
ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS KOLEGIJOS PARTNERIŲ GRUPĖS 

POSĖDŽIO, ORGANIZUOJAMO APKLAUSOS BŪDU, PROTOKOLAS 

 

2022 m. vasario 22 d. Nr. PGD-1 

Alytus 

 

Apklausos procedūros pradžia – 2022 m. vasario 15 d. 

Apklausos procedūros pabaiga – 2022 m. vasario 21 d. 

Posėdžio pirmininkė – Jolanta Miliauskė, Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos 

Partnerių grupės (toliau – Partnerių grupė) pirmininkė. 

Posėdžio sekretorė – Girmantė Katinaitė-Stočkuvienė, Alytaus regiono plėtros tarybos 

(toliau – Taryba) administracijos vyriausioji specialistė. 

 

Vadovaujantis Tarybos kolegijos darbo reglamento 139 punktu, Tarybos kolegijos partnerių 

grupės (toliau – Partnerių grupė) posėdis organizuojamas apklausiant visus Partnerių grupės narius 

elektroniniu paštu. Posėdyje, organizuojamame apklausos elektroniniu paštu būdu, dalyvavo 12 iš 15 

Partnerių grupės narių (kvorumas yra): 

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

2. Adomas Andrušaitis, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos atstovas; 

3. Aurimas Bernatavičius, Lietuvos pramoninkų konfederacijos atstovas; 

4. Rasa Gražulienė, Nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovė; 

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

6. Jolanta Leonavičienė, Nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovė; 

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

8. Vida Mačernienė, Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ atstovė; 

9. Jolanta Miliauskė, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovė, Partnerių 

grupės pirmininkė; 

10. Lukas Stravinskas, Nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovas; 

11. Irma Treinavičienė, Nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovė; 

12. Ona Žilionienė, Nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovė. 

 

Nedalyvavo: 

1.  Česlovas Daugėla, Lietuvos darbdavių konfederacijos atstovas; 

2. Aistis Ramanauskas, Lietuvos verslo konfederacijos atstovas; 

3. Vida Vrubliauskienė, Nacionalinės bendruomeninių organizacijų tarybos atstovė.  

 

2022 m. vasario 15 d. Partnerių grupės nariams jų asmeniniu elektoriniu paštu1 išsiųsta 

posėdžio darbotvarkė ir medžiaga bei paprašyta pateikti pritarimą ar nepritarimą išvadai2 pateiktoje 

darbotvarkėje nurodytais svarstytinais klausimais, užpildant Partnerių grupės nario balsavimo 

elektroniniu būdu lentelę arba pritarimą/nepritarimą išreiškiant elektroniniu paštu3. Kylant neaiškumų 

ar klausimų dėl pateiktos medžiagos, partnerių grupės nariams pasiūlyta nuotoliniu būdu per 

konferencinio ryšio platformą „Microsoft Teams“ prisijungti 2022 m. vasario 18 d. 13 val. el. pašte 

 
1 Posėdžio medžiaga išsiųsta 2022-02-15 el. paštu info@alytausregionas.lt 
2 Vadovaujantis Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos darbo reglamento, patvirtinto Alytaus regiono plėtros tarybos 

steigiamojo susirinkimo 2020 m. gruodžio 10 d. sprendimu Nr. 3, 115.1 papunkčiu parnerių grupė svarsto regiono plėtros 

plano ir jo pakeitimų, Regiono plėtros tarybos sprendimų dėl projektų pripažinimo regioninės svarbos projektais, taip pat 

regioninio plėtros plano įgyvendinimo ataskaitų projektus ir dėl šių dokumentų teikia išvadas Kolegijai. 
3 Vadovaujantis Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos darbo reglamento, patvirtinto Alytaus regiono plėtros tarybos 

steigiamojo susirinkimo 2020 m. gruodžio 10 d. sprendimu Nr. 3, 139 punkto nuostatomis, svarbiems ir skubiems 

klausimams spręsti Partnerių grupės pirmininko sprendimu Partnerių grupės posėdis gali būti organizuojamas apklausiant 

visus Parnerių grupės narius elektroniniu paštu. Parnerių grupės nariams balsuojant elektroniniu paštu, regiono plėtros 

tarybos administracija Partnerių grupės nariams išsiunčia visą medžiagą ir paprašo pateikti pritarimą ar nepritarimą 

išvadai ar nuomonę svarstomais klausimais.   
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nurodyta nuoroda4. 

2022 m. vasario 18 d. 13 val. per konferencinio ryšio platformą „Microsoft Teams“ 

prisijungė du Partnerių grupės nariai, prisijungimo metu buvo aptarti Partnerių grupės svarstomi 

klausimai; klausimų ir pastabų dėl pateiktos posėdžio medžiagos Partnerių grupės nariai nepateikė.  

Vadovaujantis Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos darbo reglamento (toliau – Darbo 

reglamentas) 128 punktu, Partnerių grupė išvadą (-as) ir (ar) nuomonę (-es) priima bendru narių 

sutikimu arba dalyvaujančių grupės narių balsų dauguma.  

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl Alytaus regiono plėtros 2014–2020 m. plano 2021 m. įgyvendinimo ataskaitos; 

2. Dėl Alytaus regiono plėtros 2014–2020 m. plano dalies „Priemonių planas“ pakeitimo; 

  

1. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono plėtros 2014–2020 m. plano 2021 m. 

įgyvendinimo ataskaitos.   

Partnerių grupės nariams pateikta Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano (toliau – 

Planas) 2021 metų įgyvendinimo ataskaitos projektas, parengtas pagal Vidaus reikalų patvirtintą 

metodiką ir atsižvelgiant į ES struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros 

sistemoje (SFMIS2014) pateiktą informaciją. Partnerių grupės nariams taip pat pateiktas Kolegijos 

sprendimo projektas su aiškinamojo rašto projektu, kuriame identifikuotas Alytaus regiono 2014-2020 

metų plėtros plano įgyvendinimo rezultatai už ataskaitinį laikotarpį.    

  

 NUTARTA: 

Patvirtinti partnerių grupės išvadą pritarti Alytaus regiono plėtros 2014–2020 m. plano 2021 

m. įgyvendinimo ataskaitai. 

Pritarė – 12, nepritarė – 0, susilaikė – 0, nusišalino – 0. 

 

 

2. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono plėtros 2014–2020 m. plano dalies „Priemonių 

planas“ pakeitimo.  

 Partnerių grupės nariams pateiktas Alytaus regiono 2014-2020 metų plėtros plano dalies 

„Priemonių planas“ pakeitimo projektas (toliau – Planas), parengtas pagal Vidaus reikalų ministerijos 

patvirtintą metodiką. Kartu su el. paštu 2022 m. vasario 15 d. siųsta posėdžio medžiaga Partnerių 

grupės nariams pateiktas ir Kolegijos sprendimo projektas su aiškinamojo rašto projektu. Akcentuota, 

kad Plano pakeitimai yra neesminiai, t. y. pagal sudarytas regiono įgyvendinimų projektų finansavimo 

sutartis, Plane patikslinami projektų finansavimo šaliniai (jeigu buvo skirta mažiau paramos lėšų arba 

pareiškėjai prisidėti turėjo didesne lėšų suma), projektų baigimo datos (kaip projektų įgyvendinimo 

laikotarpis buvo pratęstas) ir baigtų projektų pasiektų rodiklių faktinės reikšmės bei išmokėtos sumos. 

 

 NUTARTA. Patvirtinti partnerių grupės išvadą pritarti Alytaus regiono plėtros 2014–2020 

m. plano dalies „Priemonių planas“ pakeitimo projektui. 

Pritarė – 12, nepritarė – 0, susilaikė – 0, nusišalino – 0. 

 

 

Posėdžio pirmininkė            Jolanta Miliauskė 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                Girmantė Katinaitė-Stočkuvienė 

 

 
4 Nuoroda į 2022-02-18 13 val. pasitarimą Partnerių grupės nariams išsiųsta kartu su posėdžio medžiaga 2022-02-15 el. 

paštu info@alytausregionas.lt 
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