
ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS KOLEGIJOS  

PARTNERIŲ GRUPĖS POSĖDŽIO 

 

PROTOKOLAS 

 

2021-07-20 Nr. PGD-2  

Alytus 

 

Posėdis įvyko 2021-07-20 13:00-13:09 val. nuotoliniu būdu Microsoft Teams platformoje. 

Posėdžio pirmininkė –  Jolanta Miliauskė, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ 

atstovė.  

Posėdžio sekretorė – Laura Jotautaitė, Alytaus regiono plėtros tarybos administracijos 

vyriausioji specialistė.  

 

Dalyvavo (9 iš 15) Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos partnerių grupės narių:  

1. Jolanta Miliauskė, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovė; 

2. Adomas Andrušaitis, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos atstovas; 

3. Lukas Stravinskas, Nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovas; 

4. Ona Žilionienė, Nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovė; 

5. Aistis Ramanauskas, Lietuvos verslo konfederacijos atstovas; 

6. Asta Aleksienė, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovė; 

7. Rasa Gražulienė, Nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovė; 

8. Lijana Kubilienė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų atstovė; 

9. Vida Mačernienė, Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ atstovė. 

 

Nedalyvavo: 

1. Česlovas Daugėla, Lietuvos darbdavių konfederacijos atstovas; 

2. Jolanta Leonavičienė, Nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovė; 

3. Sigitas Leonavičius, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos atstovas; 

4. Irma Treinavičienė, Nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovė; 
5. Vida Vrubliauskienė, Nacionalinės bendruomeninių organizacijų tarybos atstovė; 
6. Aurimas Bernatavičius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas. 

 

Kiti dalyviai: Jurgita Butrimaitė, Alytaus regiono plėtros tarybos administracijos direktorė, 

Virginija Šimkutė, Alytaus regiono plėtros tarybos administracijos ekspertė. 

 

Posėdis sušauktas Alytaus regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus iniciatyva, 

vadovaujantis Darbo reglamento 130, 136 punktais. Darbotvarkė, posėdžio medžiaga ir prisijungimo 

nuoroda posėdžio nariams išsiųsti elektroniniu paštu.1    

Posėdis įvyko nuotoliniu būdu, naudojantis elektroninėmis priemonėmis – video-

konferencinio ryšio platforma „Microsoft Teams“. Dalyviai prisijungė į jų el. pašto dėžutes 

atsiųstomis prisijungimo nuorodomis. Visi Posėdžio dalyviai, prisijungdami prie nuotolinio 

susirinkimo, registravosi video-konferencinio ryšio platformoje „Microsoft Teams“, nurodydami bei 

patvirtindami savo vardą, pavardę ir el. pašto adresą.  

 

Vadovaujantis Darbo reglamento 142 punktu posėdžiui sekretoriauja Alytaus regiono plėtros 

tarybos administracijos vyriausioji specialistė Laura Jotautaitė.  

Partnerių grupės posėdis – teisėtas, nes jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų (9 iš 15) 

Partnerių grupės narių. Asta Aleksienė, Rasa Gražulienė, Lijana Kubilienė, Vida Mačernienė savo 

nuomonę svarstomu klausimu iki posėdžio išreiškė raštu (el. paštu – 

 
1 2021-07-15 el. paštu info@alytausregionas.lt partnerių posėdžio prisijungimo nuoroda ir informacija išsiųsta Alytaus 

regiono plėtros tarybos kolegijos partnerių grupės nariams, Nr. S-68. 

mailto:info@alytausregionas.lt
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jurgita.butrimaite@alytausregionas.lt, info@alytausregionas.lt) iki posėdžio pradžios, vadovaujantis 

Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos darbo reglamento 137 punktu. 

 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. 51/6S-34 ,,Dėl 

Alytaus regiono plėtros 2014-2020 m. plano tvirtinimo" pakeitimo projekto.  

  

1. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. 

51/6S-34 ,,Dėl Alytaus regiono plėtros 2014-2020 m. plano tvirtinimo" pakeitimo projekto. 

J. Butrimaitė pristatė sprendimo projektą ir jo aiškinamajame rašte pateiktą informaciją. 

Atkreipė dėmesį, kad regiono plėtros plano pakeitimo projekte, lyginant su tuo, kuris buvo Partnerių 

grupei išsiųstas 2021-07-15, papildomai patikslinta: projekto „Mažosios dailės galerijos, 

M.K.Čiurlionio g. 37, Druskininkai, modernizavimas ir pritaikymas kultūros poreikiams“ 

finansavimo lėšų sumos pagal baigtam projektui išmokėtas lėšas (išmokėtos didesnės sumos); taip 

pat iš projektų aprašymų lentelės išbraukta informacija apie projektų vertę, kadangi duomenys ne 

visur sutampa su finansavimo lėšų lentelės sumomis ir prasmės nėra dubliuoti informaciją skirtingose 

lentelėse. 

 

Jolanta Miliauskė, Partnerių grupės pirmininkė, supažindino posėdžio dalyvius su raštu 

išreikšta Partnerių grupės narių nuomone svarstant darbotvarkės klausimą. Raštu išreikšta Partnerių 

grupės nario nuomonė pridedama prie Partnerių grupės posėdžio protokolo ir įtraukiama į balsų 

skaičiavimą. 

Partnerių grupės nariai pastabų nepateikė. 

Posėdžio pirmininkė Jolanta Miliauskė pasiūlė bendru sutarimu pritarti Alytaus regiono 2014-

2020 metų plėtros plano pakeitimui. 

 

NUTARTA. Patvirtinti partnerių grupės išvadą „pritarti Alytaus regiono plėtros tarybos 2015 

m. spalio 26 d. sprendimo Nr. 51/6S-34 „Dėl Alytaus regiono plėtros 2014–2020 m. plano tvirtinimo“ 

pakeitimo projektui“. 

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu (9 balsai). 

 

 

Posėdžio pirmininkė            Jolanta Miliauskė 

 

 

Posėdžio sekretorė            Laura Jotautaitė 
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