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Tauragės regiono plėtros tarybos pastabos /pasiūlymai dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. gegužės 19 d. įsakymo 

Nr. 1V-375 „Dėl regiono plėtros tarybos pavyzdinių nuostatų ir regiono plėtros tarybos pavyzdinio 

darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo projekto derinimo 
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1. Pakeičiu Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų 

ministro 2016 m. gegužės 

19 d. įsakymą Nr. 1V-375 

„Dėl Regiono plėtros 

tarybos pavyzdinių 

nuostatų ir Regiono plėtros 

tarybos pavyzdinio darbo 

reglamento patvirtinimo“. 

 

Pateikti pakeitimai iš esmės neišplečia Regiono 

plėtros tarybos vaidmens bei galimos daryti įtakos 

regiono vystymuisi, kas deklaruojama 

Vyriausybės programoje bei Baltojoje knygoje, o 

taip pat teigiama politikų išsakomuose pažaduose. 

Todėl siūlome Regiono plėtros tarybos 

pavyzdiniuose nuostatuose ir Regiono plėtros 

tarybos pavyzdiniame darbo reglamente numatyti 

naujus ir/ar pataisyti esamus punktus, kuriuose iš 

esmės būtų išplečiamas Regiono plėtros tarybos 

vaidmuo ir galios bei atsakomybė, tam numatant ir 

realius finansavimo šaltinius. 

Sėkmingam Regiono plėtros tarybos darbui 

užtikrinti, yra labai svarbu, kad būtų sudarytos 

tinkamos sąlygos jos Sekretoriato veiklai, todėl 

siūloma išplėsti jo vaidmenį ir pajėgumus bei 

finansavimą, tuo pačiu tiksliau ir konkrečiau 

apibrėžti Departamento Veiklos organizavimo 

skyriaus ir Sekretoriato veiklas (siūlome su RPT 

veikla regione susijusias aptarnavimo funkcijas  

priskirti išimtinai tik Sekretoriatui). 

Eilėje punktų yra nuorodos į dokumentus, 

susijusius su 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų ir (ar) Lietuvos kaimo 

plėtros 2014–2020 metų programų 

administravimu. Siūloma įtraukti nuorodas ir į 

naujojo laikotarpio (2021-2027 metų) dokumentų 

rengimą bei būsimo finansavimo administravimą. 

 

Iš dokumento teksto darome prielaidą, kad 

punktas „1.2.10. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau 

taip:“ dubliuoja punktą „1.2.11. Pakeičiu 18 

punktą ir jį išdėstau taip:“, todėl siūlome palikti tik 

pastarąjį. 

 

 

 

 


