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REGIONO VIZIJA IKI 2030 METŲ

• Kodėl regionui reikalinga vizija?

• Savivaldybių VS regiono vizija

• 2 alternatyvios regiono vizijos



Pagal naują strateginio valdymo metodiką 
strateginiame plane suformuoti viziją NĖRA BŪTINA

TAČIAU..

DUODA AIŠKUMO BENRAME KONTEKSTE



Regiono 
savivaldybių 

vizijos

Alytaus m. 

Tvariai augantis galimybių 
miestas

Alytaus raj.

Sudaryti gyventojams 
kokybiškas, darnias, tvarias, 

saugias ir pažangias 
gyvenimo ir darbo sąlygas

Druskininkai

Jūsų gyvenimo harmonijai

Varėnos raj.

Šiuolaikiškas gyvenimas 
gamtos ritmu

Lazdijų raj.

Pasienio perlas, kur gamta ir 
tradicijos įkvepia darniai 

gyventi, inovatyviai dirbti, 
aktyviai poilsiauti



Kaip kiti šalies 
regionai save 

pozicionuoja?
Regiono STEAM specializuojasi:

Alytuje – maisto technologijų, kulinarinio meno ir sveikatinimo;

Marijampolėje – kūrybiškumo ir medijų;

Panevėžyje – dirbtinio intelekto;

Šiauliuose - sveikatos technologijų ir gyvenimo kokybės;

Tauragėje – tvaraus vystymosi, žaliosios ir alternatyviosios energetikos;

Utenoje – astrofizikos, aerokosmonautikos.

Klaipėdos regionas - tvarios jūrinės ekonomikos lyderė Baltijos jūros regione

Tauragės regionas - žaliasis regionas



KODĖL REGIONUI REIKALINGA VIZIJA?

• Aiški kryptis ir orientyras kaip planuoti investicijas

• Palengvina sprendimų priėmimo procesą

• Motyvuoja veikti susitelkus ir padeda pritraukti bendraminčius

• Siunčia konkrečią reklaminę žinutę regiono gyventojams, lankytojams, 

investuotojams

• Padeda sutaupyti, palengvina priemonių pagrindimą

BET

• Gali pakurstyti nesutarimus tarp partnerių, jei vizijai nepritariama 100%

• Reikia nuolatinės stebėsenos ir palaikymo, kad nebūtų nukrypstama nuo vizijos



PIRMOJI ALTERNATYVA:

ILGAAMŽIŲ 
KRAŠTAS

REGIONAS, KURIAME GYVENTOJŲ 
GYVENIMO TRUKMĖ ILGIAUSIA

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė Alytaus apskr.: 76,24 metų
Vyrų: 70,32 metų
Moterų: 82,87 metų

Vidutinė žmonių gyvenimo trukmė Lietuvoje – 75,1 metų 
(Alytaus regionas užima trečią vietą nuo pabaigos). 

Europos vidurkis - 80,6 metų

Kviečiame visus prisijungti prie mūsų ir gyventi laimingą, sveiką ir 
klestintį gyvenimą įspūdingoje gamtos aplinkoje!



KAS BŪDINGA 
ŠALIMS SU 
ILGAAMŽIAIS 
GYVENTOJAIS?

2022 m. paskelbtos 29 šalys, kur žmonės 
gyvena ilgiausiai 

• MAISTAS: valgomas subalansuotas, daugiausia augalinės kilmės 
maistas; šviežias ir įvairus maistas; maistingi maisto produktai; 
vyrauja sveika meilė vynui; dieta; standartų, skirtų bendruomenei 
puoselėti ir sveikos mitybos įpročiams skatinti, įgyvendinimas;
galimybė gauti aukštos kokybės geriamojo vandens; ribotas mėsos 
vartojimas

• EMOCINĖ PUSIAUSVYRA: dėmesys šeimai ir dvasingumui; 
skiriama daug laiko mėgautis paprastais gyvenimo dalykais, 
pavyzdžiui, miegoti (siesta); savo gyvenimo tikslo/ paskirties 
žinojimas prailgina gyvenimą mažiausiai 7 metais; kasdieniame 
gyvenime skiria laiko pabendrauti su artimaisiais, pasivaikščioti ir 
pamiegoti; atsipalaidavimas – streso nebuvimas; sveika darbo ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyra, laisvesnis požiūris į darbo 
valandas ir pirmenybė teikiama laisvalaikio praleidimui lauke; 
įvairios poilsio formos; streso valdymas ir savikontrolė; žemas 
nusikalstamumo lygis

• SVEIKATOS APSAUGA: puiki sveikatos apsauga; mažas rūkymo 
lygis

• FIZINIS AKTYVUMAS: fiziškai aktyvūs, užsiima ūkininkavimu ir 
žvejyba; praleidžia daug laiko gryname ore; reguliarus fizinis 
aktyvumas; gyvena aplinkoje, kuri nuolat verčia juos judėti, apie 
tai net nepagalvojant

• GYVENAMOJI APLINKA: mėgavimasis saulėtu oru; švarus, gaivus 
oras kvėpuoti



Pagrindinės
kryptys,

sukuriančios 
aplinką, 
leidžiančią 
gyventi ilgai

• Išmanūs namai ir namų pritaikymas gyventi savarankiškai, kasdienio gyvenimo 
veiklos automatizavimas

• Viešasis transportas; transporto priemonių technologijų automatizavimas 
(savaeigis transportas)

• Gyvenamosios aplinkos dizainas

• Galimybė gauti aukštos kokybės geriamojo vandens

PALANKI GYVENAMOJI 
APLINKA 

• Aktyvus ir sveikas gyvenimo būdas

• Sportas

• Turizmas ir laisvalaikis

• Darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra

• Reguliarus fizinis aktyvumas

SVEIKA GYVENSENA

• Integruotų sprendimų kūrimas, apjungiant sveikatos ir socialinės priežiūros 
sistemas per skaitmeninę darbotvarkę

• Skaitmeniniai įgūdžiai norint pasinaudoti skaitmeninėmis paslaugomis
SVEIKATOS PRIEŽIŪRA

• Medicininis turizmas

• Paslaugos/ prekės į namus

• Kultūriniai renginiai

NAUJI PRODUKTAI IR 
PASLAUGOS

• Kvalifikacijos keitimas ir parama karjeros pokyčiams

• Inovatyvūs technologiniai sprendimai 

DARBINGO AMŽIAUS 
ŽMONIŲ DALYVAVIMAS 

DARBO RINKOJE



ANTROJI ALTERNATYVA:

MES AUGAME
KARTU

KLESTINTIS REGIONAS, KURĮ 
APIBRĖŽIA JOS

• NATŪRALIOS APLINKOS KOKYBĖ

• EKONOMIKOS STIPRUMAS

• ŽMONIŲ GEROVĖ IR

• KOKYBIŠKAS GYVENIMO BŪDAS

Kartu mes galime, o ir darome pokytį!



Pagrindinės
kryptys augimui

• Saugumas

• Palanki ekosistema

• Tolygiai klestintys miestai ir kaimai

• Aukštas pragyvenimo lygis, galimybė gyventi netoli darbo/ ugdymosi 
įstaigos

PALANKI 
GYVENAMOJI 

APLINKA

• Efektyvūs transporto tinklai, užtikrinantys efektyvų žmonių ir prekių 
judėjimą

• Pritraukiami geriausi ir ryškiausi įvairių ekonomikos sektorių atstovai

• Bendrų paslaugų optimizavimas

KLESTINTI 
EKONOMIKA

• Stiprios, įvairios ir aktyvios vietos bendruomenės

• Bendruomenės yra atsparios gamtos pavojų ir klimato kaitos poveikiui

AKTYVI  
BENDRUOMENĖ

• Gyventojai didžiuojasi kiekviena unikalia regiono dalimi ir šios įvairovės 
teikiamomis galimybėmis

• Mažinama transporto priemonių rida, anglies dvideginio išmetimas

• Gėlas vanduo, nuotekos ir lietaus vanduo tvarkomas taip, kad būtų kuo 
mažiau atliekų ir kad mūsų augančiam regionui būtų užtikrintas saugus ir 
sveikas vanduo

• Sveikatos apsauga

GYVENIMO 
KOKYBĖ


