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Vadovaudamasi Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 1V-36 „Dėl Vietos plėtros 

strategijų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 25.2 papunkčiu, ir susipažinusi su Vilkaviškio miesto 

vietos plėtros strategijos projektu, Marijampolės regiono plėtros taryba  n u s p r e n d ž i a: 

Patvirtinti išvadą „Dėl vietos plėtros strategijos projekto atitikties regiono plėtros plano 

prioritetams, tikslams ir uždaviniams“ (pridedama). 
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IŠVADA 

DĖL VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS PROJEKTO ATITIKTIES  

REGIONO PLĖTROS PLANO PRIORITETAMS, TIKSLAMS IR UŽDAVINIAMS 
 

 

Marijampolės regiono plėtros taryba, vadovaudamasi Vietos plėtros strategijų rengimo 

taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 

1V-36 „Dėl Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 25.2 papunkčiu, susipažino su 

Vilkaviškio miesto vietos plėtros strategijos projektu.  Vilkaviškio miesto vietos plėtros strategijos 1 

tikslo „Mažinti socialinę atskirtį Vilkaviškio mieste“ bus siekiama, įgyvendinant 1.1 uždavinį 

„Efektyvinti nevyriausybinio sektoriaus teikiamą pagalbą vienišiems, ligotiems ir skurdą 

patiriantiems Vilkaviškio miesto gyventojams“ ir 1.2 uždavinį „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių 

asmenų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime“ bei 2 tikslo „Skatinti verslumą ir didinti galimybes 

jaunimo ir neaktyvių gyventojų užimtumui“ bus siekiama, įgyvendinant 2.1 uždavinį „Didinti 

neaktyvių darbingų gyventojų integraciją į darbo rinką“ ir 2.2 uždavinį „Skatinti verslumą 

Vilkaviškio mieste“. 

Marijampolės regiono plėtros taryba konstatuoja, kad Vilkaviškio miesto vietos plėtros 

strategijos projektas atitinka Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams, patvirtinto 

Marijampolės regiono plėtros tarybos 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimu Nr. 51/8S-46 „Dėl 

Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams patvirtinimo“, 1 prioriteto „Žmogus ir 

visuomenė“, 1.03 tikslą „Didinti gyventojų gerovę ir socialinę aprėptį bei ugdyti sveiką gyvenseną“ 

ir 1.03.01.uždavinį „Siekti vaiko ir šeimos gerovės“ bei 1.03.02. uždavinį „Didinti viešųjų paslaugų 

prieinamumą, ugdyti sveikos gyvensenos savimonę“. 

 


