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Posėdis vyko 2016 m. birželio 30 d. Marijampolėje.  

Posėdžio pradžia – 14.00 val. Posėdžio pabaiga – 15.00 val. 

Posėdžio pirmininkas – Marijampolės regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) pirmininkas 

Metas Ražinskas. 

Posėdžio sekretorė – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

Marijampolės apskrities skyriaus (toliau – Skyrius) vyr. specialistė Kristina Jakavonienė. 

Dalyvavo: Tarybos nariai ir kt. (sąrašas pridedamas, priedas). 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos nuostatų pakeitimo.  

2. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos darbo reglamento pakeitimo.  

 

Posėdyje dalyvavo 8 Tarybos nariai. Kvorumas yra. 

Posėdžio pirmininkas Metas Ražinskas supažindino su posėdžio darbotvarkės projektu. 

Už pasiūlytą darbotvarkę 8 Tarybos nariai balsavo „už“ , 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos nuostatų pakeitimo.  

Pranešėjas – Tarybos pirmininkas M. Ražinskas priminė, kad 2016 m. gegužės 19 d. Vidaus 

reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-375 „Dėl Regiono plėtros tarybos pavyzdinių nuostatų ir regiono 

plėtros tarybos pavyzdinio darbo reglamento patvirtinimo“ buvo patvirtinti pavyzdiniai regiono 

plėtros tarybos pavyzdiniai nuostatai ir darbo reglamentas, jų projektas su Taryba derintas nebuvo. 

Taip pat jis Tarybos narius informavo, kad 2016 m. birželio 29 d. Taryba gavo Finansų ministerijos 

raštą „Dėl regionų plėtros taryboms pateiktų pastebėjimų valstybinio audito ataskaitoje“ (toliau – 

Raštas). Rašte akcentuojama, kad Valstybinio audito ataskaitos projekte visoms regionų plėtros 

taryboms pateikti pastebėjimai, kad regionų plėtros tarybų vidaus dokumentuose nėra vidaus 

procedūrų, užtikrinančių tinkamą rizikos valdymą, taip neužtikrinant patikimo finansų valdymo 

principo. Tarybos pirmininkas M. Ražinskas atkreipė susirinkusiųjų dėmesį, kad vadovaujantis Rašte 

išdėstytomis nuostatomis, tarybos turi atnaujinti nuostatus ir darbo reglamentus pagal patvirtintus 

pavyzdinius nuostatus ir darbo reglamentą ir apie tai informuoti Valstybės kontrolę ne vėliau kaip iki 

2016 m. birželio 30 d.  

Tarybos pirmininkas akcentavo, kad Tarybos nuostatai svarbus veiklos dokumentas, 

numatantis Tarybos funkcijas ir atsakomybes. Todėl jis Tarybos nariams siūlė priimti sprendimą dėl 

nuostatų patvirtinimo, tačiau likti prie 2016 m. birželio 28 d. Tarybos posėdyje išsakytos Tarybos 

narių pozicijos, kad būtų sudaryta darbo grupė iš savivaldybių administracijose dirbančių teisininkų 

(toliau – Darbo grupė), kuri galėtų kompetentingai pareikšti nuomonę ir pateikti pastabas dėl 

Tarybos nuostatų (toliau – Nuostatai). Anot Tarybos pirmininko, peržiūrėjus Nuostatus ir radus 

teisinių neatitikimų, būtų galima inicijuoti šio dokumento keitimą. Tarybos nariai pirmininko 
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siūlymui pritarė. Siekiant įgyvendinti Valstybinio audito ataskaitos projekte nurodytus pastebėjimus 

ir rekomendacijas Tarybos pirmininkas M. Ražinskas kvietė Tarybos narius balsuoti dėl 

Marijampolės regiono plėtros tarybos nuostatų pakeitimo. 

Tarybos nariai balsavo 8 „už“ pateiktą sprendimo projektą, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-22 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 

nuostatų patvirtinimo“. 

2. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos darbo reglamento pakeitimo.  

Pranešėjas – Tarybos pirmininkas M. Ražinskas informavo, kad regionų plėtros tarybos 

pavyzdinis darbo reglamentas, kaip ir pavyzdiniai nuostatai, patvirtintas 2016 m. gegužės 19 d. 

Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-375 „Dėl Regiono plėtros tarybos pavyzdinių nuostatų ir 

regiono plėtros tarybos pavyzdinio darbo reglamento patvirtinimo“. Jis pabrėžė, kad Tarybos darbo 

reglamento (toliau – Darbo reglamentas), parengto pagal patvirtintą pavyzdinį darbo reglamentą, 

patvirtinimas akcentuojamas kaip vienas iš Valstybinio audito ataskaitos projekte pateiktų 

pastebėjimų. Tarybos pirmininko nuomone, Darbo reglamentas kaip ir Nuostatai turėtų būti įvertinti 

Darbo grupės. Tarybos nariai pirmininko siūlymui pritarė. Tarybos pirmininkas M. Ražinskas kvietė 

Tarybos narius balsuoti dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos darbo reglamento pakeitimo. 

Tarybos nariai balsavo 8 „už“ pateiktą sprendimo projektą, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. 51/8S-23 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 

darbo reglamento patvirtinimo“. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                           Metas Ražinskas 

 

 

Posėdžio sekretorė                            Kristina Jakavonienė 
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