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ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS NAGRINĖJAMIEMS KLAUSIMAMS 

ANALIZUOTI IR IŠVADOMS BEI PASIŪLYMAMS TEIKTI DARBO GRUPĖS  

DARBO REGLAMENTAS 

 

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Alytaus regiono plėtros tarybos nagrinėjamiems klausimams analizuoti ir išvadoms bei 

pasiūlymams teikti darbo grupės darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Alytaus regiono 

plėtros tarybos nagrinėjamiems klausimams analizuoti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti darbo 

grupės (toliau – Darbo grupė) darbo tvarką. 

2. Darbo grupė yra sudaryta Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 spalio 5 d. sprendimu Nr. 

51/6S-24 „Dėl darbo grupės sudarymo“. 

3. Darbo grupė savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos 

regioninės plėtros įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 

„Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo 

taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 

„Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 

22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, 

atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“, 2015 

m. spalio 22 d. Susitarimu dėl bendradarbiavimo tarp vadovaujančiosios, tvirtinančiosios ir audito 

institucijų, Tarybos nuostatais, Reglamentu. 

 

II SKYRIUS 

DARBO GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

4. Darbo grupė teikia Regiono plėtros Tarybai  Darbo grupės siūlymus dėl Regiono plėtros 

tarybos sprendimų projektų.  

5. Darbo grupės posėdžiams pirmininkauja darbo grupės vadovas. Darbo grupės vadovo 

funkcijos: 

5.1. organizuoja Darbo grupės posėdžius; 

5.2. suderinęs su Darbo grupės nariais, nustato Darbo grupės posėdžių, organizuojamų 

žodinės procedūros tvarka, vietą, datą ir laiką. 

5.3. suderina su Darbo grupės nariais Darbo grupės posėdžio darbotvarkės projektą; 

5.4. pirmininkauja Darbo grupės posėdžiams; 

6. Darbo grupės darbo forma yra posėdžiai. 

7. Darbo  grupė siūlymus priima tik posėdžių metu. 

8. Darbo grupės siūlymai priimami visų  Darbo grupės narių balsų dauguma.  



 

 

9. Darbo grupės sekretoriato funkcijas atlieka Regioninės plėtros departamento prie Vidaus 

reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) Alytaus apskrities skyrius (toliau – Sekretoriatas), 

vadovaudamasis Alytaus regiono plėtros tarybos nuostatais.  

 

III SKYRIUS 

DARBO GRUPĖS POSĖDŽIŲ ORGANIZAVIMAS 

 

10. Darbo grupės posėdžiai organizuojami pagal poreikį, tačiau ne rečiau kaip kartą per 

ketvirtį. 

11. Darbo grupės posėdžio darbotvarkės projektą, suderinęs su Darbo grupės vadovu, rengia 

Sekretoriatas. 

12. Medžiagą Darbo grupės posėdžiui pateikia Sekretoriatas arba klausimą teikiantis asmuo. 

13. Darbo grupės posėdžiai gali būti organizuojami žodinės arba rašytinės procedūros 

(pareiškiant nuomonę el paštu) tvarka. Sprendimą dėl posėdžio organizavimo žodinės arba rašytinės 

procedūros tvarkos priima vadovas. 

14. Darbo grupės posėdis laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų Darbo 

grupės narių, tarp kurių turi būti vadovas. 

15. Darbo grupės posėdžiai yra protokoluojami. Sekretoriatas parengia posėdžio protokolą, jį 

pasirašo posėdžio sekretorius ir posėdžio pirmininkas.  

16. Darbo grupės posėdžio protokolo kopija elektroniniu paštu pateikiama susipažinti visiems 

darbo grupės nariams. 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Reglamentas keičiamas Regiono plėtros tarybos sprendimu. 

___________________ 

 

 

 

 


