UŽSIENIO LIETUVIŲ REIKALŲ KOORDINAVIMO
KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisija (toliau – Komisija) vykdo Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2009 m. balandžio 22 d. nutarime Nr. 335 „Dėl Užsienio lietuvių
reikalų koordinavimo komisijos sudarymo“ (Žin., 2009, Nr. 49-1982) nustatytas funkcijas, teikia
Lietuvos Respublikos Vyriausybei siūlymus dėl:
1.1. valstybės santykių su užsienio lietuviais strateginių veiklos krypčių ir jų įgyvendinimo;
1.2. valstybės institucijų veiksmų koordinavimo, stiprinant ryšius su užsienio lietuviais,
įtraukiant juos į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą;
1.3. teisės aktų projektų, susijusių su užsienio lietuvių reikalais, rengimo ar parengtų teisės aktų
projektų tikslingumo.
II. KOMISIJOS POSĖDŽIAI IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA
2. Komisijos posėdžiai rengiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Komisijos pirmininko, vieno
iš Komisijos pirmininko pavaduotojų arba Komisijos narių daugumos siūlymu Komisijos
posėdžiai gali būti rengiami dažniau nei du kartus per metus.
3. Komisijos posėdžius kviečia, jų vietą ir laiką nustato Komisijos pirmininkas. Bendrą
suderintą siūlymą dėl Komisijos posėdžio datos Komisijos pirmininkui pateikia Komisijos
pirmininko pavaduotojai.
4. Komisijos posėdžiams pirmininkauja Komisijos pirmininkas (jo nesant – vienas iš Komisijos
pirmininko pavaduotojų arba kitas Komisijos pirmininko paskirtas asmuo).
5. Posėdyje narių Komisijos pirmininko kvietimu gali dalyvauti ir kiti asmenys – Komisijos
nagrinėjamų klausimų ekspertai, valstybės institucijų ir visuomeninių organizacijų, švietimo ir
kultūros įstaigų atstovai. Šie asmenys posėdyje neturi balso teisės.
6. Komisiją ūkiškai ir techniškai aptarnauja Ministro Pirmininko tarnyba. Rengiant medžiagą
Komisijos posėdžiams taip pat dalyvauja Užsienio reikalų ministerija ir Pasaulio lietuvių
bendruomenės valdyba.
7. Ministro Pirmininko tarnyba apie Komisijos posėdžio datą ne vėliau kaip prieš 60 dienų iki
numatomo posėdžio informuoja Komisijos narius ir Užsienio reikalų ministeriją. Kvietimą
dalyvauti posėdyje kartu su darbotvarkės projektu ir kita Komisijos posėdžiui reikalinga
medžiaga Ministro Pirmininko tarnyba Komisijos nariams išsiunčia ne vėliau kaip prieš 30 dienų
iki numatomo posėdžio. Darbotvarkės projektas turi būti suderintas su Komisijos pirmininko
pavaduotojais.
8. Užsienio reikalų ministerija, gavusi informaciją apie Komisijos posėdžio datą ir siūlomą
darbotvarkę ministerijos tinklalapyje www.urm.lt skelbia pranešimą apie Komisijos posėdį ir
numatomą darbotvarkę.

9. Komisijos sprendimai priimami Komisijos posėdyje dalyvavusių Komisijos narių balsų
dauguma. Komisijos narių balsams pasiskirsčius po lygiai lemia Komisijos posėdžio pirmininko
balsas.
10. Komisijos narys turi teisę raštu pateikti atskirąją nuomonę. Ji pridedama prie Komisijos
posėdžio protokolo.
III. KOMISIJOS POSĖDŽIŲ PROTOKOLAI
11. Komisijos posėdžiai yra protokoluojami. Protokole nurodoma posėdžio data, posėdžio
dalyviai, aprašoma posėdžio eiga ir nurodomi priimti sprendimai.
12. Komisijos posėdžio protokolą ne vėliau kaip per 30 dienų po posėdžio parengia Ministro
Pirmininko tarnyba.
13. Protokolą pasirašo Komisijos posėdžio pirmininkas, prieš tai suderinus su Komisijos
pirmininko pavaduotojais.
14. Pasirašytą Komisijos posėdžio protokolą Ministro Pirmininko tarnyba išsiunčia visiems
Komisijos nariams ir Užsienio reikalų ministerijai.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. Komisijos darbo organizavimo klausimai, kurių nenumato šis reglamentas, sprendžiami
Komisijos posėdžio metu vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (1994, Nr.
43-772, 1998, Nr. 41(1)-1131) ir Lietuvos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 (Žin., 1994, Nr. 63-1238,
2009, Nr. 109-4650), nuostatomis.
16. Informacija apie Komisijos darbą skelbiama interneto tinklalapiuose www.urm.lt ir
www.plbe.org.
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