
 

 
 

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS  

2-OJO VISUOTINIO DALYVIŲ SUSIRINKIMO 

 PROTOKOLAS 

 

2021 m. gruodžio 22 d. Nr. P-8 

Marijampolė 

 

Marijampolės regiono plėtros tarybos Visuotinis dalyvių susirinkimas (toliau – Visuotinis 

dalyvių susirinkimas) vyko 2021 m. gruodžio 21 d. vaizdo konferencijos būdu, Microsoft Teams 

platformoje. 

Visuotinio dalyvių susirinkimo pradžia – 9.00 val.; pabaiga – 10.00 val. 

Visuotinio dalyvių susirinkimo pirmininkas – Šakių rajono savivaldybės meras Edgaras 

Pilypaitis. 

Visuotinio dalyvių susirinkimo sekretorė – Marijampolės regiono plėtros tarybos (toliau – 

Taryba)  administracijos vyr. specialistė Kristina Jakavonienė. 

Dalyvavo: Marijampolės regiono plėtros tarybos dalyviai – Visuotinio dalyvių susirinkimo 

dalyviai: 

Povilas Isoda – Marijampolės savivaldybės meras; 

Algirdas Neiberka – Vilkaviškio rajono savivaldybės meras; 

Edgaras Pilypaitis – Šakių rajono savivaldybės meras; 

Vincas Plikaitis – Kalvarijos savivaldybės meras; 

Mantas Varaška – Kazlų Rūdos savivaldybės meras. 

Registracija atlikta Visuotinio dalyvių susirinkimo dalyviams jungiantis prie posėdžio. 

Visuotiniame dalyvių susirinkime dalyvavo 5 iš 5 susirinkimo dalyvių.    

Jurgita Mitrulevičienė, Tarybos administracijos direktorė, informavo, kad Visuotinis dalyvių 

susirinkimas yra teisėtas, nes jame dalyvauja daugiau kaip pusė dalyvių (dalyvavo 5 iš 5 dalyvių). 

Visuotinis dalyvių susirinkimas sušauktas administracijos direktoriaus iniciatyva, 

vadovaujantis Tarybos nuostatų 23-25 p. Darbotvarkė, susirinkimo medžiaga ir prisijungimo 

nuoroda dalyviams buvo išsiųsti elektroniniu paštu bei raštu.    

Susirinkimo pirmininkas Edgaras Pilypaitis pasiteiravo, ar Visuotinio dalyvių susirinkimo 

dalyviai turi pastabų dėl darbotvarkės projekto. Visuotinio dalyvių susirinkimo dalyviai pastabų 

neturėjo. Bendru sutarimu pasiūlytai darbotvarkei pritarta. 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Vidaus kontrolės įgyvendinimo Marijampolės regiono plėtros taryboje tvarkos 

aprašo tvirtinimo; 

2. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos dalyvio metinio mokesčio dydžio 

nustatymo; 

3. Dėl premijos Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos direktoriui 

skyrimo;  

4.    Kiti klausimai.  

 

1. SVARSTYTA. Dėl Vidaus kontrolės įgyvendinimo Marijampolės regiono plėtros 

taryboje tvarkos aprašo tvirtinimo. 

  Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad teikiamo 

svarstyti sprendimo projekto „Dėl Vidaus kontrolės įgyvendinimo Marijampolės regiono plėtros 

taryboje tvarkos aprašo tvirtinimo“ tikslas – patvirtinti vidaus kontrolės įgyvendinimo 

Marijampolės regiono plėtros taryboje tvarkos aprašą. Ji paaiškino, kad pagal Lietuvos Respublikos 

vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatas, viešajame juridiniame asmenyje turi būti 
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įgyvendinama vidaus kontrolės politika, nustatant viešojo juridinio asmens vidaus kontrolės tvarką. 

Vadovaujantis Regioninės plėtros įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 10 punktu regiono plėtros tarybos 

vidaus kontrolės tvarką nustato regiono plėtros tarybos visuotinis dalyvių susirinkimas.  

Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad Vidaus kontrolės įgyvendinimo Marijampolės regiono 

plėtros taryboje tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) projektas parengtas vadovaujantis Vidaus 

kontrolės ir vidaus audito įstatymo ir Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame 

asmenyje tvarkos aprašo nuostatomis. Apraše detalizuojamas Marijampolės regiono plėtros tarybos 

vidaus kontrolės politikos turinys, įvardijami vidaus kontrolės tikslai, principai, elementai, dalyviai, 

vidaus kontrolės analizė ir vertinimas bei reglamentuojamas informacijos apie vidaus kontrolės 

įgyvendinimą Marijampolės regiono plėtros taryboje teikimas.  

Susirinkimo pirmininkui pakvietus Visuotinio dalyvių susirinkimo dalyvius balsuoti už 

sprendimo projektą, 5 dalyviai balsavo „už“, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

           NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. VDS-8 „Dėl vidaus kontrolės įgyvendinimo 

Marijampolės regiono plėtros taryboje tvarkos aprašo tvirtinimo“. 

 

              2. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos dalyvio metinio mokesčio 

dydžio nustatymo. 

 Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad teikiamo 

svarstyti sprendimo projekto „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos dalyvio metinio mokesčio 

dydžio nustatymo“ tikslas – nustatyti Marijampolės regiono plėtros tarybos dalyvio metinio 

mokesčio dydį ir kasmetinį jo mokėjimo terminą. Ji paaiškino, kad Lietuvos Respublikos regioninės 

plėtros įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 9 punktas nustato, kad Regiono plėtros tarybos visuotinis 

dalyvių susirinkimas priima sprendimą dėl regiono plėtros tarybos dalyvių stojamųjų įnašų ir 

dalyvių mokesčių dydžio, mokėjimo tvarkos, kai tokia tvarka nėra nustatyta regiono plėtros tarybos 

nuostatuose. Marijampolės regiono plėtros tarybos nuostatų (toliau – Nuostatai) 18 punkte nustatyta, 

kad Regiono plėtros tarybos dalyvių stojamųjų įnašų bei Regiono plėtros tarybos dalyvių mokesčių 

dydį, taip pat dalyvių stojamųjų įnašų bei dalyvių mokesčių mokėjimo tvarką nustato Visuotinis 

dalyvių susirinkimas, priimdamas atskirą (-us) sprendimą (-us), o Nuostatų 11.2. papunktyje 

nustatyta, kad Regiono plėtros tarybos dalyvio viena iš  pareigų – Regiono plėtros tarybos visuotinio 

dalyvių susirinkimo nustatyta tvarka sumokėti dalyvio stojamąjį įnašą ir mokėti dalyvio mokesčius.  

         Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos regioninės plėtros 

įstatymo 21 straipsnio 2 d. „Regiono plėtros tarybos visuotinio dalyvių susirinkimo sprendimai 

priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 1, 6, 7 ir 9 punktuose nurodytus 

sprendimus, kurie priimami visų visuotinio dalyvių susirinkimo dalyvių pritarimu“ ir Nuostatų 31 

punktu „Visuotinio dalyvių susirinkimo sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus 

Regioninės plėtros įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 1, 6, 7 ir 9 papunkčiuose nurodytus sprendimus, 

kurie priimami pritarus visiems dalyviams“, šis sprendimas gali būti priimamas tik pritarus visiems 

dalyviams.  

         Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad šiuo metu yra 

sukaupta Visuotinio dalyvių susirinkimo dalyvių stojamųjų įnašų lėšų suma – 14 000,00 Eur. 

Kalvarijos savivaldybės meras Vincas Plikaitis pasiteiravo, ar šios lėšos bus perkeliamos į kitų metų 

biudžetą. Jurgita Mitrulevičienė patvirtino, kad lėšos persikelia į kitų metų biudžetą. Kadangi 

biudžete yra sukaupta 14 000,00 Eur suma, Visuotinio dalyvių susirinkimo nariai siūlė dalyvio 

metinio mokesčio dydį mažinti perpus stojamojo mokesčio, kurį mokėjo kiekviena savivaldybė. 

Todėl nutarta nustatyti nuo 2022 metų kasmetinį dalyvio mokesčio dydį, kurio mokėjimo už 

einamuosius metus terminas – iki einamųjų metų balandžio 1 d. sekančiai: Marijampolės 

savivaldybei – 2  000,00 Eur, Šakių rajono savivaldybei – 1 500,00 Eur, Vilkaviškio rajono 

savivaldybei – 1 500,00 Eur, Kalvarijos savivaldybei – 1 000,00 Eur, Kazlų Rūdos savivaldybei – 

1 000,00 Eur. 

Susirinkimo pirmininkui pakvietus Visuotinio dalyvių susirinkimo dalyvius balsuoti už 

sprendimo projektą, 5 dalyviai balsavo „už“, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. VDS-9 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 

dalyvio metinio mokesčio dydžio nustatymo“. 
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3. SVARSTYTA. Dėl premijos Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos 

direktoriui skyrimo. 

 Pranešėjas – Susirinkimo pirmininkas Edgaras Pilypaitis pristatė, kad teikiamas svarstyti 

sprendimo projektas „Dėl premijos Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos direktoriui 

skyrimo“, kurio tikslas – skirti premiją Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos 

direktoriui. Jis informavo, kad sprendimo projektas „Dėl siūlymo pateikimo Marijampolės regiono 

plėtros tarybos visuotiniam dalyvių susirinkimui dėl premijos Marijampolės regiono plėtros tarybos 

administracijos direktoriui skyrimo“ buvo svarstytas ir jam pritarta Marijampolės regiono plėtros 

tarybos kolegijos 2021 m. gruodžio 8 d. sprendimu Nr. S-24 „Dėl siūlymo pateikimo Marijampolės 

regiono plėtros tarybos visuotiniam dalyvių susirinkimui dėl premijos Marijampolės regiono plėtros 

tarybos administracijos direktoriui skyrimo“. 

Susirinkimo pirmininkas Edgaras Pilypaitis pabrėžė, kad Marijampolės regiono plėtros 

tarybos administracijos direktorei Jurgitai Mitrulevičienei siūloma skirti premiją už labai gerą 

nustatytų užduočių atlikimą. Kazlų Rūdos savivaldybės meras Mantas Varaška pasiteiravo, ar 

premija direktorei būtų mokama iš savivaldybių įnašų lėšų. Susirinkimo pirmininkas Edgaras 

Pilypaitis paaiškino, kad premija būtų mokama iš valstybės biudžeto lėšų. Jis siūlė skirti 100 proc. 

pareiginės algos dydžio premiją. Siūlymui visi Visuotinio dalyvių susirinkimo dalyviai pritarė. 

Susirinkimo pirmininkui pakvietus Visuotinio dalyvių susirinkimo dalyvius balsuoti už 

sprendimo projektą, 5 dalyviai balsavo „už“, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. 

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. VDS-10 „Dėl premijos Marijampolės regiono plėtros 

tarybos administracijos direktoriui skyrimo“. 

             4. SVARSTYTA. Kiti klausimai.  

             Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė pristatė Marijampolės 

regiono plėtros plano 2021–2030 metams rengimo eigą. Ji akcentavo, kad kol kas nepatvirtinta 

Regionų plėtros programa, todėl neaiškios ir lėšos regionams. Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad 

šiuo metu dirbama prie galimų funkcinių zonų formavimo krypčių. Ji paminėjo, kad išskirtos 6 

kryptys: sąlygų investicijų pritraukimui ir regiono ekonominiam aktyvumui gerinimas, turizmo 

paslaugų ir infrastruktūros plėtra, darnus išteklių naudojimas, socialinių paslaugų plėtra, regiono 

viešojo transporto sistemos pritaikymas gyventojų poreikiams ir sveikatos paslaugų prieinamumo 

didinimas. Jurgita Mitrulevičienė kvietė visus Visuotinio dalyvių susirinkimo dalyvius išsakyti savo 

nuomonę dėl funkcinių zonų krypčių tikslingumo. Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda 

teigė, kad sveikatos srities kryptis nepasiteisintų nes reikėtų kurti naują sistemą, o viešojo transporto 

sistemos kūrimas taip pat nėra tikslingas. Kazlų Rūdos savivaldybės meras Mantas Varaška siūlė 

viešojo transporto kryptį palikti, kad ateityje būtų galimybė pasinaudoti lėšomis ir įsigyti naujas 

transporto priemones. Tokiam pasiūlymui pritarė ir Kalvarijos savivaldybės meras Vincas Plikaitis. 

Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad planuojama organizuoti 

teminius susitikimus su savivaldybių administracijų specialistais, kad būtų galima konkrečiai 

apsitarti išskirtas ir šiame susirinkime aptartas 5 sritis, atsisakant sveikatos paslaugų prieinamumo 

didinimo srities. Vėliau susitikimų rezultatai bus aptariami ir su savivaldybių Merais. 

 

 

 

 

Visuotinio dalyvių susirinkimo pirmininkas                                                      Edgaras Pilypaitis

                                                                               

 

 

 

 

Visuotinio dalyvių susirinkimo sekretorė                                                      Kristina Jakavonienė

                                                                                     


