
ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS KOLEGIJOS  

PARTNERIŲ GRUPĖS POSĖDŽIO, ORGANIZUOJAMO APKLAUSOS BŪDU, 

PROTOKOLAS 

 

2022-05-02 Nr. PGD-2 

Alytus 

 

Posėdis įvyko 2022-05-02 16:00-16:20 val. nuotoliniu būdu Microsoft Teams platformoje. 

Posėdžio pirmininkė –  Jolanta Miliauskė, Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos 

Partnerių grupės (toliau – Partnerių grupė) pirmininkė. 

Posėdžio sekretorė – Jurgita Butrimaitė, Alytaus regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) 

administracijos direktorė.  

 

Dalyvavo ( 11 iš 15) Partnerių grupės narių:  

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 atstovė1; 

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

6. Jolanta Leonavičienė, Nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovė; 

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

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

grupės pirmininkė; 

9. Aistis Ramanauskas, Lietuvos verslo konfederacijos atstovas; 

10. Lukas Stravinskas, Nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovas; 

11. Ona Žilionienė, Nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovė2. 

 

Nedalyvavo: 

1. Česlovas Daugėla, Lietuvos darbdavių konfederacijos atstovas; 

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

3. Irma Treinavičienė, Nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovė; 

4. Vida Vrubliauskienė, Nacionalinės bendruomeninių organizacijų tarybos atstovė.  

 

Partnerių grupės nariams jų asmeniniu elektoriniu paštu3 išsiųsta posėdžio darbotvarkė, 

prisijungimo nuoroda ir medžiaga pateiktoje darbotvarkėje nurodytais svarstytinais klausimais. 

Vadovaujantis 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.  

Vadovaujantis Darbo reglamento 142 punktu posėdžiui sekretoriauja Alytaus regiono plėtros 

tarybos administracijos direktorė Jurgita Butrimaitė. 

 
1 Savo balsavimą abiem klausimais pateikė el. p. 2022-05-02 (pridedama). 
2 Savo balsavimą abiem klausimais pateikė el. p. 2022-05-02 (pridedama). 
3 Posėdžio medžiaga išsiųsta el. paštu info@alytausregionas.lt 2022 m. balandžio 21 ir 25 d. 

mailto:%20info@alytausregionas.lt
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Posėdis įvyko nuotoliniu būdu, naudojantis elektroninėmis priemonėmis – video-

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

atsiųstomis prisijungimo nuorodomis. 

Jurgita Butrimaitė informavo, kad Partnerių grupės posėdis yra teisėtas, nes jame dalyvauja 

ne mažiau kaip pusė visų (11 iš 15) Partnerių grupės narių, iš kurių 2 nariai savo nuomonę posėdžio 

klausimais pareiškė el. paštu iki posėdžio pradžios.  Vadovaujantis Darbo reglamento 137 punktu, 

raštu išreikštos Partnerių grupės narių nuomonės pridedamos prie posėdžio protokolo ir įtraukiamos 

į balsų skaičiavimą dėl posėdyje svarstyto klausimo, dėl kurio nario nuomonė buvo išreikšta 137 

punkte nustatyta tvarka. 

 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl 2014–2020 m. Alytaus regiono plėtros plano pakeitimo derinimo.  

2. Dėl Parnerių grupės pirmininko sekantiems metams išrinkimo. 

 

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

J. Butrimaitė pristatė Tarybos sprendimo projektą „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“ ir jo aiškinamajame rašte pateiktą informaciją. Informavo, kad regiono plėtros plano 

pakeitimo projekto pakeitimai yra neesminiai, daliai projektų sumažintos ES lėšų sumos pagal 

faktiškai įgyvendintiems projektams išmokėtų ES lėšų sumą, kitai daliai projektų – padidintos ES 

lėšų sumos, siekiant su įgyvendinamais projektais pasiekti daugiau rezultatų, įvykdyti daugiau veiklų, 

sukurti didesnę socialinę-ekonominę naudą pagal iš savivaldybių gautus pasiūlymus. 

Pristatydama regiono plėtros plano pakeitimo projektą, J. Butrimaitė atkreipė dėmesį į 

lyginant su Partnerių grupei išsiųstu regiono plėtros plano lyginamuoju variantu, šiame posėdyje 

pristatomame projekte pataisytas 2 technines klaidas (projekto baigimo metai ir bendra priemonės 

suma patikslintos). 

Partnerių grupės nariai pastabų nepateikė. 

Posėdžio pirmininkė Jolanta Miliauskė informavo, kad iki posėdžio Parnerių grupės narės 

Rasa Gražulienė ir Ona Žilionienė el. paštu informavo, kad pritaria regiono plėtros plano pakeitimo 

projektui. Pasiūlė bendru sutarimu pritarti išvadai „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“. 

 

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 pritarti. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl Parnerių grupės pirmininko sekantiems metams išrinkimo. 

J. Butrimaitė pristatė posėdžio klausimą. Priminė, kad 2021-05-20 Partnerių grupės 

sprendimu buvo nutarta Partnerių grupės pirmininką kasmet rinkti iš kitos interesų grupės (verslo 

organizacijų, profesinių sąjungų organizacijų, bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų);  
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Jolantą Miliauskę, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovę išrinkti Alytaus regiono 

plėtros tarybos kolegijos partnerių grupės pirmininke iki 2022 metų gegužės 19 dienos.“ 

Informavo, kad vadovaujantis Tarybos kolegijos darbo reglamento nuostatomis, būtina 

sekantiems 1 metams išrinkti Partnerių grupės pirmininką, kuris nuo 2022-05-20 pradėtų eiti savo 

pareigas. Kadangi pirmiems metams buvo išrinktas pirmininkas iš profesinių organizacijų interesų 

grupės, sekantiems metams pirmininkas rotaciniu principu turėtų būti renkamas iš verslo organizacijų 

arba bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų. 

Posėdžio pirmininkė Jolanta Miliauskė informavo, kad iki posėdžio Parnerių grupės narės 

Rasa Gražulienė ir Ona Žilionienė el. paštu informavo, kad savo balsą pirmininko rinkimuose 

atiduoda už Luką Stravinską. Paklausė ar yra daugiau siūlomų kandidatūrų. Pasiūlymų iš Partnerių 

grupės narių nebuvo. 

Lukas Stravinskas prisistatė. 

Pirmininkė pasiūlė balsuoti už Luko Stravinsko kandidatūrą. 

 

NUTARTA: Luką Stravinską, Nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovą, išrinkti 

Partnerių grupės pirmininku nuo 2022 metų gegužės 20 dienos iki 2023 metų gegužės 19 dienos. 

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu pritarti. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė            Jolanta Miliauskė 

 

 

Posėdžio sekretorė            Jurgita Butrimaitė 

 

 


