KAUNO REGIONO PLĖTROS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL KAUNO REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2016 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO
NR. 51/2S-36 „DĖL KAUNO REGIONO PLĖTROS TARYBOS NUOSTATŲ IR KAUNO
REGIONO PLĖTROS TARYBOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO
2019 m. rugsėjo 27 d. Nr. 51/2S-62
Kaunas
Kauno regiono plėtros taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pakeisti Kauno regiono plėtros tarybos darbo reglamentą, patvirtintą Kauno regiono plėtros
tarybos 2016 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 51/2S-36 „Dėl Kauno regiono plėtros tarybos nuostatų
ir Kauno regiono plėtros tarybos darbo reglamento patvirtinimo“:
1.1. Pakeisti 7.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„7.5. sprendžia kokius socialinių ir ekonominių partnerių, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovus bei kitus asmenis kviesti į Tarybos
posėdį, jei prieš tai vykusiame Tarybos posėdyje Taryba nenusprendžia dėl kviečiamų atstovų ir (ar)
asmenų sąrašo;“
1.2. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:
„11. Kiekvienas Tarybos narys atsakingas už viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktų
prevenciją. Tuo tikslu Tarybos narys, matydamas, kad jo dalyvavimas Tarybai rengiant, svarstant ar
priimant sprendimus svarstomu klausimu gali sukelti viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktą,
atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo nuostatas, nusišalina. Apie tai yra pažymima Tarybos posėdžio protokole ir, jeigu
organizuojamas Tarybos posėdis rašytinės procedūros tvarka, Tarybos nario balsavimo lape (2
priedas).“
1.3. Pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:
„17. Taryba sprendimus dėl regiono plėtros plano, jo įgyvendinimo, tikslinių teritorijų
išskyrimo kriterijų nustatymo ir tikslinių teritorijų išskyrimo, regioninės svarbos projektų, taip pat
kitus sprendimus, galinčius turėti esminę įtaką regiono socialinei ir ekonominei plėtrai, priima
pasikonsultavusi su socialiniais ir ekonominiais partneriais ir Užimtumo tarnybos prie Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais.“
1.4. Pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip:
„18. Taryba gali sudaryti darbo grupę (-es) ir ją (jas) įgalioti nagrinėti konkrečius Tarybos
kompetencijai priskirtus klausimus, teikti dėl jų išvadas. Taryba į darbo grupę (-es) gali įtraukti
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, socialinių ir ekonominių partnerių, Užimtumo tarnybos
prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovus (suderinusi su jų
vadovais) ir kitus asmenis (gavusi jų sutikimą) (toliau – suinteresuoti asmenys).“
1.5. Pakeisti 25 punktą ir jį išdėstyti taip:
„25. Klausimus svarstyti Tarybos posėdyje gali rengti ir teikti Tarybos nariai, Sekretoriatas,
Departamento Veiklos organizavimo skyrius, suinteresuoti asmenys.“
1.6. Pakeisti 40 punktą ir jį išdėstyti taip:
„40. Tarybai gavus derinti teisės akto projektą, susijusį su 2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų ir (ar) Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programų administravimu,

Departamento Veiklos organizavimo skyrius jį tą pačią darbo dieną elektroniniu paštu išsiunčia
Tarybos sudarytos darbo grupės vadovui ar visiems darbo grupės nariams, atsižvelgdamas į Tarybos
sudarytos darbo grupės darbo tvarką, nurodydamas terminą, iki kada Tarybos sudaryta darbo grupė
turi pateikti išvadas. Vadovaudamasis Tarybos sudarytos darbo grupės pateiktomis išvadomis
Departamento Veiklos organizavimo skyrius parengia Tarybos nario balsavimo dėl pateikto derinti
teisės akto projekto lapą (5 priedas) ir pateikia jį Sekretoriatui.“
1.7. Pakeisti 41 punktą ir jį išdėstyti taip:
„41. Jeigu Taryba nėra sudariusi darbo grupės, kuriai būtų pavesta nagrinėti Reglamento 40
punkte nurodytus teisės aktų projektus, Tarybai gavus derinti teisės akto projektą, susijusį su 2014–
2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų ir (ar) Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020
metų programų administravimu, Departamento Veiklos organizavimo skyrius jį tą pačią darbo dieną
elektroniniu paštu išsiunčia visiems Tarybos nariams, nurodydamas terminą, iki kada Tarybos nariai
turi pateikti pastabas ir (ar) pasiūlymus. Vadovaudamasis Tarybos narių pateiktomis pastabomis ir
(ar) pasiūlymais Departamento Veiklos organizavimo skyrius parengia Tarybos nario balsavimo dėl
pateikto derinti teisės akto projekto lapą (5 priedas) ir pateikia jį Sekretoriatui.“
1.8. Pakeisti 62 punktą ir jį išdėstyti taip:
„62. Už Tarybos veiklos dokumentų ir informacijos skelbimą Europos Sąjungos struktūrinių
fondų svetainėje ir Departamento interneto svetainėje atsakingas Departamento Veiklos
organizavimo skyrius.“
1.9. Pakeisti 63.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„63.1. Departamento Veiklos organizavimo skyrius parengia atitinkamai informaciją apie
Tarybos veiklą, jos reglamentavimą ir (ar) Tarybos priimtus sprendimus ir jų įgyvendinimą;“
1.10. Pakeisti 63.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„63.3. Departamento Veiklos organizavimo skyrius, vadovaudamasis Reglamento 63.2
papunktyje nurodyto Tarybos posėdžio metu priimtais sprendimais, pateikia suinteresuotoms
institucijos prašomą informaciją kartu su Tarybos pirmininko pasirašytu lydraščiu.“
1.11. Pakeisti 68.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„68.1. Departamento Veiklos organizavimo skyrius nedelsdamas gautą informaciją
elektroniniu paštu išsiunčia visiems Tarybos nariams;“
1.12. Pakeisti 68.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„68.3. Departamento Veiklos organizavimo skyrius parengia informaciją apie Reglamento
68.2 papunktyje nurodyto Tarybos posėdžio metu priimtą sprendimą (-us), ją suderina su Tarybos
pirmininku ir pateikia atitinkamai Vidaus reikalų ministerijai ar Finansų ministerijai kartu su Tarybos
pirmininko pasirašytu lydraščiu.“
1.13. Pakeisti 74 punktą ir jį išdėstyti taip:
„74. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pakeitus Regiono plėtros tarybos
pavyzdinį darbo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m.
gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1V-375 „Dėl Regiono plėtros tarybos pavyzdinių nuostatų ir Regiono
plėtros tarybos pavyzdinio darbo reglamento patvirtinimo“, Departamento Veiklos organizavimo
skyrius ne vėliau kaip per 20 darbo dienų parengia ir teikia svarstyti Tarybos darbo reglamento
pakeitimo projektą artimiausiame Tarybos posėdyje.“
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