
PATVIRTINTA 

Kauno miesto savivaldybės mero 

2015 m. birželio 17 d.      

potvarkiu Nr. M-203     

    

PAVADINIMŲ SUMANYMO IR ATMINIMO ĮAMŽINIMO DARBO GRUPĖS 

DARBO REGLAMENTAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šis reglamentas nustato Pavadinimų sumanymo ir atminimo įamžinimo darbo grupės 

(toliau – darbo grupė) sudarymą, darbo organizavimo tvarką, tikslą, funkcijas, teises ir atsakomybę.  

2. Darbo grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės 

aktais ir šiuo reglamentu.  

3. Darbo grupė savo sprendimus priima laikydamasi nešališkumo, objektyvumo, 

lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų. Priimdama sprendimus darbo grupė yra 

savarankiška. 

4. Darbo grupės sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio. 

5. Darbo grupė atskaitinga Kauno miesto savivaldybės ( toliau – Savivaldybė) merui. 

 

II SKYRIUS 

DARBO GRUPĖS SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

6. Darbo grupė sudaroma, jos sudėtis keičiama Savivaldybės mero potvarkiu. 

7. Darbo grupė sudaroma iš Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos 

direktoriaus deleguotų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį. 

8. Darbo grupei vadovauja, darbo posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja darbo grupės 

vadovas. Darbo grupės vadovo atostogų, ligos ar komandiruotės metu jo funkcijas atlieka darbo 

grupės vadovo pavaduotojas. 

9. Darbo grupės veiklos forma yra posėdžiai. 

10. Darbo grupės vadovas sudaro posėdžio darbotvarkę ir ne vėliau kaip prieš vieną darbo 

dieną iki posėdžio su ja supažindina darbo grupės narius. Darbo grupės posėdžio darbotvarkė gali 

būti keičiama posėdžio metu, jei tam pritaria dauguma posėdyje dalyvaujančių darbo grupės narių.  

11. Darbo grupės posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė darbo grupės 

narių. 
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12. Darbo grupės posėdžių medžiagą rengia ir posėdžius protokoluoja darbo grupės 

sekretorius. Jis nėra darbo grupės narys. Jei darbo grupės sekretorius negali dalyvauti posėdyje, 

darbo grupės vadovas (posėdžio pirmininkas) paskiria iš darbo grupės narių to posėdžio sekretorių. 

Darbo grupės posėdžių protokolus pasirašo darbo grupės vadovas (posėdžio pirmininkas) ir darbo 

grupės sekretorius.  

13. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių darbo grupės narių balsų dauguma. Jei 

balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra darbo grupės vadovo (posėdžio pirmininko) balsas. 

Atskiroji darbo grupės narių nuomonė įrašoma į protokolą.  

14. Darbo grupės posėdžiuose patariamojo balso teise dalyvauja Savivaldybės mero 

potvarkyje dėl darbo grupės sudarymo nurodyti asmenys. 

15. Darbo grupės posėdžių protokolus ir kitus su darbo grupės veikla susijusius dokumentus 

tvarko darbo grupės sekretorius. Darbo grupės dokumentai saugomi Savivaldybės administracijos 

Dokumentų skyriuje. 

 

III SKYRIUS 

DARBO GRUPĖS TIKSLAS IR FUNKCIJOS 

 

16. Darbo grupės tikslas – padėti Savivaldybės tarybai ir Savivaldybės administracijai 

spręsti juridinių asmenų, kuriuos steigia arba kuriuos steigiant dalyvauja Savivaldybė, pavadinimų, 

pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams, kitiems Savivaldybės teritorijoje esantiems ir 

Savivaldybei nuosavybės teise priklausantiems objektams suteikimo ir keitimo klausimus, taip pat 

svarbių istorinių datų ir įvykių, krašto istorijai ir kultūrai nusipelniusių asmenų atminimo įamžinimo 

klausimus. 

17. Darbo grupė atlieka šias funkcijas: 

17.1. nagrinėja Savivaldybės administracijos padalinių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir 

asmenų prašymus ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl: 

17.1.1. juridinių asmenų, kuriuos steigia arba kuriuos steigiant dalyvauja Savivaldybė, 

pavadinimų; 

17.1.2. pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems Savivaldybės teritorijoje 

esantiems ir Savivaldybei nuosavybės teise priklausantiems objektams suteikimo, keitimo ir 

panaikinimo; 

17.1.3. įžymių asmenų atminimo, svarbių įvykių ir datų įamžinimo tikslingumo ir 

įamžinimo būdo; 

17.1.4. atminimo lentų tekstų; 
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17.2. rūpinasi juridinių asmenų, kuriuos steigia arba kuriuos steigiant dalyvauja 

Savivaldybė, pavadinimų ir gatvių, pastatų, statinių ir kitų Savivaldybės teritorijoje esančių ir 

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimų prasmingumu ir taisyklingumu, 

pavadinimų, kurie yra istorinis Kauno miesto paveldas, išsaugojimu. 

 

IV SKYRIUS 

DARBO GRUPĖS TEISĖS 

 

18. Darbo grupė, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi šias teises: 

18.1. pagal savo kompetenciją teikti pasiūlymus Savivaldybės tarybai, Savivaldybės 

administracijos padaliniams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms ir asmenims; 

18.2. kviesti į darbo grupės posėdžius Savivaldybės tarybos narius, Savivaldybės 

administracijos, įmonių, įstaigų, organizacijų atstovus ir privačius asmenis; 

18.3. gauti iš Savivaldybės administracijos padalinių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir 

pareigūnų darbo grupės darbui reikalingą informaciją ir dokumentus; 

18.4. siūlyti pakeisti ir papildyti šį reglamentą. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Šis reglamentas gali būti keičiamas Savivaldybės mero potvarkiu. 

20. Darbo grupės nariai, pažeidę Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šį reglamentą, atsako 

Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

______________________ 


