Lietuvą raida.  

1.1. Pirmasis valstybinio lygio sprendimas, susijęs su šalies įvaizdžio formavimu, buvo priimtas 1996 

metais, kai Lietuvos Respublikos Prezidentas A. Brazauskas pasirašė dekretą dėl valstybės 

informacijos politikos tarybos sudarymo. Dekrete buvo kalbama apie objektyvaus Lietuvos įvaizdžio 

šalies viduje ir užsienyje kūrimo strategijas bei informacijos sklaidos koordinavimą.  

1.2. 1999 metais Lietuvos Respublikos Seime buvo svarstoma galimybė sukurti valstybės instituciją, kuriai 

būtų patikėta rūpintis valstybės įvaizdžio kūrimu ir palaikymu. Įvaizdžiu, kuris turi būti suprantamas 

kaip valstybės strateginių tikslų efektyvumo komponentas.  

1.3. 2001 metais trys Lietuvos Respublikos institucijos: Kultūros ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija 

bei Užsienio reikalų ministerija įsteigė viešąją įstaigą „Lietuvos institutas“, kad propaguotų Lietuvos 

valstybę, jos visuomenę, kultūrą, meną, mokslą ir švietimą užsienio valstybėse, formuotų patrauklų 

Lietuvos įvaizdį. 

1.4. 2003 m. vasario mėn. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įsteigta Informacijos apie valstybę 

koordinavimo komisija, tačiau šiuo metu ji veiklos nevykdo.  

1.5. Nuo 1996 metais visuomenės informavimas buvo svarbus valstybės institucijų komunikacijos tikslas. 

Buvo siekiama sudaryti visuomenei kuo geresnes prieigas prie viešosios informacijos. Sukurta prieiga 

prie kiekvienos valstybės valdymo srities duomenų bazės. Akivaizdūs ir kiti viešojo informavimo 

rezultatai: valstybės institucijų tinklalapių įkūrimas, jų įstatyminis suvienodinimas, pradėtos formuoti 

valstybės institucijų komunikacijos struktūros, steigiami ryšių su visuomene padaliniai, skiriamas 

dėmesys bendravimui su žiniasklaida, vykdoma viešosios komunikacijos stebėsena, tobulinami 

darbuotojų bendravimo gebėjimai.    

1.6. Per keliolika metų sukurta funkcionuojanti valstybinė visuomenės informavimo infrastruktūra. Tačiau 

šalies įvaizdžio kūrimo ir aktyvinimo srityje pažengta nedaug. Nors aukščiausi valdžios institutai 

suvokė šalies vidaus ir išorės įvaizdžio kūrimo svarbą, daugelis susijusių dokumentų taip ir liko 

sumanymais popieriuje. 

1.7. Nebuvo konkrečios strategijos, turėjusios padėti sukurti įvaizdžio formavimo programą. Nebuvo ir 

koordinuojančios institucijos, kuri tokią programą įgyvendintų. Šalies įvaizdžio formavimo veikla buvo 

koordinuojama fragmentiškai, be aiškios vieningos strategijos, koordinuoto finansavimo bei 

sistemingo tarpinstitucinio bendradarbiavimo. Institucijų komunikacijos planuose valstybės įvaizdžio 

formavimui nebuvo teikiamas prioritetas. Tai turėjo įtakos Lietuvos tarptautiniam vertinimui. 

Pagrindinių šalies gyvenimo sričių (kultūra, istorija, ekonomika, aplinkosauga, turizmas) įvaizdis buvo 

formuojamas remiantis trumpalaikiais, o ne ilgalaikiais tikslais. 

1.8. Iki šiol Lietuvoje vyravo vienintelis tikslas – sudaryti kuo geresnes prieigas prie viešosios informacijos 

ir informuoti. Per pastaruosius penkerius metus Lietuvos valdžios ir valdymo institucijų komunikacijos 

veiklos pagrindą sudarė visuomenės informavimas – vienkryptė informacijos sklaida visuomenei, 

nesiekiant abipusio ryšio, dialogo bei supratimo. 

1.9. 2005 metais Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komiteto atlikta valstybės institucijų 

apklausa parodė, kad 2004 metais šalies institucijos informavimo ir komunikacijos apie Lietuvą veiklai 

apytiksliai išleido 20 mln. Lt, 2006 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos surinktais 

duomenimis šalies institucijos informavimo apie Lietuvą veiklai 2005 metais apytiksliai išleido 31 mln. 
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Lt. Šie duomenys nėra pakankami, kad išsamiai įvertintume  Lietuvos įvaizdžio formavimui panaudotų 

lėšų dydį, nes apklausoje dalyvavo ne visos institucijos ir nebuvo taikoma vieninga metodika. 

1.10. Lietuvoje iki šiol nebuvo atliekamas objektyvus ir metodiškas valstybės institucijų informavimo ir 

komunikacijos veiklos auditas, įvertinantis finansinių išteklių panaudojimą. 

1.11. Nepaisant įvairių iniciatyvų organizuoti ir koordinuoti informavimo ir komunikacijos apie Lietuvą 

veiklą bei šiai veiklai skirtų lėšų, šiandien rezultatas netenkina: kaip rodo atliktos apklausos šalies 

žinomumas užsienyje yra mažas, o Lietuvos gyventojai šalį vertina pakankamai skeptiškai.  

2. 2006 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn. buvo atliktas Lietuvos institucijų informavimo ir komunikacijos 

žvalgomojo pobūdžio tyrimas. Tyrimas nustatė problemas, kurios trukdo valstybės institucijoms 

efektyviai vykdyti informavimo ir komunikacijos veiklą bei formuoti šalies įvaizdį Lietuvoje bei 

užsienyje:   

2.1. trūksta politinės valios tęsti pradėtas iniciatyvas ir jas nuosekliai įgyvendinti;  

2.2. mažas institucijų veiksmų derinimas bei bendradarbiavimas trukdo siekti vieningų tikslų; 

2.3. lėšų išskaidymas atskiriems fragmentiškiems veiksmams, užuot rengus tikslingas integruotas 

programas; 

2.4. vieningo koordinacinio centro, atsakingo už šalies įvaizdžio formavimą, nebuvimas; 

2.5. dėmesys informacijos sklaidai, o ne visuomenės nuomonės formavimui; 

2.6. mažas dėmesys komunikacijai apie Lietuvą užsienio šalyse; 

2.7. nepakankamas ir nevienodas institucijų ir jų vadovų supratimas apie institucijos bei šalies įvaizdžio 

formavimo poreikį. 

3. Lietuvos institucijų informavimo ir komunikacijos tyrimai. Objektas, metodas ir rezultatai. 

3.1. Kasdieninė valstybės institucijų komunikacijos veikla bei pastangos formuoti atstovaujamo sektoriaus 

įvaizdį daro tiesioginę įtaką bendram Lietuvos įvaizdžiui ir reputacijai tiek tarp šalies gyventojų, tiek 

užsienio šalyse. Šalies institucijos įgyvendina daug priemonių ir projektų, tačiau šių veiklų 

komunikacija nėra pakankama, ne visada tikslinga bei efektyvi, kad galėtų formuoti atitinkamą šalies 

įvaizdį. 

3.2. Siekiant pateikti argumentais pagrįstą esamos padėties įvertinimą bei motyvuotas ir adekvačias 

rekomendacijas, kaip optimizuoti institucijų komunikacijos veiklą, buvo parengta informavimo ir 

komunikacijos Lietuvos institucijose stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių studija (SSGG) (Priedas 

Nr.5). SSGG studijos pagrindas - du žvalgomojo pobūdžio tyrimai:  

3.2.1. institucijų visuomenės informavimo bei komunikacijos Lietuvoje bei užsienyje tyrimas; 

3.2.2. institucijų ir diplomatinių atstovybių užsienyje interneto svetainių tyrimas.  

3.3. Tokio pobūdžio tyrimai parodo šalies tarpinstitucinės komunikacijos ir išorės komunikacijos 

funkcionavimo trūkumus ir tendencijas bei informacijos sklaidos priemonių panaudojimo efektyvumą. 

3.4. Institucijų visuomenės informavimo bei komunikacijos praktikos Lietuvoje ir užsienyje tyrimas apima 

21 šalies instituciją ir 3 asociacijas. Tyrime analizuotos aukščiausio lygio šalies institucijos 

(Prezidentūra, Seimas, Vyriausybės kanceliarija, ministerijos) bei tos valstybės įstaigos, kurių viena iš 

veiklos funkcijų – formuoti šalies įvaizdį atstovaujamos srities ribose: Lietuvos ekonominės plėtros 

agentūra (toliau – LEPA), Valstybinis turizmo departamentas, Kūno kultūros ir sporto departamentas, 

Lietuvos institutas,  Lietuvos savivaldybių asociacija ir kt. Taip pat siekiant įvertinti privataus ir viešojo 

sektoriaus bendradarbiavimo praktiką bei tendencijas komunikacijos veikloje buvo apklaustos 

įtakingos verslo asociacijos.  

3.5. Žvalgomojo pobūdžio tyrimas leidžia susidaryti bendrą vaizdą apie valstybės institucijose 

funkcionuojančią komunikacijos sistemą, vykdomą praktiką bei tendencijas. Siekiant gauti išsamų 
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valstybės institucijų vykdomos informacijos sklaidos vaizdą, būtina atlikti kokybinius šalies 

informavimo politikos tyrimus bei komunikacijos auditą.  

4. Informavimo ir komunikacijos Lietuvos institucijose stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių studija.  

4.1. Stiprybės. 

4.1.1. Infrastruktūra. 

Valstybės įstaigose yra veikianti viešosios informacijos sklaidos infrastruktūra – visose institucijose 

yra už viešąją komunikaciją atsakingų pareigūnų, visos institucijos teikia informaciją visuomenei. Per 

pastarąjį penkmetį institucijose pradėjo dirbti daugiau komunikacijos kvalifikaciją turinčių specialistų. 

Taip pat yra valstybės institucijų, pagal savo veiklos pobūdį formuojančių šalies įvaizdį: Užsienio 

reikalų ministerija, LEPA, Valstybinis turizmo departamentas, Lietuvos institutas ir kt.  

Platus Lietuvos institucijų atstovų užsienyje tinklas (37 diplomatinės misijos, 5 turizmo informacijos 

centrai, 4 LEPA atstovybės, institucijų atašė užsienio šalyse) yra pakankama bazė ne tik skleisti 

informaciją, bet ir formuoti Lietuvos įvaizdį. Šalies įvaizdį ambasados stengiasi formuoti pagal 

išteklius ir supratimą.  

4.1.2. Politika. 

Institucijos turi patvirtintas visuomenės informavimo programas ar planus,  kuriais vadovaudamosi 

institucijos sistemingai ir nuolatos informuoja visuomenę, sudaro sąlygas prieigai prie informacijos. 

Kasmetiniuose veiklos planuose institucijos numato ir komunikacijos veiksmus (gebėjimų tobulinimą, 

įvairesnių priemonių panaudojimą). Komunikacijos veikla suprantama kaip būtina institucijos veiklos 

dalis. 

4.1.3. Žiniasklaida. 

Žiniasklaida yra vienas iš prioritetinių masinių kanalų  informuojant visuomenę, todėl geri įgūdžiai ir 

patirtis ryšių su žiniasklaida srityje yra reikšmingas įrankis siekiant formuoti šalies įvaizdį. Visos šalies 

institucijos žiniasklaidą įvardina kaip plačiausią auditoriją pasiekiančią priemonę, o žurnalistus - kaip 

prioritetinę tikslinę grupę. Todėl beveik visos institucijos, informuodamos visuomenę, sistemingai ir 

nuolatos bendrauja su šalies nacionaline ir regionine žiniasklaida. Dalis institucijų pagal veiklos tikslus 

sistemingai ir planingai bendrauja ir su užsienio žiniasklaida.  

Didžioji dauguma institucijų nuolatos atlieka kiekybinę vietos žiniasklaidos stebėseną, kurią naudoja 

vertindami ryšių su žiniasklaida efektyvumą bei valdydami krizių situacijas. Dalis institucijų pagal 

kompetencijos sritį ar poreikį sistemingai ir nuolatos atlieka užsienio žiniasklaidos stebėseną.  

4.1.4. Internetas. 

Šiuo metu Lietuvoje visos institucijos turi norminiais aktais reglamentuojamas interneto svetaines. 

Institucijų tinklalapiai didžiąja dalimi atitinka įstatymų reikalavimus. Tinklalapiai yra parengti 

nacionaline ir dažniausiai anglų kalbomis. Valstybės institucijos naudoja internetą kaip viešos 

informacijos sklaidos kanalą, didelė dalis institucijų internetą naudoja kaip priemonę aktyviam dialogui 

su visuomene – atlieka apklausas, atsako į užklausas forumuose ir pan. 

Sukurtos ir veikia interneto svetainės www.travel.lt, www.businesslithuania.com. 

4.1.5. Reprezentacinė veikla 

Visos institucijos, paisydamos  savo kompetencijos  galimybių, leidžia leidinius ir organizuoja 

renginius, atliekančius reprezentacinę funkciją. Neretai tokie renginiai (pvz., verslo ir kultūros dienos 

užsienyje) tiesiogiai formuoja palankų ne tik atstovaujamos institucijos ar srities, bet ir šalies įvaizdį. 

4.2. Silpnybės.  

4.2.1. Infrastruktūra. 

Nors šalies institucijose veikia komunikacijos ir ryšių su visuomene infrastruktūra, ryšių su visuomene 

veiklai daugelyje institucijų yra skiriama antraeilė reikšmė. Ypač tai aktualu šakinėse institucijose, kur 
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neretai už viešąją komunikaciją (interneto svetainę, ryšių su visuomene veiklą, bendravimą su 

žiniasklaida) atsako vienas arba du tarnautojai, lėšų nepakanka net kasdienei žiniasklaidos 

stebėsenai atlikti. Priešinga situacija yra institucijose, suprantančiose ryšių su visuomene ir 

komunikacijos svarbą - jos yra įkūrusios departamentus ar departamentų lygio padalinius, 

susidedančius iš atskirų skyrių, o turimos lėšos teikia galimybę imtis leidybos, stebėti ne tik Lietuvos, 

bet ir užsienio žiniasklaidą, įgyvendinti integruotas ryšių su visuomene ir reklamos kampanijas 

Lietuvoje ir užsienyje.  

Esant tokiai nelygiavertei institucijų situacijai ir ištekliams viešosios komunikacijos ir ryšių su 

visuomene veikla taip pat yra skirtinga ir neleidžia pasiekti pakankamų rezultatų. Ypatingas dėmesys 

optimizuojant komunikacijos infrastruktūrą turėtų būti skiriamas toms šakinėms institucijoms, kurių 

veikla yra ypač svarbi įgyvendinant prioritetinius šalies tikslus ir įtakoja šalies įvaizdį tiek šalies viduje, 

tiek užsienyje. 

Nemaža dalis institucijų apskritai neplanuoja viešosios komunikacijos. Nėra komunikacijos (vidaus ir 

išorės) strategijos, į institucijos veiklos planus įtraukti pavieniai komunikacijos veiksmai bei 

priemonės, tačiau kasdieninė veikla remiasi atsitiktiniu reagavimu į visuomenės politinio gyvenimo 

įvykių darbotvarkę, orientacija į trumpalaikius tikslus ar sprendimus. Institucijose nėra krizių 

komunikacijos planų. Neturint strategijos nėra identifikuoti ir komunikacijai keliami tikslai, 

komunikacija dažnai yra betikslė, nepritaikoma skirtingoms auditorijoms, siekia trumpalaikio efekto, 

nėra nustatytas siektinas rezultatas ir norimas grįžtamasis ryšys. 

Informacijos sklaidos struktūroje alternatyvūs komunikacijos kanalai, tokie kaip socialiniai partneriai, 

nevyriausybinės organizacijos, nuomonių formuotojai, savivaldybės, verslas, yra įtraukiami 

nesistemingai. 

Nėra efektyviai funkcionuojančios tarpinstitucinės komunikacijos sistemos ekstraneto, galinčio ne tik 

padidinti darbuotojų informuotumą, bet ir pagerinti komunikacijos efektyvumą. 

Šalies institucijos komunikacijos veikloje bendradarbiauja, dalinasi informacija, priemonėmis, patirtimi, 

vienija išteklius tik pavieniais atvejais, kai institucijų veikla yra glaudžiai susijusi ( pvz., URM ir 

Prezidentūra).  

Dėl šios priežasties valstybės institucijų, nuolatos ir sistemingai dirbančių šalies įvaizdžio formavimo 

srityje ( LEPA, Valstybinis turizmo departamentas, Lietuvos institutas  ir kt.), turimi ištekliai, leidžiami 

leidiniai, organizuojami renginiai bei patirtis bendradarbiavimo su kitomis institucijomis, formuojant 

šalies įvaizdį, retai yra naudojami. 

Vykdant komunikaciją užsienio šalyse skirtingų sričių atašė, LEPA atstovybės, Turizmo informavimo 

centrai bendradarbiauja nesistemingai. Dažnai Lietuvos diplomatinių atstovybių, misijų darbuotojų ar 

atašė planuojamiems projektams neužtenka išteklių, o skirtingų institucijų turimi ištekliai nėra 

konsoliduojami. Dėl to veikla apsiriboja ne itin solidžiais pavieniais veiksmais, neleidžiančiais pasiekti 

didesnės auditorijos bei poveikio, o institucijos retai derina įgyvendinamas priemones. 

4.2.2. Politika. 

Šalies institucijose komunikacijai neretai keliamas vienintelis tikslas - užtikrinti institucijos veiklos 

viešumą ir informacijos prieinamumą. Tačiau palaikant ir aktyvinant šalies įvaizdį, formuojant viešąją 

nuomonę, švietimui bei dialogo su visuomene užtikrinimui teikiamas per mažas dėmesys. Tai 

patvirtina tyrimo metu nustatyta situacija, jog dauguma institucijų žiniasklaidą laiko esmine ir 

prioritetine komunikacijos priemone bei kanalu. Interneto svetainėse iš įvaizdį formuojančių elementų 

didžiausią dalį sudaro naujienos - institucijos ar jos atstovaujamo sektoriaus įvykių pristatymas. Esant 

tokiam požiūriui, komunikacijos veikla yra vienkryptė ir pasyvi – sukuria pastovų informacijos srautą, 
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tačiau neformuoja tikslinių grupių palankumo, pritarimo veiklai, neskatina abipusio supratimo ir 

bendradarbiavimo.  

4.2.3. Žiniasklaida.  

Daugelis šalies institucijų su užsienio žiniasklaida bendrauja reaktyviai – t.y. atsako į pateiktus 

klausimus. Proaktyvūs ryšiai ir kontaktai su užsienio žiniasklaida palaikomi nedaugelyje institucijų. 

Institucijos retai bendradarbiauja  organizuodamos užsienio žurnalistų vizitus ar spaudos 

konferencijas užsienyje.  

Nėra vienos institucijos, kuri būtų atsakinga už aktyvius Lietuvos institucijų ryšius su užsienio 

žiniasklaida ir koordinuotų šalies institucijų komunikaciją užsienio žiniasklaidoje. 

Nėra vieningos žiniasklaidos stebėsenos sistemos. Šiuo metu visos institucijos žiniasklaidos 

stebėseną atlieka individualiai, taip dubliuojama veikla ir išlaidos. Kitose šalyse, taip pat ir Lietuvos 

verslo pasaulyje, didelės organizacijos, jungiančios daug  įmonių, įdiegia vieną žiniasklaidos 

stebėsenos sistemą ir sukuria vieningą prieigą. Tokia vieninga ir visas valstybės veiklos sritis 

apimanti žiniasklaidos stebėsenos sistema ne tik leidžia žymiai taupyti lėšas, bet ir suteikia galimybę 

kiekvienai institucijai stebėti bendrą šalies padėtį įvairiais aspektais. Nepakankamai panaudojami ir 

stebėsenos duomenys, galintys padėti laiku koreguoti viešojo diskurso situaciją. 

Lietuvos Respublikos Seimo, Užsienio reikalų ministerijos bei Valstybės saugumo departamento 

atlikta užsienio žiniasklaidos stebėsenos duomenimis kitos institucijos nesinaudoja. 

Šiuo metu stebint žiniasklaidą daugiausiai vertinami tik kiekybiniai rodikliai (kiek, kokioje žiniasklaidos 

priemonėje pasirodė informacijos), neatliekami sistemingi kokybiniai turinio tyrimai. Kiekybiniai tyrimai 

leidžia tik iš dalies įvertinti komunikacijos veiklos efektyvumą, nesudaro sąlygų atlikti nuodugnios 

analizės, kuri identifikuotų potencialias grėsmes ar galimybes. 

4.2.4. Internetas. 

Nėra Lietuvos interneto vartų – t.y. vieno interneto tinklalapio įvairiomis užsienio kalbomis, 

reprezentuojančio šalį ir suinteresuotus lankytojus nukreipiančio prie atitinkamų informacijos šaltinių. 

Taip prarandama nemaža dalis susidomėjusių šalimi. 

Šalies institucijų interneto svetainės mažai dėmesio skiria reprezentacinę funkciją atliekantiems 

elementams: bendriems šalies bei sektoriaus pristatymams, reprezentaciniams leidiniams. Dalis 

institucijų savo interneto svetainėse šių elementų neturi. Nedidinant interneto naudojimo efektyvumo 

sunkiau pasiekti šalies informavimo politikos strateginius tikslus. 

Institucijų interneto svetainėse aktyviam dialogui su visuomene ar tikslinėmis grupėmis, visuomenės 

švietimui skiriama nedaug dėmesio, pagrindinė institucijų interneto svetainių funkcija – suteikti prieigą 

prie informacijos. Tačiau daugelio interneto svetainių struktūra yra sudėtinga ir daugiapakopė, 

interneto paieškos sistemos neretai yra pasenusios ir neefektyvios, o pateikiama informacija dažnai 

yra nepritaikyta paprastam svetainės lankytojui. 

Būtina sukurti Lietuvos diplomatinių atstovybių užsienyje interneto svetainių sistemą. Svetainės turėtų 

būti reglamentuojamos, apibrėžiant jų struktūrą, turinį, nustatant kokybės bei stiliaus reikalavimus.  

4.2.5. Reprezentacinė veikla.  

Dėl bendradarbiavimo ir veiksmų koordinavimo stokos leidžiant leidinius, organizuojant renginius ar 

įgyvendinant komunikacijos kampanijas įprastai yra apsiribojama konkrečios vienos ar kelių institucijų 

interesais, todėl neišvengiama veiksmų dubliavimo, lėšos dažnai yra panaudojamos neefektyviai. 

Užuot bendradarbiavus įgyvendinant jungtinius stambius projektus, lėšos išskaidomos smulkiems 

trumpalaikiams ir riboto poveikio veiksmams. Be to, dėl kompetencijos ir resursų stokos neretai 

institucijų leidiniai ar organizuoti renginiai nėra kokybiški. 
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Siekiant užtikrinti reprezentacinės veiklos ir priemonių efektyvumą bei racionalų išteklių panaudojimą 

būtų naudinga sukurti vieningą sistemą arba paskirti atsakingą organizacinę struktūrą, 

koordinuosiančią šią veiklą. 

4.3. Galimybės.  

4.3.1. Infrastruktūra. 

Koordinuota informavimo politika, aiškūs veiklos tikslai bei sisteminga kontrolė leistų užtikrinti, kad  

šalies įvaizdis būtų formuojamas nenutrūkstamai, veiksmingai ir kryptingai. 

Kad vieningos informavimo politikos įgyvendinimas būtų efektyvus, kad būtų užtikrintas sistemingas 

Lietuvos įvaizdžio formavimas, kartu ir nuolatinis institucijų bendradarbiavimas, būtina sukurti 

įvaizdžio formavimo koordinavimo struktūrą. 

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo sistema padėtų išvengti veiksmų dubliavimo, leistų vykdyti didesnio 

masto bei efektyvumo komunikacijos kampanijas, didintų pačios institucijos veiklos efektyvumą ir lėšų 

panaudojimą.  

Kiekviena institucija gali žymiai padidinti komunikacijos efektyvumą, jei sistemingai ir nuosekliai 

naudotų pavaldžių institucijų, vyriausybinių ir socialinių partnerių bei savivaldybių tinklą.  

Aktyviau bendradarbiaujant su įvairiomis tikslinėmis grupėmis būtų galima veiksmingiau stiprinti 

nacionalinį identitetą, formuoti palankų Lietuvos įvaizdį tarp įvairių grupių, skatinti jų pastangas 

prisidėti kuriant teigiamą šalies įvaizdį užsienyje. 

Įdiegus tarpinstitucinę komunikacijos sistemą (ekstranetą) galima būtų užtikrinti žymiai efektyvesnius 

ir nuolatinius informacijos mainus tarp skirtingų šalies žinybų bei sukurti veiksmingą aplinką ir sąlygas 

institucijų tarpusavio bendradarbiavimui. 

4.3.2. Politika. 

Vieninga informavimo politika užtikrintų vieningą, kryptingą ir nuoseklų šalies įvaizdžio formavimą.   

4.3.3. Žiniasklaida 

Turimą bendravimo su šalies žiniasklaida patirtį pritaikius užsienio žiniasklaidai galima efektyviai ir 

nuosekliai didinti šalies žinomumą ir aktyvinti įvaizdį užsienio tikslinėse auditorijose. 

Paskyrus instituciją, atsakingą už šalies ryšių su užsienio žiniasklaida aktyvų ir sistemingą palaikymą, 

būtų optimizuotas lėšų panaudojimas bei užtikrintas užsienio visuomenei teikiamos informacijos apie 

Lietuvą vientisumas ir tikslingumas. 

Įdiegus vieningą Lietuvos bei užsienio žiniasklaidos stebėsenos sistemą galima būtų reikšmingai 

sumažinti valstybės išlaidas, šiuo metu skiriamas šių duomenų pirkimui. 

Sistemingi Lietuvos bei užsienio žiniasklaidos kokybiniai tyrimai leistų tinkamai ir veiksmingai planuoti 

komunikacijos veiksmus, užkirsti kelią problemų atsiradimui, išvengti krizių ar jas efektyviai valdyti. 

Sistemingas ir tikslinis šalies užsienio politikos veiksmų, įvykių planavimas (vadovų vizitai, tarptautinio 

pobūdžio kultūros, sporto, politikos ar ekonomikos renginiai), efektyvus viešosios diplomatijos 

plėtojimas padidintų aktualių naujienų apie Lietuvą srautą. 

4.3.4.  Internetas. 

Kokybiškai peržiūrėtų institucijų interneto svetainių turinys ir struktūra galėtų žymiai prisidėti 

reprezentuojant šalį bei kuriant konkretaus sektoriaus įvaizdį Lietuvoje ir užsienyje.  

Įdiegus interneto svetaines tose diplomatinėse atstovybėse, kurios svetainių apskritai neturi, ir jas 

reglamentavus bei išvysčius taip, kad jose būtų teikiama ir nuolat atnaujinama aktuali informacija apie 

Lietuvą, galėtų būti sukurtas platus informacijos sklaidos laukas užsienyje.  

4.3.5. Reprezentacinė veikla. 
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Tarpinstitucinė bendradarbiavimo sistema, reprezentacinių priemonių rengimą bei veiklą 

koordinuojanti struktūra leistų užtikrinti reprezentacinių priemonių kokybę, jų efektyvumą ir padėtų 

optimaliau panaudoti valstybės lėšas. 

Viešosios diplomatijos elementai – reikšmingi šalies įvykiai, pvz.: 2009 metais planuojamas Lietuvos 

vardo tūkstantmečio paminėjimas ir „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“, 2010 metais 

numatytas euro įvedimas, Lietuvos pirmininkavimas ESBO, 2011 metais planuojamas Europos 

krepšinio čempionatas, 2013 metais – Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungoje ir kiti svarbūs 

renginiai, gali žymiai padidinti užsienio žiniasklaidos, verslo bei gyventojų susidomėjimą Lietuva. Kad 

šie įvykiai būtų sėkmingai išnaudoti formuojant Lietuvos įvaizdį, didinant šalies žinomumą ir 

patrauklumą tarp įvairių tikslinių grupių bei pritraukiant investicijas, būtinas specialus veiksmų planas 

ir aktyvus institucijų tarpusavio bendradarbiavimas.   

4.4. Grėsmės. 

4.4.1. Jei nebus vieningos informavimo politikos ir šalies įvaizdžio strategijos, nepavyktų sėkmingai 

įgyvendinti Lietuvos siekio tapti tarpregioninio bendradarbiavimo centru. Lietuva gali nesuspėti 

panaikinti esančio atotrūkio ir pralaimėti konkuruodama investicijų pritraukimo, turizmo bei eksporto 

skatinimo srityse, nes kaimyninės šalys įvaizdį formuoti pradėjo jau prieš kelerius metus.  

4.4.2. Jei nebus užtikrinta aktyvi komunikacija su emigrantais, ilgainiui būtų prarastas ryšys, mažėtų jų 

lojalumas šaliai, mažėtų galimybės „grąžinti“ išvykusius. 

4.4.3. Šalies įvaizdžio formavimo strategija gali būti efektyviai įgyvendinta tik tuo atveju, jei bus kokybiškai 

pakeista dabartinė informavimo infrastruktūra institucijose, veiks tarpinstitucinė bendradarbiavimo 

sistema, bus aiškiai nustatyti komunikacijos tikslai ir užtikrintas numatytų priemonių efektyvus 

įgyvendinimas bei skirtas reikiamas finansavimas, o lėšos panaudotos skaidriai. 

4.5. Rekomendacijos. Siekiant, kad šalies įvaizdis padėtų įgyvendinti valstybės raidos strateginius tikslus 

būtina: 

4.5.1. valstybiniu lygiu priimti sprendimus, užtikrinančius vieningą ir kryptingą informavimo apie Lietuvą 

politiką; 

4.5.2. užtikrinti, kad šalies įvaizdžio formavimas būtų integruotas į institucijų atstovaujamo sektoriaus 

vystymo strategijas; 

4.5.3. sukurti tarpinstitucinę sistemą, kuri leistų užtikrinti, kad įvaizdžio formavimui skirtos priemonės ar 

programos būtų įgyvendinamos vadovaujantis tarpusavio bendradarbiavimo bei koordinavimo 

principais; 

4.5.4. sukurti tarpinstitucinę vidinės komunikacijos sistemą - ekstranetą; 

4.5.5. įvertinti šalies institucijų veiklą bei naudojamas lėšas ir žmogiškuosius išteklius visuomenės 

informavimo bei komunikacijos srityse, optimizuoti tų išteklių panaudojimą; 

4.5.6. kad valstybės institucijų komunikacija būtų nuolat situaciją tirianti, planinga veikla ir kad valstybės 

institucijos, informuodamos visuomenę, skatintų dialogą, tarpusavio supratimą, bendradarbiavimą bei 

lojalumą; 

4.5.7. žiniasklaidos stebėsenos srityje turėti vieningą sistemą bei optimizuoti lėšų panaudojimą; 

4.5.8. koordinuotai ir aktyviai palaikyti ryšius su užsienio žiniasklaida; 

4.5.9. valstybės institucijų komunikaciją pritaikyti tikslinėms grupėms; 

4.5.10. stiprinti esančią visuomenės informavimo ir komunikacijos infrastruktūrą, užtikrinti efektyvesnį 

lėšų panaudojimą, planavimą bei tarpinstitucinį bendradarbiavimą.  

4.6. Strategijos kūrimo procese situacijos analizei ištyrinėti ir nustatyti esamas problemas buvo naudotasi 

pastarojo meto tematiniu požiūriu artimų viešai prieinamų kiekybinių ir kokybinių tyrimų rezultatais. 

Identifikavus problemą buvo pasirinkti pagal galimybes ir išteklius optimaliausi tyrimo metodai, ne tik 
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patvirtinantys problemos sudėtingumą ir specifiškumą, bet ir pagrindžiantys siūlomos metodikos 

efektyvumą. Tai yra,  atliktas žvalgybinis valstybinių institucijų komunikacijos efektyvumo tyrimas ir 

sociologinė reprezentatyvi apklausa 27 valstybės. Duomenų patikimumas argumentuojamas ir  

ekspertiniais interviu su ekspertais, pagrindinių sričių žinovais,  turinčiais akumuliuotą patirtį. 

Strategijos duomenų analizės palyginamosioms įžvalgoms būtų buvę pravartūs kai kurie žinybiniai 

tyrimai. Tačiau dėl jų konfidencialumo ar viešo neskelbimo jie  nebuvo vertinami. Reziumuojant 

galima daryti išvadą, kad projekte pagal turimus išteklius  pirmą kartą buvo kompleksiškai tyrinėtas 

šalies įvaizdis. 
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Priedas Nr. 5 
Kitų šalių patirtis formuojant šalies įvaizdį 
 

Formuojant Lietuvos Konceptualią Idėją atsižvelgta į Baltijos, Vidurio ir Rytų Europos, kitų Europos ir pasaulio 

šalių patirtis. 

 

Baltijos, Vidurio ir Rytų Europos:  

 

1. Čekija 

2. Estija 

3. Latvija 

4. Lenkija 

5. Vengrija 

 

Kitos Europos šalys:  

 

6. Danija 

7. Didžioji Britanija 

8. Graikija 

9. Grenlandija 

10. Ispanija 

11. Malta 

12. Norvegija 

13. Vokietija 

 

Kitos šalys 

14. Australija 

15. Bahamų salos 

16. Naujoji Zelandija 

17. Pietų Afrika 

18. Tailandas 

 

Formuojant Lietuvos įvaizdį aktualiausia įvertinti Baltijos ir Vidurio ir Rytų Europos šalių patirtį formuojant šalies 

įvaizdžius. Ekspertinė grupė rėmėsi viešai prieinamais dokumentais bei straipsniais (įskaitant 2007 m. György 

Szondi straipsnį „Šalies prekės ženklo rolė ir iššūkiai pereinamos ekonomikos šalyse: Centrinės ir Rytų 

Europos patirtis“) apie šių šalių įvaizdžio kūrimo patirtis. 

 

Svarbu atskirti Turizmo prekės ženklo sąvoką nuo Šalies prekės ženklo sąvokos. Turizmo prekės ženklo 

tikslas yra skatinti išorinio turizmo srautą, tuo tarpu Šalies prekės ženklas privalo visapusiškai atstovauti šaliai 

tiek turistų, tiek ir investuotojų, vartotojų, žiniasklaidos bei išorinės visuomenės akyse. 

 

Turizmo prekės ženklą yra kūrusios visos nagrinėtos Baltijos ir Vidurio ir Rytų Europos šalys, tuo tarpu Šalies 

prekės ženklo kūrimo patirties šiame regione galima pasisemti tiktai iš Estijos ir Lenkijos. 
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Ir Estijos („Pozityviai besitransformuojanti“), ir Lenkijos („Kūrybinė įtampa“) Šalių prekių ženklų konceptualios 

idėjos remiasi egzistuojančiais kontrastais šalių viduje, transformacija iš seno į nauja. Rytų Europai „kontrastų 

šalių“ etiketę Vakarų Europa suteikė dar Švietimo epochoje, tad šios konceptualios idėjos neišskiria Estijos ir 

Lenkijos nei regione, nei tarpusavyje. Tačiau Estija, dar 2001 metais pradėjusi kurti Šalies prekės ženklą, 

pasinaudojo pirmumo teikiamais pranašumais ir sėkmingai formuoja energingos, jaunos bei demokratiškos 

valstybės įvaizdį. Be šių dviejų pavyzdžių, daugiau nėra Šalies prekės ženklo formavimo atvejų, tad ir 

atitinkamos patirties Baltijos ir Vidurio ir Rytų Europos šalyse. 


