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Lietuvoje egzistuojančios probleminės sritys įvairialypės, apimančios tiek ekonominius, tiek
socialinius ar aplinkosauginius iššūkius: nuo nutukimo kenčia daugiau nei ketvirtadalis
gyventojų (26.3%); pajamų nelygybė yra viena aukščiausių ES; moterys atstovės užima
vos penktadalį Seimo vietų; o vandens kokybės indeksas krenta (SDSN, 2018; Čiegis et al,
2014). Ir toliau tęsiant dabartines praktikas ir siaurai žvelgiant tik į ekonominę gerovę, kyla
rizika dar labiau pabloginti egzistuojančias problemas, taip sukeliant pavojų mus supančiai
gamtai, gyvenimo kokybei bei pagrindinių poreikių patenkinimui (Meadows et al, 1992;
Sachs, 2015).   
 
Vienas iš būdų spręsti daugialypes problemas pasaulyje ir Lietuvoje bei pasiekti holistišką
augimą yra užtikrinti darnų vystymąsi. Darnus vystymasis tenkina žmonijos reikmes dabar,
neapribodamas ateities kartų galimybių tenkinti savąsias (JTO, 1987). Jis remiasi trimis
pamatinėmis dimensijomis – ekonomikos augimu, visuomenės gerove bei aplinkos kokybe,
užtikrinant subalansuotą visų vystymą, neprioretizuojant nei vienos kitų dviejų sąskaita
(Pav. 1). Svarbu paminėti, jog dėl vertimo ši sąvoka (angl. Sustainable development) yra
kartais traktuojama kaip darni plėtra, subalansuota plėtra, tvarus vystymasis, harmoningas
vystymasis (Kareivaitė, 2012). Nors ir egzistuoja skirtumai tarp darnumo sąvokų, jos
pabrėžia ilgalaikę plėtrą siekiant subalansuoti šias tris dimensijas, neviršijant jų ribų bei
užtikrinant gerovę ateities kartoms. 

1 paveikslas. Darnaus vystymosi pagrindai.
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KAS YRA JUNGTINIŲ TAUTŲ DARNAUS VYSTYMOSI TIKSLAI?  

Siekdama užtikrinti darnų valstybių vystymąsi, 2015 m. JTO patvirtino 17 darnaus
vystymosi tikslų (toliau DVT), apimančių socialinės aplinkos gerinimo, ekonominio
vystymosi, aplinkosaugos bei bendradarbiavimo sritis (Pav. 2). Kiekvienas iš šių tikslų turi
atskirą sąrašą uždavinių (iš viso 169), kurių įgyvendinimui matuoti siūlomi įvairūs rodikliai
(iš viso 244). Pavyzdžiui, DVT 16 „Taika ir teisingumas. Stiprios Institucijos” uždaviniui
„16.6. Kurti veiksmingas, atsakingas ir skaidrias institucijas visais lygiais” yra siūlomas
rodiklis „16.6.2. Gyventojų, patenkintų savo paskutine patirtimi naudojantis viešosiomis
paslaugomis, dalis” (JTO 2015).

2. Paveikslas. JT Darnaus vystymosi tikslai. (JTO, 2015)

Tikslų įgyvendinimui įsipareigojusios visos JTO narės valstybės. Pirmas žingsnis link to -
uždavinių ir indikatorių lokalizavimas. Tai reiškia, jog DVT yra pritaikomi šalies kontekstui ir
įtraukiami į nacionalinius teisės aktus bei strateginius dokumentus, jiems įgyvendinti
sukuriamas planas ir biudžeto paskirstymas, bei aktyviai ieškoma partnerių visuose
sektoriuose šiam tikslui realizuoti. Visi DVT yra glaudžiai susiję vienas su kitu, tad jų
įgyvendinimas yra paremtas tarpsektorinių sprendimų radimu.  
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DVT BŪKLĖ LIETUVOJE  

Pagal bendrinį visų tikslų įgyvendinimo indeksą (angl. Global Index Score) šiuo metu
Lietuva yra 36-oje vietoje (iš visų JTO priklausančių narių), ir atsilieka nuo kaimyninių šalių
(Estija 16-oje, Latvija 27-oje, Lenkija 32-oje vietose). Tačiau net toks įvertinimas turėtų būti
laikomas pernelyg optimistišku.  
 
Prieš Lietuvai tampant Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos nare, Global
Index Score 2018 vertinimuose ji buvo skiriama prie mažiau išsivysčiusių šalių grupės -
Rytų Europos ir Centrinės Azijos regiono, todėl ir DVT reikalavimai buvo taikomi mažesni
(tuo tarpu Latvijai ar Estijai, kaip EBPO narėms, taikytinų indikatorių buvo daugiau). Būtent
dėl to Lietuvos vertinimuose galima išvysti žalia spalva pažymėtus DVT 1 („jau
įgyvendintas”) ir DVT 4 („bus įgyvendintas iki 2030”) (Pav. 3), nors realių problemų tiek
skurdo, tiek švietimo srityse Lietuvoje yra.   

3. Paveikslas. 2018 m. DVT įgyvendinimo Lietuvoje vertinimas.  (SDSN, 2018)

Pavyzdžiui, Lietuvoje 1 DVT būklės įvertinimas remiasi dviem rodikliais – populiacijos
procentas gyvenantis žemiau tarptautinės skurdo ribos (1,9 JAV dol. per dieną) dabar ir
2030 metais. Tuo tarpu EBPO šalys vertinamos ir pagal trečią rodiklį - dalis populiacijos,
gyvenančios už mažiau nei 50% valstybės medianinių disponuojamų pajamų. Toks rodiklis
nurodo reliatyvų skurdą kiekvienoje šalyje taip iškeldamas aukštesnius reikalavimus šalies
progresui. Dėl to, kaip EBPO narė, ateinančiais 2019 metais DVT įgyvendinimo ataskaitoje
Lietuva turėtų kristi reitinguose.    
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DVT IR STRATEGINIS PLANAVIMAS

Šiuo metu Lietuvoje yra vykdoma strateginio planavimo ir biudžeto formavimo sistemos
pertvarka, kuria siekiama sukurti kokybiškesnę bei efektyvesnę sistemą, sumažinant
nenaudojamų ir perteklinių strategijų skaičių - iki 2020 m. Lietuvoje galios 115 strateginių
dokumentų. Paveiksle pavaizduota būsima strateginių dokumentų hierarchija pabrėžia tris
kertinius dokumentus - Valstybės pažangos strategiją, Nacionalinį pažangos
planą/programą (NPP) bei LR teritorijos bendrąjį planą (LRBP) (žr. Pav. 5).   
 
Valstybės pažangos strategija yra vizijinio lygmens dokumentas – dabartinė versija „Lietuva
2030“ galioja 20, o būsima „Lietuva 2050” galios 30 metų. Šie dokumentai formuoja
ilgalaikę valstybės viziją, nubrėžia raidos kryptis, prioritetus ir būdus juos įgyvendinti. NPP ir
LRBP yra detalesni, pažymi vidutinio laikotarpio planus valstybės vizijos įgyvendinimui.
NPP nurodomos socialinio ir ekonominio vystymosi kryptys, o LRBP išreiškiama šių tikslų
erdvinė dimensija. Tai pagrindiniai planavimo dokumentai, kuriais, įvykdžius pertvarką, bus
vadovaujamasi formuojant strateginius sprendimus bei kuriant trumpos trukmės valstybės
planus ir programas (Valstybės pažangos taryba (2012).  
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Net be aukštesnių standartų taikymo, ypatingai problematiškomis sritimis Lietuvoje
laikomas nelygybių mažinimas (10 DVT), kova prieš klimato kaitą (DVT 13), gyvybės
vandenyse apsaugojimas (DVT 14) ir stiprių institucijų, taikos bei teisingumo siekis
(DVT 16).  

4. Paveikslas. DVT įgyvendinimo Lietuvoje vertinimas. (SDSN, 2018)



Nors darnumo sąvoka minima dabartiniuose strateginiuose bei vizijiniuose valstybės
dokumentuose, matomas konkrečių veiksmų plano, nuoseklumo bei išplėtojimo trūkumas,
sąsajų tarp atskirų tikslų pabrėžimas. Pavyzdžiui, NPP (2014-2020) nepateikia tokių
svarbių darnaus vystymosi aspektų kaip diskriminaciją matuojantys rodikliai, ar migrantų
teisių plėtojimas. Svarbu paminėti ir Nacionalinę darnaus vystymosi strategiją, kuri buvo
išleista 2003, atnaujinta 2006, tačiau jos ataskaitos nebeteikiamos nuo 2014 metų. Tai
parodo šio dokumento ribotą veiksnumą.    
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ESAMA SP DOKUMENTŲ SISTEMA                                NAUJA SP DOKUMENTŲ SISTEMA

4. Paveikslas. LR strateginių dokumentų hierarchijos reforma (adaptuota pagal LRVK Strateginio planavimo dokumentų optimizavimo
skaidres)

IŠVADOS

Dabartinis DVT įgyvendinimo Lietuvoje įvertinimas gali suteikti apgaulingą įspūdį, jog
Lietuva jau sėkmingai juda darnumo link. Numatant Lietuvos reitingo kritimą bendriniame
visų tikslų įgyvendinimo indekse, būtina įvertinti kliūtis, kurios stabdo šalies apgalvotą,
holistinį ir įtraukų progresą. Pirmas žingsnis link to - kritiškas požiūris į jau egzistuojantį
strateginį planavimą. Norint pasiekti tikslus būtina analizuoti NPP (2014-2020) ir kitus šalies
strateginius dokumentus per darnaus vystymosi prizmę, taip atkreipiant dėmesį į taisytinas
sritis. Taip pat reikalingas išsamus rodiklių rekomendacijų sąrašas atnaujinamų strateginių
dokumentų rengėjams, lokalizuojantis DVT, ir taip pritaikantis juos Lietuvos konktekstui.
Išsamios darnaus vystymosi strategijos sukūrimas bei įtraukimas į nacionalinę programą
būtų pamatas, leidžiantis užtikrinti atsakingą valstybės lėšų paskirstymą bei holistinę
pažangą, nepaliekant nieko užnugaryje.    
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