
 

 
 

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS  

3-OJO VISUOTINIO DALYVIŲ SUSIRINKIMO 

 PROTOKOLAS 

 

2022 m. balandžio 13 d. Nr. P-2 

Marijampolė 

 

Marijampolės regiono plėtros tarybos Visuotinis dalyvių susirinkimas (toliau – Visuotinis 

dalyvių susirinkimas) vyko 2022 m. balandžio 12 d. Vytauto g.28, Marijampolėje. 

Visuotinio dalyvių susirinkimo pradžia – 11.00 val.; pabaiga – 12.20 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. 

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 ir susirinkimo medžiaga dalyviams buvo 

išsiųsta 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 Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos reglamento pakeitimo; 

2. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio 

patvirtinimo; 

3. Dėl Visuotinio dalyvių susirinkimo pirmininko išrinkimo;  

4.    Kiti klausimai.  

 

1. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos reglamento 

pakeitimo. 

Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad 

Regioninės plėtros įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 3 punktas nustato, kad Regiono plėtros tarybos 

visuotinis dalyvių susirinkimas tvirtina Kolegijos darbo reglamentą. Ji pabrėžė, kad 2022 m. sausio 

1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymas (toliau – 

Įstatymas). Pasikeitus Įstatymui, Reglamentas buvo peržiūrėtas ir teikiamas sprendimo projektas, 

išdėstant jį nauja redakcija, kadangi iškilo poreikis keisti daugiau nei pusę šiuo metu galiojančio 

Reglamento punktų. Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad buvo atlikti pakeitimai, susiję su 

Regiono plėtros tarybos  kolegijos narių veiklos apmokėjimo (komandiruočių ir kvalifikacijos 

tobulinimo kai atliekamos Įstatyme nustatytos kolegijos nario pareigos) tvarka, kolegijoje 
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svarstytinų klausimų inicijavimo ir pateikimo procedūromis, kolegijos posėdžių organizavimo 

žodinės bei rašytinės procedūromis, partnerių grupės veiklos organizavimo tvarka, naujai 

įtraukiama pasiūlymų dėl teisės aktų teikimo procedūra bei atlikti techniniai koregavimai, 

netikslumų taisymai. Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad po posėdžio medžiagos išsiuntimo 

Visuotinio dalyvių susirinkimo nariams buvo atlikta dar keletas Reglamento pataisymų: 141 punktą 

papildant, kokiu pagrindu gali būti atliekamas teisės aktų projektų derinimas, o 142 punkte 

pakoreguojant terminą per kiek laiko parengiamos pastabos dėl teisės akto projekto, papildant, kad 

pastabas gali teikti ir Marijampolės regiono plėtros tarybos administracija ir pakeičiant raštus dėl 

teisės aktų projektų derinimo pasirašantį asmenį. 

Susirinkimo pirmininkui pakvietus Visuotinio dalyvių susirinkimo dalyvius balsuoti už 

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

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. VDS-1 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 

steigiamojo susirinkimo 2020 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr.3 „Dėl Marijampolės regiono plėtros 

tarybos kolegijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 

             2. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2021 metų finansinių ataskaitų 

rinkinio patvirtinimo. 

Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad 

Regioninės plėtros įstatymo 29 straipsnio 1 dalis nustato, kad regiono plėtros tarybos metinių 

finansinių ataskaitų rinkinys ir metinė veiklos ataskaita rengiami Lietuvos Respublikos viešojo 

sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka. Tarybos 2021 

metų finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus 

atskaitomybės įstatymo, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų 

nuostatomis. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. gruodžio 13 d. įsakymu 

Nr. 1K-387 „Dėl 2021 metų konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo“ pateiktas viešojo sektoriaus 

apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistemoje VSAKIS. Jurgita Mitrulevičienė pabrėžė, kad 

Tarybos 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinį sudaro: Finansinės būklės ataskaita, Veiklos 

rezultatų ataskaita, Pinigų srautų ataskaita bei Aiškinamasis raštas dėl Marijampolės regiono plėtros 

tarybos 2021 metų finansinių ataskaitų. Ji akcentavo, kad Regioninės plėtros įstatymo 29 straipsnio 

2 dalis nustato, kad regiono plėtros taryba metinių finansinių ataskaitų rinkinį Vyriausybės ar jos 

įgaliotos institucijos nustatyta tvarka turi pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui. 

Susirinkimo pirmininkui pakvietus Visuotinio dalyvių susirinkimo dalyvius balsuoti už 

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

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. VDS-2 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2021 

metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl Visuotinio dalyvių susirinkimo pirmininko išrinkimo. 

Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad 

vadovaujantis Marijampolės regiono plėtros tarybos nuostatų, patvirtintų Marijampolės regiono 

plėtros tarybos steigiamojo susirinkimo 2020 m. lapkričio 17 d. sprendimu Nr. 1 „Dėl Marijampolės 

regiono plėtros tarybos nuostatų patvirtinimo“, 28 punktu, Marijampolės regiono plėtros tarybos 

visuotiniam dalyvių susirinkimui pirmininkauja Visuotinio dalyvių susirinkimo pirmininkas, kurį 

Regiono plėtros tarybos dalyviai rotacijos principu renka vienerių metų laikotarpiui. Ji priminė, kad 

Visuotinio dalyvių susirinkimo pirmininku 2021 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. VDS-1 „Dėl 

Marijampolės regiono plėtros tarybos visuotinio dalyvių susirinkimo pirmininko išrinkimo“ buvo 

išrinktas Šakių rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis. Atsižvelgiant į tai, kad baigiasi 

vienerių metų laikotarpis, Visuotiniam dalyvių susirinkimui teikiamas svarstyti sprendimo projektas 

dėl Visuotinio dalyvių susirinkimo pirmininko išrinkimo. Daugumos siūlymu į Visuotinio dalyvių 

susirinkimo pirmininkus buvo pasiūlyta Marijampolės savivaldybės mero Povilo Isodos 

kandidatūra. Sprendimo projekte numatyta, kad jis įsigalioja 2022 m. balandžio 28 dieną (t. y. 

pasibaigus Edgaro Pilypaičio vienerių metų pirmininkavimo laikotarpiui). 

Susirinkimo pirmininkui pakvietus Visuotinio dalyvių susirinkimo dalyvius balsuoti už 

sprendimo projektą, 4 dalyviai balsavo „už“, 0 – „prieš“, 1 – „susilaikė“. 
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NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. VDS-3 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 

visuotinio dalyvių susirinkimo pirmininko išrinkimo“. 

              

4. SVARSTYTA. Kiti klausimai.  

            Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė trumpai pristatė 

Marijampolės regiono plėtros plano 2021–2030 metams rengimo eigą. Ji informavo, kad dėl 

įtrauktos naujos Sveikatos ministerijos priemonės „Užtikrinti ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtrą“  

padidėjo regioninėms pažangos priemonėms skiriamų pažangos priemonių suma iki 1,6 mlrd. Eur., 

atitinkamai Marijampolės regionui iki 132 mln. Eur. (prieš tai teiktame Regionų plėtros programos 

projekte buvo numatyta 126 mln. Eur.). J. Mitrulevičienė informavo, kad iš savivaldybių 

administracijų yra gauta informacija dėl numatomų įgyvendinti projektų 2021-2030 m. laikotarpiu 

pagal didžiąją dalį regioninių priemonių, esančių Regionų plėtros programos projekte. Pateiktas 

poreikis viršija Marijampolės regionui numatytas ES fondų lėšas. Diskutuojant apie regiono 

prioritetų nustatymą, Kazlų Rūdos savivaldybės meras Mantas Varaška siūlė taikyti šviesoforo 

principą, kur raudona spalva būtų tai, kas svarbiausia ir būtina, geltona – tai, kas būtų gerai, bet ne 

taip svarbu, o žalia – be ko galima apsieiti, ir tokiu būdu išgryninti kiekvienos savivaldybės 

prioritetus, ir atsižvelgiant į tai planuoti regionines pažangos priemones. Jurgita Mitrulevičienė 

akcentavo, kad šiais metais turėtų būti parengta bent viena pažangos priemonė. Ji siūlė pirmiausiai 

atkreipti dėmesį į Švietimo mokslo ir sporto ministerijos priemones, kadangi joms nėra taikoma 

išankstinių sąlygų. Ji informavo, kad šiuo metu savivaldybių atstovų siūlomų preliminarių projektų 

sąrašas išsiųstas peržiūrai Centrinės projektų valdymo agentūros atstovams. Gavus pastabas ir 

pasiūlymus bus organizuojamas savivaldybių atstovų susitikimas galimiems projektams aptarti, o 

vėliau susitikimas bus organizuotas su savivaldybių merais. 

          Kazlų Rūdos savivaldybės meras Mantas Varaška informavo, kad 2022 m. balandžio 15 d. 

vyksta pas Susisiekimo ministrą dėl „Rail Baltica“ geležinkelio statybos aptarimo. Jis kreipėsi į 

Kalvarijos ir Marijampolės savivaldybių merus, kad jie palaikytų poziciją, kad naujoji geležinkelio 

vėžė būtų kuo labiau priartinta prie magistralės „Via Baltica“. 

 

 

 

Visuotinio dalyvių susirinkimo pirmininkas                                                      Edgaras Pilypaitis

                                                                               

 

 

 

 

Visuotinio dalyvių susirinkimo sekretorė                                                      Kristina Jakavonienė

                                                                                     


