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MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS NUOSTATAI

I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Marijampolės regiono plėtros taryba (toliau vadinama Taryba) sudaroma iš Marijampolės
regiono savivaldybių merų, deleguotų savivaldybių tarybų narių ir Vyriausybės arba jos įgaliotos
institucijos paskirto asmens. Taryba yra kolegiali institucija, kuri priima sprendimus ir atlieka
įstatymų jai nustatytas funkcijas.
2. Tarybos sudarymo principus, kompetenciją, funkcijas ir veiklos tvarką nustato Lietuvos
Respublikos regioninės plėtros įstatymas. Savo veikloje ji vadovaujasi Lietuvos Respublikos
Konstitucija, Regioninės plėtros įstatymu, taip pat kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais ir šiais nuostatais.
3. Regiono plėtros taryba sudaroma iš Marijampolės regiono savivaldybių merų,
Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos paskirto asmens bei deleguotų savivaldybių tarybų narių:
3.1. nuo 50 000 iki 200 000 gyventojų – 2 tarybos nariai;
3.2. iki 50 000 gyventojų – 1 tarybos narys;
3.3. pasikeitus savivaldybės gyventojų skaičiui, gali būti pakeistas į Tarybą deleguojamų
savivaldybių tarybų narių skaičius.
4. Socialiniai ir ekonominiai partneriai Tarybos darbe dalyvauja patariamojo balso teise.
Juos į posėdžius kviečia Taryba.
5. Taryba nėra juridinis asmuo. Jos adresas: Vytauto g. 28, Marijampolė.
II.

PAGRINDINIAI TARYBOS UŽDAVINIAI

6. Pagrindinis Tarybos uždavinys yra mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus regiono
viduje, skatinti viso regiono tolygią ir tvarią plėtrą.
III. TARYBOS KOMPETENCIJA IR FUNKCIJOS
7. Taryba, įgyvendindama uždavinius, atlieka šias funkcijas:
7.1. tvirtina savo nuostatus ir darbo reglamentą;
7.2. svarsto ir tvirtina regiono plėtros planą;
7.3. teikia išvadas Vidaus reikalų ministerijai ir Nacionalinei regioninės plėtros tarybai dėl
regiono plėtros plano įgyvendinimo;
7.4. svarsto ir teikia siūlymus Vidaus reikalų ministerijai ir Nacionalinei regioninės plėtros
tarybai dėl regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo programos;
7.5. teikia siūlymus Vidaus reikalų ministerijai dėl probleminių teritorijų išskyrimo bei tose
teritorijose įgyvendinamiems projektams teiktinos valstybės pagalbos kriterijų;
7.6. teikia siūlymus Vyriausybei ir Vidaus reikalų ministerijai dėl probleminės teritorijos
plėtros programos ir jos vykdymo;
7.7. svarsto savivaldybių ir valstybės institucijų siūlymus dėl regiono socialinės ir
ekonominės plėtros projektų, teikiamų įgyvendinant regionų socialinių ir ekonominių skirtumų
mažinimo programą, probleminių teritorijų plėtros programas, regiono plėtros planą, savivaldybių
strateginius plėtros planus ir nacionalinius Europos Sąjungos struktūrinės paramos programavimo
dokumentus; vadovaudamasi nacionalinių Europos Sąjungos struktūrinės paramos programavimo

dokumentų, kitų strateginio planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo dokumentų nuostatomis,
Vyriausybės nustatyta tvarka sudaro ir tvirtina siūlomų finansuoti projektų sąrašus;
7.8. renka regiono plėtros tarybos pirmininką bei jo pavaduotoją, atleidžia juos iš pareigų;
7.9. gali sudaryti darbo grupes ir jas įgalioti nagrinėti konkrečius regiono plėtros tarybos
kompetencijai priskirtus klausimus ir teikti dėl jų išvadas, svarsto ir priima sprendimus dėl pateiktų
išvadų;
7.10. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.
7.11. svarsto pasiūlymus dėl atstovavimo regionui tarptautinėse regionų bendradarbiavimo
organizacijose ir dėl bendradarbiavimo su kitų valstybių regionais.
IV. TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS
8. Taryba sprendimus priima visų tarybos narių balsų dauguma savo darbo reglamento
nustatyta tvarka.
9. Regiono plėtros taryba sprendimus dėl regiono plėtros plano, jo įgyvendinimo,
probleminės teritorijos išskyrimo bei tos probleminės teritorijos plėtros programos, aktualiausių
regiono socialinės ir ekonominės plėtros projektų, taip pat kitus sprendimus, galinčius turėti
esminės įtakos to regiono (apskrities) socialinei ir ekonominei plėtrai, priima pasikonsultavusi su
socialiniais ir ekonominiais partneriais bei teritorinių darbo biržų atstovais. Šiam tikslui regiono
plėtros taryba gali sudaryti konsultacinę socialinių ir ekonominių partnerių darbo grupę, kuri
pateikia išvadas dėl numatomo priimti sprendimo. Priimdama sprendimą, regiono plėtros taryba
įvertina darbo grupės išvadas.
10. Taryba gali įgalioti savo sudarytas darbo grupes nagrinėti ir teikti išvadas atskirais
tarybos kompetencijai priskirtais klausimais.
V. VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ARBA JOS ĮGALIOTOS INSTITUCIJOS
ĮGALIOJIMAI ĮGYVENDINANT NACIONALINĘ REGIONINĘ POLITIKĄ
APSKRITYSE
11. Vidaus reikalų ministerija arba jos įgaliota institucija, įgyvendindama nacionalinę
regioninę politiką apskrityse:
11.1. vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka rengia regiono plėtros plano projektą ir
pateikia jį regiono plėtros tarybai svarstyti bei tvirtinti;
11.2. rengia pasiūlymus regiono plėtros tarybai dėl regiono plėtros plano įgyvendinimo,
regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo programos, probleminių teritorijų išskyrimo
bei jose įgyvendinamiems projektams teiktinų valstybės pagalbos kriterijų;
11.3. dalyvauja rengiant ir vykdant probleminės teritorijos plėtros programas;
11.4. apibendrinusi savivaldybių siūlymus dėl regionines ir vietines iniciatyvas atitinkančių
regiono socialinės ir ekonominės plėtros projektų, teikia šiuos projektus svarstyti regiono plėtros
tarybai;
11.5. koordinuoja savivaldybių institucijų, socialinių ir ekonominių partnerių veiklą jiems
vykdant priimtus sprendimus, susijusius su nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimu tame
regione;
11.6. atlieka regiono plėtros tarybos sekretoriato funkcijas, kaupia regiono plėtros tarybos
priimtus dokumentus ir jos sudarytų darbo grupių išvadas;
11.7. organizuoja rengiamų regioninės plėtros planavimo dokumentų aptarimą su valstybės
institucijomis ir savivaldybėmis, socialiniais ir ekonominiais partneriais ir nustatyta tvarka teikia
informaciją apie regiono plėtros planų rengimą ir įgyvendinimą valstybės institucijoms,
savivaldybėms ir visuomenei;
11.8. atlieka kitas įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir Vidaus reikalų ministerijos įgaliotos
institucijos nuostatų numatytas funkcijas.

