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Prienų rajono savivaldybės tarybai
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Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo nauja Regioninės plėtros įstatymo redakcija (toliau –
RPĮ). Įstatymu įtvirtinamas principas – įgyvendinti regioninę politiką decentralizuotai – daugiau galių
suteikia regionų plėtros taryboms. Nuo šiol nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimą
konkrečiame regione planuos ir koordinuos regiono plėtros taryba – savarankiškas juridinis asmuo,
turintis įstatymu nustatytą kompetenciją.
Parengto projekto tikslas – parengti juridinį pagrindą Prienų rajono savivaldybės dalyvavimui
steigiant Kauno regiono plėtros tarybą (toliau – Taryba). Regiono plėtros tarybą gali steigti ne mažiau
kaip ¾ apskrities savivaldybių (RPĮ 17 str. 1 d.). Ji turi būti įsteigta iki 2021 m. kovo 1 d. Tarybą
sutiko steigti visos aštuonios Kauno regionui priklausančios savivaldybės.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras 2020 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 1V-867
patvirtino regiono plėtros tarybos pavyzdinės steigimo sutarties formą.
Regiono plėtros tarybos steigimo sutartį turi pasirašyti visų regiono plėtros tarybą steigiančių
savivaldybių tarybų įgalioti asmenys (RPĮ 17 str. 2 d.).
Derybos dėl steigimo sutarties turinio vyko Kauno regiono merų darbo grupės posėdžių metu.
Atsižvelgiant į bendrus sutarimus siūloma: nustatyti mažiausią galimą Tarybos Kolegijos narių skaičių
– 24 (Kauno miesto savivaldybės atstovų skaičius Kolegijoje būtų 8, Kauno rajono savivaldybės – 4,
kiekvienos kitos savivaldybės – 2), steigiamos Tarybos atstovu skirti Kauno regiono plėtros agentūrą ir
įgalioti ją atlikti su Tarybos steigimu susijusius veiksmus, kuriems terminai nurodyti, įvertinus, kad iki
2021 m. kovo 1 d. privalo būti patvirtinti visi Tarybos steigimui reikalingi dokumentai, konkurso būdu
priimtas į pareigas Tarybos administracijos direktorius, Taryba užregistruota Registrų centre.
Teikiama tvirtinti Tarybos steigimo sutartis jau yra patvirtinta Birštono, Kaišiadorių ir Kauno
rajono savivaldybių tarybų. Visų steigėjų patvirtintos sutartys turi būti vienodos.
Prašome pritarti sprendimo projektui.
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