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Utenos regiono plėtros tarybos nuostatai
I. Bendroji dalis
1. Utenos regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) sudarymą reglamentuoja Regioninės
plėtros įstatymas.
2. Tarybos veiklos forma yra jos posėdis. Posėdžio vykdymo tvarką apsprendžia
Tarybos patvirtintas darbo reglamentas. Tarybos sekretoriato funkciją vykdo Vidaus reikalų
ministerijos Regionų plėtros skyriaus Utenos apskrities poskyris.
3. Šiuos nuostatus galima tvirtinti ir keisti tik Tarybos posėdyje.
4. Sprendimas dėl Tarybos nuostatų patvirtinimo, pakeitimo ir
papildymo
priimamas darbo reglamento nustatyta tvarka.
5. Taryba savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, veikiančiais
Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais
teisiniais aktais ir šiais nuostatais.
II. Tarybos sudėtis
6. Tarybą sudaro 13 balso teisę turinčių narių: Vyriausybės arba jos įgaliotos
institucijos paskirtas asmuo, regiono savivaldybių merai ir po vieną deleguotą regiono
savivaldybių tarybų narį.
7. Socialiniai ir ekonominiai partneriai regiono plėtros tarybos darbe dalyvauja
patariamojo balso teise. Socialinius ir ekonominius partnerius į savo posėdžius kviečia regiono
plėtros taryba.
III. Tarybos funkcijos
8. Pagrindines Tarybos funkcijas nustato
Regioninės plėtros įstatymas ir šie
nuostatai.
9. Svarsto ir tvirtina regiono plėtros planą; sudaro darbo grupes regiono plėtros planui
rengti ir įgyvendinimui įvertinti bei prižiūrėti.
10. Teikia išvadas Vidaus reikalų ministerijai ir Nacionalinei regioninės plėtros
tarybai dėl regiono plėtros plano įgyvendinimo.
11. Svarsto pasiūlymus ir teikia išvadas dėl savivaldybių bei jų institucijų projektų,
bendrai finansuojamų iš ES struktūrinių lėšų ir iš LR valstybės ir (arba) savivaldybių lėšų.
12. Teikia rekomendacijas ES fondus administruojančioms institucijoms dėl
apskrityje planuojamų įgyvendinti projektų atitikimo regiono plėtros planui.
13. Svarsto savivaldybių siūlymus dėl regiono socialinės ir ekonominės plėtros
projektų, teikiamų įgyvendinant regiono plėtros planą ir savivaldybių strateginius plėtros

planus, Vyriausybės nustatyta tvarka atrenka projektus ir teikia savo išvadas finansavimą
skiriančioms institucijoms.
14. Svarsto ir teikia pasiūlymus Nacionalinei regionų plėtros institucijai dėl
Nacionalinio lygmens dokumentų, susijusių su regionine plėtra.
15. Rengia ir tvirtina Tarybos nuostatus bei Tarybos darbo reglamentą.
16. Renka Tarybos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją, atleidžia juos iš pareigų.
17. Teikia regiono atstovų kandidatūras į Europos Sąjungos Regionų komitetą.
18. Svarsto pasiūlymus dėl atstovavimo regionui tarptautinėse regionų bendradarbiavimo
organizacijose.
19. Priima sprendimus dėl bendradarbiavimo su kitų valstybių regionais.
20. Atlieka kitas Regioninės plėtros įstatymo ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.
IV. Tarybos teisės
21. Svarstyti ir teikti siūlymus Vidaus reikalų ministerijai ir Nacionalinei
regioninės plėtros tarybai dėl regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo
programos.
22. Teikti siūlymus Vidaus reikalų ministerijai dėl probleminių teritorijų išskyrimo bei
tose teritorijose įgyvendinamiems projektams teiktinos valstybės pagalbos kriterijų.
23. Teikti siūlymus Vyriausybei ir Vidaus reikalų ministerijai dėl probleminės
teritorijos plėtros programos ir jos vykdymo.
24. Sudaryti konsultacines socialinių ir ekonominių partnerių darbo grupes, kurios
pateiktų išvadas dėl numatomo priimti sprendimo, galinčio turėti esminės įtakos apskrities
socialinei ir ekonominei plėtrai. Priimdama sprendimą, regiono plėtros taryba įvertina darbo
grupės išvadas.
25. Teikti regiono atstovams Europos Sąjungos Regionų komitete klausimus arba
pasiūlymus dėl klausimų, svarstytinų Regionų komitete, nagrinėjimo.
V. Tarybos pirmininko teisės ir pareigos
26. Šaukia Tarybos posėdį, nustato jo vietą ir laiką bei pirmininkauja posėdžiui.
27. Siūlo pavaduotojo kandidatūrą.
28. Siūlo konsultacinės socialinių ir ekonominių partnerių darbo grupės sudėtį.
29. Pasirašo sprendimus bei kitus posėdyje priimtus dokumentus.
30. Gali teikti konsultacinei socialinių ir ekonominių partnerių darbo grupei įvertinti
sprendimus, kurie gali turėti įtakos regiono socialinei ir ekonominei plėtrai.
31. Yra Nacionalinės regioninės plėtros tarybos narys.
32. Artimiausiame Tarybos posėdyje privalo supažindinti Tarybos narius su
Nacionalinės regioninės plėtros tarybos priimtais sprendimais.
VI. Baigiamosios nuostatos
33. Tarybos pirmininkui nesant ar negalint dalyvauti posėdyje, jo funkcijas vykdo
pirmininko pavaduotojas. Tarybos pirmininkui ir jo pavaduotojui nedalyvaujant posėdyje,
Tarybos nariai iš dalyvaujančiųjų posėdyje Tarybos narių išrenka posėdžio pirmininką.
Išrinktasis posėdžio pirmininkas tame posėdyje įgyja visas Tarybos pirmininko teises ir pareigas.
34.
Tarybos narį – merą posėdyje gali pakeisti tik vicemeras Savivaldos įstatymo
nustatytais atvejais arba turėdamas mero įgaliojimą. Tarybos pirmininką jo tiesioginėse

pareigose pakeičiantis asmuo, atvykęs į Tarybos posėdį, neįgyja teisės pirmininkauti Tarybos
posėdyje.
35. Šie nuostatai privalomai turi būti tvirtinami arba keičiami, kai pasikeičia
daugiau nei pusė juos priėmusių Tarybos narių, įvykus savivaldos rinkimams bei keičiantis
susijusiems teisės aktams.

