


VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS NACIONALINĖS REGIONŲ PLĖTROS AGENTŪROS 
REGIONŲ TYRIMŲ IR INOVACIJŲ  

SKYRIAUS NUOSTATAI 
 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Regionų tyrimų ir inovacijų skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Viešosios įstaigos Nacionalinės 

regionų plėtros agentūros (toliau – Agentūra) Regionų tyrimų ir inovacijų skyriaus (toliau – Skyriaus) uždavinius, 

funkcijas, teises ir darbo organizavimą.  

2.  Skyrius savo veikloje vadovaujasi agentūros įstatais, įsakymais, vidaus tvarkos taisyklėmis.  

3. Pagrindinis skyriaus tikslas - vykdyti taikomuosius tarpdisciplininius regionų socialinės, kultūrinės, 

ekonominės ir politinės plėtros tyrimus, rengti ir įgyvendinti nacionalinius ir tarptautinius projektus, teikti konsultacijas 

regionų tyrimų ir inovacijų srityse. 

 

 

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 
 

4. Skyriaus uždaviniai yra:  

4.1. inicijuoti, rengti ir įgyvendinti nacionalinius ir tarptautinius projektus, susijusius su inovacijomis ir 

prisidedančius prie regionų plėtros ir gero valdymo; 

4.2. vykdyti taikomuosius tarpdisciplininius regionų socialinės, kultūrinės, ekonominės ir politinės plėtros 

tyrimus; 

4.3. inicijuoti ir vykdyti tyrimus prisidedant prie regiono plėtros ir inovacijų diegimo; 

4.4. informuoti ir šviesti visuomenę, teikti konsultacijas nacionalinių ir tarptautinių regionų plėtros ir inovacijų 

diegimo programų klausimais; 

4.5. dalyvauti Lietuvoje ir užsienyje vykdomuose nacionalinių ir tarptautinių projektų, regiono plėtros ir 

inovacijų diegimo tyrimų mokymuose, mugėse bei konsultacijose, taip plečiant kompetencijas vykdomos veiklos 

srityje. 

 

5. Skyrius atlieka šias funkcijas:  

5.1. inicijuoja, rengia, koordinuoja ir įgyvendina nacionalines ir tarptautines regionų plėtros, pasienio 

bendradarbiavimo ir kitas programas bei projektus; 

5.2. organizuoja mokymus, konferencijas ir kitus renginius bei teikia konsultacijas regioninės plėtros ir 

inovacijų klausimais;  

5.3.  bendradarbiauja su ES ir kitų užsienio šalių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, esant poreikiui 

pasitelkia specialistus iš kitų institucijų ar organizacijų. 

 

 

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;  

6.2. dalyvauti nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, teikti konsultacijas regionų tyrimų ir inovacijų 

srityse, rengti susitikimus, paskaitas, seminarus, diskusijas, konferencijas, atlikti taikomuosius tarpdisciplininius 

regionų socialinės, kultūrinės, ekonominės ir politinės plėtros tyrimus. 

 

 

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.  

______________________________ 


