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PLANAVIMO IR PLĖTROS SKYRIAUS NUOSTATAI 
 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 
1. Planavimo ir plėtros skyrius (toliau vadinamas - skyrius) yra Šilutės rajono savivaldybės 

administracijos struktūrinis padalinys. Skyrių steigia Šilutės rajono taryba. 

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos normatyviniais aktais, Šilutės rajono 

savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais 

nuostatais. 

3. Skyriaus vedėjas ir specialistai į darbą priimami vadovaujantis LR valstybės tarnybos įstatymu. 

 

II SKYRIUS 

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 
4. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra: 

4.1. kurti Šilutės rajono plėtros strategiją, organizuoti ir koordinuoti jos įgyvendinimą; 

4.2. skatinti investicijų pritraukimą į Šilutės rajono savivaldybę. 

5. Skyrius, vykdydamas jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: 

5.1. rengia ir koordinuoja Šilutės rajono savivaldybės tarptautinio ir vietinio bendradarbiavimo 

programas ir projektus papildomam finansavimui gauti; 

5.2. kaupia, sistemina ir teikia Savivaldybės darbuotojams ir įstaigoms informaciją apie 

bendradarbiavimo partnerius, tarptautines organizacijas ir jų veiklą; 

5.3. renka, sistemina ir teikia Savivaldybės darbuotojams ir įstaigoms informaciją apie tarptautines 

ir vietines finansavimo programas, fondus, jų finansavimo sąlygas; 

5.4. teikia metodinę paramą projektų ir programų rengimo klausimais; 

5.5. vykdo užsienio partnerių paiešką projektams įgyvendinti; 

5.6. palaiko ryšius su užsienio partneriais; 

5.7. kaupia, sistemina ir teikia informaciją apie Šilutės rajono savivaldybės plėtros galimybes, 

smulkaus ir vidutinio verslo situaciją užsienio partneriams ir kitoms suinteresuotoms institucijoms; 

5.8. palaiko ryšius su ekonominę plėtrą stimuliuojančiomis institucijomis (ministerijomis, pramonės 

ir prekybos rūmais, verslo centrais, savivaldybių asociacija ir kt. institucijomis); 

5.9. organizuoja Šilutės rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo veiklą; 

5.10. formuoja ir įgyvendina Šilutės rajono savivaldybės plėtros strategiją, koordinuoja strateginių 

plėtros ir veiklos planų parengimą, įgyvendinimą ir monitoringą; 

5.11. organizuoja tikslinių programų ir projektų rengimą; 

5.12. analizuoja investicinę aplinką rajone, teikia siūlymus, skatinančius investicijų pritraukimą į 

rajoną; 

5.13. analizuoja ir prognozuoja rajono ekonominę- socialinę raidą. 

5.14. inicijuoja projektus skatinančius turizmo ir verslo infrastruktūros plėtrą. 

5.15. rengia Tarybos sprendimų projektus, klausimais, priskirtais skyriaus kompetencijai. 



III SKYRIUS 

TEISĖS IR PAREIGOS 

 

6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę: 

6.1. gauti reikalingą informaciją iš Savivaldybės skyrių, tarnybų, biudžetinių įstaigų ir 

organizacijų, savivaldybės įmonių ir institucijų jos funkcijų vykdymui; 

6.2. pagal savo kompetenciją rengti ir teikti svarstymui Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimų 

projektus ir administracijos direktoriaus įsakymus; 

6.3. vykdyti susirašinėjimą su Lietuvos Respublikos, Šilutės rajono savivaldybės įmonėmis, 

įstaigomis ir organizacijomis bei gyventojais savo kompetencijos ribose; 

6.4. atsakyti pagal savo kompetenciją į gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų pareiškimus, 

skundus ir pasiūlymus, spręsti juose keliamus klausimus; 

6.5. dalyvauti rajono Tarybos posėdžiuose; 

6.6. dalyvauti kituose renginiuose ir atstovauti skyriaus interesus. 

6.7.  
 

                          IV SKYRIUS 

               DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

7. Skyriui vadovauja vedėjas. 

8. Skyriaus vedėjas: 

8.1. atsako už tai, kad skyrius vykdytų jam pavestus uždavinius; 

8.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, Tarybos 

sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų; 

8.3. teikia tvirtinimui skyriaus nuostatus ir skyriaus darbuotojų pareigybės aprašymus; 

8.4. teikia pasiūlymus dėl skyriaus etatų sąrašo patvirtinimo; 

8.5. duoda nurodymus pavaldiems darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą; 

8.6. vertina Skyriaus specialistų darbą ir teikia pasiūlymus dėl jų atlyginimų peržiūrėjimo, 

premijavimo bei drausminių nuobaudų; 

8.7. teikia siūlymus dėl Skyriaus specialistų priėmimo į darbą ir atleidimo. 

8.8. nustatyta tvarka teikia Tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus. 

 
VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

9..Skyrius reorganizuojamas ir likviduojamas Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu, Lietuvos 

Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

9.1. Atleidžiamas iš pareigų skyriaus vedėjas perduoda reikalus, dokumentus ir turtą naujam skyriaus 

vedėjui ar kitam Direktoriaus įgaliotam asmeniui jo įsakyme nurodyta tvarka. 

9.2. Paskutinę atleidžiamo skyriaus darbuotojo darbo dieną jis privalo grąžinti Administracijai darbo 

laikui jam suteiktus įgaliojimus, darbo priemones, kitą inventorių, atsiskaityti už jam patikėtas 

materialines vertybes, grąžinti valstybės tarnautojo pažymėjimą. 

9.3. Šie nuostatai ir jo pakeitimai tvirtinami Direktoriaus įsakymu įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta 

tvarka. 
 

 

----------------------------------------------------------- 


