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LIETUVOS GEOGRAFŲ DRAUGIJOS EKSPERTŲ TARYBOS NUOSTATAI 

I. Bendrosios nuostatos 

1. Lietuvos geografų draugijos Ekspertų tarybos (toliau – Tarybos) tikslas – 

pateikti profesionalias išvadas geografijos mokslo ir mokymo, kraštotvarkos 
klausimais, kitais visuomenei svarbiais klausimais, kurios prisidėtų prie 
Lietuvos geografų draugijos (toliau – Draugija) tikslų ir uždavinių įgyvendinimo 

ir geografijos mokslo reikšmės stiprinimo. 
2. Tarybos ir jos ekspertų veikla yra laisvanoriška. 

3. Tarybos išvados laikomos oficialia Draugijos nuomone.  
4. Tarybos nariais gali būti Draugijos nariai, turintys daktaro mokslinį laipsnį 
arba 5 metų praktinio darbo patirtį geografijos taikymo ir kraštotvarkos srityse. 

Geografijos mokymo srities ekspertais gali būti mokytojai–ekspertai. 
5. Tarybos narių sąrašą trejų metų kadencijai, Draugijos valdybos teikimu, 
tvirtina Draugijos suvažiavimas. Tarybos narių kompetencijos sritys, gyvenimo 

ir darbinės veiklos aprašymas (CV) pateikiami Draugijos interneto svetainėje. 
6. Tarybos išvados yra viešos.  

7. Taryba kasmet atsiskaito Draugijos suvažiavimui apie nuveiktą darbą.  

II. Tarybos struktūra ir funkcijos 

8. Tarybą sudaro 11 narių. Tarybos darbui vadovauja Tarybos primininkas, 
renkamas Tarybos narių balsų dauguma iš Tarybos narių sąrašo.  
9. Atskirais atvejais (Tarybos narių liga, didelis užimtumas, esant specifinės 

kompetencijos poreikiui) Tarybos pirmininkas gali kreiptis ir kviesti laikinai 
dalyvauti Tarybos veikloje (teikti išvadas) kitus Draugijos narius. 

10. Taryba vykdo šias funkcijas: 
10.1. teikia valstybės ir savivaldybės institucijoms, bendruomenėms, 

kitoms asociacijoms pasiūlymus dėl geografijos mokslui, mokymui (edukacijai), 

visai visuomenei ir krašto tvarkymui svarbių problemų sprendimo; 
10.2. nagrinėja valstybės ir savivaldybės institucijų, bendruomenių, kitų 

asociacijų paklausimus, susijusius su geografijos ir Draugijos interesais, 
analizuoja teisės aktų, normatyvų, metodikų projektus, teritorijų planavimo 
dokumentus ir viešųjų erdvių tvarkymo, kitų objektų vystymo projektus ir savo 

kompetencijos ribose formuluoja išvadas, pasiūlymus dėl jų tobulinimo; 
10.3. atstovauja Draugiją darbo grupėse, komisijose, viešose diskusijose, 

teritorijų planavimo ir strateginio planavimo dokumentų ir kitų projektų 

viešuosiuose svarstymuose; 



 

 

10.4. Esant poreikiui, 1 punkte nurodytais klausimais ir 10.1–10.3 

punktuose išvardintais atvejais taryba atlieka ekspertizę. Ekspertize laikomas 
užsakomas specialus situacijos ar teritorijos tyrimas, analizė, įvertinimas tam 

tikru požiūriu, kuomet patiekiami ir analizuojami duomenys, pateikiamas jų 
aktualus vertinimas, detaliai komentuojamos teisės aktų nuostatos. 

III. Tarybos narių teisės ir pareigos 

11. Tarybos nariai, vykdydami savo funkcijas, turi teisę: 
 11.1. Draugijos vardu kreiptis į valstybės, savivaldybių ir kitas įmones, 

įstaigas ir organizacijas ir gauti iš jų informaciją, reikalingą funkcijoms vykdyti; 
 11.2. už ekspertizės atlikimą gauti atlyginimą Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka. 
12. Tarybos nariai, vykdydami savo funkcijas, privalo: 
 12.1. sąžiningai, nepriklausomai, sutartais terminais pareikšti savo 

profesionalią nuomonę svarstomais klausimais; 
 12.2. informuoti Tarybos pirmininką, jei yra numatomi svarstyti jų 
parengti (arba įmonių, kuriose dirba šie ekspertai) projektai ir tais atvejais 

nusišalinti nuo ekspertinės veiklos. 

VI. Tarybos darbo organizavimas 

13. Ekspertų Tarybos darbas vykdomas posėdžių forma ir įforminamas 
protokolu ar išvadomis. Tarybos posėdžiui vadovauja Tarybos pirmininkas. 

14. Taryba gali būti kviečiama nagrinėti klausimus, kuriuos oficialiai, kartu su 
susijusia medžiaga Draugijai pateikia Draugijos nariai, valstybės, savivaldybių 
institucijos, bendruomenės. 

15. Esant poreikiui atlikti ekspertizę sudaroma darbų sutartis tarp ekspertizę 
užsakiusios šalies ir Draugijos. Ekspertizės užsakovas pagal pateiktą 

išankstinio apmokėjimo sąskaitą iki posėdžio dienos sumoka sutartyje su 
Draugija sutartą mokestį už ekspertizės atlikimą. 
16. Tarybai pateikti klausimai, jei nėra objektyvių trukdžių, turi būti išnagrinėti 

ne vėliau, kaip per 30 dienų nuo klausimo pateikimo. Atskirais atvejais 
(reikalinga papildoma informacija ir pan.) šalių sutarimu terminai gali būti 

pratęsti. 
17. Taryboje svarstoma medžiaga ekspertizės atlikimo laikotarpiu turi būti 
pateikiama Draugijos interneto svetainėje, užtikrinant, kad Draugijos nariai 

galėtų pareikšti savo nuomonę šiais klausimais. 
18. Taryba gali kviesti į posėdžius kitus specialistus, reikalingus konkrečiam 
svarstomam klausimui įvertinti. 

19. Tarybos darbo rezultatas – protokolu fiksuojamos Tarybos narių nuomonės 
ir bendras sprendimas, išvados arba ekspertizė, kurį pasirašo Tarybos 

pirmininkas ir Draugijos prezidentas, nurodomi Tarybos nariai, dalyvavę 
nagrinėjant šį klausimą. 
20. Tarybos sprendimai priimami balsų dauguma atviru balsavimu, 

dalyvaujant posėdžio salėje tik Tarybos nariams. Tarybos narių balsams 
pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Tarybos pirmininko balsas. 

21. Tarybos posėdžio protokolas paruošiamas per penkias darbo dienas nuo 
posėdžio dienos.  Protokolai saugomi Draugijoje ne mažiau kaip 5 metus. 


