Ignalinos AE regiono plėtros tarybos
2005-05-03 sprendimo Nr. TS-11 priedas Nr.1
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS
NUOSTATAI
I. Bendroji dalis
1. Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros taryba (toliau – Taryba) įkurta vadovaujantis
Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002
m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 287 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės regiono sudarymo“.
2. Tarybos veiklos tikslas - sušvelninti neigiamus socialinius ir ekonominius padarinius
Ignalinos AE regione nutraukus jos eksploatavimą ir sudaryti sąlygas, palankias subalansuotai
socialinei ir ekonominei šio regiono plėtrai (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m.
vasario 5 d. nutarimo Nr.117 „Dėl valstybinės įstaigos Ignalinos atominės elektrinės pirmojo ir
antrojo blokų eksploatavimo nutraukimo programos patvirtinimo“ punktas 3.8.).
3. Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės
aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.
4. Tarybos sprendimų įgyvendinimą organizuojanti institucija yra VšĮ Ignalinos atominės
elektrinės regiono plėtros agentūra.
5. Sprendimas dėl Tarybos nuostatų patvirtinimo, pakeitimo ar papildymo priimamas visų
Tarybos narių balsų dauguma. Pasiūlymus keisti Tarybos nuostatus gali teikti kiekvienas
Tarybos narys.
II. Tarybos sudėtis
6. Tarybą sudaro 7 nariai: Utenos apskrities viršininkas, Ignalinos AE regiono savivaldybių
merai ir į Tarybą paskirti savivaldybių tarybų nariai – po vieną iš kiekvienos Ignalinos AE
regiono savivaldybės.
7. Utenos apskrities viršininką, Zarasų rajono, Ignalinos rajono bei Visagino savivaldybių
merus Tarybos posėdžių metu gali pavaduoti atitinkamai Utenos apskrities viršininko
pavaduotojas, savivaldybių merų pavaduotojai arba kiti raštiškai įgalioti atstovai.
III. Tarybos uždaviniai ir funkcijos
8. Pagrindines Tarybos funkcijas nustato Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymas ir
šie nuostatai.
9. Tarybos uždaviniai yra šie:
9.1.užtikrinti subalansuotą ilgalaikį regiono vystymąsi, skatinant įvairias regiono
poreikius ir galimybes atitinkančias veiklas;
9.2.formuoti Ignalinos atominės elektrinės regiono regeneravimo dėl Ignalinos
atominės elektrinės eksploatacijos nutraukimo politiką;
9.3.skatinti Ignalinos AE regione smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą;
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9.4.skatinti Ignalinos AE regiono plėtros plano projektų, numatomų finansuoti iš
Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų šaltinių, įgyvendinimą.
10. Taryba, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
10.1.įgyvendina Ignalinos AE pirmojo ir antrojo blokų eksploatavimo nutraukimo
programos priemonių plane jai pavestas priemones;
10.2.svarsto ir tvirtina Ignalinos AE regiono plėtros planą, Smulkaus ir vidutinio
verslo plėtros programą, kitus regiono plėtros dokumentus bei organizuoja jų
įgyvendinimą;
10.3.svarsto pasiūlymus ir teikia išvadas dėl projektų, finansuojamų iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų ir programų lėšų bei Lietuvos Respublikos valstybės
specialiųjų ir tikslinių dotacijų, savivaldybių biudžetų ir tarptautinių organizacijų
lėšų, įgyvendinimo šio regiono teritorijoje;
10.4.svarsto ir teikia pasiūlymus Nacionalinei regionų plėtros institucijai dėl
Nacionalinio plėtros plano projektų;
10.5.svarsto ir teikia pasiūlymus Utenos apskrities viršininko administracijai dėl
Utenos apskrities regiono plėtros plano projektų;
10.6.svarsto ir teikia pasiūlymus Vyriausybės įgaliotai institucijai ir Nacionalinės
regioninės plėtros tarybai dėl regionų socialinių ir ekonominių skirtumų
mažinimo iniciatyvų (plano);
10.8.teikia siūlymus Vyriausybei ir jos įgaliotai institucijai dėl Regiono plėtros plano
rengimo ir jo įgyvendinimo;
10.9.teikia įstatymų nustatyta tvarka centrinės valdžios institucijoms informaciją ir
ataskaitas apie įgyvendinamus projektus, bendrai finansuojamus iš Europos
Sąjungos struktūrinių lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba)
savivaldybių biudžetų;
10.10.svarsto Utenos apskrities viršininko administracijos siūlomus įgyvendinti
Ignalinos AE regione investicijų projektus ir teikia išvadas Finansų ministerijai;
10.11.sudaro darbo grupes Ignalinos AE regiono plėtros planams, kitiems planams
bei programoms rengti ir vertinti bei prižiūrėti jų įgyvendinimą;
10.12.priima sprendimus dėl Ignalinos AE pirmojo ir antrojo blokų eksploatavimo
nutraukimo programos priemonių vykdymo ir teikia pasiūlymus;
10.13.rengia ir tvirtina Tarybos nuostatus;
10.14.renka Ignalinos AE regiono plėtros Tarybos pirmininką, atleidžia jį iš pareigų;
10.15.atlieka kitas įstatymų nustatytas funkcijas.
IV. Tarybos teisės ir pareigos
11. Įgyvendindama savo uždavinius Taryba turi teisę:
11.1.gauti iš valstybės valdymo ir savivaldybių institucijų, taip pat iš įstaigų ir
organizacijų informaciją bei dokumentus, reikalingus Regiono plėtros planams
rengti ir jiems vertinti;
11.2.pagal kompetenciją nustatyta tvarka palaikyti ir plėtoti ryšius su atitinkamomis
Europos Sąjungos, tarptautinėmis ir užsienio valstybių institucijomis;
11.3.gauti iš Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
informaciją apie regiono socialinę ir ekonominę būklę;
11.4.esant nesutarimams su Nacionaline regionų plėtros institucija dėl Regiono
plėtros plano projekto prieštaravimų Nacionaliniam regionų plėtros planui,
Taryba gali kreiptis į Nacionalinę regionų plėtros tarybą nesutarimams išaiškinti;
11.5.gali įgalioti savo sudarytas darbo grupes nagrinėti ir teikti išvadas atskirais jos
kompetencijai priskirtais klausimais;
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11.6.teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, ministerijoms dėl
regiono plėtros plano įgyvendinimo ir finansavimo, Ignalinos AE pirmojo ir
antrojo blokų eksploatavimo nutraukimo priemonių planavimo ir vykdymo, kitais
pagal kompetenciją priskirtais klausimais.
12. Įgyvendindama jai pavestus uždavinius Taryba privalo:
12.1.užtikrinti gautos informacijos, kuri sudaro komercinę paslaptį, konfidencialumą
ir naudoti ją tik tiems tikslams, dėl kurių ji buvo pateikta;
12.2.vykdyti Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo nuostatas dėl regiono
plėtros tarybų funkcijų ir sprendimų priėmimo;
12.3.vadovautis Vyriausybės patvirtinta regionų plėtros planų ir juos įgyvendinančių
projektų rengimo ir tvirtinimo metodika.
V. Sprendimų projektų pateikimo Tarybos posėdžiui tvarka
13. Sprendimų projektus gali rengti Tarybos nariai, Ignalinos AE regiono plėtros agentūra.
14. Tarybos pirmininkas sprendimų projektus, galinčius turėti įtakos regiono socialinei ir
ekonominei plėtrai gali teikti socialiniams ir ekonominiams partneriams bei visuomenei
įvertinti.
15. Tarybai gali būti teikiami keli alternatyvūs projektai. Jie nagrinėjami kartu su priimamais
sprendimais.
VI. Tarybos posėdžių šaukimo tvarka
16. Tarybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Tarybos pirmininkas. Pirmininkui nesant,
jo pareigas atlieka vienas iš Tarybos narių, kurį išrenka Taryba posėdžio metu.
17. Tarybos posėdžiai rengiami paprastai kartą per mėnesį, bet ne rečiau kaip vieną kartą per
ketvirtį.
18. Apie numatomą Tarybos posėdį ir jo darbotvarkę Tarybos nariams turi būti pranešta ne
vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas.
19. Esant skubiems klausimams, posėdžio nariams apie numatomą posėdį gali būti pranešama
faksu, paštu, el. paštu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas.
20. Visa su Tarybos posėdžiu susijusi medžiaga turi būti pateikta Tarybos nariams ne vėliau
kaip prieš 3 kalendorines dienas.
21. Organizuojant posėdį pagal V.4. punkto nuostatas, visa su Tarybos posėdžiu susijusi
medžiaga turi būti pateikta Tarybos nariams ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki posėdžio.
22. Dokumentus šaukiamam posėdžiui rengia ir techniškai aptarnauja sprendimų
įgyvendinimą organizuojanti institucija – Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros
agentūra.
23. Tarybos narys, negalėdamas dalyvauti posėdyje, privalo prieš 2 kalendorines dienas iki
posėdžio apie tai informuoti Tarybos pirmininką arba Ignalinos atominės elektrinės regiono
plėtros agentūrą.
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VII. Tarybos posėdžių darbo tvarka
24. Tarybos posėdžio vietą ir laiką nustato Tarybos pirmininkas.
25. Neeilinių posėdžių šaukimą inicijuoja Tarybos pirmininkas arba 1/3 Tarybos narių. Šių
posėdžių šaukimo tvarka yra tokia pati kaip ir eilinių posėdžių, o jų laiką ir vietą nurodo
iniciatorius.
26. Tarybos posėdžio pradžioje registruojami Tarybos nariai ir kiti posėdžio dalyviai.
27. Tarybos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Tarybos narių.
28. Tarybos sprendimai priimami balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia
Tarybos pirmininko balsas.
29. Tarybos posėdyje svarstomi tie klausimai, kurių medžiaga šių nuostatų reglamentuota
tvarka buvo pateikta Tarybos nariams.
30. Tarybos posėdyje gali būti svarstomi klausimai, kurie nebuvo pateikti nuostatų
reglamentuota tvarka. Jie įtraukiami į Tarybos posėdžio darbotvarkę, jei tam pritaria visi
posėdyje dalyvaujantys Tarybos nariai.
31. Tarybos posėdžiai yra vieši, jeigu kitaip nenusprendžia Tarybos narių dauguma.
32. Tarybos pirmininko funkcijos:
32.1.šaukia Tarybos posėdį ir pirmininkauja posėdžiui;
32.2.nustato posėdžio laiką ir vietą;
32.3.stebi, kad būtų laikomasi posėdžio reglamento ir darbotvarkės;
32.4.suteikia žodį Tarybos nariams ir kitiems posėdžio dalyviams, vadovauja
svarstymo eigai;
32.5.įspėja kalbėtoją arba nutraukia pasisakymą, jeigu kalbėtojas nukrypsta nuo
svarstomo klausimo esmės;
32.6.pasirašo sprendimus bei kitus posėdyje priimtus dokumentus;
32.7.siūlo darbo grupių sudėtį;
32.8.gali teikti darbo grupei įvertinti sprendimus, kurie gali turėti įtakos regiono
socialinei ir ekonominei plėtrai;
32.9.atstovauja Ignalinos AE regiono plėtros tarybą Lietuvos Respublikos ir
tarptautinėse organizacijose arba suteikia įgaliojimus vienam iš tarybos narių.
VIII. Sprendimų priėmimas
33. Sprendžiamąjį balsą Taryboje turi tik nariai.
34. Taryba sprendimus priima posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma, išskyrus
Tarybos pirmininko rinkimą.
35. Tarybos pirmininkas renkamas atviru Tarybos narių balsavimu, posėdyje dalyvaujant
nemažiau kaip 2/3 visų Tarybos narių, o už pirmininką balsuoja daugiau nei pusė visų Tarybos
narių. Tarybos pirmininkas renkamas laikotarpiui, kol užima pareigas apskrities
administracijoje ar savivaldybės taryboje.
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36. Esant skubiam atvejui, sprendimai gali būti priimami Tarybos narių apklausos būdu,
pritarus 1/2 Tarybos narių. Tokiu atveju Ignalinos AE regiono plėtros agentūra su klausimu
susijusią medžiagą siunčia Tarybos nariams. Per 3 darbo dienas jie turi priimti sprendimą ir
atsakyti IAE regiono plėtros agentūrai paštu, elektroniniu paštu ar faksu.
37. Socialiniai ir ekonominiai partneriai Tarybos darbe gali dalyvauti patariamojo balso teise.
Socialinius ir ekonominius partnerius į savo posėdžius kviečia regiono plėtros tarybos nariai
arba pirmininkas.
IX. Tarybos posėdyje priimtų dokumentų įforminimas
38. Tarybos posėdžiai yra protokoluojami.
39. Sprendimus bei kitus Tarybos posėdyje priimtus dokumentus pasirašo Tarybos (arba
posėdžio) pirmininkas, o protokolą – ir sekretorius (paprastai Ignalinos AE regiono plėtros
agentūros direktorius).
40. Tarybos posėdžio protokolas, sprendimai ir kiti Tarybos posėdyje priimti dokumentai turi
būti pasirašyti ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas po Tarybos posėdžio.
41. Tarybos sprendimai, kiti dokumentai įsigalioja nuo jų priėmimo dienos, jeigu Taryba
nenumato kitų terminų.
42. Apie Tarybos priimtų sprendimų ar kitų dokumentų paskelbimą spaudoje Taryba priima
atskirą sprendimą.
43. Tarybos posėdžio sprendimai ir kiti dokumentai, priimti Tarybos posėdyje, turi būti
pateikti Tarybos nariams ir vykdytojams ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po Tarybos
posėdžio.
X. Lėšų šaltiniai ir jų naudojimo tvarka
44. Tarybai pavestų priemonių įgyvendinimas finansuojamas iš Valstybės biudžeto, VĮ
Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo, Europos Sąjungos fondų ir programų, Utenos
apskrities viršininko administracijos, Ignalinos, Zarasų rajonų ir Visagino savivaldybių
biudžetų Tarybos sprendimu patvirtinta tvarka.
XI. Baigiamosios nuostatos
45. Taryba reorganizuojama arba likviduojama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

Tarybos pirmininkas

Bronis Ropė
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