PATVIRTINTA
Panevėžio miesto savivaldybės tarybos
2019 m. kovo d. sprendimu Nr.
PANEVĖŽIO MIESTO PRAMONĖS 4.0 VYSTYMO PATARĖJŲ TARYBOS
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Panevėžio miesto Pramonės 4.0 vystymo patarėjų tarybos (toliau – Tarybos) nuostatai
(toliau – Nuostatai) reglamentuoja Tarybos tikslus, uždavinius, funkcijas ir darbo organizavimo
tvarką.
2. Taryba yra kolegialus organas, siūlantis sprendimus, patarimus, teikiantis konsultacijas
siekiant progresyvaus Pramonės 4.0 strategijos vystymo Panevėžio mieste ir regione (toliau ‒
Strategijos).
3. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.
4. Tarybos darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo ir nešališkumo
principais.
II SKYRIUS
TARYBOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
5. Tarybos tikslas – formuluoti aiškią ir kryptingą Strategiją ir ją koordinuoti, siekiant
progresyviai įgyvendinti Pramonės 4.0 ekonominio vystymosi kryptį Panevėžio mieste ir regione.
6. Tarybos uždaviniai – įvertinti ir numatyti Pramonės 4.0 vystymo Panevėžio mieste ir
regione strategines gaires, priimti ir teikti strateginius sprendimus, atsižvelgiant į Panevėžio miesto
ir regiono savivaldos, verslo, švietimo ir mokslo institucijų bei visuomenės poreikius.
7. Taryba atlieka šias funkcijas:
7.1. tiria ir analizuoja Pramonės 4.0 vystymosi pokyčius Panevėžio mieste, regione, šalyje ir
tarptautiniu mastu, svarsto kylančių problemų sprendimo būdus, teikia rekomendacijas ir pasiūlymus,
kaip spręsti šias problemas;
7.2. nagrinėja ir teikia Panevėžio miesto savivaldybės (toliau ‒ Savivaldybės) institucijoms
pasiūlymus dėl politinės, ekonominės, socialinės ir technologinės aplinkų gerinimo kuriant ir
įgyvendinant miesto strateginį planą;
7.3. teikia Savivaldybės, regiono ir nacionalinėms institucijoms pasiūlymus dėl ekonominės
aplinkos gerinimo, galiojančių teisės aktų ir rengiamų teisės aktų, susijusių su ekonominės aplinkos
tobulinimu, projektų;
7.4. vykdo kitą Lietuvos Respublikos teisės aktams ir Nuostatams neprieštaraujančią veiklą,
atitinkančią Nuostatuose numatytus tikslus ir uždavinius.
III SKYRIUS
TARYBOS TEISĖS
8.

Taryba, atlikdama funkcijas, turi teisę:
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8.1. gauti iš valstybės ir Savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų ir kitų
subjektų informaciją, kurios reikia Tarybos funkcijoms atlikti;
8.2. kviestis į posėdžius Savivaldybės ir valstybės institucijų, įstaigų ir organizacijų,
vartotojų teisių apsaugą užtikrinančių institucijų, kolektyvinio atstovavimo subjektų, atstovaujančių
darbuotojų teisėms ir interesams, atstovus, nepriklausomus ekspertus, patarėjus, mokslo ir kitus
suinteresuotus visuomenės atstovus;
8.3. skleisti visuomenei informaciją apie savo veiklą, organizuoti diskusijas Pramonė 4.0
ekonominio vystymosi klausimais;
8.4. teikti Nuostatų pakeitimus ir papildymus.
IV SKYRIUS
TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS
9. Taryba formuojama neribotam laikui.
10. Naujus narius į Tarybą priima, pakeičia ir (arba) atšaukia esami Tarybos nariai bendru
sutarimu arba, jo nepasiekus, balsavimu Tarybos koordinatoriaus (toliau – Koordinatorius) teikimu.
Tarybos sudėtis keičiama Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu.
11. Tarybą sudaro aukštos kompetencijos specialistai (ekspertai, konsultantai),
atstovaujantys Panevėžio regiono verslą, švietimo ir mokslo institucijas, viešąjį sektorių, taip pat
nepriklausomi ekspertai, turintys aukštas kompetencijas Pramonės 4.0, robotikos (skaitmeninimo,
inovacijų) ir susijusiose srityse.
12. Tarybos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas (-ai) ir Koordinatorius paprasta balsų
dauguma išrenkami vieneriems metams pirmojo posėdžio metu. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai,
balsuojama iš naujo.
13. Tarybos pirmininko pavaduotojas, nesant Tarybos pirmininko, atlieka jo funkcijas.
14. Tarybos veikloje dalyvaujančių asmenų darbas neatlygintinas.
15. Pagrindinė Tarybos darbo forma yra posėdžiai. Tarybos nariai, neturintys galimybės
dalyvauti posėdžiuose, savo nuomonę gali pareikšti elektroninėmis priemonėmis.
16. Taryba renkasi ne rečiau kaip 4 kartus per metus. Neeilinis posėdis gali būti sušauktas
Tarybos pirmininko, Koordinatoriaus iniciatyva arba 1/2 Tarybos narių reikalavimu.
17. Koordinatorius, esant poreikiui, į Tarybos posėdžius kviečia tam tikros srities
specialistus, ekspertus ir (ar) konsultantus.
18. Tarybos Koordinatorius:
18.1. organizuoja Tarybos darbą;
18.2. šaukia Tarybos posėdžius ir tvirtina jų darbotvarkes;
18.3. atsako už posėdžių protokolų parengimą;
18.4. atstovauja Tarybai viešojo administravimo institucijose, įstaigose visais klausimais,
susijusiais su jos veikla;
18.5. techniškai aptarnauja Tarybą.
19. Tarybos posėdžio darbotvarkę ir joje numatytų svarstyti klausimų dokumentus
Koordinatorius išsiunčia el. paštu Tarybos nariams ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki posėdžio.
20. Taryba siekia priimti sprendimus bendru sutarimu. Kai bendras sutarimas
nepasiekiamas, sprendimas priimamas posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių ir elektroninėmis
priemonėmis savo nuomonę pareiškusių Tarybos narių balsų dauguma, atviru balsavimu. Esant
vienodam balsų skaičiui, sprendimą lemia Tarybos pirmininko balsas.
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21. Tarybos sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio. Tarybos sprendimai įforminami
Tarybos posėdžių protokolais, kuriuos pasirašo Tarybos pirmininkas ir Koordinatorius.
22. Pasirašytas Tarybos posėdžio protokolas išsiunčiamas el. paštu Tarybos nariams ne
vėliau kaip per 2 darbo dienas po Tarybos posėdžio.
23. Tarybos priimti sprendimai, išvados ir nuomonės po posėdžio pateikiami atitinkamoms
Savivaldybės ir kitoms institucijoms, rengiančioms ir svarstančioms sprendimus Tarybos aptartais
klausimais.
24. Už elgesį, žeminantį Tarybos vardą, melagingos informacijos pateikimą ir (ar)
konfidencialios informacijos paviešinimą, Koordinatorius turi teisę atšaukti Tarybos narį iš užimamų
pareigų.
25. Tarybos posėdžiai vyksta patalpose, kurias numato Tarybos Koordinatorius.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
26. Tarybos nariai už savo veiklą atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
27. Už Tarybos veiklos dokumentų saugojimą atsakingas Koordinatorius.
28. Nuostatai keičiami, papildomi ar panaikinami Savivaldybės tarybos sprendimu.
_______________

