
 

 

 

MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS  

5-OJO VISUOTINIO DALYVIŲ SUSIRINKIMO 

 PROTOKOLAS 

 

2023 m. kovo 30 d. Nr. P-3 

Marijampolė 

 

             Marijampolės regiono plėtros tarybos Visuotinis dalyvių susirinkimas (toliau – Visuotinis 

dalyvių susirinkimas) vyko 2023 m. kovo 29 d. J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė. 

Visuotinio dalyvių susirinkimo pradžia – 11.00 val.; pabaiga – 12.00 val. 

Visuotinio dalyvių susirinkimo pirmininkas – Marijampolės savivaldybės meras Povilas 

Isoda. 

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 (Sąrašas pridedamas): 

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 Povilas Isoda 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 2022 m. metinių ataskaitų rinkinio 

patvirtinimo; 

2. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos nuostatų pakeitimo; 

3.    Kiti klausimai (Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos metinio veiklos plano 

pateikimo ir kt.).  

 

1. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2022 m. metinių ataskaitų 

rinkinio patvirtinimo. 

            Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė J. Mitrulevičienė informavo, kad teikiamo 

svarstyti sprendimo projekto „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2022 m. metinių ataskaitų 

rinkinio patvirtinimo“ (toliau – Sprendimo projektas) tikslas – patvirtinti Marijampolės regiono 

plėtros tarybos (toliau – Taryba) 2022 m. metinių ataskaitų rinkinį. Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos regioninės plėtros įstatymo (toliau – Įstatymas) 21 straipsnio 1 dalies 4 punktu, regiono 

plėtros tarybos visuotinis dalyvių susirinkimas tvirtina regiono plėtros tarybos metinių ataskaitų 

rinkinį. Metinių ataskaitų rinkinys parengtas Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 

įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka. Metinių ataskaitų rinkinį sudaro metinė 

veiklos ataskaita, kurioje pateikiama informacija apie veiklos uždavinių pasiekimą, metinių 

finansinių ataskaitų rinkinys, kuriame pateikiami finansiniai duomenys apie Tarybos finansinę 

būklę, veiklos rezultatus, pinigų srautus ir valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 

(teikiama Vidaus reikalų ministerijai pagal Sutartį su Vidaus reikalų ministerija dėl valstybės 

biudžeto lėšų naudojimo).  
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Vadovaujantis Įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 7 punktu, Tarybos Kolegija vertina regiono 

plėtros tarybos metinių ataskaitų rinkinį, teikia atsiliepimus apie jį regiono plėtros tarybos 

visuotiniam dalyvių susirinkimui.  

Tarybos kolegija 2023 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. S-7 „Dėl Marijampolės regiono plėtros 

tarybos 2022 m. metinių ataskaitų rinkinio” pateikė siūlymą Tarybos visuotiniam dalyvių 

susirinkimui tvirtinti  Marijampolės regiono plėtros tarybos 2022 m. metinių ataskaitų rinkinį. 

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 2022 

m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“. 

 

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

Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė J. Mitrulevičienė informavo, kad Regioninės 

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

dalyvių susirinkimas keičia regiono plėtros tarybos nuostatus (toliau – Nuostatai). Ji pabrėžė, kad 

2023 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo (toliau – Įstatymas) 

pakeitimai, susiję su metinių ataskaitų rinkiniu. Pasikeitus Įstatymui, Nuostatai buvo peržiūrėti, 

kartu įvertinus Marijampolės regiono plėtros tarybos veiklos organizavimo patirtis ir praktikas. 

Atsižvelgiant į tai, siūloma tvirtinti naują nuostatų redakciją. J. Mitrulevičienė informavo, kad šiais 

Nuostatais: 

- patikslinti punktai dėl Įstatyme pakeisto metinių ataskaitų rinkinio;  

- tikslinamas terminas dėl pranešimo Regiono plėtros tarybos dalyviams apie Visuotinį 

dalyvių susirinkimą; 

- detalizuojama kada ir kokiu būdu pateikiami Visuotinio dalyvių susirinkimo dalyviams 

reikalingi dokumentai, gavus patikslintus ar naujus Visuotiniam dalyvių susirinkimui reikalingus 

dokumentus; 

- papildoma nuostata dėl susirinkimų vykdymo nuotoliniu būdu elektroninių ryšių 

priemonėmis; 

- patikslintas Visuotinio dalyvių susirinkimo pirmininko išrinkimas, jo įgaliojimų 

laikotarpis;  

- papildytos nuostatos dėl Visuotinio dalyvių susirinkimo metu priimtų protokolinių 

sprendimų, dėl kurių rengiami sprendimo projektai. 

- įrašomas Kolegijoje savivaldybes atstovaujančių savivaldybių tarybų narių skaičius pagal 

Marijampolės regiono plėtros tarybos steigimo sutartį (pasirašyta 2020 m. lapkričio 11 d.);  

- patikslintos Kolegijos funkcijos, jas detalizuojant; 

- patikslinta įstaigos interneto svetainėje skelbiama informacija ir terminai; 

       - atlikti techniniai taisymai. 

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 

steigiamojo susirinkimo 2020 m lapkričio 17 d. sprendimo Nr. 1 „Dėl Marijampolės regiono plėtros 

tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 

3. SVARSTYTA. Kiti klausimai. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos metinio veiklos 

plano pateikimo. 

Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė J. Mitrulevičienė pristatydama Marijampolės 

regiono plėtros tarybos metinį veiklos planą akcentavo, kad vadovaujantis Įstatymo 26 straipsnio 1 

dalies 5 punktu regiono plėtros tarybos administracijos direktoriui pavesta užtikrinti regiono plėtros 

tarybos metinių veiklos planų parengimą, atsižvelgiant į vidaus reikalų ministro patvirtintą 

pavyzdinę regiono plėtros tarybos metinio veiklos plano formą, ir pateikimą regiono plėtros tarybos 

visuotiniam dalyvių susirinkimui ir kolegijai. J. Mitrulevičienė pabrėžė, kad Tarybos 2023 metų 

veiklos planas parengtas atsižvelgiant į Pavyzdinę regiono plėtros tarybos metinio veiklos plano 

formą ir vadovaujantis Įstatymo nuostatomis. Ji informavo, kad Tarybos administracija per 2023 

metus planuoja pagal poreikį rengti Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 m. pakeitimus, 
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tęsti 2022–2030 m. Marijampolės regiono plėtros plano rengimą, organizuos Tarybos organų – 

Visuotinio dalyvio susirinkimo ir Kolegijos, taip pat Kolegijos patariamojo organo – Partnerių 

grupės darbą, bus atstovaujama dvišalėse ar daugiašalėse bendradarbiavimo darbo grupėse  ir kt. 

Pranešėja atkreipė dėmesį, kad patvirtinus Marijampolės regiono plėtros planą 2022–2030 m., 

suplanuojant lėšas pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – Ministerija) regionines 

priemones, dar kol kas iš Centrinės projektų valdymo agentūros nėra gautas kvietimų teikti projektus 

įgyvendinimo planas. Šiuo metu visų regionų suplanuota lėšų suma pagal šios Ministerijos 

regionines priemones yra didesnė nei priemonėms numatyta Vyriausybės patvirtintoje 2022–2030 

m. Regionų plėtros programoje ir Švietimo mokslo ir sporto ministerijos plėtros programoje. Kazlų 

Rūdos savivaldybės meras M. Varaška siūlė parengti raštus institucijoms, atkreipiant dėmesį į 

susiklosčiusią situaciją ir imtis atitinkamų veiksmų, sprendžiant ją. 
NUTARTA. Parengti raštą Centrinei projektų valdymo agentūrai ir Vidaus reikalų ministerijai bei 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai siekiant paspartinti kvietimų teikti projektus įgyvendinimo plano 

pateikimą regionams pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos suplanuotas regionines priemones. 
 

 

 

 

Visuotinio dalyvių susirinkimo pirmininkas                                                      Povilas Isoda                                                                               

 

 

 

 

Visuotinio dalyvių susirinkimo sekretorė                                                      Kristina Jakavonienė

                                                                                     


