REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS (TOLIAU – DEPARTAMENTAS) VEIKLOS SRIČIŲ SĄRAŠAS
Eil.
Nr.

Veiklos sritis

Funkcija

Specialiosios veiklos sritys
1.
Regiono (-ų)
1.1. rengia regiono
plėtros plano (- (-ų) plėtros planą (ų) rengimas ir
us) ir teikia jį (juos)
įgyvendinimas
regiono (-ų) plėtros
tarybai (-oms)
svarstyti ir tvirtinti;
1.2. rengia ir teikia
pasiūlymus regiono
(-ų) plėtros tarybai
(-oms) dėl regiono
(-ų) plėtros plano (ų) įgyvendinimo;
1.3. atlieka
nacionalinės
regioninės politikos
įgyvendinimo
regionuose analizę
ir stebėseną,
apibendrina
analitinę
informaciją apie
regionų
ekonominę,
socialinę ir
demografinę būklę
bei regionų plėtros
planų
įgyvendinimą;
rengia, atnaujina
regionų plėtros

Procedūra
Įstatymai

regiono (-ų)
plėtros plano (-ų)
rengimas ir
teikimas jį (juos)
regiono (-ų)
plėtros tarybai (oms) svarstyti ir
tvirtinti;
pasiūlymų regiono
(-ų) plėtros tarybai
(-oms) dėl regiono
(-ų) plėtros plano
(-ų) įgyvendinimo
rengimas ir
teikimas;
nacionalinės
regioninės
politikos
įgyvendinimo
regionuose
analizės ir
stebėsenos
atlikimas,
analitinės
informacijos apie
regionų
ekonominę,
socialinę ir
demografinę būklę
bei regionų plėtros

Lietuvos
Respublikos
regioninės
plėtros
įstatymas.

Teisinis reglamentavimas
LRV nutarimai
VRM
įsakymai*

Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2002 m. birželio
6 d.
nutarimas Nr.
827
„Dėl Strateginio
planavimo
metodikos
patvirtinimo“.

1. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2011
m. rugsėjo 23 d.
įsakymas Nr.
1V-706 „Dėl
Regiono plėtros
planų rengimo
metodikos
patvirtinimo“ ;
2. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2010
m. lapkričio 29
d. įsakymas Nr.
1V-720 „Dėl
Regioninės
plėtros
departamento
prie Vidaus
reikalų
ministerijos
nuostatų ir
administracijos
struktūros
patvirtinimo“;
3. Lietuvos
Respublikos

Įstaigų TA**

1. Departamento
darbo
reglamentas;
2. Regionų plėtros
tarybų nuostatai ir
darbo reglamentai;
3. Departamento
apskričių skyrių
nuostatai;
4. Departamento
Veiklos
organizavimo
skyriaus nuostatai;
5. Interneto
svetainės aprašas;
6. Departamento
veiklos procesų
valdymo
informacinės
sistemos
naudojimo
aprašas;
7. Departamento
Vidaus procedūrų
aprašas.

KPTN
atlikimo
data

2017 m.
(analizuotas
2016 m.
liepos 1 d. –
2017 m.
birželio 30
d.
laikotarpis)
http://www.l
ietuvosregio
nai.lt/upload
/Veikla/koru
pcijos%20pr
evencija/Apr
asymas.pdf

Korupci
jos
rizikos
analizės
atlikimo
data***

Kiti
patikrini
mai (pvz.,
VK, VPT
ir t. t.)
****
VK 2017
m. rugsėjo
27 d.
valstybinio
audito
ataskaita
Nr. VA2017-P-206-16
„Valstybės
institucijų
ir įstaigų
veiksmai
pritraukian
t
tiesiogines
užsienio
investicijas
“

2

Eil.
Nr.

Veiklos sritis

Funkcija

Procedūra
Įstatymai

planų
įgyvendinimo
stebėsenos
duomenų
suvestines;
1.4. koordinuoja
apskričių skyrių
rengiamų regionų
plėtros planų
projektų aptarimą ir
derinimą su
ministerijomis ir
kitomis šalies lygiu
veikiančiomis
valstybės
institucijomis;
1.5. vertina regionų
plėtros planų
įgyvendinimo
stebėsenos
duomenis ir
metines ataskaitas;
nustačius faktus ir
aplinkybes, dėl
kurių turi būti
tikslinami arba
peržiūrimi regionų
plėtros planai,
teikia motyvuotus
pasiūlymus dėl
regiono plėtros
plano keitimo;

planų
įgyvendinimą
apibendrinimas;
apskričių skyrių
rengiamų regionų
plėtros planų
projektų aptarimo
ir derinimo su
ministerijomis ir
kitomis šalies
lygiu
veikiančiomis
valstybės
institucijomis
koordinavimas;
regionų plėtros
planų
įgyvendinimo
stebėsenos
duomenų ir
metinių ataskaitų
vertinimas;
nustačius faktus ir
aplinkybes, dėl
kurių turi būti
tikslinami arba
peržiūrimi regionų
plėtros planai,
motyvuotų
pasiūlymų dėl
regiono plėtros
plano keitimo
teikimas;

Teisinis reglamentavimas
LRV nutarimai
VRM
įsakymai*

vidaus reikalų
ministro 2016
m. gegužės 19
d. įsakymas Nr.
1V-375 „Dėl
Regiono plėtros
tarybos
pavyzdinių
nuostatų ir
Regiono plėtros
tarybos
pavyzdinio
darbo
reglamento
patvirtinimo“;
6. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2015
m. sausio 22 d.
įsakymas Nr.
1V-36 „Dėl
Vietos plėtros
strategijų
rengimo
taisyklių
patvirtinimo“.

Įstaigų TA**

KPTN
atlikimo
data

Korupci
jos
rizikos
analizės
atlikimo
data***

Kiti
patikrini
mai (pvz.,
VK, VPT
ir t. t.)
****
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Eil.
Nr.

Veiklos sritis

Funkcija

Įstatymai

1.6. rengia ir teikia
regiono (-ų) plėtros
tarybai (-oms)
išvadų dėl vietos
plėtros strategijų
atitikties regiono (ų) plėtros plano (ų) prioritetams ir
tikslams projektus;
1.7. administruoja
Departamento
veiklos procesų
valdymo
informacinę
sistemą.

2.

Procedūra

Regiono (-ų)
plėtros tarybos
(-ų) veiklos
organizavimas

2.1. organizuoja
regiono (-ų) plėtros
tarybos (-ų)
posėdžius, rengia
regiono (-ų) plėtros
tarybos (-ų)
priimamų
sprendimų
projektus;
2.2. kaupia ir saugo
regiono (-ų) plėtros
tarybos (-ų)
priimtus
sprendimus ir jos
(jų) sudarytų darbo
grupių išvadas,

regiono (-ų)
plėtros tarybai (oms) išvadų dėl
vietos plėtros
strategijų atitikties
regiono (-ų)
plėtros plano (-ų)
prioritetams ir
tikslams projektų
rengimas ir
teikimas;
Departamento
veiklos procesų
valdymo
informacinės
sistemos
administravimas.
regiono (-ų)
plėtros tarybos (ų) posėdžių
organizavimas,
regiono (-ų)
plėtros tarybos (ų) priimamų
sprendimų
projektų rengimas;
regiono (-ų)
plėtros tarybos (ų) priimtų
sprendimų ir jos
(jų) sudarytų
darbo grupių
išvadų kaupimas ir

Lietuvos
Respublikos
regioninės
plėtros
įstatymas.

Teisinis reglamentavimas
LRV nutarimai
VRM
įsakymai*

1. Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2014 m. birželio
4 d. nutarimas
Nr. 528 „Dėl
Atsakomybės ir
funkcijų
paskirstymo tarp
institucijų,
įgyvendinant
2014–2020
metų Europos
Sąjungos fondų
investicijų

1. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2010
m. lapkričio 29
d. įsakymas Nr.
1V-720 „Dėl
Regioninės
plėtros
departamento
prie Vidaus
reikalų
ministerijos
nuostatų ir
administracijos

Įstaigų TA**

1. Departamento
darbo
reglamentas;
2. Regionų plėtros
tarybų nuostatai ir
darbo reglamentai;
3. Departamento
apskričių skyrių
nuostatai;
4. Departamento
Veiklos
organizavimo
skyriaus nuostatai;
5. Interneto
svetainės aprašas;

KPTN
atlikimo
data

Korupci
jos
rizikos
analizės
atlikimo
data***

Kiti
patikrini
mai (pvz.,
VK, VPT
ir t. t.)
****
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Eil.
Nr.

Veiklos sritis

Funkcija

Procedūra
Įstatymai

atlieka kitas
regiono (-ų) plėtros
tarybos (-ų)
sekretoriato
funkcijas;
2.3. koordinuoja
savivaldybių
institucijų,
socialinių ir
ekonominių
partnerių veiklą
jiems vykdant
regiono (-ų) plėtros
tarybos (-ų)
priimtus
sprendimus,
susijusius su
nacionalinės
regioninės politikos
įgyvendinimu tame
regione;
2.4. vykdo regiono
(-ų) plėtros tarybos
(-ų) priimtų
sprendimų
įgyvendinimo
stebėseną;
2.5. dalyvauja
organizuojant
regionų plėtros
tarybų, ministerijų
ir (ar) kitų
valstybės

saugojimas, kitų
regiono (-ų)
plėtros tarybos (ų) sekretoriato
funkcijų atlikimas.

Teisinis reglamentavimas
LRV nutarimai
VRM
įsakymai*

veiksmų
programą“;
2. Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2014 m. spalio 3
d. nutarimas Nr.
1090 „Dėl 014–
2020 metų
Europos
Sąjungos fondų
investicijų
veiksmų
programos
administravimo
taisyklių
patvirtinimo“.

struktūros
patvirtinimo“ ;
2. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2016
m. gegužės 19
d. įsakymas Nr.
1V-375 „Dėl
Regiono plėtros
tarybos
pavyzdinių
nuostatų ir
Regiono plėtros
tarybos
pavyzdinio
darbo
reglamento
patvirtinimo“;
3. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2015
m. liepos 17 d.
įsakymas Nr.
1V-557 „Dėl
Vidaus reikalų
ministerijos
dokumentų
valdymo
taisyklių
patvirtinimo“.

Įstaigų TA**

6. Departamento
dokumentacijos
planas.

KPTN
atlikimo
data

Korupci
jos
rizikos
analizės
atlikimo
data***

Kiti
patikrini
mai (pvz.,
VK, VPT
ir t. t.)
****
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Eil.
Nr.

Veiklos sritis

Funkcija

Procedūra
Įstatymai

institucijų,
įgyvendinančiųjų
institucijų atstovų
susitikimus;
2.6. konsultuoja ir
teikia pastabas dėl
regionų plėtros
tarybų sprendimų
projektų atitikimo
juridinės technikos
reikalavimams;
2.7. vidaus reikalų
ministro nustatyta
tvarka rengia
dokumentus,
reikalingus
atlyginimui regiono
(-ų) plėtros tarybos
pirmininkui (-ams)
ir (ar) regiono (-ų)
plėtros tarybos
pirmininko (-ų)
pavaduotojui (ams) išmokėti;
2.8. vidaus reikalų
ministro nustatyta
vertina ir teikia
dokumentus,
reikalingus
atlyginimui (-ams)
regiono (-ų) plėtros
tarybos (-ų)
pirmininkui (-ams)

Teisinis reglamentavimas
LRV nutarimai
VRM
įsakymai*

4. Lietuvos
Respublikos
teisingumo
ministro 2013
m. gruodžio 23
d. įsakymas Nr.
1R-298 „Dėl
Teisės aktų
projektų
rengimo
rekomendacijų
patvirtinimo“.
5. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2015
m. gegužės 25
d. įsakymas Nr.
1V-420 „Dėl
Atlyginimų
mokėjimo
regionų plėtros
tarybų
pirmininkams ir
jų
pavaduotojams
tvarkos aprašo
patvirtinimo ir
įgaliojimų
suteikimo
Regioninės
plėtros
departamentui

Įstaigų TA**

KPTN
atlikimo
data

Korupci
jos
rizikos
analizės
atlikimo
data***

Kiti
patikrini
mai (pvz.,
VK, VPT
ir t. t.)
****

6

Eil.
Nr.

3.

Veiklos sritis

Funkcija

Procedūra
Įstatymai

Regiono (-ų)
plėtros tarybos
(-ų) ir
Departamento
veiklos
viešinimas

ir (ar) regiono (-ų)
plėtros tarybos (-ų)
pirmininko (-ų)
pavaduotojui (ams) išmokėti.
3.1. organizuoja
rengiamų regiono
(-ų) plėtros tarybos
(-ų) sprendimų
projektų aptarimą
su valstybės ir
savivaldybių
institucijomis,
socialiniais ir
ekonominiais
partneriais;
3.2. teikia
informaciją apie
regiono (-ų) plėtros
plano (-ų) rengimą
ir įgyvendinimą
valstybės ir
savivaldybių
institucijoms ir
visuomenei;
3.3. dalyvauja
plėtojant Europos
Sąjungos
struktūrinių fondų
svetainę, pagal
kompetenciją
skelbia ir atnaujina
joje informaciją,

Teisinis reglamentavimas
LRV nutarimai
VRM
įsakymai*

Įstaigų TA**

prie Vidaus
reikalų
ministerijos“.

informacijos apie
regiono (-ų)
plėtros plano (-ų)
rengimą ir
įgyvendinimą
teikimas valstybės
ir savivaldybių
institucijoms ir
visuomenei;
dalyvavimas
plėtojant Europos
Sąjungos
struktūrinių fondų
svetainę,
informacijos,
skirtos galimiems
pareiškėjams ir
visuomenei, joje
skelbimas ir
atnaujinimas;
Departamento
direktoriaus
nustatyta tvarka
informacijos
Departamento
interneto
svetainėje
talpinimas;

1. Lietuvos
Respublikos
regioninės
plėtros
įstatymas.

1. Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2014 m. birželio
4 d. nutarimas
Nr. 528 „Dėl
Atsakomybės ir
funkcijų
paskirstymo tarp
institucijų,
įgyvendinant
2014–2020
metų Europos
Sąjungos fondų
investicijų
veiksmų
programą“.

1. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2010
m. lapkričio 29
d. įsakymas Nr.
1V-720 „Dėl
Regioninės
plėtros
departamento
prie Vidaus
reikalų
ministerijos
nuostatų ir
administracijos
struktūros
patvirtinimo“;
2. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2011
m. rugsėjo 23 d.
įsakymas Nr.
1V-706 „Dėl
Regiono plėtros
planų rengimo
metodikos
patvirtinimo“ ;

1. Departamento
darbo
reglamentas;
2. Regionų plėtros
tarybų nuostatai ir
darbo reglamentai;
3. Departamento
apskričių skyrių
nuostatai;
4. Departamento
Veiklos
organizavimo
skyriaus nuostatai;
5. Interneto
svetainės aprašas;
6. Departamento
Vidaus procedūrų
aprašas;
7.
Rekomendacijos
dėl Europos
Sąjungos
struktūrinių fondų
svetainės
www.esinvesticijo
s.lt
administravimo,
patvirtintos

KPTN
atlikimo
data

Korupci
jos
rizikos
analizės
atlikimo
data***

Kiti
patikrini
mai (pvz.,
VK, VPT
ir t. t.)
****

7

Eil.
Nr.

Veiklos sritis

Funkcija

Įstatymai

skirtą galimiems
pareiškėjams ir
visuomenei;
3.4. Departamento
direktoriaus
nustatyta tvarka
talpina informaciją
Departamento
interneto
svetainėje;
3.5. administruoja
Departamento
interneto svetainę.

4.

Procedūra

Regioninės
svarbos
projektų
rengimas ir
(arba) šių

4.1. regiono (-ų)
plėtros tarybos (-ų)
sprendimu (-ais)
rengia regioninės
svarbos projektus ir

Teisinis reglamentavimas
LRV nutarimai
VRM
įsakymai*

Departamento
interneto svetainės
administravimas.

regiono (-ų)
plėtros tarybos (ų) sprendimu (ais) regioninės
svarbos projektų

1. Lietuvos
Respublikos
regioninės
plėtros
įstatymas.

1. Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2015 m.
lapkričio 11 d.

3. Lietuvos
Respublikos
finansų ministro
2014 m. spalio 8
d. įsakymas Nr.
1K-316 „Dėl
Projektų
administravimo
ir finansavimo
taisyklių
patvirtinimo“;
4. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2016
m. gegužės 19
d. įsakymas Nr.
1V-375 „Dėl
Regiono plėtros
tarybos
pavyzdinių
nuostatų ir
Regiono plėtros
tarybos
pavyzdinio
darbo
reglamento
patvirtinimo“.
1. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2010
m. lapkričio 29

Įstaigų TA**

Žmogiškųjų
išteklių plėtros
veiksmų
programos,
Ekonomikos
augimo veiksmų
programos,
Sanglaudos
skatinimo
veiksmų
programos ir
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų
programos
valdymo komitetų
2015 m. sausio 21
d. posėdžio
sprendimo
protokolu Nr.36.

1. Departamento
darbo
reglamentas;

KPTN
atlikimo
data

Korupci
jos
rizikos
analizės
atlikimo
data***

Kiti
patikrini
mai (pvz.,
VK, VPT
ir t. t.)
****
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Eil.
Nr.

5.

Veiklos sritis

Funkcija

Procedūra
Įstatymai

projektų
įgyvendinimo
koordinavimas

(arba) koordinuoja
šių projektų
įgyvendinimą.

rengimas ir (arba)
šių projektų
įgyvendinimo
koordinavimas.

Regiono (-ų)
socialinės,
ekonominės ir
demografinės

5.1. analizuoja
regiono (-ų)
socialinės,
ekonominės ir

pasiūlymų regiono
(-ų) plėtros tarybai
(-oms) dėl regiono
(-ų) plėtros plano

Teisinis reglamentavimas
LRV nutarimai
VRM
įsakymai*

nutarimas Nr.
1184 „Dėl
Regionų
socialinės,
ekonominės
plėtros ir (arba)
infrastruktūros
projektų
pripažinimo
regioninės
svarbos
projektais
kriterijų aprašo
patvirtinimo“.

1. Lietuvos
Respublikos
regioninės

1. Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2014 m. birželio

d. įsakymas Nr.
1V-720 „Dėl
Regioninės
plėtros
departamento
prie Vidaus
reikalų
ministerijos
nuostatų ir
administracijos
struktūros
patvirtinimo“;
2. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2016
m. gegužės 19
d. įsakymas Nr.
1V-375 „Dėl
Regiono plėtros
tarybos
pavyzdinių
nuostatų ir
Regiono plėtros
tarybos
pavyzdinio
darbo
reglamento
patvirtinimo“.
1. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2010

Įstaigų TA**

2. Regionų plėtros
tarybų nuostatai ir
darbo reglamentai;
3. Departamento
apskričių skyrių
nuostatai.

1. Departamento
darbo
reglamentas;

KPTN
atlikimo
data

Korupci
jos
rizikos
analizės
atlikimo
data***

Kiti
patikrini
mai (pvz.,
VK, VPT
ir t. t.)
****
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Eil.
Nr.

Veiklos sritis

Funkcija

Procedūra
Įstatymai

būklės pokyčių
analizavimas ir
pasiūlymų
regiono (-ų)
plėtros tarybai
(-oms)
rengimas

demografinės būklės
pokyčius ir
atsižvelgdamas į
surinktą informaciją
siūlo regiono (-ų)
plėtros tarybai (oms) priimti
sprendimus;
5.2. rengia ir teikia
pasiūlymus regiono
(-ų) plėtros tarybai (oms) dėl tikslinių
teritorijų išskyrimo
iš gyvenamųjų
vietovių grupės,
apimančios miestus,
turinčius nuo 6 iki
100 tūkst. gyventojų,
ir mažesnius
savivaldybių
centrus, kriterijų
nustatymo ir
tikslinių teritorijų
išskyrimo;
5.3. rengia ir teikia
pasiūlymus regiono
(-ų) plėtros tarybai (oms) dėl tikslinių
teritorijų išskyrimo
iš gyvenamųjų
vietovių grupės,
apimančios
mažuosius miestus ir

(-ų) įgyvendinimo,
tikslinių teritorijų
išskyrimo iš
gyvenamųjų
vietovių grupės,
apimančios
miestus, turinčius
nuo 6 iki 100
tūkst. gyventojų, ir
mažesnius
savivaldybių
centrus bei
gyvenamųjų
vietovių grupės,
apimančios
mažuosius miestus
ir kaimo vietoves
(nuo 1 iki 6 tūkst.
gyventojų,
išskyrus
savivaldybių
centrus) rengimas;
pasiūlymų dėl
projektų
specialiųjų
atrankos kriterijų,
atitinkančių
regiono (-ų)
poreikius pagal
regiono (-ų)
plėtros planą (-us)
rengimas ir
derinimas su

plėtros
įstatymas.

Teisinis reglamentavimas
LRV nutarimai
VRM
įsakymai*

4 d. nutarimas
Nr. 528 „Dėl
Atsakomybės ir
funkcijų
paskirstymo tarp
institucijų,
įgyvendinant
2014–2020
metų Europos
Sąjungos fondų
investicijų
veiksmų
programą“;
2. Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2014 m. liepos
22 d. nutarimas
Nr. 722 „Dėl
Valstybės
institucijų ir
įstaigų,
savivaldybių ir
kitų juridinių
asmenų,
atsakingų už
Lietuvos kaimo
plėtros 2014–
2020 metų
programos
įgyvendinimą,
paskyrimo“.

m. lapkričio 29
d. įsakymas Nr.
1V-720 „Dėl
Regioninės
plėtros
departamento
prie Vidaus
reikalų
ministerijos
nuostatų ir
administracijos
struktūros
patvirtinimo“;
2. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2014
m. rugsėjo 30 d.
įsakymas Nr.
1V-655 „Dėl
tikslinių
teritorijų
išskyrimo iš
gyvenamųjų
vietovių grupės,
apimančios
mažuosius
miestus ir kaimo
vietoves,
turinčius nuo 1
iki 6 tūkstančių
gyventojų,
išskyrus

Įstaigų TA**

2. Regionų plėtros
tarybų nuostatai ir
darbo reglamentai;
3. Departamento
apskričių skyrių
nuostatai;
4. Departamento
Veiklos
organizavimo
skyriaus nuostatai;
5. Departamento
Vidaus procedūrų
aprašas;
6. Departamento
Darbo procedūrų
aprašas;
7. 2016 m. liepos
20 d. Nr. TPII(7.7)-20/51VL233 Duomenų
teikimo ir
bendradarbiavimo
sutartis tarp
Departamento ir
Nacionalinės
mokėjimo
agentūros prie
Žemės ūkio
ministerijos.

KPTN
atlikimo
data

Korupci
jos
rizikos
analizės
atlikimo
data***

Kiti
patikrini
mai (pvz.,
VK, VPT
ir t. t.)
****

10

Eil.
Nr.

Veiklos sritis

Funkcija

Procedūra
Įstatymai

kaimo vietoves (nuo
1 iki 6 tūkst.
gyventojų, išskyrus
savivaldybių
centrus), kriterijų
nustatymo ir
tikslinių teritorijų
išskyrimo;
5.4. rengia regiono (ų) plėtros tarybos (ų) sprendimų
projektus dėl
projektų specialiųjų
atrankos kriterijų,
atitinkančių regiono
(-ų) poreikius pagal
regiono (-ų) plėtros
planą (-us), ir derina
juos su Lietuvos
Respublikos žemės
ūkio ministerija;
5.5. nustatyta tvarka
suderintus regiono (ų) plėtros tarybos (ų) sprendimų
projektus teikia
regiono (-ų) plėtros
tarybai (-oms)
svarstyti ir tvirtinti.

Lietuvos
Respublikos
žemės ūkio
ministerija.

Teisinis reglamentavimas
LRV nutarimai
VRM
įsakymai*

savivaldybių
centrus,
principų“;
3. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2014
m. birželio 18 d.
įsakymas Nr.
1V- 428 „Dėl
tikslinių
teritorijų
išskyrimo iš
miestų, turinčių
nuo 6 iki 100
tūkst. gyventojų,
ir mažesnių
savivaldybių
centrų kriterijų
ir principų“;
4. Lietuvos
Respublikos
žemės ūkio
ministro 2014
m. rugpjūčio 26
d. įsakymas Nr.
3D-507 „Dėl
Lietuvos kaimo
plėtros 2014–
2020 metų
programos
administravimo

Įstaigų TA**

KPTN
atlikimo
data

Korupci
jos
rizikos
analizės
atlikimo
data***

Kiti
patikrini
mai (pvz.,
VK, VPT
ir t. t.)
****
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Eil.
Nr.

6.

Veiklos sritis

Funkcija

Procedūra
Įstatymai

Tikslinių
teritorijų
vystymo
programų
rengimas

6.1. renka,
apibendrina ir teikia
regiono (-ų) plėtros
tarybai (-oms)
informaciją apie
regione (-uose)
vykdomas
probleminių
teritorijų plėtros
programas ir
tikslinių teritorijų
vystymo programas:
6.1.1. rengia
pasiūlymus regionų

informacijos apie
regione (-uose)
vykdomas
probleminių
teritorijų plėtros
programas ir
tikslinių teritorijų
vystymo
programas
rinkimas,
apibendrinimas ir
teikimas regiono
(-ų) plėtros tarybai
(-oms);

1. Lietuvos
Respublikos
regioninės
plėtros
įstatymas.

Teisinis reglamentavimas
LRV nutarimai
VRM
įsakymai*

1. Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2014 m. birželio
4 d. nutarimas
Nr. 528 „Dėl
Atsakomybės ir
funkcijų
paskirstymo tarp
institucijų,
įgyvendinant
2014–2020
metų Europos
Sąjungos fondų

taisyklių
patvirtinimo“;
5. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2016
m. gegužės 19
d. įsakymas Nr.
1V-375 „Dėl
Regiono plėtros
tarybos
pavyzdinių
nuostatų ir
Regiono plėtros
tarybos
pavyzdinio
darbo
reglamento
patvirtinimo“.
1. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2010
m. lapkričio 29
d. įsakymas Nr.
1V-720 „Dėl
Regioninės
plėtros
departamento
prie Vidaus
reikalų
ministerijos
nuostatų ir

Įstaigų TA**

1. Departamento
darbo
reglamentas;
2. Regionų plėtros
tarybų nuostatai ir
darbo reglamentai.
3. Departamento
apskričių skyrių
nuostatai;
4. Departamento
Veiklos
organizavimo
skyriaus nuostatai;

KPTN
atlikimo
data

Korupci
jos
rizikos
analizės
atlikimo
data***

Kiti
patikrini
mai (pvz.,
VK, VPT
ir t. t.)
****
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Eil.
Nr.

Veiklos sritis

Funkcija

Procedūra
Įstatymai

plėtros taryboms dėl
integruotų teritorijų
vystymo programų
dalių, kurioms
įgyvendinti
reikalingi projektai
atrenkami regionų
projektų planavimo
būdu:
6.1.1.1. teikia
techninę pagalbą
renkant ir
apibendrinant
integruotų teritorijų
vystymo programų
rengimui reikalingą
informaciją ir
koordinuojant
savivaldybių
administracijų
bendrą veiklą
rengiant programas
(organizuojant
susitikimus, darbo
grupes,
apibendrinant gautas
pastabas ir
pasiūlymus);
6.1.1.2. renka ir
apibendrina
informaciją,
reikalingą integruotų
teritorijų vystymo

pasiūlymų regiono
(-ų) plėtros tarybai
(-oms) dėl
integruotų
teritorijų vystymo
programų dalių,
kurioms
įgyvendinti
reikalingi
projektai
atrenkami regionų
projektų
planavimo būdu,
rengimas;
techninė pagalba
savivaldybių
administracijoms,
joms renkant ir
apibendrinant
integruotų
teritorijų vystymo
programų
rengimui
reikalingą
informaciją ir
savivaldybių
administracijų
bendros veiklos,
joms rengiant
programas
koordinavimas
(susitikimų, darbo
grupių posėdžių

Teisinis reglamentavimas
LRV nutarimai
VRM
įsakymai*

investicijų
veiksmų
programą“;
2. Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2002 m. birželio
6 d.
nutarimas Nr.
827
„Dėl Strateginio
planavimo
metodikos
patvirtinimo“.

administracijos
struktūros
patvirtinimo“ ;
2.Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2014
m. liepos 11 d.
įsakymas Nr.
1V- 480 „Dėl
Integruotų
teritorijų
vystymo
programų
rengimo ir
įgyvendinimo
gairių
patvirtinimo“;
3. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2016
m. gegužės 19
d. įsakymas Nr.
1V-375 „Dėl
Regiono plėtros
tarybos
pavyzdinių
nuostatų ir
Regiono plėtros
tarybos
pavyzdinio
darbo

Įstaigų TA**

5. Departamento
Vidaus procedūrų
aprašas.

KPTN
atlikimo
data

Korupci
jos
rizikos
analizės
atlikimo
data***

Kiti
patikrini
mai (pvz.,
VK, VPT
ir t. t.)
****
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Eil.
Nr.

Veiklos sritis

Funkcija

Įstatymai

programų
stebėsenai.

7.

Procedūra

Dalyvavimas
rengiant ir
atnaujinant
Europos
Sąjungos
struktūrinių
fondų lėšų
valdymo ir
kontrolės
sistemos
aprašymą

7.1. pagal
kompetenciją
dalyvauja rengiant ir
atnaujinant Europos
Sąjungos
struktūrinių fondų
lėšų valdymo ir
kontrolės sistemos
aprašymą; užtikrina
vadovaujančiosios
institucijos
atsakomybe
atliekamų
Atsakomybės ir
funkcijų
paskirstymo tarp
institucijų taisyklėse
nustatytų funkcijų
įgyvendinimą;
įgyvendina
vadovaujančiosios
institucijos
nustatytus jos
atsakomybe
atliekamų funkcijų
įgyvendinimo
reikalavimus ir
teikiamas
vadovaujančiosios

organizavimas,
gautų pastabų ir
pasiūlymų
apibendrinimas).
dalyvavimas
rengiant ir
atnaujinant
Europos Sąjungos
struktūrinių fondų
lėšų valdymo ir
kontrolės sistemos
aprašymą, teisės
aktus,
reglamentuojančiu
s 2014–2020 metų
Europos Sąjungos
struktūrinių fondų
investicijų
veiksmų
programos
administravimą ir
finansavimą;
vadovaujančiosios
institucijos
atsakomybe
atliekamų
Atsakomybės ir
funkcijų
paskirstymo tarp
institucijų
taisyklėse
nustatytų funkcijų
įgyvendinimo

Teisinis reglamentavimas
LRV nutarimai
VRM
įsakymai*

Įstaigų TA**

reglamento
patvirtinimo“.

1. Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2014 m. birželio
4 d. nutarimas
Nr. 528 „Dėl
Atsakomybės ir
funkcijų
paskirstymo tarp
institucijų,
įgyvendinant
2014–2020
metų Europos
Sąjungos fondų
investicijų
veiksmų
programą“;
2. Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2014 m. spalio 3
d. nutarimas Nr.
1090 „Dėl
2014–2020
metų Europos
Sąjungos fondų
investicijų
veiksmų
programos

1. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2010
m. lapkričio 29
d. įsakymas Nr.
1V-720 „Dėl
Regioninės
plėtros
departamento
prie Vidaus
reikalų
ministerijos
nuostatų ir
administracijos
struktūros
patvirtinimo“;
2. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2014
m. gruodžio 22
d. įsakymas Nr.
1V-893 „Dėl Iš
Europos
Sąjungos
struktūrinių
fondų lėšų
bendrai

1. Departamento
darbo
reglamentas;
2. Regionų plėtros
tarybų nuostatai ir
darbo reglamentai;
3. Departamento
apskričių skyrių
nuostatai;
4. Departamento
Veiklos
organizavimo
skyriaus nuostatai;
5. Departamento
Vidaus procedūrų
aprašas.

KPTN
atlikimo
data

Korupci
jos
rizikos
analizės
atlikimo
data***

Kiti
patikrini
mai (pvz.,
VK, VPT
ir t. t.)
****
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Eil.
Nr.

Veiklos sritis

Funkcija

Procedūra
Įstatymai

institucijos
atsakomybe
atliekamų funkcijų
įgyvendinimo ir
Departamento
vidaus sistemos
tobulinimo
rekomendacijas;
taiko rizikos
valdymo priemones,
susijusias su
vadovaujančiosios
institucijos
atsakomybe
atliekamų
Atsakomybės ir
funkcijų
paskirstymo tarp
institucijų taisyklėse
nustatytų funkcijų
įgyvendinimu;
7.1.1. rengia ir (ar)
atnaujina ir Lietuvos
Respublikos finansų
ministerijai (toliau –
vadovaujančioji
institucija) teikia
informaciją,
reikalingą Europos
Sąjungos
struktūrinių fondų
lėšų valdymo ir
kontrolės sistemos

užtikrinimas;
vadovaujančiosios
institucijos
nustatytų jos
atsakomybe
atliekamų funkcijų
įgyvendinimo
reikalavimų ir
teikiamų
vadovaujančiosios
institucijos
atsakomybe
atliekamų funkcijų
įgyvendinimo ir
departamento
vidaus sistemos
tobulinimo
rekomendacijų
įgyvendinimas;
rizikos valdymo
priemonių,
susijusių su
vadovaujančiosios
institucijos
atsakomybe
atliekamų
Atsakomybės ir
funkcijų
paskirstymo tarp
institucijų
taisyklėse
nustatytų funkcijų

Teisinis reglamentavimas
LRV nutarimai
VRM
įsakymai*

administravimo
taisyklių
patvirtinimo“.

finansuojamų
regionų projektų
atrankos tvarkos
aprašo
patvirtinimo“;
3. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2016
m. gegužės 19
d. įsakymas Nr.
1V-375 „Dėl
Regiono plėtros
tarybos
pavyzdinių
nuostatų ir
Regiono plėtros
tarybos
pavyzdinio
darbo
reglamento
patvirtinimo“;
4. Lietuvos
Respublikos
teisingumo
ministro 2013
m. gruodžio 23
d. įsakymas Nr.
1R-298 „Dėl
Teisės aktų
projektų
rengimo

Įstaigų TA**

KPTN
atlikimo
data

Korupci
jos
rizikos
analizės
atlikimo
data***

Kiti
patikrini
mai (pvz.,
VK, VPT
ir t. t.)
****
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Eil.
Nr.

Veiklos sritis

Funkcija

Procedūra
Įstatymai

aprašymui parengti
ir (ar) atnaujinti;
7.1.2. rengia
(tikslina) ir derina
Departamento
vidaus procedūrų,
užtikrinančių
tinkamą
Departamentui
vadovaujančiosios
institucijos
atsakomybe pavestų
funkcijų atlikimą,
administruojant
Veiksmų programą,
aprašo ir jo
pakeitimų projektus;
7.1.3. rengia ir (ar)
atnaujina
informaciją apie
Departamento
vidaus sistemos
pokyčius ir teikia ją
vadovaujančiajai
institucijai;
7.2. rengia ir teikia
pasiūlymus regiono
(-ų) plėtros tarybai (oms) jai (joms)
pagal kompetenciją
dalyvaujant rengiant
ir atnaujinant
Europos Sąjungos

įgyvendinimu,
taikymas;
Departamento
vidaus procedūrų,
užtikrinančių
tinkamą
Departamentui
vadovaujančiosios
institucijos
atsakomybe
pavestų funkcijų
atlikimą,
administruojant
Veiksmų
programą, aprašo
ir jo pakeitimų
projektų rengimas
(tikslinimas) ir
derinimas;
informacijos apie
Departamento
vidaus sistemos
pokyčius rengimas
ir (ar)
atnaujinimas ir
teikimas
vadovaujančiajai
institucijai;
pasiūlymus
regiono (-ų)
plėtros tarybai (oms) jai (joms)
pagal

Teisinis reglamentavimas
LRV nutarimai
VRM
įsakymai*

rekomendacijų
patvirtinimo“.

Įstaigų TA**

KPTN
atlikimo
data

Korupci
jos
rizikos
analizės
atlikimo
data***

Kiti
patikrini
mai (pvz.,
VK, VPT
ir t. t.)
****
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Eil.
Nr.

Veiklos sritis

Funkcija

Įstatymai

struktūrinių fondų
lėšų valdymo ir
kontrolės sistemos
aprašymą;
7.2.1. pagal
kompetenciją
dalyvauja rengiant ir
derinant regionų
plėtros tarybų vidaus
procedūrų aprašų ir
jų pakeitimų
projektus;
7.2.2. apibendrina ir
teikia pasiūlymus
regionų plėtros
taryboms dėl
regionų plėtros
tarybų vidaus
procedūrų aprašų
tobulinimo.

8.

Procedūra

Dalyvavimas
rengiant teisės
aktus,
reglamentuoja
nčius Veiksmų
programos

8.1. pagal
kompetenciją
dalyvauja rengiant ir
atnaujinant teisės
aktus,
reglamentuojančius

kompetenciją
dalyvaujant
rengiant ir
atnaujinant
Europos Sąjungos
struktūrinių fondų
lėšų valdymo ir
kontrolės sistemos
aprašymą
rengimas ir
teikimas;
dalyvavimas
regionų plėtros
tarybų vidaus
procedūrų aprašų
ir jų pakeitimų
projektų rengime
ir derinime;
pasiūlymų regiono
(-ų) plėtros tarybai
(-oms) dėl regiono
(-ų) plėtros
tarybos (-ų) vidaus
procedūrų aprašų
tobulinimo
apibendrinimas ir
teikimas.
Dalyvavimas
rengiant ir
atnaujinant teisės
aktus,
reglamentuojančiu
s 2014–2020 metų

Teisinis reglamentavimas
LRV nutarimai
VRM
įsakymai*

1. Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2014 m. birželio
4 d. nutarimas
Nr. 528 „Dėl

1. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2010
m. lapkričio 29
d. įsakymas Nr.

Įstaigų TA**

1. Departamento
darbo
reglamentas;
2. Regionų plėtros
tarybų nuostatai ir
darbo reglamentai;

KPTN
atlikimo
data

Korupci
jos
rizikos
analizės
atlikimo
data***

Kiti
patikrini
mai (pvz.,
VK, VPT
ir t. t.)
****
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Eil.
Nr.

Veiklos sritis

Funkcija

Procedūra
Įstatymai

administravim
ą ir
finansavimą,
jų
detalizavimo
dokumentus

Veiksmų programos
administravimą ir
finansavimą, jų
detalizavimo
dokumentus ir teikia
atsakingoms
institucijoms
pasiūlymus dėl jų
keitimo;
8.1.1. rengia
pastabas ir
pasiūlymus dėl
teisės aktų,
reglamentuojančių
Veiksmų programos
administravimą ir
finansavimą, jų
detalizavimo
dokumentų ir teikia
atsakingoms
institucijoms;
8.2. rengia ir teikia
pasiūlymus regiono
(-ų) plėtros tarybai (oms) jai (joms)
pagal kompetenciją
dalyvaujant rengiant
ir atnaujinant teisės
aktus,
reglamentuojančius
Veiksmų programos
administravimą ir
finansavimą, jų

Europos Sąjungos
struktūrinių fondų
investicijų
veiksmų
programos
administravimą ir
finansavimą, jų
detalizavimo
dokumentus ir
pasiūlymų
teikimas
atsakingoms
institucijoms dėl
jų keitimo pagal
kompetenciją;
pasiūlymų regiono
(-ų) plėtros tarybai
(-oms) jai (joms)
pagal
kompetenciją
dalyvaujant
rengiant ir
atnaujinant teisės
aktus,
reglamentuojančiu
s Veiksmų
programos
administravimą ir
finansavimą, jų
detalizavimo
dokumentus
rengimas ir
teikimas;

Teisinis reglamentavimas
LRV nutarimai
VRM
įsakymai*

Atsakomybės ir
funkcijų
paskirstymo tarp
institucijų,
įgyvendinant
2014–2020
metų Europos
Sąjungos fondų
investicijų
veiksmų
programą“;
2. Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2014 m. spalio 3
d. nutarimas Nr.
1090 „Dėl 014–
2020 metų
Europos
Sąjungos fondų
investicijų
veiksmų
programos
administravimo
taisyklių
patvirtinimo“.

1V-720 „Dėl
Regioninės
plėtros
departamento
prie Vidaus
reikalų
ministerijos
nuostatų ir
administracijos
struktūros
patvirtinimo“;
2. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2016
m. gegužės 19
d. įsakymas Nr.
1V-375 „Dėl
Regiono plėtros
tarybos
pavyzdinių
nuostatų ir
Regiono plėtros
tarybos
pavyzdinio
darbo
reglamento
patvirtinimo“;
3. Lietuvos
Respublikos
finansų ministro
2014 m. spalio 8
d. įsakymas Nr.

Įstaigų TA**

3. Departamento
apskričių skyrių
nuostatai;
4. Departamento
Veiklos
organizavimo
skyriaus nuostatai;
5. Departamento
Vidaus procedūrų
aprašas.

KPTN
atlikimo
data

Korupci
jos
rizikos
analizės
atlikimo
data***

Kiti
patikrini
mai (pvz.,
VK, VPT
ir t. t.)
****
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Eil.
Nr.

9.

Veiklos sritis

Funkcija

Procedūra
Įstatymai

detalizavimo
dokumentus ir
teikiant atsakingoms
institucijoms
pasiūlymus dėl jų
keitimo;
8.2.1. rengia ir teikia
pasiūlymus regiono
(-ų) plėtros tarybai (oms) dėl priemonių
įgyvendinimo planų,
projektų
finansavimo sąlygų
aprašų ir jų
pakeitimų.
Kvietimų teikti 9.1. skelbia
projektinius
kvietimus teikti
pasiūlymus
projektinius
skelbimas
pasiūlymus dėl
regiono (-ų) projektų
įgyvendinimo
regiono (-ų) projektų
sąrašams sudaryti.

Teisinis reglamentavimas
LRV nutarimai
VRM
įsakymai*

pasiūlymų regiono
(-ų) plėtros tarybai
(-oms) dėl
priemonių
įgyvendinimo
planų, projektų
finansavimo
sąlygų aprašų ir jų
pakeitimų
rengimas ir
teikimas.

kvietimų teikti
projektinius
pasiūlymus dėl
regiono (-ų)
projektų
įgyvendinimo
regiono (-ų)
projektų sąrašams
sudaryti
skelbimas.

Įstaigų TA**

KPTN
atlikimo
data

1K-316 „Dėl
Projektų
administravimo
ir finansavimo
taisyklių
patvirtinimo“.

1. Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2014 m. birželio
4 d. nutarimas
Nr. 528 „Dėl
Atsakomybės ir
funkcijų
paskirstymo tarp
institucijų,
įgyvendinant
2014–2020
metų Europos
Sąjungos fondų
investicijų
veiksmų
programą“.

1. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2010
m. lapkričio 29
d. įsakymas Nr.
1V-720 „Dėl
Regioninės
plėtros
departamento
prie Vidaus
reikalų
ministerijos
nuostatų ir
administracijos
struktūros
patvirtinimo“ ;

1. Departamento
darbo
reglamentas;
2. Regionų plėtros
tarybų nuostatai ir
darbo reglamentai;
3. Departamento
apskričių skyrių
nuostatai;
4. Departamento
Veiklos
organizavimo
skyriaus nuostatai;
5. Interneto
svetainės aprašas;
6. Departamento
Vidaus procedūrų
aprašas.

2015 m.
(analizuotas
2014 m.
rugpjūčio 1
d. – 2015 m.
rugsėjo 1 d.
laikotarpis)
http://www.l
ietuvosregio
nai.lt/lt/11/te
xt/veikla/kor
upcijosprevencija1810;261.ht
ml

Korupci
jos
rizikos
analizės
atlikimo
data***

Kiti
patikrini
mai (pvz.,
VK, VPT
ir t. t.)
****
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Eil.
Nr.

10.

Veiklos sritis

Funkcija

Procedūra
Įstatymai

Projektinių
pasiūlymų
vertinimas

10.1. regionų
projektų atrankos
tvarkos apraše
nustatyta tvarka
pagal kompetenciją

regiono (-ų)
plėtros tarybai (oms) pateiktų
projektinių
pasiūlymų dėl

Teisinis reglamentavimas
LRV nutarimai
VRM
įsakymai*

1. Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2014 m. birželio
4 d. nutarimas

2. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2014
m. gruodžio 22
d. įsakymas Nr.
1V-893 „Dėl iš
Europos
Sąjungos
struktūrinių
fondų lėšų
bendrai
finansuojamų
regionų projektų
atrankos tvarkos
aprašo
patvirtinimo“;
3. Lietuvos
Respublikos
finansų ministro
2014 m. spalio 8
d. įsakymas Nr.
1K-316 „Dėl
Projektų
administravimo
ir finansavimo
taisyklių
patvirtinimo“.
1. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2010
m. lapkričio 29

Įstaigų TA**

1. Departamento
darbo
reglamentas;

KPTN
atlikimo
data

2018 m.
(analizuotas
2017 m.
liepos 1 d. –
2018 m.

Korupci
jos
rizikos
analizės
atlikimo
data***

Kiti
patikrini
mai (pvz.,
VK, VPT
ir t. t.)
****
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Eil.
Nr.

Veiklos sritis

Funkcija

Procedūra
Įstatymai

vertina regiono (-ų)
plėtros tarybai (oms) pateiktų
projektinių
pasiūlymų dėl
regiono (-ų) projektų
įgyvendinimo atitiktį
Lietuvos
Respublikos teisės
aktuose nustatytoms
regionų projektų
finansavimo
sąlygoms;
10.2. pagal
kompetenciją vykdo
dvigubo tos pačios
veiklos tų pačių
išlaidų finansavimo
rizikos prevenciją;
10.3. rengia ir teikia
Metodiniam
pagalbos centrui
užduotis, rašytinius
patvirtinimus apie
tinkamai įvykdytas
jam suformuluotas
užduotis.

regiono (-ų)
projektų
įgyvendinimo
atitikties Lietuvos
Respublikos teisės
aktuose
nustatytoms
regionų projektų
finansavimo
sąlygoms
vertinimas pagal
kompetenciją;
dvigubo tos pačios
veiklos tų pačių
išlaidų
finansavimo
rizikos
prevencijos
vykdymas pagal
kompetenciją;
užduočių
Metodiniam
pagalbos centrui,
rašytinių
patvirtinimų apie
tinkamai
įvykdytas jam
suformuluotas
užduotis rengimas
ir teikimas.

Teisinis reglamentavimas
LRV nutarimai
VRM
įsakymai*

Nr. 528 „Dėl
Atsakomybės ir
funkcijų
paskirstymo tarp
institucijų,
įgyvendinant
2014–2020
metų Europos
Sąjungos fondų
investicijų
veiksmų
programą“.

d. įsakymas Nr.
1V-720 „Dėl
Regioninės
plėtros
departamento
prie Vidaus
reikalų
ministerijos
nuostatų ir
administracijos
struktūros
patvirtinimo“;
2. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2014
m. gruodžio 22
d. įsakymas Nr.
1V-893 „Dėl Iš
Europos
Sąjungos
struktūrinių
fondų lėšų
bendrai
finansuojamų
regionų projektų
atrankos tvarkos
aprašo
patvirtinimo“;
3. Lietuvos
Respublikos
finansų ministro
2014 m. spalio 8

Įstaigų TA**

KPTN
atlikimo
data

2. Regionų plėtros
tarybų nuostatai ir
darbo reglamentai;
3. Departamento
apskričių skyrių
nuostatai;
4. Departamento
Veiklos
organizavimo
skyriaus nuostatai;
5. Departamento
Vidaus procedūrų
aprašas;
6. Optimalios
alternatyvos
vertinimo
metodika;
7. Investicijų
projektų rengimo
metodika.

birželio 30
d.
laikotarpis)
http://www.l
ietuvosregio
nai.lt/upload
/Veikla/koru
pcijos%20pr
evencija/201
8%20m.%20
RPD%20pri
e%20VRM
%20projekti
niu%20pasiu
lymu%20ver
tinimo%20pr
oceso%20ve
rtinimo%20a
prasymas.pd
f

Korupci
jos
rizikos
analizės
atlikimo
data***

Kiti
patikrini
mai (pvz.,
VK, VPT
ir t. t.)
****
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Eil.
Nr.

11.

Veiklos sritis

Funkcija

Procedūra
Įstatymai

Regiono (-ų)
11.1. regionų
projektų sąrašų projektų atrankos
sudarymas
tvarkos apraše
nustatyta tvarka
apibendrina
pateiktus
projektinius
pasiūlymus dėl
regiono (-ų) projektų
įgyvendinimo,
parengia regiono (ų) projektų sąrašų
projektus ir šią
informaciją teikia

pateiktų
projektinių
pasiūlymų dėl
regiono (-ų)
projektų
įgyvendinimo
apibendrinimas,
regiono (-ų)
projektų sąrašų
projektų
parengimas ir šios
informacijos
teikimas regiono
(-ų) plėtros tarybai
(-oms);

1. Lietuvos
Respublikos
regioninės
plėtros
įstatymas.

Teisinis reglamentavimas
LRV nutarimai
VRM
įsakymai*

1. Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2014 m. birželio
4 d. nutarimas
Nr. 528 „Dėl
Atsakomybės ir
funkcijų
paskirstymo tarp
institucijų,
įgyvendinant
2014–2020
metų Europos
Sąjungos fondų
investicijų

d. įsakymas Nr.
1K-316 „Dėl
Projektų
administravimo
ir finansavimo
taisyklių
patvirtinimo“;
4. Lietuvos
Respublikos
finansų ministro
2014 m. spalio
28 d. įsakymas
Nr. 1K-337
„Dėl Techninės
paramos
administravimo
taisyklių
patvirtinimo“.
1. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2010
m. lapkričio 29
d. įsakymas Nr.
1V-720 „Dėl
Regioninės
plėtros
departamento
prie Vidaus
reikalų
ministerijos
nuostatų ir
administracijos

Įstaigų TA**

1. Departamento
darbo
reglamentas;
2. Regionų plėtros
tarybų nuostatai ir
darbo reglamentai;
3. Departamento
apskričių skyrių
nuostatai;
4. Departamento
Veiklos
organizavimo
skyriaus nuostatai;

KPTN
atlikimo
data

2016 m.
(analizuotas
2015 m.
rugsėjo 1 d.
– 2016 m.
rugsėjo 29 d.
laikotarpis)
http://www.l
ietuvosregio
nai.lt/lt/11/te
xt/veikla/kor
upcijosprevencija1810;261.ht
ml

Korupci
jos
rizikos
analizės
atlikimo
data***

Kiti
patikrini
mai (pvz.,
VK, VPT
ir t. t.)
****
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Eil.
Nr.

Veiklos sritis

Funkcija

Procedūra
Įstatymai

regiono (-ų) plėtros
tarybai (-oms);
11.2. kaupia,
sistemina, analizuoja
informaciją apie
regionų projektų
sąrašuose esančių
projektų paraiškų
parengtumą;
11.3. analizuoja
regionams nustatytų
siektinų tarpinių ir
galutinių stebėsenos
rodiklių reikšmių
pasiekimą bei teikia
pasiūlymus regionų
plėtros taryboms.

informacijos apie
regionų projektų
sąrašuose esančių
projektų paraiškų
parengtumą
kaupimas,
sisteminimas ir
analizė;
regionams
nustatytų siektinų
tarpinių ir
galutinių
stebėsenos
rodiklių reikšmių
pasiekimo analizė
bei pasiūlymų
regionų plėtros
taryboms
teikimas.

Teisinis reglamentavimas
LRV nutarimai
VRM
įsakymai*

veiksmų
programą“.

struktūros
patvirtinimo“ ;
2. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2014
m. gruodžio 22
d. įsakymas Nr.
1V-893 „Dėl Iš
Europos
Sąjungos
struktūrinių
fondų lėšų
bendrai
finansuojamų
regionų projektų
atrankos tvarkos
aprašo
patvirtinimo“;
3. Lietuvos
Respublikos
finansų ministro
2014 m. spalio 8
d. įsakymas Nr.
1K-316 „Dėl
Projektų
administravimo
ir finansavimo
taisyklių
patvirtinimo“;
4. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų

Įstaigų TA**

5. Departamento
Vidaus procedūrų
aprašas.

KPTN
atlikimo
data

Korupci
jos
rizikos
analizės
atlikimo
data***

Kiti
patikrini
mai (pvz.,
VK, VPT
ir t. t.)
****
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Eil.
Nr.

12.

Veiklos sritis

Funkcija

Procedūra
Įstatymai

Dalyvavimas
kuriant ir
plėtojant
2014–2020

12.1. pagal
kompetenciją
dalyvauja kuriant ir

Dalyvavimas
kuriant ir plėtojant
SFMIS2014 pagal
kompetenciją;

Teisinis reglamentavimas
LRV nutarimai
VRM
įsakymai*

1. Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2014 m. birželio

ministro 2016
m. gegužės 19
d. įsakymas Nr.
1V-375 „Dėl
Regiono plėtros
tarybos
pavyzdinių
nuostatų ir
Regiono plėtros
tarybos
pavyzdinio
darbo
reglamento
patvirtinimo“;
4. Lietuvos
Respublikos
finansų ministro
2014 m. birželio
27 d. įsakymas
Nr. 1K-199
„Dėl 2014–2020
metų Europos
Sąjungos fondų
investicijų
veiksmų
programos
administravimo
taisyklių
įgyvendinimo“.
1. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2010

Įstaigų TA**

1. Departamento
darbo
reglamentas;

KPTN
atlikimo
data

Korupci
jos
rizikos
analizės
atlikimo
data***

Kiti
patikrini
mai (pvz.,
VK, VPT
ir t. t.)
****
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Eil.
Nr.

Veiklos sritis

Funkcija

Procedūra
Įstatymai

metų Europos
Sąjungos
struktūrinių
fondų
posistemį
(toliau –
SFMIS2014),
informacijos
SFMIS2014
registravimas

plėtojant
SFMIS2014;
12.2. registruoja
SFMIS2014
informaciją apie
atliekamus
veiksmus;
12.2.1. suveda
Departamento ir
regionų plėtros
tarybų valdymo ir
kontrolės sistemų
patikrinimų
duomenis į
SFMIS2014,
registruoja
SFMIS2014 audito
ar kitos institucijos
pateiktus
pastebėjimus,
rekomendacijas ir jų
įgyvendinimo
priemones;
registruoja
SFMIS2014
informaciją apie
Departamento
apskričių skyrių ir
regionų plėtros
tarybų atliekamus
veiksmus.

informacijos apie
atliekamus
veiksmus
registravimas
SFMIS2014;
Departamento ir
regionų plėtros
tarybų valdymo ir
kontrolės sistemų
patikrinimų
duomenų į
SFMIS2014
suvedimas, audito
ar kitos
institucijos
pateiktų
pastebėjimų,
rekomendacijų ir
jų įgyvendinimo
priemonių
registravimas
SFMIS2014;
informacijos apie
Departamento
apskričių skyrių ir
regionų plėtros
tarybų atliekamus
veiksmus
registravimas
SFMIS2014.

Teisinis reglamentavimas
LRV nutarimai
VRM
įsakymai*

4 d. nutarimas
Nr. 528 „Dėl
Atsakomybės ir
funkcijų
paskirstymo tarp
institucijų,
įgyvendinant
2014–2020
metų Europos
Sąjungos fondų
investicijų
veiksmų
programą“
2. Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2014 m. spalio 3
d. nutarimas Nr.
1090 „Dėl
2014–2020
metų Europos
Sąjungos fondų
investicijų
veiksmų
programos
administravimo
taisyklių
patvirtinimo“.

m. lapkričio 29
d. įsakymas Nr.
1V-720 „Dėl
Regioninės
plėtros
departamento
prie Vidaus
reikalų
ministerijos
nuostatų ir
administracijos
struktūros
patvirtinimo“;
2. Lietuvos
Respublikos
finansų ministro
2014 m. spalio 8
d. įsakymas Nr.
1K-316 „Dėl
Projektų
administravimo
ir finansavimo
taisyklių
patvirtinimo“;
3. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2014
m. gruodžio 22
d. įsakymas Nr.
1V-893 „Dėl Iš
Europos
Sąjungos

Įstaigų TA**

2. Departamento
Veiklos
organizavimo
skyriaus nuostatai;
3. Departamento
Vidaus procedūrų
aprašas;

KPTN
atlikimo
data

Korupci
jos
rizikos
analizės
atlikimo
data***

Kiti
patikrini
mai (pvz.,
VK, VPT
ir t. t.)
****
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Eil.
Nr.

13.

Veiklos sritis

Funkcija

Procedūra
Įstatymai

Priemonių
kovai su
sukčiavimu
diegimas ir
taikymas

13.1. įdiegia ir taiko
priemones kovai su
sukčiavimu, kaip
nustatyta 2013 m.
gruodžio 17 d.
Europos Parlamento
ir Tarybos
reglamento (ES) Nr.
1303/2013 125

priemonių kovai
su sukčiavimu,
kaip nustatyta
2013 m. gruodžio
17 d. Europos
Parlamento ir
Tarybos
reglamento (ES)
Nr. 1303/2013

Teisinis reglamentavimas
LRV nutarimai
VRM
įsakymai*

1. Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2014 m. birželio
4 d. nutarimas
Nr. 528 „Dėl
Atsakomybės ir
funkcijų
paskirstymo tarp

struktūrinių
fondų lėšų
bendrai
finansuojamų
regionų projektų
atrankos tvarkos
aprašo
patvirtinimo“;
4. Lietuvos
Respublikos
finansų ministro
2014 m.
gruodžio 31 d.
įsakymas Nr.
1K-511 „Dėl
2014–2020
metų Europos
Sąjungos
struktūrinių
fondų
posistemio
naudojimo
taisyklių
patvirtinimo“.
1. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2010
m. lapkričio 29
d. įsakymas Nr.
1V-720 „Dėl
Regioninės
plėtros

Įstaigų TA**

1. Departamento
darbo
reglamentas;
2. Regionų plėtros
tarybų nuostatai ir
darbo reglamentai;
3. Departamento
apskričių skyrių
nuostatai;

KPTN
atlikimo
data

Korupci
jos
rizikos
analizės
atlikimo
data***

Kiti
patikrini
mai (pvz.,
VK, VPT
ir t. t.)
****
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Eil.
Nr.

14.

Veiklos sritis

Funkcija

Procedūra
Įstatymai

Atliekamų
auditų ir
patikrinimų
koordinavimas

Teisinis reglamentavimas
LRV nutarimai
VRM
įsakymai*

Įstaigų TA**

straipsnio 4 dalies c
punkte.

125 straipsnio 4
dalies c punkte,
diegimas ir
taikymas.

institucijų,
įgyvendinant
2014–2020
metų Europos
Sąjungos fondų
investicijų
veiksmų
programą“.

departamento
prie Vidaus
reikalų
ministerijos
nuostatų ir
administracijos
struktūros
patvirtinimo“.

4. Departamento
Veiklos
organizavimo
skyriaus nuostatai;
5. Departamento
Vidaus procedūrų
aprašas.

14.1. koordinuoja
Departamente
atliekamus auditus ir
patikrinimus,
susijusius su
Departamento
valdymo ir kontrolės
sistema, rengia ir
teikia audito ar
kitoms
suinteresuotoms
institucijoms
komentarus dėl
preliminarių audito
ar patikrinimo
pastebėjimų ir
rekomendacijų,
pasiūlymus dėl
nustatytų
Departamento
valdymo ir kontrolės
sistemos neatitikimų
teisės aktuose
nustatytiems

Departamente
atliekamų auditų ir
patikrinimų,
susijusių su
Departamento
valdymo ir
kontrolės sistema
koordinavimas,
komentarų dėl
preliminarių
audito ar
patikrinimo
pastebėjimų ir
rekomendacijų
rengimas ir
teikimas audito ar
kitoms
suinteresuotoms
institucijoms,
pasiūlymų dėl
nustatytų
Departamento
valdymo ir
kontrolės sistemos

1. Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2014 m. spalio 3
d. nutarimas Nr.
1090 „Dėl 014–
2020 metų
Europos
Sąjungos fondų
investicijų
veiksmų
programos
administravimo
taisyklių
patvirtinimo“.;
2. Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2014 m. birželio
4 d. nutarimas
Nr. 528 „Dėl
Atsakomybės ir
funkcijų
paskirstymo tarp

1. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2010
m. lapkričio 29
d. įsakymas Nr.
1V-720 „Dėl
Regioninės
plėtros
departamento
prie Vidaus
reikalų
ministerijos
nuostatų ir
administracijos
struktūros
patvirtinimo“.
2. Lietuvos
Respublikos
finansų ministro
2014 m.
gruodžio 31 d.
įsakymas Nr.
1K-511 „Dėl

1. Departamento
darbo
reglamentas;
2. Regionų plėtros
tarybų nuostatai ir
darbo reglamentai;
3. Departamento
apskričių skyrių
nuostatai;
4. Departamento
Veiklos
organizavimo
skyriaus nuostatai;
5. Departamento
Vidaus procedūrų
aprašas;
6. 2015 m. spalio
22 d. Susitarimas
dėl
bendradarbiavimo
tarp
vadovaujančiosios
, tvirtinančiosios ir
audito institucijų.

KPTN
atlikimo
data

Korupci
jos
rizikos
analizės
atlikimo
data***

Kiti
patikrini
mai (pvz.,
VK, VPT
ir t. t.)
****
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Eil.
Nr.

Veiklos sritis

Funkcija

Procedūra
Įstatymai

valdymo ir kontrolės
sistemos
reikalavimams
pašalinimo
priemonių, audito ar
patikrinimo
pastebėjimų ir
rekomendacijų
įgyvendinimo
priemonių planus,
informaciją apie
rekomendacijų
įgyvendinimo
priemonių
įgyvendinimą;
14.2. suveda
Departamento ir
regionų plėtros
tarybų valdymo ir
kontrolės sistemų
patikrinimų
duomenis į
SFMIS2014,
registruoja
SFMIS2014 audito
ar kitos institucijos
pateiktus
pastebėjimus,
rekomendacijas ir jų
įgyvendinimo
priemones;
registruoja
SFMIS2014

neatitikimų teisės
aktuose
nustatytiems
valdymo ir
kontrolės sistemos
reikalavimams
pašalinimo
priemonių
rengimas ir
teikimas, audito ar
patikrinimo
pastebėjimų ir
rekomendacijų
įgyvendinimo
priemonių planų,
informacijos apie
rekomendacijų
įgyvendinimo
priemonių
įgyvendinimą
rengimas ir
teikimas;
departamento ir
regionų plėtros
tarybų valdymo ir
kontrolės sistemų
patikrinimų
duomenų į
SFMIS2014
suvedimas, audito
ar kitos
institucijos
pateiktų

Teisinis reglamentavimas
LRV nutarimai
VRM
įsakymai*

institucijų,
įgyvendinant
2014–2020
metų Europos
Sąjungos fondų
investicijų
veiksmų
programą“.

2014–2020
metų Europos
Sąjungos
struktūrinių
fondų
posistemio
naudojimo
taisyklių
patvirtinimo“;
3. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2016
m. gegužės 19
d. įsakymas Nr.
1V-375 „Dėl
Regiono plėtros
tarybos
pavyzdinių
nuostatų ir
Regiono plėtros
tarybos
pavyzdinio
darbo
reglamento
patvirtinimo“.

Įstaigų TA**

KPTN
atlikimo
data

Korupci
jos
rizikos
analizės
atlikimo
data***

Kiti
patikrini
mai (pvz.,
VK, VPT
ir t. t.)
****
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Eil.
Nr.

Veiklos sritis

Funkcija

Įstatymai

informaciją apie
Departamento
apskričių skyrių ir
regionų plėtros
tarybų atliekamus
veiksmus.

15.

Procedūra

Techninės
paramos
projekto
įgyvendinimas

15.1. planuoja
Departamento
techninės paramos
poreikį, derina ir
teikia šią informaciją
suinteresuotoms
institucijoms;
15.2. rengia
(tikslina) ir derina
Departamento
vidinius teisės aktus,
susijusius su
techninės paramos
projekto
įgyvendinimu;
15.3. rengia ir derina
Sutikimo
įgyvendinti
techninės paramos

pastebėjimų,
rekomendacijų ir
jų įgyvendinimo
priemonių
registravimas
SFMIS2014;
informacijos apie
Departamento
apskričių skyrių ir
regionų plėtros
tarybų atliekamus
veiksmus
registravimas
SFMIS2014.
Departamento
techninės paramos
poreikio
planavimas,
derinimas ir šios
informacijos
teikimas
suinteresuotoms
institucijoms;
Departamento
vidinių teisės aktų,
susijusių su
techninės paramos
projekto
įgyvendinimu
rengimas
(tikslinimas) ir
derinimas;

Teisinis reglamentavimas
LRV nutarimai
VRM
įsakymai*

1. Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2014 m. birželio
4 d. nutarimas
Nr. 528 „Dėl
Atsakomybės ir
funkcijų
paskirstymo tarp
institucijų,
įgyvendinant
2014–2020
metų Europos
Sąjungos fondų
investicijų
veiksmų
programą“.

1. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2010
m. lapkričio 29
d. įsakymas Nr.
1V-720 „Dėl
Regioninės
plėtros
departamento
prie Vidaus
reikalų
ministerijos
nuostatų ir
administracijos
struktūros
patvirtinimo“.
2. Lietuvos
Respublikos

Įstaigų TA**

1. Departamento
darbo
reglamentas;
2. Departamento
Veiklos
organizavimo
skyriaus nuostatai;
3. Departamento
Išlaidų priskyrimo
metodika.

KPTN
atlikimo
data

Korupci
jos
rizikos
analizės
atlikimo
data***

Kiti
patikrini
mai (pvz.,
VK, VPT
ir t. t.)
****
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Eil.
Nr.

Veiklos sritis

Funkcija

Procedūra
Įstatymai

projektą ir jo
pakeitimų projektus,
informuoja apie
visus pakeitimus,
susijusius su
techninės paramos
projekto
įgyvendinimu, teikia
su tuo susijusią
informaciją ir
dokumentus
suinteresuotoms
institucijoms;
15.4. pagal
kompetenciją vykdo
Departamento
techninės paramos
projekto finansines
veiklas, rengia ir
teikia su tuo
susijusią informaciją
ir dokumentus
suinteresuotiems
asmenims ir (ar)
institucijoms;
15.5. rengia ir teikia
Departamento
įgyvendinamo
techninės paramos
projekto mokėjimo
prašymų teikimo
grafikus, mokėjimo

Sutikimo
įgyvendinti
techninės paramos
projektą ir jo
pakeitimų
projektus
rengimas ir
derinimas,
informacijos ir
dokumentų apie
visus pakeitimus,
susijusius su
techninės paramos
projekto
įgyvendinimu,
teikimas
suinteresuotoms
institucijoms;
Departamento
techninės paramos
projekto
finansinių veiklų
pagal
kompetenciją
vykdymas, su tuo
susijusios
informacijos ir
dokumentų
rengimas ir
teikimas
suinteresuotiems
asmenims ir (ar)
institucijoms;

Teisinis reglamentavimas
LRV nutarimai
VRM
įsakymai*

finansų ministro
2014 m. spalio
28 d. įsakymas
Nr. 1K-337
„Dėl Techninės
paramos
administravimo
taisyklių
patvirtinimo“.

Įstaigų TA**

KPTN
atlikimo
data

Korupci
jos
rizikos
analizės
atlikimo
data***

Kiti
patikrini
mai (pvz.,
VK, VPT
ir t. t.)
****
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Eil.
Nr.

Veiklos sritis

Funkcija

Įstatymai

prašymus, šalina jų
trūkumus;
15.6. rengia ir teikia
Departamento
įgyvendinamo
techninės paramos
projekto viešųjų
pirkimų planą, jo
pakeitimus,
organizuoja viešųjų
pirkimų procedūras;
15.7. užtikrina
privalomų
informavimo apie
techninės paramos
projektą veiksmų
vykdymą.

16.

Procedūra

Dalyvavimas
darbo grupių,
komitetų
veikloje,
skirtoje
užtikrinti
tinkamą
Europos

16.1. dalyvauja
tarpžinybinių darbo
grupių, skirtų kurti ir
tobulinti Europos
Sąjungos
struktūrinės paramos
administravimą,
veikloje;

Departamento
įgyvendinamo
techninės paramos
projekto
mokėjimo
prašymų teikimo
grafikų, mokėjimo
prašymų rengimas
ir teikimas, jų
trūkumų
šalinimas;
Departamento
įgyvendinamo
techninės paramos
projekto viešųjų
pirkimų plano, jo
pakeitimų
rengimas ir
teikimas, viešųjų
pirkimų procedūrų
organizavimas;
informavimas apie
techninės paramos
projektą veiksmų
vykdymą.
dalyvavimas
tarpžinybinių
darbo grupių,
skirtų kurti ir
tobulinti Europos
Sąjungos
struktūrinės
paramos

Teisinis reglamentavimas
LRV nutarimai
VRM
įsakymai*

1. Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2014 m. spalio 3
d. nutarimas Nr.
1090 „Dėl 014–
2020 metų
Europos

1. Lietuvos
Respublikos
finansų ministro
2014 m. spalio 8
d. įsakymas Nr.
1K-316 „Dėl
Projektų
administravimo

Įstaigų TA**

1. Departamento
darbo
reglamentas;
2. Departamento
Veiklos
organizavimo
skyriaus nuostatai;

KPTN
atlikimo
data

Korupci
jos
rizikos
analizės
atlikimo
data***

Kiti
patikrini
mai (pvz.,
VK, VPT
ir t. t.)
****
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Eil.
Nr.

Veiklos sritis

Funkcija

Procedūra
Įstatymai

Sąjungos
struktūrinės
paramos
administravim
ą

16.2. pagal
kompetenciją
dalyvauja Veiksmų
programos
stebėsenos komiteto
ir Veiksmų
programos valdymo
komiteto veikloje.

administravimą,
veikloje;
dalyvavimas pagal
kompetenciją
Veiksmų
programos
stebėsenos
komiteto ir
Veiksmų
programos
valdymo komiteto
veikloje.

Teisinis reglamentavimas
LRV nutarimai
VRM
įsakymai*

Sąjungos fondų
investicijų
veiksmų
programos
administravimo
taisyklių
patvirtinimo“;
2. Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2014 m. rugsėjo
17 d. nutarimas
Nr. 954 „Dėl
2014–2020
metų Europos
Sąjungos fondų
investicijų
veiksmų
programos
stebėsenos
komiteto
sudarymo“.

ir finansavimo
taisyklių
patvirtinimo“;
2. Lietuvos
Respublikos
finansų ministro
2014 m. spalio
16 d. įsakymas
Nr. 1K-323
„Dėl 2014–2020
metų Europos
Sąjungos fondų
investicijų
veiksmų
programos
stebėsenos
komiteto
personalinės
sudėties“;
3. Lietuvos
Respublikos
finansų ministro
2007 m.
gruodžio 18 d.
įsakymas Nr.
1K-376 „Dėl
Veiksmų
programų
valdymo
komiteto
sudarymo“;
4. Lietuvos
Respublikos

Įstaigų TA**

3. Departamento
Vidaus procedūrų
aprašas.

KPTN
atlikimo
data

Korupci
jos
rizikos
analizės
atlikimo
data***

Kiti
patikrini
mai (pvz.,
VK, VPT
ir t. t.)
****
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Eil.
Nr.

Veiklos sritis

Funkcija

Procedūra
Įstatymai

Teisinis reglamentavimas
LRV nutarimai
VRM
įsakymai*

finansų ministro
2013 m. liepos
11 d. įsakymas
Nr. 1K-243
„Dėl darbo
grupės
sudarymo“;
5. Lietuvos
Respublikos
finansų ministro
2014 m. sausio
21 d. įsakymas
Nr. 1K-014
„Dėl
Horizontaliųjų
principų
įgyvendinimo
priežiūros darbo
grupės
sudarymo“;
6. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2010
m. lapkričio 29
d. įsakymas Nr.
1V-720 „Dėl
Regioninės
plėtros
departamento
prie Vidaus
reikalų
ministerijos

Įstaigų TA**

KPTN
atlikimo
data

Korupci
jos
rizikos
analizės
atlikimo
data***

Kiti
patikrini
mai (pvz.,
VK, VPT
ir t. t.)
****
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Eil.
Nr.

17.

Veiklos sritis

Funkcija

Procedūra
Įstatymai

Lietuvos
kaimo plėtros
programos
administravim
o funkcijų
atlikimas

17.1. rengia ir derina
Departamento darbo
procedūrų,
užtikrinančių
tinkamą
Departamentui
nustatytų funkcijų
atlikimą,
administruojant
Lietuvos kaimo
plėtros programą,
aprašo ir jo
pakeitimų projektus;
17.2. koordinuoja ir
kontroliuoja
bendradarbiavimo
sutarties
įgyvendinimą dėl
regiono projektų
planavimo būdu
pagal Lietuvos
kaimo plėtros
programą
įgyvendinamų
priemonių.

Departamento
darbo procedūrų,
užtikrinančių
tinkamą
Departamentui
nustatytų funkcijų
atlikimą,
administruojant
Lietuvos kaimo
plėtros programą,
aprašo ir jo
pakeitimų
projektų rengimas
ir derinimas;
bendradarbiavimo
sutarties
įgyvendinimo dėl
regiono projektų
planavimo būdu
pagal Lietuvos
kaimo plėtros
programą
įgyvendinamų
priemonių
koordinavimas ir
kontroliavimas.

Teisinis reglamentavimas
LRV nutarimai
VRM
įsakymai*

1. Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2014 m. liepos
22 d. nutarimas
Nr. 722 „Dėl
Valstybės
institucijų ir
įstaigų,
savivaldybių ir
kitų juridinių
asmenų,
atsakingų už
Lietuvos kaimo
plėtros 2014–
2020 metų
programos
įgyvendinimą,
paskyrimo“.

nuostatų ir
administracijos
struktūros
patvirtinimo“.
1. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2010
m. lapkričio 29
d. įsakymas Nr.
1V-720 „Dėl
Regioninės
plėtros
departamento
prie Vidaus
reikalų
ministerijos
nuostatų ir
administracijos
struktūros
patvirtinimo“;
2. Lietuvos
Respublikos
žemės ūkio
ministro 2014
m. rugpjūčio 26
d. įsakymas Nr.
3D-507 „Dėl
Lietuvos kaimo
plėtros 2014–
2020 metų
programos
administravimo

Įstaigų TA**

1. Departamento
darbo
reglamentas;
2. Departamento
apskričių skyrių
nuostatai;
3. Departamento
Veiklos
organizavimo
skyriaus nuostatai;
4. Departamento
Darbo procedūrų
aprašas;
5. 2016 m. liepos
20 d. Nr. TPII(7.7)-20/51VL233 Duomenų
teikimo ir
bendradarbiavimo
sutartis tarp
Departamento ir
Nacionalinės
mokėjimo
agentūros prie
Žemės ūkio
ministerijos.

KPTN
atlikimo
data

Korupci
jos
rizikos
analizės
atlikimo
data***

Kiti
patikrini
mai (pvz.,
VK, VPT
ir t. t.)
****
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Eil.
Nr.

Veiklos sritis

Funkcija

Procedūra
Įstatymai

Teisinis reglamentavimas
LRV nutarimai
VRM
įsakymai*

taisyklių
patvirtinimo“;
3. Lietuvos
Respublikos
žemės ūkio
ministro 2016
m. liepos 1 d.
įsakymas Nr.
3D-403 „Dėl
Lietuvos kaimo
plėtros 2014–
2020 metų
programos
priemonės
„Pagrindinės
paslaugos ir
kaimų
atnaujinimas
kaimo
vietovėse“
veiklos sričių
„Parama
investicijoms į
visų rūšių
mažos apimties
infrastuktūrą“ ir
,,Parama
investicijoms į
kaimo kultūros
ir gamtos
paveldą,
kraštovaizdį“
įgyvendinimo

Įstaigų TA**

KPTN
atlikimo
data

Korupci
jos
rizikos
analizės
atlikimo
data***

Kiti
patikrini
mai (pvz.,
VK, VPT
ir t. t.)
****
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Eil.
Nr.

18.

Veiklos sritis

Funkcija

Procedūra
Įstatymai

Siūlomų
finansuoti
projektų
atitikties
bendriesiems ir
specialiesiems
projektų
atrankos
kriterijams
vertinimas

18.1. Lietuvos
Respublikos žemės
ūkio ministro
nustatyta tvarka
vertina siūlomų
finansuoti projektų
atitiktį bendriesiems
ir specialiesiems
projektų atrankos
kriterijams.

siūlomų finansuoti
projektų atitikties
bendriesiems ir
specialiesiems
projektų atrankos
kriterijams
Lietuvos
Respublikos
žemės ūkio
ministro nustatyta
tvarka vertinimas.

Teisinis reglamentavimas
LRV nutarimai
VRM
įsakymai*

1. Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2014 m. liepos
22 d. nutarimas
Nr. 722 „Dėl
Valstybės
institucijų ir
įstaigų,
savivaldybių ir
kitų juridinių
asmenų,
atsakingų už
Lietuvos kaimo
plėtros 2014–
2020 metų
programos
įgyvendinimą,
paskyrimo“.

taisyklių
patvirtinimo“.
1. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2010
m. lapkričio 29
d. įsakymas Nr.
1V-720 „Dėl
Regioninės
plėtros
departamento
prie Vidaus
reikalų
ministerijos
nuostatų ir
administracijos
struktūros
patvirtinimo“;
2. Lietuvos
Respublikos
žemės ūkio
ministro 2014
m. rugpjūčio 26
d. įsakymas Nr.
3D-507 „Dėl
Lietuvos kaimo
plėtros 2014–
2020 metų
programos
administravimo
taisyklių
patvirtinimo“;

Įstaigų TA**

1. Departamento
darbo
reglamentas;
2. Regionų plėtros
tarybų nuostatai ir
darbo reglamentai;
3. Departamento
apskričių skyrių
nuostatai;
4. Departamento
Veiklos
organizavimo
skyriaus nuostatai;
5. Departamento
Darbo procedūrų
aprašas;
6. 2016 m. liepos
20 d. Nr. TPII(7.7)-20/51VL233 Duomenų
teikimo ir
bendradarbiavimo
sutartis tarp
Departamento ir
Nacionalinės
mokėjimo
agentūros prie
Žemės ūkio
ministerijos.

KPTN
atlikimo
data

Korupci
jos
rizikos
analizės
atlikimo
data***

Kiti
patikrini
mai (pvz.,
VK, VPT
ir t. t.)
****
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Eil.
Nr.

Veiklos sritis

Funkcija

Procedūra
Įstatymai

Teisinis reglamentavimas
LRV nutarimai
VRM
įsakymai*

3. Lietuvos
Respublikos
žemės ūkio
ministro 2016
m. liepos 1 d.
įsakymas Nr.
3D-403 „Dėl
Lietuvos kaimo
plėtros 2014–
2020 metų
programos
priemonės
„Pagrindinės
paslaugos ir
kaimų
atnaujinimas
kaimo
vietovėse“
veiklos sričių
„Parama
investicijoms į
visų rūšių
mažos apimties
infrastuktūrą“ ir
,,Parama
investicijoms į
kaimo kultūros
ir gamtos
paveldą,
kraštovaizdį“
įgyvendinimo
taisyklių
patvirtinimo“.

Įstaigų TA**

KPTN
atlikimo
data

Korupci
jos
rizikos
analizės
atlikimo
data***

Kiti
patikrini
mai (pvz.,
VK, VPT
ir t. t.)
****
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Eil.
Nr.

19.

Veiklos sritis

Funkcija

Procedūra
Įstatymai

Regiono (-ų)
plėtros tarybos
(-ų) sprendimų
projektų dėl
finansuotinų
projektų sąrašų
rengimas

19.1. rengia
regiono (-ų) plėtros
tarybos (-ų)
sprendimų
projektus dėl
finansuotinų
projektų sąrašų ir
teikia regiono (-ų)
plėtros tarybai (oms) svarstyti ir
tvirtinti.

regiono (-ų)
plėtros tarybos (ų) sprendimų
projektų dėl
finansuotinų
projektų sąrašų
rengimas ir
teikimas regiono
(-ų) plėtros tarybai
(-oms) svarstyti ir
tvirtinti.

Teisinis reglamentavimas
LRV nutarimai
VRM
įsakymai*

1. Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2014 m. liepos
22 d. nutarimas
Nr. 722 „Dėl
Valstybės
institucijų ir
įstaigų,
savivaldybių ir
kitų juridinių
asmenų,
atsakingų už
Lietuvos kaimo
plėtros 2014–
2020 metų
programos
įgyvendinimą,
paskyrimo“.

1. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2010
m. lapkričio 29
d. įsakymas Nr.
1V-720 „Dėl
Regioninės
plėtros
departamento
prie Vidaus
reikalų
ministerijos
nuostatų ir
administracijos
struktūros
patvirtinimo“;
2. Lietuvos
Respublikos
žemės ūkio
ministro 2014
m. rugpjūčio 26
d. įsakymas Nr.
3D-507 „Dėl
Lietuvos kaimo
plėtros 2014–
2020 metų
programos
administravimo
taisyklių
patvirtinimo“;
3. Lietuvos
Respublikos

Įstaigų TA**

1. Departamento
darbo
reglamentas;
2. Regionų plėtros
tarybų nuostatai ir
darbo reglamentai;
3. Departamento
apskričių skyrių
nuostatai;
4. Departamento
Veiklos
organizavimo
skyriaus nuostatai;
5. Departamento
Darbo procedūrų
aprašas;
6. 2016 m. liepos
20 d. Nr. TPII(7.7)-20/51VL233 Duomenų
teikimo ir
bendradarbiavimo
sutartis tarp
Departamento ir
Nacionalinės
mokėjimo
agentūros prie
Žemės ūkio
ministerijos.

KPTN
atlikimo
data

Korupci
jos
rizikos
analizės
atlikimo
data***

Kiti
patikrini
mai (pvz.,
VK, VPT
ir t. t.)
****
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Eil.
Nr.

Veiklos sritis

Funkcija

Procedūra
Įstatymai

Teisinis reglamentavimas
LRV nutarimai
VRM
įsakymai*

žemės ūkio
ministro 2016
m. liepos 1 d.
įsakymas Nr.
3D-403 „Dėl
Lietuvos kaimo
plėtros 2014–
2020 metų
programos
priemonės
„Pagrindinės
paslaugos ir
kaimų
atnaujinimas
kaimo
vietovėse“
veiklos sričių
„Parama
investicijoms į
visų rūšių
mažos apimties
infrastuktūrą“ ir
,,Parama
investicijoms į
kaimo kultūros
ir gamtos
paveldą,
kraštovaizdį“
įgyvendinimo
taisyklių
patvirtinimo“.
Bendrosios veiklos sritys

Įstaigų TA**

KPTN
atlikimo
data

Korupci
jos
rizikos
analizės
atlikimo
data***

Kiti
patikrini
mai (pvz.,
VK, VPT
ir t. t.)
****
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Eil.
Nr.

20.

Veiklos sritis

Funkcija

Procedūra
Įstatymai

Teisės aktų
projektų
rengimas

20.1. pagal
kompetenciją
rengia ir derina
vidaus reikalų
ministro įsakymų
projektus, kitų
teisės aktų,
susijusių su
nacionalinės
regioninės politikos
įgyvendinimu,
projektus,
Departamento
vidinių teisės aktų
projektus.

vidaus reikalų
ministro įsakymų
projektų, kitų
teisės aktų
projektų, susijusių
su nacionalinės
regioninės
politikos
įgyvendinimu,
rengimas ir
derinimas pagal
kompetenciją;
Departamento
vidinių teisės aktų
projektų rengimas
ir derinimas

1. Lietuvos
respublikos
viešojo
administravim
o įstatymas.

Teisinis reglamentavimas
LRV nutarimai
VRM
įsakymai*

1. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2010
m. lapkričio 29
d. įsakymas Nr.
1V-720 „Dėl
Regioninės
plėtros
departamento
prie Vidaus
reikalų
ministerijos
nuostatų ir
administracijos
struktūros
patvirtinimo“;
2. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2015
m. liepos 17 d.
įsakymas Nr.
1V-558 „Dėl
Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministerijos
darbo
reglamento
patvirtinimo“.

Įstaigų TA**

1. Departamento
darbo
reglamentas;
2. Departamento
apskričių skyrių
nuostatai;
3. Departamento
Veiklos
organizavimo
skyriaus nuostatai;
4. Departamento
Vidaus procedūrų
aprašas.

KPTN
atlikimo
data

Korupci
jos
rizikos
analizės
atlikimo
data***

Kiti
patikrini
mai (pvz.,
VK, VPT
ir t. t.)
****
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Eil.
Nr.

21.

Veiklos sritis

Funkcija

Procedūra
Įstatymai

Departamento
veiklos
planavimas

21.1. rengia ir derina
Departamento
metinio veiklos
plano projektą,
pasiūlymus rengiant
vidaus reikalų
ministrui pavestų
valdymo sričių
strateginį veiklos
planą, rengia ir
teikia informaciją
apie Departamento
metinio veiklos
plano įgyvendinimą;
21.2. rengia ir teikia
ketvirčio ir metines
ataskaitas apie
Departamento
administracijos
padalinių veiklos
planų vykdymą;
21.3. rengia ir
derina Departamento
viešųjų pirkimų
plano projektą;
21.4. rengia ir derina
Departamento
valstybės biudžeto
sąmatų projektus.

Departamento
metinio veiklos
plano projekto
rengimas ir
derinimas,
pasiūlymų
rengiant vidaus
reikalų ministrui
pavestų valdymo
sričių strateginį
veiklos planą
rengimas,
informacijos apie
Departamento
metinio veiklos
plano
įgyvendinimą
rengimas ir
teikimas;
ketvirčio ir
metinių ataskaitų
apie
Departamento
administracijos
padalinių veiklos
planų vykdymą
rengimas ir
teikimas;
Departamento
viešųjų pirkimų
plano projekto
rengimas ir
derinimas;

1. Lietuvos
respublikos
biudžeto
sandaro
įstatymas;
2. Lietuvos
Respublikos
viešųjų
pirkimų
įstatymas.

Teisinis reglamentavimas
LRV nutarimai
VRM
įsakymai*

1. Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2002 m. birželio
6 d. nutarimas
Nr. 827 „Dėl
strateginio
planavimo
metodikos
patvirtinimo“.

1. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2010
m. lapkričio 29
d. įsakymas Nr.
1V-720 „Dėl
Regioninės
plėtros
departamento
prie Vidaus
reikalų
ministerijos
nuostatų ir
administracijos
struktūros
patvirtinimo“;
2. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2015
m. liepos 17 d.
įsakymas Nr.
1V-558 „Dėl
Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministerijos
darbo
reglamento
patvirtinimo“.

Įstaigų TA**

1. Departamento
darbo
reglamentas;
2. Departamento
apskričių skyrių
nuostatai;
3. Departamento
Veiklos
organizavimo
skyriaus nuostatai;
4. Departamento
Vidaus procedūrų
aprašas.

KPTN
atlikimo
data

Korupci
jos
rizikos
analizės
atlikimo
data***

Kiti
patikrini
mai (pvz.,
VK, VPT
ir t. t.)
****
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Eil.
Nr.

22.

Veiklos sritis

Funkcija

Procedūra
Įstatymai

Dokumentų
valdymas

22.1. Dokumentų
tvarkymas, apskaita
ir saugojimas .

Departamento
valstybės biudžeto
sąmatų projektų
rengimas ir
derinimas.
Departamento ir
regiono (-ų)
plėtros tarybos (ų) dokumentų
valdymo
reikalavimų
įgyvendinimas.

1. Lietuvos
Respublikos
regioninės
plėtros
įstatymas;
2. Lietuvos
Respublikos
dokumentų ir
archyvų
įstatymas.

Teisinis reglamentavimas
LRV nutarimai
VRM
įsakymai*

1. Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2014 m. spalio 3
d. nutarimas Nr.
1090 „Dėl 014–
2020 metų
Europos
Sąjungos fondų
investicijų
veiksmų
programos
administravimo
taisyklių
patvirtinimo“.;
2. Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2014 m. birželio
4 d. nutarimas
Nr. 528 „Dėl
Atsakomybės ir
funkcijų
paskirstymo tarp
institucijų,
įgyvendinant
2014–2020
metų Europos

1. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2010
m. lapkričio 29
d. įsakymas Nr.
1V-720 „Dėl
Regioninės
plėtros
departamento
prie Vidaus
reikalų
ministerijos
nuostatų ir
administracijos
struktūros
patvirtinimo“;
2. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2015
m. liepos 17 d.
įsakymas Nr.
1V-558 „Dėl
Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministerijos

Įstaigų TA**

1. Departamento
darbo
reglamentas;
2. Departamento
apskričių skyrių
nuostatai;
3. Departamento
Veiklos
organizavimo
skyriaus nuostatai;
4. Regionų plėtros
tarybų nuostatai ir
darbo reglamentai;
5. Departamento
Asmens duomenų
tvarkymo aprašas.
6. Departamento
Vidaus procedūrų
aprašas.

KPTN
atlikimo
data

Korupci
jos
rizikos
analizės
atlikimo
data***

Kiti
patikrini
mai (pvz.,
VK, VPT
ir t. t.)
****
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Eil.
Nr.

Veiklos sritis

Funkcija

Procedūra
Įstatymai

Teisinis reglamentavimas
LRV nutarimai
VRM
įsakymai*

Sąjungos fondų
investicijų
veiksmų
programą“.

Įstaigų TA**

darbo
reglamento
patvirtinimo“;
3. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2015 m.
liepos 17
įsakymas Nr. 1V557 ,,Dėl Vidaus
reikalų
ministerijos
dokumentų
valdymo taisyklių
patvirtinimo“;
4. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2016 m.
gegužės 19 d.
įsakymas Nr. 1V375 „Dėl Regiono
plėtros tarybos
pavyzdinių
nuostatų ir
Regiono plėtros
tarybos
pavyzdinio darbo
reglamento
patvirtinimo“.

23.

Finansų
valdymas ir
apskaita

Departamento
buhalterinės
apskaitos
organizavimas ir
tvarkymas.

Finansų kontrolės
veikimo
sukūrimas ir
priežiūra,
buhalterinės

Lietuvos
Respublikos
buhalterinės
apskaitos
įstatymas.

1. Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2014 m. spalio 3
d. Nr. nutarimas

1. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2010
m. lapkričio 29

1. Departamento
darbo
reglamentas;
2. Departamento
Veiklos

KPTN
atlikimo
data

Korupci
jos
rizikos
analizės
atlikimo
data***

Kiti
patikrini
mai (pvz.,
VK, VPT
ir t. t.)
****
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Eil.
Nr.

Veiklos sritis

Funkcija

Procedūra
Įstatymai

apskaitos
tvarkymas.

Teisinis reglamentavimas
LRV nutarimai
VRM
įsakymai*

1070 Nr. 719
„Dėl Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
1999 m. birželio
3 d. nutarimo
Nr. 719 „Dėl
inventorizacijos
taisyklių
patvirtinimo“
pakeitimo“;
2. Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2004 m.
balandžio 29d.
nutarimas Nr.
526 ,,Dėl
Tarnybinių
komandiruočių
išlaidų
apmokėjimo
biudžetinėse
įstaigose
taisyklių
patvirtinimo“.

d. įsakymas Nr.
1V-720 „Dėl
Regioninės
plėtros
departamento
prie Vidaus
reikalų
ministerijos
nuostatų ir
administracijos
struktūros
patvirtinimo“;
2. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2015
m. liepos 17 d.
įsakymas Nr.
1V-558 „Dėl
Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministerijos
darbo
reglamento
patvirtinimo“;
3. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2010
m. gruodžio 13
d. įsakymas Nr.
51V-756 „Dėl

Įstaigų TA**

organizavimo
skyriaus nuostatai;
3. Departamento
direktoriaus 2011
m. vasario 3 d.
įsakymas Nr.
51V-16 „Dėl
Regioninės plėtros
departamento prie
Vidaus reikalų
ministerijos
finansų kontrolės
taisyklių
patvirtinimo“;
4. 2011 m. sausio
7 d. sutartis dėl
buhalterinės
apskaitos
organizavimo ir
tvarkymo Nr.
51VL-1/ 8S-1
sudaryta tarp
Departamento ir
Turto valdymo ir
ūkio departamento
prie Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministerijos.

KPTN
atlikimo
data

Korupci
jos
rizikos
analizės
atlikimo
data***

Kiti
patikrini
mai (pvz.,
VK, VPT
ir t. t.)
****
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Eil.
Nr.

24.

Veiklos sritis

Funkcija

Procedūra
Įstatymai

Personalo
valdymas

24.1. formuoja,
valdo ir
administruoja
Departamento
personalą;

Priėmimo ir
atleidimo proceso
organizavimas;
tarnybinės veiklos
vertinimas.

1. Lietuvos
Respublikos
valstybės
tarnybos
įstatymas;

Teisinis reglamentavimas
LRV nutarimai
VRM
įsakymai*

1. Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2007 m. kovo
21 d. nutarimas
Nr. 301 „Dėl

Regioninės
plėtros
departamento
prie Vidaus
reikalų
ministerijos
buhalterinės
apskaitos
tvarkymo“;
4. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2016
m. spalio 19 d.
įsakymas Nr.
1V-742 „Dėl
Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2003
m. rugsėjo 2 d.
įsakymo Nr.
1V-319 „Dėl
Finansų
kontrolės
taisyklių“
pakeitimo“.
1. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2010
m. lapkričio 29
d. įsakymas Nr.

Įstaigų TA**

1. Departamento
darbo
reglamentas;
2. Departamento
Veiklos

KPTN
atlikimo
data

Korupci
jos
rizikos
analizės
atlikimo
data***

Kiti
patikrini
mai (pvz.,
VK, VPT
ir t. t.)
****

45

Eil.
Nr.

Veiklos sritis

Funkcija

Procedūra
Įstatymai

24.2. vertina
kvalifikacijos
valstybės tarnautojų kėlimo, mokymų
tarnybinę veiklą
organizavimas.
24.3. organizuoja
kvalifikacijos
kėlimą, mokymus.

2. Lietuvos
Respublikos
darbo
kodeksas

Teisinis reglamentavimas
LRV nutarimai
VRM
įsakymai*

konkursinių
pareigų
valstybės ir
savivaldybių
įmonėse, iš
valstybės,
savivaldybių ir
valstybinio
socialinio
draudimo fondo
biudžetų bei
kitų valstybės
įsteigtų fondų
lėšų
finansuojamose
valstybės ir
savivaldybių
įstaigose sąrašo
nustatymo ir
Konkursų
pareigoms,
įtrauktoms į
konkursinių
pareigų sąrašą,
organizavimo
tvarkos aprašo
patvirtinimo“;
2. Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2002 m. birželio
24 d. nutarimas
Nr. 966 „Dėl

1V-720 „Dėl
Regioninės
plėtros
departamento
prie Vidaus
reikalų
ministerijos
nuostatų ir
administracijos
struktūros
patvirtinimo“;
2. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2015
m. liepos 17 d.
įsakymas Nr.
1V-558 „Dėl
Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministerijos
darbo
reglamento
patvirtinimo“.

Įstaigų TA**

organizavimo
skyriaus nuostatai;
3. Departamento
Vidaus procedūrų
aprašas;
4. Departamento
darbuotojų
mokymų planas;
5. Departamento
Asmens duomenų
tvarkymo aprašas;
6. Departamento
Vidaus procedūrų
aprašas;
7. Nuotolinio
darbo taisyklės;
8. Departamento
direktoriaus
įsakymas dėl lygių
galimybių
politikos
įgyvendinimo.

KPTN
atlikimo
data

Korupci
jos
rizikos
analizės
atlikimo
data***

Kiti
patikrini
mai (pvz.,
VK, VPT
ir t. t.)
****
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Eil.
Nr.

Veiklos sritis

Funkcija

Procedūra
Įstatymai

Teisinis reglamentavimas
LRV nutarimai
VRM
įsakymai*

Konkursų į
valstybės
tarnautojo
pareigas
organizavimo
tvarkos aprašo
patvirtinimo“;
3. Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2007 m. spalio
24 d. nutarimas
Nr. 1114 „Dėl
Valstybės
tarnautojo
perkėlimo
tarnybinio
kaitumo būdu į
kitas valstybės
tarnautojo
pareigas
taisyklių
patvirtinimo“;
4. Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2002 m. birželio
17 d. nutarimas
Nr. 909 „Dėl
Valstybės
tarnautojų
kvalifikacinių
klasių suteikimo

Įstaigų TA**

KPTN
atlikimo
data

Korupci
jos
rizikos
analizės
atlikimo
data***

Kiti
patikrini
mai (pvz.,
VK, VPT
ir t. t.)
****
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Eil.
Nr.

Veiklos sritis

Funkcija

Procedūra
Įstatymai

Teisinis reglamentavimas
LRV nutarimai
VRM
įsakymai*

ir valstybės
tarnautojų
tarnybinės
veiklos
vertinimo
taisyklių bei
Valstybės
tarnautojų
tarnybinės
veiklos
vertinimo
kriterijų“;
5. Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2012 m.
gruodžio 28 d.
nutarimas Nr.
1575 „Dėl
Valstybės
tarnautojų
mokymo
organizavimo
tvarkos aprašo
patvirtinimo“.
25.

Viešųjų
pirkimų
organizavimas
ir vykdymas

25.1. planuoja
Departamento
viešuosius pirkimus;
25.2. rengia ir derina
viešųjų pirkimų
plano projektą; pagal
kompetenciją rengia,
derina ir teikia

Departamento
viešųjų pirkimų
planavimas;
Departamento
viešųjų pirkimų
plano projekto
rengimas ir
derinimas;

1. Lietuvos
Respublikos
viešųjų
pirkimų
įstatymas.

1. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2010
m. lapkričio 29
d. įsakymas Nr.
1V-720 „Dėl
Regioninės

Įstaigų TA**

KPTN
atlikimo
data

Korupci
jos
rizikos
analizės
atlikimo
data***

Kiti
patikrini
mai (pvz.,
VK, VPT
ir t. t.)
****
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Eil.
Nr.

Veiklos sritis

Funkcija

Procedūra
Įstatymai

viešųjų pirkimų
užduotis,
koordinuoja
pasirašytų viešųjų
pirkimų sutarčių
įgyvendinimą.

Viešųjų pirkimų
užduočių
rengimas ir
derinimas,
pasirašytų viešųjų
pirkimų sutarčių
įgyvendinimo
koordinavimas.

Teisinis reglamentavimas
LRV nutarimai
VRM
įsakymai*

plėtros
departamento
prie Vidaus
reikalų
ministerijos
nuostatų ir
administracijos
struktūros
patvirtinimo“;
2. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2010
m. gruodžio 28
d. įsakymas Nr.
1V-809 „Dėl
Teisės atlikti
vidaus reikalų
sistemos
centrinės
perkančiosios
organizacijos
funkcijas
suteikimo Turto
valdymo ir ūkio
departamentui
prie Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministerijos ir
prekių, paslaugų
ir darbų viešųjų
pirkimų

Įstaigų TA**

KPTN
atlikimo
data

Korupci
jos
rizikos
analizės
atlikimo
data***

Kiti
patikrini
mai (pvz.,
VK, VPT
ir t. t.)
****
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Eil.
Nr.

Veiklos sritis

Funkcija

Procedūra
Įstatymai

Teisinis reglamentavimas
LRV nutarimai
VRM
įsakymai*

planavimo,
organizavimo,
atlikimo bei
atskaitomybės
taisyklių
patvirtinimo“
(2011 m.
gegužės 16 d.
įsakymo Nr.
1V-378, 2012
m. gruodžio 10
d. įsakymo Nr.
1V-884, 2012
m. gruodžio 31
d. įsakymo Nr.
1V-930, 2013
m. vasario 18 d.
įsakymo Nr.
1V-137, 2014
m. spalio 1 d.
įsakymo Nr.
1V-657, 2015
m. birželio 12 d.
įsakymo Nr.
1V-492, 2016
m. sausio 6 d.
įsakymo Nr.
1V-8, 2016 m.
kovo 18 d.
įsakymo Nr.
1V-203, 2016
m. balandžio 25
d. įsakymo Nr.

Įstaigų TA**

KPTN
atlikimo
data

Korupci
jos
rizikos
analizės
atlikimo
data***

Kiti
patikrini
mai (pvz.,
VK, VPT
ir t. t.)
****
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Eil.
Nr.

26.

Veiklos sritis

Funkcija

Procedūra
Įstatymai

Korupcijos
prevencija

26.1. Korupcijos
prevencijos
organizavimas.

Korupcijos
prevencijos
priemonių
įgyvendinimas;
Korupcijos
prevencijos
proceso
organizavimas.

1. Lietuvos
Respublikos
korupcijos
prevencijos
įstatymas;
2. Lietuvos
Respublikos
viešųjų ir
privačių
interesų
derinimo
valstybinėje
tarnyboje
įstatymas.

Teisinis reglamentavimas
LRV nutarimai
VRM
įsakymai*

1. Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2002 m. spalio 8
d. nutarimas Nr.
1601 „Dėl
korupcijos
rizikos analizės
atlikimo tvarkos
patvirtinimo“;
2. Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2014 m. kovo
12 d. nutarimas
Nr. 243 „Dėl
teisės aktų
projektų
antikorupcinio
vertinimo
taisyklių
patvirtinimo“;
3. Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2006 m. liepos
24 d. nutarimas
Nr. 741 „Dėl
Valstybės
tarnautojų
prašymų leisti

1V-301
redakcijos).
1. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2010
m. lapkričio 29
d. įsakymas Nr.
1V-720 „Dėl
Regioninės
plėtros
departamento
prie Vidaus
reikalų
ministerijos
nuostatų ir
administracijos
struktūros
patvirtinimo“;
2. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2016
m. balandžio 6
d. įsakymas Nr.
1V-263 „Dėl
Korupcijos
prevencijos
tvarkos aprašo
patvirtinimo ir
Vidaus reikalų
ministerijos
korupcijos

Įstaigų TA**

1. Departamento
darbo
reglamentas;
2. Departamento
apskričių skyrių
nuostatai;
3. Departamento
Veiklos
organizavimo
skyriaus nuostatai;
5. Interneto
svetainės aprašas;
6. Departamento
Vidaus procedūrų
aprašas;
7. Departamento
Darbo procedūrų
aprašas;
8. Departamento
Vidaus tvarkos
taisyklės;
9. Departamento
direktoriaus
įsakymas dėl
viešųjų ir privačių
interesų derinimo;
10. Pareigybių
sąrašas dėl
informacijos
pateikimo;

KPTN
atlikimo
data

Korupci
jos
rizikos
analizės
atlikimo
data***

Kiti
patikrini
mai (pvz.,
VK, VPT
ir t. t.)
****
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Eil.
Nr.

Veiklos sritis

Funkcija

Procedūra
Įstatymai

Teisinis reglamentavimas
LRV nutarimai
VRM
įsakymai*

dirbti kitą darbą
pagal darbo
sutartį
nagrinėjimo,
sprendimų
priėmimo ir
atšaukimo
taisyklių
patvirtinimo“.

prevencijos
komisijos
sudarymo“
(2016 m.
rugpjūčio 22 d.
įsakymo Nr. 1
574 redakcija);
3. Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2016
m. balandžio 6
d. įsakymas Nr.
1V-264 „Dėl
Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministerijos
kovos su
korupcija 2016–
2018 metų
programos ir
Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministerijos
kovos su
korupcija 2016–
2018 metų
programos
įgyvendinimo
priemonių plano
patvirtinimo“.

Įstaigų TA**

11. Departamento
direktoriaus
įsakymas dėl
gautų ir
reprezentacijai
skirtų dovanų.

KPTN
atlikimo
data

Korupci
jos
rizikos
analizės
atlikimo
data***

Kiti
patikrini
mai (pvz.,
VK, VPT
ir t. t.)
****
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* Atsižvelgiant į Departamento veiklos sritis ir vykdomų funkcijų pobūdį šioje skiltyje nurodomi ir kitų ministrų įsakymai.
** Atsižvelgiant į tai, jog kai kurie tikslūs teisės aktų pavadinimai yra itin ilgi, pridedamas teisės aktų sąrašas. Šioje skiltyje naudojami sutrumpinimai.
*** Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2018 m. balandžio 4 d. raštu Nr. 4-01-2515 pateikta išvada „Dėl korupcijos rizikos analizės regionų plėtros srityje“.
Analizuotas laikotarpis nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. Korupcijos rizikos analizė atlikta: „Siūlymų regio nų plėtros taryboms dėl savivaldybėse numatomų
įgyvendinti regionų socialinės, ekonominės plėtros ir (arba) infrastru ktūros projektų įtraukimo į regionų plėtros tarybų vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka sudaromus ir
tvirtinamus siūlomų finansuoti projektų sąrašus teikimo, vertinimo bei sprendimų dėl minėtų siūlymų priėmimo regionų plėtros tarybose srityje“ ir „Kontrolės priemonių ,
kuriomis užtikrinamas regionų plėtros tarybų sudarytuose regionų projektų sąrašuose esantiems regionų socialinės, ekonominės plėtros ir (arba) infrastruktūros projektams
skirtų lėšų panaudojimo teisėtumas ir skaidrumas (Lietuvos Respubliko s vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM) Regioninės politikos departamento ir Regioninės plėtros
departamento prie VRM kompetencijai priskirti atrankiniai projektų patikrinimai vietoje, lėšų panaudojimo kontrolė ir pan.), įgyvendinimo srityje“. Daugiausiai susiję su
Departamento veikos sritimis Eil. Nr. 3, 10, 26.
**** Lietuvos Respublikos finansų ministerija, kaip 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos vadovaujančioji institucija yra atsakinga už
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos kūrimą, jos veikimo prie žiūrą ir tobulinimą, vykdo jos atsakomybe atliekamų funkcijų, pavestų
tarpinėms institucijoms priežiūrą ir kontrolę.
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. XII-592 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl pavedimo
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atlikti Lietuvos Respublikoje gaunamos Europos Sąjungos struktūrinės paramos auditus “ 1 straipsnio papildymo“ pavesta atlikti 2014–
2020 metų ES struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos institucijų atitikties jų paskyrimo kriterijams auditą ir veiksmų programos audito institucijos funkcijas ,
atlikus 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos institucijų atitikties jų paskyrimo kriterijams auditą ir nustačius jų atitiktį minėtiems kriterijams
ir Europos Komisijai patvirtinus veiksmų programą.
Atlikti auditai:
- 2014–2020 m. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų investicijų valdymo ir kontrolės sistemos (VKS) institucijų atitikties jų pa skyrimo kriterijams auditas
file:///C:/Users/m00037/Down loads/2014-2020_Atitikt ies_audito_ataskaita.pdf
- Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2018 m. vasario 13 d. raštu Nr. S-(80-4712)-110 „Dėl valstybinio audito ataskaitos ir išvados“ visoms 2014–2020 m. Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravime dalyvaujančioms institucijoms buvo pateikta Europos Sąjungos inve sticijų audito departamento parengta 2018
m. vasario 13 d. valstybinio audito ataskaita Nr. FA-2018-P-80-2-2-1 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos
valdymo ir kontrolės sistemos veikimo, sąskaitose pateiktos informacijos ir 2016 m. liepos 1 d. – 2017 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotų išlaidų, kurias Europos Komisijo s
prašoma atlyginti“ (kontrolės ataskaita pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 127 straipsnį). De partamente atliktos audito procedūros –
Departamento sukurtų vidaus kontrolės priemonių, susijusių su kovos su sukčiavimo priemonėmis, atitikties ES ir nacionalinių teisės aktų reikalavimams vertinimas;
Departamento sukurtų kontrolės priemonių, susijusių su veiksmų atranka, audito seka, kovos su sukčiavimo priemonių įgyvendinimu, veikimo vertinimas; dviejų projektinių
pasiūlymų dėl regiono projektų įgyvendinimo detalusis testavimas. Daugiausiai susiję su Departamento veikos sritimis Eil. Nr. 10, 11, 13.
PRIDEDAMA: Sąvokos ir sutrumpinimai, 5 lapai.

Regioninės plėtros departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos
veiklos sričių sąrašo priedas
SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
Sutrumpinimas
Visas pavadinimas
Atsakomybės ir funkcijų Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendina nt
paskirstymo tarp instituc ijų 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų veiksmų programą,
taisyklės
taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m.
birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų
paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų ES
fondų investicijų veiksmų programą“
2014–2020 metų Europos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
Sąjungos fondų investic ijų programa, patvirtinta 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos
veiksmų programa
įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri „2014–2020
metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“
elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo
vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos
fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo
užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą
sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014) 6397)
2013 m. gruodžio 17 d. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
Europos Parlamento
ir (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros
Tarybos reglamentas (ES) fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos
Nr. 1303/2013
žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir
žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės
plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir
Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios
nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006
(OL 2013, L 347, p. 320)
Investicijų
projektų Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos
rengimo metodika
Sąjungos struktūrinės paramos ir/ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo
metodika, patvirtinta VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros
direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 (2016
m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 2016/8-101 redakcija)
Optimalios
alternatyvos Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirink imo
vertinimo metodika
kokybės vertinimo metodika, patvirtinta Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos,
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo
komitetų 2014 m. spalio 13 d. posėdžio sprendimu protokolu Nr.35
(aktuali redakcija nuo 2016 m. gegužės 9 d.)
Vadovaujančioji institucija
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Departamento
darbo Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų minister ijos
reglamentas
darbo reglamentas, patvirtintas Regioninės plėtros departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) 2016 m.
birželio 2 d. įsakymu Nr. 51V-21 „Dėl Regioninės plėtros
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbo reglame nto
patvirtinimo“ (Departamento direktoriaus 2016 m. lapkričio 30 d.
įsakymo Nr. 51V-95 redakcija)
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Regionų
plėtros
nuostatai
ir
reglamentai

tarybų Alytaus regiono plėtros tarybos nuostatai, patvirtinti Alytaus regiono
darbo plėtros tarybos 2016 m. liepos 1 d. sprendimu Nr.51/6S-30 „Dėl
Alytaus regiono plėtros tarybos nuostatų ir darbo reglame nto
patvirtinimo“; Alytaus regiono plėtros tarybos darbo reglamentas,
patvirtintas Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 m. liepos 1 d.
sprendimu Nr.51/6S-30 „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos
nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo“ (Alytaus regiono plėtros
tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. 51/6S-32 redakcija);
Kauno regiono plėtros tarybos nuostatai, patvirtinti 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“; Kauno regiono plėtros
tarybos darbo reglamentas, patvirtintas 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“ (Kauno regiono plėtros tarybos
2017 m. birželio 29 sprendimo Nr. Nr. 51/2S-61 redakcija);
Klaipėdos regiono plėtros tarybos nuostatai, patvirtinti Klaipėdos
regiono plėtros tarybos 2016 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. 51/3S34 „Dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos nuostatų ir darbo
reglamento patvirtinimo“; Klaipėdos regiono plėtros tarybos darbo
reglamentas, patvirtintas Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2016 m.
birželio 29 d. sprendimu Nr. 51/3S-34 „Dėl Klaipėdos regiono
plėtros tarybos nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo “;
Marijampolės regiono plėtros tarybos nuostatai, patvirtinti
Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016 m. birželio 30 d.
sprendimu Nr. 51/8S-22 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos
nuostatų patvirtinimo“; Marijampolės regiono plėtros tarybos darbo
reglamentas, patvirtintas Marijampolės regiono plėtros tarybos 2016
m. birželio 30 d. sprendimu Nr. 51/8S-23 „Dėl Marijampo lės
regiono plėtros tarybos darbo reglamento patvirtinimo“; Panevėžio
regiono plėtros tarybos nuostatai, patvirtinti Panevėžio regiono
plėtros tarybos 2016 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 51/4S-30 „Dėl
Panevėžio regiono plėtros tarybos nuostatų patvirtinimo“; Panevėžio
regiono plėtros tarybos darbo reglamentas, patvirtintas Panevėžio
regiono plėtros tarybos 2016 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 51/4S31 „Dėl Panevėžio regiono plėtros tarybos darbo reglame nto
patvirtinimo“; Šiaulių regiono plėtros tarybos nuostatai, patvirtinti
Šiaulių regiono plėtros tarybos 2016 m. birželio 28 d. sprendimu Nr.
51/5S-38 „Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos nuostatų ir Šiaulių
regiono plėtros tarybos darbo reglamento patvirtinimo“; Šiaulių
regiono plėtros tarybos darbo reglamentas, patvirtintas Šiaulių
regiono plėtros tarybos 2016 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 51/5S38 „Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos nuostatų ir Šiaulių regiono
plėtros tarybos darbo reglamento patvirtinimo“; Tauragės regiono
plėtros tarybos nuostatai, patvirtinti Tauragės regiono plėtros
tarybos 2016 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. 51/9S-14 „Dėl
Tauragės regiono plėtros tarybos nuostatų ir darbo reglame nto
patvirtinimo“; Tauragės regiono plėtros tarybos darbo reglamentas,
patvirtintas Tauragės regiono plėtros tarybos 2016 m. birželio 29 d.
sprendimu Nr. 51/9S-14 „Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos
nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo“ (Tauragės regiono
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plėtros tarybos 2017 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. 51/9S-29
redakcija); Telšių regiono plėtros tarybos nuostatai, patvirtinti Telšių
regiono plėtros tarybos 2010 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr.
49/10VL-1 „Dėl Telšių regiono plėtros tarybos nuostatų
patvirtinimo“ (Telšių regiono plėtros tarybos 2016 m. birželio 30 d.
sprendimo Nr. 51/10S-22 redakcija); Telšių regiono plėtros tarybos
darbo reglamentas, patvirtintas Telšių regiono plėtros tarybos 2010
m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 49/10VL-2 „Dėl Telšių regiono
plėtros tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ (Telšių regiono
plėtros tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. 51/10S-23
redakcija); Utenos regiono plėtros tarybos nuostatai, patvirtinti
Utenos regiono plėtros tarybos 2016 m. birželio 29 d. sprendimu Nr.
51/7S-23 „Dėl Utenos regiono plėtros tarybos nuostatų
patvirtinimo“; Utenos regiono plėtros tarybos darbo reglamentas,
patvirtintas Utenos regiono plėtros tarybos 2016 m. liepos 19 d.
sprendimu Nr. 51/7S-26 „Dėl Utenos regiono plėtros tarybos darbo
reglamento patvirtinimo“; Vilniaus regiono plėtros tarybos
nuostatai, patvirtinti Vilniaus regiono plėtros tarybos 2016 m.
birželio 2 d. sprendimu Nr. 51/1S-18 „Dėl Vilniaus regiono plėtros
tarybos nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo“; Vilnia us
regiono plėtros tarybos darbo reglamentas, patvirtintas Vilnia us
regiono plėtros tarybos 2016 m. birželio 2 d. sprendimu Nr. 51/1S18 „Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos nuostatų ir darbo
reglamento patvirtinimo“ (Vilniaus regiono plėtros tarnybos 2017
m. birželio 19 d. sprendimo Nr. 51/S1-37 redakcija).
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų minister ijos
Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių,
Telšių, Tauragės, Utenos, Vilniaus apskričių skyrių nuostatai,
patvirtinti Departamento direktoriaus 2016 m. spalio 17 d. įsakymu
Nr. 51V-67 „Dėl Regioninės plėtros departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 3 d. įsakymo Nr.
51V-1 „Dėl Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos skyrių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų minister ijos
Veiklos organizavimo skyriaus nuostatai, patvirtinti Departamento
direktoriaus 2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 51V-11 „Dėl
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų minister ijos
Veiklos organizavimo skyriaus nuostatų patvirtinimo“
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų minister ijos
interneto svetainės tvarkos aprašas, patvirtintas Departamento
direktoriaus 2018 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 51V-35 „Dėl
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų minister ijos
interneto svetainės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Departamento
direktoriaus 2018 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. 51V-47 redakcija)
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų minister ijos
veiklos procesų valdymo informacinės sistemos naudojimo aprašas,
patvirtintas Departamento direktoriaus Dėl Regioninės plėtros
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m.
rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 51V-59 „Dėl Regioninės plėtros
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos veiklos procesų
valdymo informacinės sistemos naudojimo aprašo patvirtinimo "
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(Departamento direktoriaus 2016 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr.
51V-85 redakcija)
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos įgyvendinimo administravimo Regioninės plėtros
departamente prie Vidaus reikalų ministerijos vidaus procedūrų
aprašas, patvirtintas Departamento direktoriaus 2015 m. sausio 8 d.
įsakymu Nr. 51V-3 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos įgyvendinimo administra vimo
Regioninės plėtros departamente prie Vidaus reikalų minister ijos
vidaus procedūrų aprašo patvirtinimo“ (Departamento direktoriaus
2016 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 51V-10; 2016 m. birželio 2 d.
įsakymo Nr. 51V-22; 2017 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 51V-17;
2018 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 51V-51 redakcijos)
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų minister ijos
2018 metų dokumentacijos planas, patvirtintas Departamento
direktoriaus 2018 m. sausio 2 d. Nr. 51VL-2
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės
„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“
veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos
pavedą, kraštovaizdį“ projektinių pasiūlymų vertinimo ir regionų
projektų sąrašų parengimo ir pateikimo tvirtinti regionų plėtros
taryboms Regioninės plėtros departamente prie Vidaus reikalų
ministerijos darbo procedūrų aprašas, patvirtintas Departamento
direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 51V-41 „Dėl
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės
„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“
veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos
pavedą, kraštovaizdį“ projektinių pasiūlymų vertinimo ir regionų
projektų sąrašų parengimo ir pateikimo tvirtinti regionų plėtros
taryboms Regioninės plėtros departamente prie Vidaus reikalų
ministerijos darbo procedūrų aprašo patvirtinimo“ (Departamento
direktoriaus 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 51V-96; 2017 m.
sausio 2 d. įsakymo Nr. 51V-1; 2017 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. 51V23; 2017 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 51V-73 redakcijos)
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų minister ijos
patiriamų išlaidų priskyrimo apmokėtinomis iš Europos Sąjungos
techninės paramos lėšų metodika, patvirtinta Departamento
direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 51V-34 „Dėl
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų minister ijos
patiriamų išlaidų priskyrimo apmokėtinomis iš Europos Sąjungos
techninės paramos lėšų metodikos patvirtinimo“ (Departamento
direktoriaus 2015 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. 51V-12, 2015 m.
kovo 20 d. įsakymo Nr. 51V-25; 2018 m. vasario 15 d. įsakymo Nr.
51V-22 redakcijos)
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų minister ijos
2018 m. valstybės tarnautojų mokymų planas, patvirtintas
Departamento direktoriaus 2018 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 51V-36
„Dėl Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos 2018 metų valstybės tarnautojų mokymų plano
patvirtinimo“
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Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų minister ijos
vidaus tvarkos taisyklės, patvirtintos Departamento direktoriaus
2011 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 51V-11 „Dėl Regioninės plėtros
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos vidaus tvarkos
taisyklių patvirtinimo“ (Departamento direktoriaus 2016 m.
rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 51V-47 redakcija)
Departamento direktoriaus 2018 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. 51V6 „Dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo nuostatų vykdymo ir kontrolės Regioninės plėtros
departamente prie Vidaus reikalų ministerijos“ (Departamento
direktoriaus 2018 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 51V-18 redakcija)
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų minister ijos
pareigybių, į kurias skiriant pateikiamas rašytinis prašymas Lietuvos
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie
skiriamą asmenį, sąrašas, patvirtintas Departamento direktoriaus
2017 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 51V-101 „Dėl Regioninės
plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pareigybių, į
kurias skiriant pateikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos
specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie skiriamą
asmenį, sąrašo patvirtinimo (Departamento direktoriaus 2018 m.
vasario 15 d. įsakymo Nr. 51V-23 redakcija)
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų minister ijos
darbuotojų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas gautų dovanų ir
reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, įvertinimo, paskaitos ir
saugojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Departamento direktoriaus
2018 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 51V-6 „Dėl Regioninės plėtros
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų pagal
tarptautinį protokolą ar tradicijas gautų dovanų ir reprezentacija i
skirtų dovanų“
Asmens duomenų tvarkymo Regioninės plėtros departamente prie
Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašas, patvirtintas
Departamento direktoriaus 2015 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 51V-30
„Dėl Asmens duomenų tvarkymo Regioninės plėtros departamente
prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo ir
atsakingo už duomenų saugą asmens skyrimo“ (Departamento
direktoriaus 2018 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 51V-38 redakcija)
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų minister ijos
valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
darbo nuotoliniu būdu taisyklės, patvirtintos Departamento
direktoriaus 2018 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. 51V-42 „Dėl
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų minister ijos
valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
darbo nuotoliniu būdu taisyklių patvirtinimo“
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų minister ijos
lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros
principų
įgyvendinimo
priemonių
aprašas,
patvirtintas
Departamento direktoriaus 2018 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr.
51V-40 „Dėl Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo
priežiūros principų įgyvendinimo priemonių aprašo patvirtinimo“

