
 
 

 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 16 D. SPRENDIMO 

NR. 51/6S-29 „DĖL ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS NUOSTATŲ IR DARBO 

REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2015 m. gruodžio 15 d. Nr. 51/6S-40 

Daugai 

 

Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 12 d. 

įsakymą Nr. 1V-856 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. lapkričio 3 d. 

įsakymo Nr. 1V-798 „Dėl Regiono plėtros tarybos pavyzdinių nuostatų ir Regiono plėtros tarybos 

pavyzdinio darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos Finansų 

ministerijos 2015-10-26 raštą (24.59-09)6K-1507797 „Dėl bendradarbiavimo susitarimo“ Alytaus 

regiono plėtros taryba  n u s p r e n d ž i a: 

Pakeisti Alytaus regiono plėtros tarybos nuostatus ir darbo reglamentą, patvirtintus Alytaus 

regiono plėtros tarybos 2014 m. rugsėjo 16 d. sprendimu Nr. 51/6S-29 „Dėl Alytaus regiono plėtros 

tarybos nuostatų ir darbo reglamento tvirtinimo“ ir juos išdėstyti nauja redakcija (pridedama). 

 

 

Pirmininkas                                            Vytautas Grigaravičius                                                                                                          

 

 

 

 

 

Parengė: 

Regioninės plėtros departamento prie VRM 

Alytaus apskrities skyriaus vyriausioji specialistė 

 

Jurgita Butrimaitė 

2015-12-07 



AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

DĖL ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 16 D. SPRENDIMO 

NR. 51/6S-29  „DĖL ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS NUOSTATŲ IR DARBO 

REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2015 m. gruodžio 7  d. 

Alytus 

 

 

2014 m. gruodžio 13 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro įsakymas 

Nr. 1V-856 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymo 

Nr. 1V-798 „Dėl Regiono plėtros tarybos pavyzdinių nuostatų ir Regiono plėtros tarybos 

pavyzdinio darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“. Atsižvelgiant į naujas pavyzdinių nuostatų 

ir darbo reglamento nuostatas, siūloma atitinkamai keisti Alytaus regiono plėtros tarybos nuostatus 

ir darbo reglamentą. Šie pakeitimai buvo įtraukti ir siūlomi regiono plėtros tarybai priimti š.m. 

spalio mėn. posėdyje, klausimas buvo atidėtas. 

Taip pat papildomai įtrauktas darbo reglamento pakeitimas, susijęs su Lietuvos Respublikos 

Finansų ministerijos 2015-10-26 raštu Nr. (24.59-09)6K-1507797 „Dėl bendradarbiavimo 

susitarimo“, kuriame prašomo į savo darbo reglamentą įtraukti nuostatą dėl Bendradarbiavimo 

susitarimo laikymosi ir atlikus šiuos pakeitimus, informuoti Finansų minsiteriją, pridedant 

pagrindžiančius dokumentus. Bendradarbiavimo susitarimas susipažinti tarybos nariams buvo 

išsiųstas 2015-11-10. 

Šis klausimas vėl teikiamas svarstyti gavus raštą iš LR Finansų ministerijos, kuriame 

primenama, kad institucijos, kurių atsakomybė, funkcijos ir teisės nustatytos Atsakomybės ir 

funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse (toliau - Atsakomybės taisyklės), vadovaudamosi 

Atsakomybės taisyklėmis ir kitais teisės aktais, yra įpareigotos pagal kompetenciją rengti ir 

tvirtinti vidaus procedūrų aprašus (regiono plėtros tarybos – darbo reglamentą), užtikrinti jų 

atitiktį minėtiems teisės aktams ir vadovavimąsi jais (2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 265 punktas).  

 PRIDEDAMA: 

1. Lyginamasis Alytaus regiono plėtros tarybos nuostatų variantas. 

2. Lyginamasis Alytaus regiono plėtros tarybos darbo reglamento variantas. 
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