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Pagrindiniai Tarybos veiklą reglamentuojantys
teisės aktai:
Regioninės plėtros įstatymas
Klaipėdos regiono plėtros tarybos nuostatai, patvirtinti Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2016 m. birželio 29 d. sprendimu
Nr. 51/3S-34
Klaipėdos regiono plėtros tarybos darbo reglamentas, patvirtintas Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2016 m. birželio 29 d.
sprendimu Nr. 51/3S-34

Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų
veiksmų programą, taisyklės, patvirtintos 2014 m. birželio 4 d. LRV nutarimu Nr. 528 (su vėlesniais pakeitimais)
Ir kt.

Regiono plėtros tarybos darbo tikslas:
sprendimų, susijusių su tolygios ir tvarios regiono plėtros skatinimu, priėmimas.

Regiono plėtros tarybos pagrindinės funkcijos:
tvirtina savo nuostatus ir darbo reglamentą;
svarsto ir tvirtina regiono plėtros planą;
sudaro, tvirtina ir keičia siūlomų iš ES paramos lėšų finansuoti regiono projektų sąrašus;
teikia Vidaus reikalų ministerijai pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su ES paramos lėšų
administravimu;
pripažįsta regiono projektus regioninės svarbos projektais;
svarsto pasiūlymus ir priima sprendimus dėl bendradarbiavimo su kitų valstybių regionais;
pagal kompetenciją vykdo Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo funkcijas;
atlieka kitas Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatyme ir kituose nacionalinės regioninės politikos
įgyvendinimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Taryba turi teisę:
gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, kurios reikia jos funkcijoms atlikti;
sudaryti darbo grupes ir jas įgalioti nagrinėti konkrečius Tarybos kompetencijai priskirtus klausimus ir teikti dėl jų išvadas;
kviestis į savo posėdžius valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, socialinių ir ekonominių partnerių atstovus;
naudotis kitomis nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytomis teisėmis.

Tarybos veiklos organizavimas:
Tarybos darbo forma yra tarybos posėdžiai. Organizuojami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį:
• Žodinės procedūros tvarka

• Rašytinės procedūros tvarka
Posėdis laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų tarybos narių, tarp kurių turi būti pirmininkas ir (arba)
pirmininko pavaduotojas
Jeigu Tarybos narys negali atvykti į Tarybos posėdį, apie tai raštu, elektroniniu paštu ar faksu praneša Sekretoriatui ne vėliau
kaip prieš 1 darbo dieną; kartu su nurodytu pranešimu Tarybos narys gali pateikti Tarybai savo nuomonę numatomais
svarstyti klausimais Tarybos nario nuomonės dėl Tarybos posėdžio lape (Reglamento 4 priedas)
Taryba sprendimus priima atviru balsavimu visų Tarybos narių balsų dauguma
Tarybos narių balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendžiamąjį balsą turi Tarybos posėdžio pirmininkas

Svarbu:
Tarybos darbo reglamento 11 punktas:
Kiekvienas Tarybos narys atsakingas už viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktų prevenciją. Tarybos narys, matydamas, kad
jo dalyvavimas tarybai rengiant, svarstant ar priimant sprendimą svarstomu klausimu gali sukelti viešų ir privačių interesų
konfliktą, nuo balsavimo nusišalina. Apie tai yra pažymima Tarybos posėdžio protokole ir, jei posėdis vyksta rašytinės
procedūros tvarka, tarybos nario balsavimo lape).

Tarybos darbo reglamento 19 punktas:
Tarybos nariai apie galimus korupcijos ir sukčiavimo atvejus gali pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybos, Finansinių
nusikaltimų tyrimo tarnybos prie VRM interneto svetainėse, ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt bei
Departamento interneto svetainėje www.lietuvosregionai.lt.

Sėkmingo darbo!

