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Klaipėdos regiono plėtros tarybos
2010 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 6.1-52-(18.4)
(2017 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. 51/3S-9 redakcija)
KLAIPĖDOS REGIONO TURIZMO TARYBOS NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Turizmo tarybos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Klaipėdos regiono turizmo tarybos tikslą,
uždavinius ir teises, Turizmo tarybos sudarymo ir darbo organizavimo tvarką.
2. Turizmo taryba (toliau – Taryba) yra visuomeniniais pagrindais nuolat veikiantis kolegialus
patariamasis Klaipėdos regiono plėtros tarybos (toliau-KRPT) organas, kuris remiasi viešojo ir
privataus sektoriaus partnerystės ir bendradarbiavimo principais.
3. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais, kitais teisės aktais, taip pat šiais Nuostatais.
4. Taryba bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, turizmo verslo
asociacijomis, turizmo verslo atstovais, turizmo organizacijomis, susijusiomis su turizmo plėtojimu
Klaipėdos regione ir visoje Lietuvoje.
II. TARYBOS SUDARYMAS
5. Taryba sudaroma ir likviduojama, jos nuostatai tvirtinami ir keičiami KRPT.
6. Tarybos asmeninė sudėtis sudaroma iš kiekvienos Klaipėdos regiono savivaldybės deleguotų
trijų atstovų (politiko, savivaldybės administracijos atstovo ir turizmo specialisto), Klaipėdos
regioninio lygmens turizmo verslo asocijuotų struktūrų atstovų, Asociacijos Klaipėdos regionas
vadovo, mokslo ir studijų institucijų nario.
7. Tarybos sudėtis tvirtinama KRPT.
8. Tarybos narį delegavusi institucija gali jį atšaukti ir siūlyti keisti kitu.
9. Nacionalinio lygmens turizmo politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų atstovai, į
Tarybos sudėtį neįeinantys verslo atstovai ir nepriklausomi turizmo ekspertai gali būti kviečiami
dalyvauti Tarybos posėdžiuose be balsavimo teisės.
10. Tarybos pirmininkas renkamas Tarybos narių slaptu balsavimu paprasta aritmetine dauguma
vienerių metų laikotarpiui iš Tarybos narių. Sekančiai kadencijai Tarybos pirmininkas gali
kandidatuoti ne anksčiau kaip po 3 metų po kadencijos pabaigos.
11. Pavaduotojas renkamas iš Tarybos narių vieneriems metams Tarybos narių slaptu balsavimu
paprasta aritmetine dauguma.
III. TARYBOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
12. Tarybos tikslas – formuoti vieningo turistinio regiono įvaizdį ir galimybes, spręsti problemas
bei sutelkti Klaipėdos regiono savivaldybes kryptingam bendradarbiavimui, įgyvendinant
naudingus regionui turizmo plėtros pasiūlymus ir didinant Klaipėdos regiono konkurencingumą
turizmo srityje šalies ir tarptautiniu mastu.
13. Tarybos uždaviniai yra šie:
13.1. formuoti turizmo plėtros strategines nuostatas;
13.2. nagrinėti turizmo, kurortų ir kurortinių teritorijų plėtros, turizmo partnerystės klausimus;
13.3. teikti pasiūlymus KRPT ir kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir
organizacijoms dėl turizmo plėtros ir teisinio reguliavimo gerinimo, sudarančio palankesnes sąlygas
turizmo plėtrai ir verslui;
13.4. koordinuoti bendras savivaldybių veiklas turizmo srityje.
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IV. TARYBOS TEISĖS
14. Taryba, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, turi teisę:
14.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir organizacijų, mokslo ir studijų institucijų,
asocijuotų verslo struktūrų ir kitų nevyriausybinių organizacijų informaciją, susijusią su turizmo
plėtra Klaipėdos regione, Lietuvoje ir užsienyje;
14.2. kviesti Lietuvos ir užsienio ekspertus, galinčius konsultuoti iškilusiais klausimais;
14.3. sudaryti įvairių specialistų darbo grupes klausimams spręsti ir dokumentams rengti;
14.4. teikti pasiūlymus LR Ūkio ministerijai ir kitoms institucijoms turizmo plėtros ir turizmo
teisinio reguliavimo klausimais;
14.5. inicijuoti KRPT sprendimų projektų rengimą bei jų teikimą KRPT.
V. TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS
15. Pagrindinė Tarybos darbo forma – posėdžiai bei keitimasis informacija elektroniniu paštu.
Skubiais atvejais balsuojama elektroniniu paštu. Taryba savo sprendimu gali nustatyti ir kitas darbo
formas ir būdus.
16. Tarybos posėdis šaukiamas Tarybos pirmininko ar ne mažiau kaip dešimties Tarybos narių
iniciatyva.
17. Tarybos posėdžių vietą ir datą nustato, jiems pirmininkauja Tarybos pirmininkas, o jam nesant
– Tarybos pirmininko pavaduotojas.
18. Tarybos pirmininkas atlieka šias funkcijas:
18.1. vadovauja Tarybos darbui ir atsako už jos veiklą;
18.2. atstovauja Tarybai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose, mokslo
ir studijų institucijose, užsienio ir Lietuvos asocijuotose verslo struktūrose ir kitose
nevyriausybinėse organizacijose ar įgalioja tai daryti kitus Tarybos narius;
18.3. šaukia Tarybos posėdžius, tvirtina jų darbotvarkę ir pasirašo protokolus.
18.4. Atstovauja Tarybą KRPT posėdžiuose.
19. Tarybos pirmininko pavaduotojas atlieka šias funkcijas:
19.1. praneša Tarybos nariams apie posėdžių vietą ir laiką ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki
posėdžio dienos;
19.2. pateikia Tarybos nariams posėdžių medžiagą ir darbotvarkę ne vėliau kaip prieš dvi darbo
dienas iki posėdžio dienos;
19.3. protokoluoja Tarybos posėdžius. Jam nesant, Tarybos posėdžio metu išrenkamas sekretorius.
20. Tarybos nariui du kartus neatvykus be pateisinamos priežasties ir neinformavus iš anksto į
Tarybos posėdžius, kreipiamasi į delegavusią instituciją dėl nario atšaukimo.
21. Tarybos posėdis ir jo metu priimti nutarimai yra teisėti, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip
pusė visų Tarybos narių. Tarybos narys, negalintis dalyvauti posėdyje, turi teisę balsuoti
elektroniniu būdu bei prieš vieną dieną iki posėdžio raštu pateikti svarstomais klausimais savo
nuomonę, kuri turi būti paskelbta posėdyje ir įskaitoma balsuojant Taryboje tuo klausimu.
22. Tarybos sprendimai priimami, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių
Tarybos narių. Tarybos narių balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia posėdžio pirmininko
balsas.
23. Tarybos posėdžio protokolą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po posėdžio pasirašo posėdžio
pirmininkas ir protokoluojantis asmuo. Posėdžio protokolas elektroniniu paštu išsiunčiamas visiems
Tarybos nariams.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
24. Tarybos dokumentai saugomi KRPT.
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