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Iniciatyva ,,Idėja Lietuvai” vyksta jau metus. Jos tikslas 
yra suburti lietuvius, kad jie kartu nuspręstų, ką daryti, 
kad Lietuva klestėtų. Šią iniciatyvą globoja šalies 
prezidentė Dalia Grybauskaitė, Seimo pirmininkas 
Viktoras Pranckietis ir premjeras Saulius Skvernelis. 
 

Pranckietis, Grybauskaitė ir Skvernelis. (delfi.lt nuotr.) 
 
Prieš maždaug metus žiniasklaida pradėjo plačiai skelbti 
šią iniciatyvą. Keliavo po visą Lietuvą rinkdami idėjas. 
Kalbino įžymius lietuvius, profesionalus ir ekspertus. 
Žmonės galėjo siūlyti idėjas internete. Iš viso surinko 
1500 idėjų. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diskusijos Panevėžyje. (thepictaram.club nuotr.) 
 
 
 

Diskusijos Elektrėnuose. (thepictaram.club nuotr.) 

 
Buvo išrinktos 30 populiariausių idėjų. Ekspertai ir 
paprasti žmonės buvo apklausti apie šias idėjas. Jie 
balsavo už tą idėją, kuri jiems atrodė svarbiausia 
Lietuvai. 

Grybauskaitė paskelbė 3 svarbiausias idėjas Lietuvai. (delfi.lt nuotr.) 
 
Iš 30 idėjų buvo išrinktos 3 idėjos. Jas paskelbė vasario 
1 d.: 
 
1. Įteisinti dvigubą pilietybę.  
2. Mokytojo profesija iki 2025-ųjų turi tapti prestižine.  
3. Padėti jaunoms šeimoms įsigyti būstus.  
 
Dabar žmonės aiškinsis, ką kiekvienas gali padaryti, kad 
išrinktos trys idėjos būtų sėkmingai įgyvendintos. 
 

Buvęs JAV prezidentas George W. Bush. (delfi.lt nuotr.) 
 
Buvęs JAV prezidentas George W. Bush pasveikino 
,,Idėja Lietuvai” konferencijos dalyvius šiais žodžiais: 
“Greetings to those gathered for the Great Conference of  
Ideas and Development. … We send best wishes for a 
memorable conference. May God bless the people of 
Lithuania.” 
 
Ar tau buvo įdomu skaityti apie ,,Idėją Lietuvai“? 
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Žodynėlis 

iniciatyva: sumanymas, kokios nors veiklos pradėjimas; initiative 

suburti: sujungti; to rally, to unite 
 
 klestėti: augti, būti puikioje padėtyje, labai gerai laikytis, smarkiai plėtotis; to prosper, to flourish 
 
Seimas: Lietuvos parlamentas, leidžiantis įstatymus. Seimo nariai balsuotojų renkami ketveriems metams; Congress 
 
premjeras: Ministras pirmininkas, kuris vadovauja ministrų kabinetui; Prime Minister 
 
žiniasklaida: informavimo priemonės – spauda, radijas, televizija, internetas; mass media 
 
įžymus: garsus, plačiai žinomas; famous, influential 
 
įteisinti: sukurti įstatymą, kuris duoda teisę ką nors daryti; to make legal, to legalize 
 
dviguba pilietybė: pilietybė duoda teisę balsuoti ir pareigą mokėti mokesčius. Dviguba pilietybė suteikia tą teisę ir 
sukuria pareigą dviejose valstybėse; dual citizenship 
 
prestižinis: visų gerbiamas, daugumos siekiamas; prestigious 
 
būstas: gyvenama vieta; lodging, dwelling 
 
įgyvendinti: padaryti realiu; to realize, to achieve 


