PATVIRTINTA
VšĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra
direktoriaus 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-19

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS NACIONALINĖS REGIONŲ PLĖTROS AGENTŪROS
TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ SKYRIAUS NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Tarptautinių ryšių skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato VšĮ Nacionalinė regionų
plėtros agentūros (toliau – Agentūra) Tarptautinių ryšių skyriaus (toliau – Skyriaus) uždavinius,
funkcijas, teises ir darbo organizavimą.
2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi VšĮ Nacionalinės regionų plėtros agentūros įstatais,
įsakymais, vidaus tvarkos taisyklėmis.
3. Pagrindinis skyriaus tikslas – tarptautinių ryšių vystymas, koordinavimas bei
plėtojimas su kitomis užsienio institucijomis, įgyvendinant tarptautines programas bei
tarptautinius projektus.
II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
4. Skyriaus uždaviniai yra:
4.1. koordinuoti, stiprinti ir plėtoti Agentūros bendradarbiavimą su užsienio šalių bei
tarptautinėmis organizacijomis;
4.2. dalyvauti

šalies

ir

tarptautiniuose

informaciniuose

renginiuose,

seminaruose,

konferencijose, teikiančiose informaciją apie tarptautines programas, projektus, vykdyti
informacijos sklaidą;
4.3. organizuoti ir vykdyti įstaigų, įmonių ir organizacijų konsultavimą, švietimą ir
mokymą;
4.4. įgyvendinti

žmogiškųjų

išteklių

plėtros

programas,

remiantis

vykdomomis

tarptautinėmis mainų, stažuočių, mokymo programomis, projektais ir priemonėmis.
5. Skyrius atlieka šias funkcijas:
5.1. užmezga, plėtoja Agentūros ir užsienio šalių ryšius;
5.2. rengia tarptautines bendradarbiavimo sutartis, organizuoja jų pasirašymą, kontroliuoja
jų įgyvendinimą;
5.3. dalyvauja prioritetinių sričių tarptautinių projektų ir programų paruošiamajame darbe;
5.4. kaupia ir sistemina iš tarptautinių organizacijų gaunamus dokumentus;
5.5. tvarko gaunamą bei siunčiamą korespondenciją užsienio kalbomis;
5.6. organizuoja vertimą į užsienio ir lietuvių kalbas;
5.7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Agentūros direktoriaus pavedimus.
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Tuo tikslu:
5.8. rengia bei vykdo informacijos sklaidą apie Agentūros teikiamas paslaugas
tarptautiniams partneriams;
5.9. palaiko ryšius su užsienio socialiniais partneriais.
III. SKYRIAUS TEISĖS
6. Skyrius turi teisę:
6.1. pagal savo kompetenciją užmegzti ir palaikyti ryšius su užsienio šalių 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 Lietuvos Respublikos
įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
______________________________
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