
S T R A T E G I J A 
 

Regiono plėtros vizija: „Atviras naujovėms, patrauklus gyventi, dirbti, investuoti, mokytis ir ilsėtis regionas, 
  kūrybiškai ir atsakingai naudojantis savo žmogiškąjį, gamtinį bei geografinį potencialą.“ 
   

Eil. Nr. LYGMUO PAVADINIMAS 

   
1. PRIORITETAS ŽMOGUS IR VISUOMENĖ 

   
1.01. Tikslas Skatinti mokytis visą gyvenimą 

   
1.01.01. Uždavinys Gerinti švietimo kokybę, prieinamumą ir didinti paslaugų įvairovę 

   
1.01.02. Uždavinys Sukurti sąlygas ir paskatas suaugusiųjų mokymuisi 

   
1.02. Tikslas Stiprinti tapatybę, pilietiškumą, atsakomybę ir bendradarbiavimą 

   
1.02.01. Uždavinys Išsaugoti kultūros paveldą ir skatinti pilietiškumą 

   
1.03. Tikslas Skatinti kūrybiškumą, verslumą ir lyderystę 

   
1.03.01. Uždavinys Skatinti kūrybiškumą ir dalyvavimą kultūrinėje veikloje 

   
1.04. Tikslas Skatinti žinių kūrimą, sklaidą ir panaudojimą 

   
1.04.01. Uždavinys Skatinti ankstyvą vaikų ir jaunimo įsitraukimą į MTEP veiklas 

   
1.05. Tikslas Didinti gyventojų gerovę ir socialinę aprėptį bei ugdyti sveiką gyvenseną 

   
1.05.01. Uždavinys Siekti vaiko ir šeimos gerovės 

   
1.05.02. Uždavinys Didinti viešųjų paslaugų prieinamumą, ugdyti sveikos gyvensenos savimonę 

   
1.06. Tikslas Didinti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų vaidmenį 

   
1.06.01. Uždavinys Gerinti sąlygas bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų veiklai 

   



Eil. Nr. LYGMUO PAVADINIMAS 

   
2. PRIORITETAS EKONOMIKOS SKATINIMAS 

   
2.01. Tikslas Sukurti tvarią, tolygią ir efektyvią ekonominę infrastruktūrą 

   
2.01.01. Uždavinys Kurti ir plėsti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP), inovacijų ir kūrybingumo 

  infrastruktūrą ir paslaugas 
   

2.01.02. Uždavinys Plėtoti modernią transporto infrastruktūrą ir darnų judumą 

   
2.01.03. Uždavinys Plėtoti turizmo infrastruktūrą, įskaitant kultūros ir gamtos paveldą 

   
2.01.04. Uždavinys Skatinti darnų išteklių naudojimą 

   
2.02. Tikslas Didinti teritorinę sanglaudą regionuose 

   
2.02.01. Uždavinys Gyvenamosioms vietovėms (tikslinėms teritorijoms) būdingų problemų sprendimas, didinant 

  konkurencingumą, ekonomikos augimą ir gyvenamosios vietos patrauklumą 
   

2.02.02. Uždavinys Gerinti kaimo vietovių gyvenamąją aplinką (kompleksinis kaimo vietovių vystymas ir plėtra) 

 
2.03. Tikslas Skatinti verslumą ir verslo plėtrą 

     
2.03.01. Uždavinys Didinti Marijampolės regiono verslo įmonių konkurencingumą 

     
 3. PRIORITETAS PAŽANGUS VALDYMAS  

     
 3.01. Tikslas Stiprinti strategines kompetencijas viešojo valdymo institucijose ir gerinti šių institucijų  

   veiklos valdymą  
     

 3.01.01. Uždavinys Diegti į rezultatus orientuotą valdymą ir didinti viešojo valdymo institucijų veiklos efektyvumą  

     
 3.01.02. Uždavinys Stiprinti institucinius gebėjimus ir didinti valstybės tarnybos patrauklumą  

     
 3.02. Tikslas Skatinti visuomenės dalyvavimą viešajame valdyme ir gerinti viešojo valdymo paslaugų  

   kokybę  
     

 3.02.01. Uždavinys Sudaryti sąlygas visuomenei dalyvauti viešojo valdymo procesuose  

     
 3.02.02. Uždavinys Gerinti asmenų aptarnavimą viešojo valdymo institucijose ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą  

   visuomenei  
      


