PATVIRTINTA
Sakiq rajono savivaldybés
administracij os direktoriaus
2021m. rugséjo d. isakymu Nr. AT-

S,Lrn¿ RAJoNo sAvrvALDyBES 20rt-.2024 METV srRATEcrNIo pLETRos pLANo
DARBO GRUPES NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Sie nuostatai nustato Sakiq rajono savivaldybes 2018-2024 metq strateginio plétros plano
darbo grupès (toliau - darbo grupes) sudarym4, darbo organizavimq, funkcijas, teises ir atsakomybç.
2. Darbo grupe savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymu
Lietuvos Respublikos strateginio valdymo istatymu, Lietuvos Respublikos vyriausybes nutarimu
patvirtinta Strateginio valdymo metodika, Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybès nutarimais, rajono savivaldybês tarybos sprendimais, patvirtintu Strateginio planavimo
rajono savivaldybéje organizavimo tvarkos apra5u, rajono savivaldybês administracijos direktoriaus
isakymais ir Siais nuostatais.

3.

Darbo grupe savo sprendimus priima laikydamasi ne5ali5kumo, objektyvumo,

lygiateisiSkumo ir nediskriminavimo principq.

II SKYRIUS
DARBO GRUPES TIKSLAI IR FUNKCIJOS

-

4. Darbo grupês veiklos tikslas koordinuoti Sakiq rajono savivaldybês2018-2024 metq
strateginio pletros plano rengim4 ir vykdyti igyvendinimo prieZiür4.
5. Darbo grupê vykdo ir strateginio veiklos plano suderinamumo su strateginiu pletros planu
ir kitais strateginio planavimo dokumentais stebêsen4.
6. Darbo grupe, pagal kuruojam4 sriti, kasmet perZiuri ir vertina strateginiq pokyðiq dali,
strateginio veiklos plano rengimo laikotarpiu, esant poreikiui siülo patikslinti ar atnaujinti.
7. Darbo grupe teikia pasiulymus del strateginio pletros plano prioritetq, tikslq, uZdaviniq,
priemoniq ar kitq sudedamqjq daliq Sakiq rajono savivaldybes 20181024 metq strateginio pletros
plano rengimo ir igyvendinimo prieZiäros komisijai (toliau - Komisijai).
8. Strateginio planavimo darbo grupês, susijusios su atskirq veiklos sriðiq pletra, sudaromos
Komisijos iniciatyva, strateginio plétros plano projektui parengti bei vykdyti igyvendinimo prieZiür4.
9. Strateginio planavimo darbo grupes teikia pasiülymus pagal atskiras veiklos sritis
Komisijai.
10. Strateginio planavimo darbo grupès, sudarytos Komisijos iniciatyva, aprobuoja bei svarsto
gautus pra5ymus ar pasiulymus strateginio pletros plano projektui ir parengti galutiniam Komisijos
svarstymui Sakiq rajono savivaldybês 2018-2024 metq strateginio plètros plano projekt4.
11. Strateginio planavimo darbo grupes i5 gautq pra5ymq ir pasiülymq strateginio pletros
plano projektui, po darbo grupiq svarstymq, parengia Komisijai Sakiq rajono savivaldybes
2018-2024 metq strateginio plètros plano projekt4 svarstymui.
12. Darbo grupe atlieka Sias funkcijas:
12.1. aprobuoja savivaldybes veiklos sritis ir uZdavinius, jq prioritetus;
12.2. aptobuoja savivaldybes veiklos strateginius veiklos tikslus;

12.3. aprobuoja Sakiq rajono savivaldybes strateginio plètros plano, veiklos plano, kitq
strateginio planavimo dokumentq projektus, teikiamus Sakiq rajono savivaldybes admlnistracijos
direktoriui, Komisij ai, Sakiq rajono savivaldybes tarybai;
12.4. ivertina rajono savivaldybes veiklos plano programq tarpusavio suderinamum4 ir
suderinamum? su Sakiq rajono savivaldybes strateginiu pletros planu, Sakiq rajono savivaldybês
teritorijos bendruoju planu, teikia pastabas bei pasiülymus Komisijai, parengia Sakiq rajono
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savivaldybe s 20 18-2024 metq strateginio pletros plano projekt4.

12.5. lvertina Sakiq rajono savivaldybès strateginio plètros ir veiklos planq projektuose
pateikt4 savivaldybê,s aplinkos, iStekliq ir SSGG analizç, teikia pastabas ir pasiälymus;
12.6. derina Sakiq rajono savivaldybès strateginiq planq projektus, kitq strateginio planavimo
dokumentq projektus su atsakingais uZ svarstomas stirtis skyriais ar specialistais, skyriumi atsakingu
uZ strateginiplanavim4, kitais atitinkamais savivaldybes struktäriniais padaliniais, kitomis strateginio
planavimo darbo grupèmis;
12.7.teikia pasiülymus dèl savivaldybes strateginio pletros plano ir savivaldybès strateginio
veiklos plano tikslinimo;
12.8. ivertina savivaldybes tarybos nariq, savivaldybès administracijos darbuotojq,
visuomenés ekspertr¡ pasiulymus pateiktus darbo grupei;

12.9. aprobuoja Sakiq rajono savivaldybes strateginio plètros planui rengti teikiamus
dokumentq projektus pateiktus darbo grupei i5 anksto arba darbo grupes posêdZio metu.

III SKYRIUS
DARBO GRUPES TEISES IR PAREIGOS
13. Darbo grupê turi teisç:
13.1. gauti i5 rajono savivaldybês administracijos padaliniq vis4 informacij4, reikaling4 jai
pavestoms funkcij oms atlikti;
13.2. i5kilus bätinybei, kviesti kitq savivaldybes administracijos padaliniq specialistus,
ekspertus;
13.3. siälyti pakeisti ir papildyti Sias nuostatas.
14. Darbo grupe privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisès aktq reikalavimq.

IV SKYRIUS
DARBO GRUPES SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

ir darbo nuostatus tvirtina ir keiõia Sakiq rajono
savivaldybès administracij os direktorius savo isakymu.
16. Darbo grupe sudaroma i5 savivaldybês administracijos darbuotojq. Idarbo grupes sudeti
gali büti itraukti ir Sakiq rajono savivaldybes tarybos nariai ir kiti visuomenes atstovai gavus jq
ra5ti5k4 sutikim4 dalyvauti darbo grupes veikloje.
17. Darbo grupês veiklai vadovauja darbo grupes vadovaso kaijo nera-darbo grupês vadovo
pavaduotojas. Darbo grupes vadovas, pavaduotojas ir kiti darbo grupes nariai skiriami savivaldybès
administracij os direktoriaus isakymu.
18. Darbo grupès vadovas sudaro posedZio darbotvarkç ir ne veliau kaip prie5 I darbo dien4
iki posedZio pateikia j4 darbo grupès nariams.
19. Darbo grupês posedZio darbotvarke del svarbiq prieZasðiq gali buti keiðiama darbo grupès
posedZio metu, jei uZ tai balsuoja dauguma posedyje dalyvaujanðiq darbo grupes nariq.
20. Darbo grupés posèdZius Saukia irjiems pirmininkauja darbo grupes vadovas, kaijo nèra, darbo grupês vadovo pavaduotojas
21. Darbo grupe sprendimus priima posedZiuose. Posedis laikomas teisetu, jei jame daugiau
kaip puse darbo grupés nariq.
22. Darbo grupes sprendimai priimami paprasta balsq dauguma. Jeigu balsai pasiskirto po
lygiai, lemi4 darbo grupes posêdZio pirmininko balsas.
23. Darbo grupes posedZiq metu daromas garso ira5as, kuris laikomas posedZio protokolu.
Kai daromas garso iraSas, sura5oma informacinè pa?yma, kurioje nurodoma darbo grupès posedZio
data, darbo grupés posedZio pradZios ir pabaigos laikas, pavadinimas, pirmininkas, sekretorius, darbo
grupes posèdyje dalyvaujantys darbo grupes nariai ir kiti dalyviai, nurodoma posèdZio susirinkimo
esme (priedas). Sura5yta informacinë paíyma ikeliama ¡ DVS kartu su garso ira5u. Darbo grupes
posedZio informacinç paLymq pasira5o Darbo grupès posedZio sekretorius ir Darbo grupes posêdZio
15. Darbo grupç sudaro, jos sudêti

pirmininkas.
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24. Jei dêl nepaprastosios padeties, ekstremaliosios situacijos ar karantino Darbo grupês
posêdZiai negali vykti darbo grupes nariams posêdyje dalyvaujant fizi5kai, Darbo grupês posèdZiai
gali vykti nuotoliniu btidu realiuoju laiku elektroniniq ry5iq priemonemis.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
25. Darbo grupes protokolai ir kiti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentq ir
archyvq istatymo ir kitq teises aktq nustatyta tvarka ir terminais.
26. Darbo grupès nuostatai gali büti keiðiami, papildomi ir atnaujinami Savivaldybes
direktoriaus isakymu.
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Sakiq rajono savivaldybès 20 I 8-2.024
metq strateginio pletros plano darbo
grupês nuostatq
priedas

Sarrq RAJoNo SAVTvALDvBES 20rç2024 METV srRATEcINro pLETRos pLANo
DARBO GRUPÉS

INFORMACINÉ PAZYMA

Data

K.
Nr

Darbo grupês posedZio data:
Darbo grupes posedZio pradZios ir pabaigos laikas:
Darbo grupes posedZio pavadinimas:
Darbo grupês posêdZio pirmininkas:
Darbo grupès posedZio sekretorius:
Darbo grupès posèdyje dalyvaujantys darbo grupês nariai:
Darbo grupès posêdyje nedalyvavç darbo grupès nariai:
Darbo grupes posèdyje dalyvaujantys

kiti darbo grupes dalyviai

Darbo grupês posèdZio susirinkimo esme:

Darbo grupes sekretorius
(para5as)

(vardas, pavarde)

(para5as)

(vardas, pavarde)

Darbo grupés pirmininkas

DETALUS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Sakiq rajono savivaldybè

Dokumento pavadinimas (antra5tê)

Dêl rajono savivaldybès 2018-2024 metq strateginio pletros
plano darbo grupiq sudarymo

Dokumento registracijos data
Dokumento gavimo data
regÍstracijos numeris

ir numeris

2021-09-09 Nr. AT-745

ir dokumento gavimo

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-VI.O

Para5o paskirtis

Pasira5ymas

Para54 sukürusio asmens vardas, pavardê
Para5o sukürimo data

ir

pareigos

ir laikas

Dainius Grinceviðius Administracijos direktorius
2021-09-0917:11

Para5o formatas

Trumpalaikio galioj imo (XAdES-T)

Laiko ãymoje nurodytas laikas

2021-09-0917:ll

Informacija apie sertifikavimo paslaugq teikèj

4

Sertifikato galiojimo laikas

ADIC CA-B
2021-02-22

1

l:08 - 2024-02-22 11:08

Informacija apie büdus, naudotus metaduomenq
vientisumui uZtikrinti
Pagrindinio dokumento priedq skaiõius

I

PagrÍndinio dokumento pridedamq dokumentr¡ skaiðius

0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)
Pridedamo dokumento pavadinimas (antra5té)
Pridedamo dokumento registracijos data

Darbo grupiu_Nuostatai _nauja redakcija 202 1_09.docx

ir numeris

Programinès irangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20210907.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

Tikrinant dokument4 nenustatyta jokiq klaidq (2021 -09-27)

(-ir¡) para5o (-q) tikrinim4 (tikrinimo data)

Elektroninio dokumento nuoraSo atspausdinimo data ir j4
atspausdings darbuotojas
Paie5kos nuoroda

Papildomi metaduomenys

2021 -09 -27 nuoraðq suformavo In grida Maksvyti ene

