ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
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DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO
KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
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Elektrėnai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 6 dalimi,
Elektrėnų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a patvirtinti Elektrėnų savivaldybės tarybos
Strateginio planavimo komisijos nuostatus (pridedama, 2 l.).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
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PATVIRTINTA
Elektrėnų savivaldybės tarybos
2014 m. rugsėjo 24 d.
sprendimu Nr. TS–200
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJOS
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Elektrėnų savivaldybės strateginio planavimo komisijos nuostatai (toliau – nuostatai)
reglamentuoja Elektrėnų savivaldybės strateginio planavimo komisijos (toliau – komisija) funkcijas,
teises, darbo tvarką ir kitus su komisijos veikla susijusius klausimus.
2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos
veiklos reglamentu, savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
3. Komisijos darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo principu, asmenine
komisijos narių atsakomybe už jos kompetencijai priskiriamų klausimų svarstymą ir sprendimų
priėmimo nešališkumu.
II. KOMISIJOS FUNKCIJOS
4. Komisija vykdo šias funkcijas:
4.1. koordinuoja savivaldybės strateginį plėtros planavimą;
4.2. svarsto, analizuoja ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl Elektrėnų savivaldybės (toliau –
savivaldybės) strateginių plėtros ir veiklos planų rengimo, įgyvendinimo, tikslinimo, papildymo;
4.3. nagrinėja pateiktus savivaldybės administracijos padalinių siūlymus dėl programų,
projektų, planų rengimo tikslingumo, jų finansavimo galimybes ir šaltinius;
4.4. aprobuoja strateginio veiklos plano metmenis, jo galutinį projektą ir atitiktį savivaldybės
plėtros strateginiam planui;
4.5. svarsto savivaldybės plėtros ir veiklos strateginių planų programų vykdymo ataskaitas,
rengia ir teikia išvadas, pasiūlymus dėl tolesnio jų įgyvendinimo administracijai ir savivaldybės
tarybai;
4.6. svarsto klausimus dėl savivaldybės teritorijos raidos analizės, bendrosios ilgalaikės
socialinės, kultūrinės, ūkinės, investicinės, demografinės plėtros bei kitus su savivaldybės
strateginiais planais susijusius klausimus.
III. KOMISIJOS TEISĖS
5. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:
5.1. gauti iš vietos savivaldos institucijų, įmonių, įstaigų, organizacijų informaciją ir siūlymus
komisijos kompetencijos klausimais;
5.2. kviesti į savo posėdžius projektų, programų rengėjus, programų koordinatorius,
asignavimų valdytojus bei asmenis, rengusius ir įgyvendinančius strateginius planus, bei ekspertus
svarstomiems klausimams aptarti;
5.3. teikti siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui, merui, savivaldybės tarybai
Elektrėnų savivaldybės strateginio planavimo klausimais.
IV. KOMISIJOS SUDARYMAS, JOS DARBO ORGANIZAVIMAS
6. Komisiją sudaro savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui iš tarybos narių, atstovaujančių
visoms savivaldybės tarybos sudėtyje esančioms partijoms, save išsikėlusių kandidatų ir

savivaldybės administracijos atstovo (atstovų).
7. Komisijos pirmininku skiriamas savivaldybės meras, iš komisijos narių išrenkamas
komisijos pirmininko pavaduotojas, kuris nesant komisijos pirmininko, vykdo komisijos pirmininko
funkcijas.
8. Pagrindinė komisijos veiklos forma yra komisijos posėdžiai. Komisijos posėdžiai
organizuojami atsižvelgiant į klausimų svarbą ir aktualumą.
9. Komisijos posėdis yra teisėtas, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė visų komisijos
narių.
10. Komisijos posėdžius kviečia, nustato jų vietą ir laiką bei jiems pirmininkauja komisijos
pirmininkas, o jei jo nėra – komisijos pirmininko pavaduotojas.
11. Komisijos pirmininkas pirmininkauja komisijos posėdžiams.
12. Savivaldybės administracijos direktorius paskiria komisijos sekretorių.
13. Komisijos posėdžių protokolus pasirašo komisijos pirmininkas ir posėdžio sekretorius.
14. Komisijos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma,
atviru balsavimu. Balsams pasiskirsčius po lygiai, balsavimo rezultatus nulemia posėdžio
pirmininko balsas.
15. Visuose nuostatuose neaptarti klausimai nagrinėjami Lietuvos Respublikos norminių teisės
aktų, Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento ir kitų Elektrėnų savivaldybės tarybos
sprendimų nustatyta tvarka.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Komisijos posėdžių protokolai, susirašinėjimo medžiaga ir kiti dokumentai saugomi
Elektrėnų savivaldybės administracijoje, vadovaujantis dokumentų saugojimą reglamentuojančiais
teisės aktais.
17. Šie nuostatai gali būti pakeisti, papildyti ar panaikinti savivaldybės tarybos sprendimu.
_______________________________________

