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Kupiškis
Sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai:
Šiame Tarybos sprendimo projekte keičiamas vienas atstovas, deleguojamas į
Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo
grupę programai koordinuoti, veiksmams, susijusiems su programos įgyvendinimu, suderinti tarp
ministerijų ir Savivaldybės programos pakeitimams. Pakeitimas siūlomas atsižvelgiant į tai, kad
anksčiau deleguotas mero pavaduotojas Algirdas Notkus nebedirba Kupiškio rajono savivaldybėje.
Siūloma į darbo grupę deleguoti Kupiškio rajono mero pavaduotoją Augenijų
Cesevičių.
Daugiau pakeitimų šiame sprendime nėra.
Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos:
Panevėžio regiono integruota teritorijų vystymo programa (toliau – Programa) yra
parengta vadovaujantis Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairėmis
(toliau – Gairės), kurios patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos
11 d. įsakymu Nr. 1V-480 „Dėl integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo
gairių patvirtinimo“.
Pagal Gairių 28 punktą, Programos įgyvendinimo koordinavimui, veiksmų, susijusių
su Programos įgyvendinimu, suderinimui tarp ministerijų ir savivaldybių, Programos pakeitimų
suderinimui Vidaus reikalų ministerija turi sudaryti Programos įgyvendinimo koordinavimo darbo
grupę iš Programos įgyvendinime dalyvaujančių ministerijų atstovų, Vidaus reikalų ministerijos
atstovų, regiono savivaldybių tarybos deleguotų atstovų ir regiono plėtros tarybos deleguotų
atstovų.
Socialiniai ir ekonominiai partneriai, kuriuos pasiūlo savivaldybės atstovaujamoji
institucija (savivaldybės taryba) ar vykdomoji institucija (savivaldybės administracijos direktorius)
kviečiami dalyvauti Programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės posėdžiuose stebėtojų
teisėmis.
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Vadovaujantis Gairių nuostatomis, Programos įgyvendinimo koordinavimo darbo
grupė turės vertinti kasmetines Programos įgyvendinimo ataskaitas, teikti pasiūlymus dėl
programos tikslinimo, vertinti Programoje nustatytų veiksmų įgyvendinimo grafiką einamiesiems
metams, derinti siūlomus programos pakeitimus.
Laukiami rezultatai:
Priėmus sprendimą Kupiškio rajono savivaldybės administracija galės aktualizuoti
deleguojamų asmenų sąrašą, o Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija galės atnaujinti
koordinavimo darbo grupės sudėtį.
Lėšų poreikis ir šaltiniai:
Nėra
Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai:
Nėra.
Lyginamasis variantas:

Nėra.
Sprendimo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma * :
Projekto veiklos ir rezultatai nereguliuos visuomeninių santykių, taip pat Kupiškio rajono
savivaldybės administracija nėra Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos teikėja, todėl
sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas nėra taikytinas.
Antikorupcinio vertinimo pažyma nereikalinga.
Viešųjų pirkimų ir
strateginio planavimo skyriaus vedėjas

Arūnas Valintėlis

* sprendžia projekto rengėjas, atsižvelgdamas į Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo
taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl Teisės
aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“

