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MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Marijampolės regiono plėtros tarybos nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Marijampolės
regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) tikslą, funkcijas ir teises.
2. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymu
(Žin., 2000, Nr. 66-1987; 2002, Nr.123-5558), nuostatais ir kitais teisės aktais.
3. Tarybos narių darbas neapmokamas.
4. Tarybos sprendimai skelbiami interneto tinklalapyje www.vrm.lt/nrp.
II. TARYBOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS
5. Tarybos tikslas – sprendimų, susijusių su tolygios ir tvarios regiono plėtros skatinimu,
priėmimas.
6. Tarybos funkcijos:
6.1. tvirtina savo nuostatus ir darbo reglamentą;
6.2. svarsto ir tvirtina regiono plėtros planą;
6.3. teikia išvadas Vidaus reikalų ministerijai ir Nacionalinei regioninės plėtros tarybai dėl
regiono plėtros plano įgyvendinimo;
6.4. svarsto ir teikia siūlymus Vidaus reikalų ministerijai ir Nacionalinei regioninės plėtros
tarybai dėl regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo programos;
6.5. teikia siūlymus Vidaus reikalų ministerijai dėl probleminių teritorijų išskyrimo bei tose
teritorijose įgyvendinamiems projektams teiktinos valstybės pagalbos kriterijų;
6.6. teikia siūlymus Vyriausybei ir Vidaus reikalų ministerijai dėl probleminės teritorijos
plėtros programos ir jos vykdymo;
6.7. 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;
6.8. renka Tarybos pirmininką bei jo pavaduotoją, atleidžia juos iš pareigų;
6.9. svarsto Tarybos sudarytų darbo grupių konkretiems Tarybos kompetencijai priskirtiems
klausimams nagrinėti pateiktas išvadas ir priima sprendimus dėl pateiktų išvadų;
6.10. svarsto pasiūlymus dėl atstovavimo regionui tarptautinėse regionų bendradarbiavimo
organizacijose ir dėl bendradarbiavimo su kitų valstybių regionais;
6.11. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.
III. TARYBOS TEISĖS
7. Taryba turi šias teises:
7.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų informaciją ir dokumentus, kurių
reikia Tarybos funkcijoms atlikti;
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7.2. sudaryti darbo grupes ir jas įgalioti nagrinėti konkrečius Tarybos kompetencijai priskirtus
klausimus ir teikti dėl jų išvadas;
7.3. kviestis į savo posėdžius valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovus ir
specialistus (suderinus su jų vadovais), socialinius ir ekonominius partnerius ir kitus asmenis.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8. Tarybos darbo tvarką nustato Tarybos darbo reglamentas.
9. Nuostatai tvirtinami ir keičiami Tarybos sprendimu.
10. Tarybos sekretoriato funkcijas atlieka Regioninės plėtros departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos Marijampolės apskrities skyrius, adresas Vytautog. 28, LT–68296 Marijampolė.
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