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LRV nutarime Nr. 528 regiono plėtros taryboms

nustatytos funkcijos ir atsakomybė, įgyvendinant 2014–

2020 m. investicijų veiksmų programą

 pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir atnaujinant valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą, teisės aktus, 

reglamentuojančius veiksmų programos administravimą ir finansavimą;

 pagal kompetenciją teikia VRM pastabas ir pasiūlymus dėl PIP, PFSA ir jų pakeitimų; 

 teikia VRM pastabas ir pasiūlymus dėl integruotų teritorijų vystymo programoje (ITVP) esančių regiono 

projektų;

 teikia miesto vietos veiklos grupėms (VVG) išvadas dėl vietos plėtros strategijų atitikties regiono plėtros planui;

 sudaro ir tvirtina siūlomų finansuoti regionų projektų sąrašus;

 įdiegia ir taiko priemones kovai su sukčiavimu; 

 taiko rizikos valdymo priemones, susijusias su vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų funkcijų; 

 pagal kompetenciją vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją.



TARYBOS NARIŲ ATSAKOMYBĖ:

Vieši ir privatūs interesai

➢ Kiekvienas RPT narys atsakingas už viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktų prevenciją. Tuo tikslu RPT

narys nuo balsavimo gali nusišalinti (žodinio posėdžio metu) arba tai gali pažymėti RPT nario balsavimo lape

(rašytinės procedūros tvarka vykdomo posėdžio metu balsavimo lape).

➢ Kolegijos narys, matydamas, kad jo dalyvavimas svarstant klausimą gali sukelti viešųjų ir privačiųjų interesų

konfliktą, apie tai turi informuoti kolegijos pirmininką, kai jo nėra, – kolegijos pirmininko pavaduotoją

(kolegijos pirmininkas, o kai jo nėra, – kolegijos pirmininko pavaduotojas apie esamą interesų konfliktą

privalo informuoti kitus kolegijos narius), pareikšti apie nusišalinimą ir jokia forma nedalyvauti toliau

svarstant ar priimant kolegijos sprendimą, dėl kurio kyla interesų konfliktas.

➢ Kolegijos nariui gali būti pareikštas nušalinimas nuo klausimo svarstymo, jei yra aplinkybių, kurios

kelia abejonių dėl šio kolegijos nario nešališkumo. Pareikšti nušalinimą turi teisę bet kuris kolegijos narys

ar subjektas, su kuriuo susijęs kolegijos posėdyje svarstomas klausimas. Pareiškimas nušalinti turi būti

motyvuotas, jis pateikiamas kolegijai. Kolegijos narys laikomas nušalintu nuo klausimo svarstymo ir

nedalyvauja klausimo svarstyme, sprendimo priėmime, jei tai patvirtina Kolegija.



TARYBOS NARIŲ ATSAKOMYBĖ:

korupcijos ar sukčiavimo prevencija

RPT nariai apie galimus korupcijos ar sukčiavimo atvejus gali pranešti:

➢ Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainėje;

➢ Finansinių nusikaltimų tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje;

➢ Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt;

➢ Regioninės plėtros departamento prie VRM interneto svetainėje www.lietuvosregionai.lt.

http://www.esinvesticijos.lt/
http://www.lietuvosregionai.lt/


TARYBOS NARIŲ ATSAKOMYBĖ:

dalyvavimas posėdžiuose

 Posėdyje nedalyvavęs kolegijos narys ne vėliau kaip per 3 d. d. nuo posėdžio, kuriame jis nedalyvavo, dienos arba nuo

aplinkybių, dėl kurių jis negalėjo dalyvauti posėdyje, pasibaigimo dienos turi el. paštu pateikti RPT administracijai

informaciją apie jo nedalyvavimo kolegijos posėdyje priežastis. Jeigu ši informacija nepateikiama, laikoma, kad

kolegijos narys kolegijos posėdyje nedalyvavo nesant objektyvių nuo paties Kolegijos nario nepriklausančių

priežasčių.

 Kolegijos nario (išskyrus merus) įgaliojimai pasibaigia, kai jis per 12 mėnesių nedalyvavo daugiau kaip pusėje kolegijos

posėdžių, kai nėra objektyvių nuo paties kolegijos nario nepriklausančių priežasčių (Kolegijos nario įgaliojimai

pasibaigia, visuotiniam dalyvių susirinkimui priėmus nurodytą sprendimą).

 Jeigu kolegijos narys negali dalyvauti posėdyje, jis gali iki posėdžio pradžios pateikti savo argumentuotą nuomonę

numatomu (-ais) posėdyje svarstyti klausimu (-ais), ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki posėdžio el. paštu

atsiųsdamas rašytinį pranešimą RPT administracijos direktoriui. Administracijos direktorius užtikrina, kad

kolegijos nario pranešimas iki kolegijos posėdžio būtų perduotas kolegijos pirmininkui.


