
PATVIRTINTA 

Tauragės regiono plėtros Tarybos 

2011 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. 51/9VL-6 

 

 

TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

 

1. Tauragės regiono plėtros taryba (toliau vadinama taryba) – iš regiono savivaldybių merų, 

deleguotų savivaldybių tarybų narių ir  Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos paskirto asmens  

sudaryta kolegiali institucija, kuri priima sprendimus ir atlieka įstatymų jai nustatytas funkcijas. 

2. Tarybos sudarymo principus, kompetenciją, funkcijas ir veiklos tvarką nustato Lietuvos 

Respublikos Regioninės plėtros įstatymas. Savo veikloje ji vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, Lietuvos Respublikos Regioninės plėtros įstatymu ir jo pakeitimo įstatymais, taip pat 

kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, šiais nuostatais ir reglamentu.  

3. Tarybą sudaro (suformuoja) Vidaus reikalų ministro įgaliotas regiono plėtros tarybos 

narys. Taryba susideda iš Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos paskirto asmens, apskrities 

savivaldybių merų ir pagal Regioninės plėtros įstatymo (Ţin., 2010, Nr. 48-2285) 13 straipsnio 3 

punktu nustatytas atstovavimo normas deleguotų savivaldybių tarybų narių:  

3.1. 2 Tauragės rajono savivaldybės tarybos nariai(-ės); 

3.2. 1 Šilalės rajono savivaldybės tarybos narys(-ė); 

3.3. 1 Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys(-ė); 

3.4. 1 Pagėgių savivaldybės tarybos narys(-ė). 

Pasikeitus savivaldybės gyventojų skaičiui, turi būti pakeistas ir į tarybą deleguojamų 

savivaldybių tarybos narių skaičius. Kai merai negali eiti pareigų, merų pavaduotojai, einantys merų 

pareigas, dalyvauja regioninės plėtros tarybos darbe balso teise. 

4. Vidaus reikalų ministro įgaliotas regiono plėtros tarybos narys vadovauja tarybos darbui, 

kol tarybos nariai išsirenka pirmininką. Tarybos pirmininkui atsistatydinus, tarybai jį atšaukus ar 

pasibaigus merų ir savivaldybės tarybų narių įgaliojimų laikui, pirmininko rinkimai rengiami 

artimiausiame posėdyje.  

5. Tarybos pirmininkas pagal pareigas tampa Nacionalinės regionų plėtros tarybos nariu. 

6. Tarybos narius gali atšaukti juos paskyrusios institucijos. Tarybos nariai netenka savo 

įgaliojimų, pasibaigus Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos paskirto asmens, mero ar 

savivaldybės tarybos nario įgaliojimų laikui. 

7. Socialiniai ir ekonominiai partneriai (nevyriausybinės organizacijos) tarybos darbe 

dalyvauja patariamojo balso teise. Juos į posėdţius kviečia regiono plėtros taryba.  

8. Taryba nėra juridinis asmuo. Jos adresas: Vasario 16-osios g. 6, LT-72258 Tauragė, 

Lietuvos Respublika. 

 

II. PAGRINDINIAI TARYBOS UŽDAVINIAI 

  

9. Pagrindiniai tarybos uţdaviniai yra šie: 

9.1. Lietuvos Respublikos Nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimas regione; 

9.2. Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės politikos įgyvendinimas regioninės plėtros 

srityje; 

9.3. Europos Sąjungos 2007-2013 metų struktūrinės paramos, skirtos regionų projektams, 

planavimas ir naudojimo koordinavimas, jų įgyvendinimo apskrityje organizavimas; 

9.4. Abipusiai naudingo bendradarbiavimo su uţsienio šalių organizacijomis ir regionais 

skatinimas, bendrų projektų įgyvendinimas; 
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9.5. Apskrities subalansuoto ekonominio ir socialinio vystymo strategijos ir taktikos 

formavimas ir įgyvendinimas; 

9.6. Ūkinės sistemos pertvarkymas, socialinių ir ekonominių skirtumų  ir nedarbo 

maţinimas, probleminių teritorijų plėtros programų įgyvendinimo organizavimas, kaimiškųjų 

rajonų veiklos diversifikavimas, pertvarkant ir restruktūrizuojant jų ūkį, reformuojant ţemės ūkio 

gamybą, perdirbamąją pramonę ir rinkodaros struktūras; 

9.7. Naujų verslų bei paslaugų kūrimo regione skatinimas; 

9.8. Gyvenimo kokybės gerinimas apskrities gyventojams.  

 

III. TARYBOS KOMPETENCIJA IR FUNKCIJOS 

 

10. Taryba, įgyvendindama uţdavinius, atlieka šias funkcijas:  

10.1. Tvirtina savo nuostatus ir darbo reglamentą; 

10.2. Svarsto ir tvirtina regiono plėtros planą; 

10.3. Teikia išvadas  Vidaus reikalų ministerijai ir Nacionalinei regioninės plėtros tarybai 

dėl regiono plėtros plano įgyvendinimo; 

10.4. Svarsto ir teikia siūlymus Vidaus reikalų ministerijai ir Nacionalinei regioninės 

plėtros tarybai dėl regiono socialinių ir ekonominių skirtumų maţinimo programos ; 

10.5. Teikia siūlymus Vidaus reikalų ministerijai dėl probleminių teritorijų išskyrimo bei 

tose teritorijose įgyvendinamiems projektams teiktinos valstybės pagalbos kriterijų; 

10.6. Teikia siūlymus Vyriausybei ir Vidaus reikalų ministerijai dėl probleminės teritorijos 

plėtros programos ir jos vykdymo; 

10.7. Svarsto savivaldybių ir apskrities socialinių ir ekonominių partnerių pasiūlymus dėl 

regiono socialinės ir ekonominės plėtros projektų, teikiamų įgyvendinant regiono plėtros planą ir 

savivaldybių strateginius plėtros planus, vadovaudamasi nacionalinių Europos Sąjungos 

struktūrinės paramos programavimo dokumentų, kitų strateginio planavimo dokumentų ir teritorijų 

planavimo dokumentų nuostatomis, Vyriausybės nustatyta tvarka atrenka projektus ir teikia savo 

išvadas finansavimą skiriančioms institucijoms; 

10.8. Renka regiono plėtros tarybos pirmininką ir jo pavaduotoją, atleidţia juos iš pareigų; 

10.9. Gali sudaryti darbo grupes ir jas įgalioti nagrinėti konkrečius regiono plėtros tarybos 

kompetencijai priskirtus klausimus ir teikti dėl jų išvadas, svarsto ir priima sprendimus dėl pateiktų 

išvadų. Darbo grupių sudėtį tvirtina regiono plėtros taryba; 

10.10. Svarsto aktualius kaimo rėmimo, ţemėtvarkos, aplinkos apsaugos, paminklosaugos, 

kultūros, švietimo, sveikatos apsaugos, sporto, teritorijų planavimo ir kitus klausimus; 

10.11. Svarsto ir teikia pasiūlymus dėl Nacionalinės regionų plėtros programos projekto; 

10.12. Nagrinėja lėšų kooperavimo galimybes, įgyvendinant bendrus projektus; 

10.13. Tvirtina nevyriausybinių organizacijų, kaip regiono plėtros tarybos socialinio ir 

ekonominio partnerio, statusą; 

10.14. Sudaro bendradarbiavimo sutartis (susitarimus) su regiono plėtros tarybos 

socialiniais ir ekonominiais partneriais ir uţsienio šalių bendradarbiavimo regionais; 

10.15. Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.   

 

IV. REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ 

MINISTERIJOS TAURAGĖS APSKRITIES SKYRIAUS ĮGALIOJIMAI, 

ĮGYVENDINANT NACIONALINĘ REGIONINĘ POLITIKĄ 

 

11. Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities 

skyrius, įgyvendindamas nacionalinę regioninę politiką: 

11.1. Vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka rengia Tauragės regiono plėtros plano 

projektą ir pateikia jį Tauragės regiono plėtros tarybai svarstyti ir tvirtinti; 
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11.2. Rengia pasiūlymus Tauragės regiono plėtros tarybai dėl Tauragės regiono plėtros 

plano įgyvendinimo, regiono socialinių ir ekonominių skirtumų maţinimo programos, probleminių 

teritorijų išskyrimo bei jose įgyvendinamiems projektams teiktinų valstybės pagalbos kriterijų; 

11.3. Teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja Vidaus reikalų ministerijai rengiant ir vykdant 

probleminių teritorijų plėtros programas; 

11.4. Apibendrinęs savivaldybių siūlymus dėl regionines ir vietines iniciatyvas atitinkančių 

regiono socialinės ir ekonominės plėtros projektų, teikia šiuos projektus svarstyti Tauragės regiono 

plėtros tarybai; 

11.5. Atlieka Tauragės regiono plėtros tarybos sekretoriato funkcijas, kaupia šio regiono 

plėtros tarybos priimtus dokumentus ir jos sudarytų darbo grupių išvadas; 

11.6. Organizuoja rengiamų regioninės plėtros planavimo dokumentų aptarimą su valstybės 

institucijomis ir savivaldybėmis, socialiniais ir ekonominiais partneriais ir teisės aktų nustatyta 

tvarka teikia informaciją apie Tauragės regiono plėtros plano rengimą ir įgyvendinimą valstybės 

institucijoms, savivaldybėms ir visuomenei; 

11.7. Pagal kompetenciją įgyvendina Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategiją, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. geguţės 23 d. nutarimu Nr. 575 (Ţin., 2005, 

Nr. 66-2370); 

11.8. Rengia ir teikia departamento direktoriui informaciją apie  Lietuvos regioninės 

politikos iki 2013 metų strategijos, regiono plėtros plano ir probleminių teritorijų plėtros programų 

bei kitų nacionalinę regioninę politiką reglamentuojančių dokumentų įgyvendinimą Tauragės 

apskrityje; 

11.9. Koordinuoja savivaldybių institucijų, socialinių ir ekonominių partnerių veiklą jiems 

vykdant priimtus sprendimus, susijusius su nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimu  

Tauragės regione; 

11.10. Pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų (išskyrus įstatymų ir 

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimų) projektus; 

11.11. Atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas. 

 

 


