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PATVIRTINTA 
VšĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra 

direktoriaus 2010 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. V-11 

 
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS  NACIONALINĖS REGIONŲ PLĖTROS AGENTŪROS  

SOCIALINĖS-EKONOMINĖS PLĖTROS 
 SKYRIAUS NUOSTATAI 

 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Socialinės – ekonominės plėtros skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Viešosios 

įstaigos Nacionalinės regionų plėtros agentūros (toliau – Agentūra) Socialinės – ekonominės 

plėtros skyriaus (toliau – Skyriaus) uždavinius, funkcijas, teises ir darbo organizavimą. 

2.  Skyrius savo veikloje vadovaujasi įstaigos Nacionalinės regionų plėtros agentūros 

įstatais,  įsakymais, vidaus tvarkos taisyklėmis. 

3. Pagrindinis skyriaus tikslas – skatinti ir vykdyti ekonominę ir socialinę plėtrą, mažinant 

socialinio vystimosi skirtumus Šiaurės Lietuvos regionuose. 

 
II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 
4. Skyriaus uždaviniai yra: 

4.1. propaguoti regioninės plėtros iniciatyvas šalyje ir užsienyje; 

4.2. vykdyti integruotą kaimo plėtros programą; 

4.3. skatinti vidaus ir užsienio investicijas Šiaurės Lietuvos probleminiuose regionuose; 

4.4. vykdyti tyrimus verslo, socialinės plėtros ir teritorijų planavimo tyrimams rengti;  

4.5.  įgyvendinti verslo skatinimo, socialinį aktyvumą didinančias, žmogiškųjų išteklių ir kt. 

plėtros programas; 

4.6. informuoti visuomenę apie regionų plėtrą. 

5. Skyrius atlieka šias funkcijas: 

5.1. rengia, koordinuoja, įgyvendina Europos sąjungos regionų plėtros, pasienio 

bendradarbiavimo ir kitas programas bei projektus, skirtus: 

- smulkiajam ir vidutiniam verslui, gamybai; 

- infrastruktūrai plėtoti, modernizuoti;  

- kaimo plėtrai,  

- intelektiniams resursams plėtoti, skatinti; 

- švietimui, mokslui ir socialinei apsaugai; 

- aplinkai saugoti;  

- kitas programas, atitinkančias regioninės plėtros politiką. 

5.2. propaguoja regioninės plėtros iniciatyvas šalyje ir užsienyje; 
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5.3. skatina regionų ir vietos bendruomenių iniciatyvą regioninės plėtros srityje; 

5.4. analizuoja ir sistemina informaciją apie regioninės plėtros galimybes; 

5.5. teikia paslaugas įmonėms, organizacijoms sprendžiant personalo parinkimo, adaptacijos 

ir vystymo klausimus, padeda spręsti kitus žmogiškųjų išteklių plėtros klausimus;  

5.6. organizuoja mokymus regioninės plėtros klausimais. 

 
III. SKYRIAUS TEISĖS 

 
6. Skyrius turi teisę: 

6.1. pagal savo kompetenciją užmegzti ir palaikyti ryšius su socialiniais partneriais bei 

kitomis suinteresuotomis organizacijomis, gauti iš jų informaciją, reikalingą Skyriaus 

uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti. 

 
IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS 

 
7. Skyriui vadovauja vedėjas 

8. Skyriaus vedėjas: 

8.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą; 

8.2. atsako už Skyriui uždavinių ir funkcijų vykdymą; 

8.3. paskirsto pareigas tarp darbuotojų; 

9. Skyriaus vedėjui laikinai nesant jo funkcijas atlieka vedėjo paskirtas asmuo. 

 
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
10. Skyrius pertvarkomas, reorganizuojamas ar likviduojama įstatymų ir kitų teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

______________________________ 


