
ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS KOLEGIJOS PARTNERIŲ GRUPĖS 

POSĖDŽIO, ORGANIZUOJAMO APKLAUSOS BŪDU, PROTOKOLAS 

 

2022 m. rugpjūčio 17 d. Nr. PGD-5  

Alytus 

 

Apklausos procedūros pradžia – 2022 m. rugpjūčio 10 d. 

Apklausos procedūros pabaiga – 2022 m. rugpjūčio 17 d. 

Posėdžio pirmininkas – Lukas Stravinskas, Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos 

Partnerių grupės (toliau – Partnerių grupė) pirmininkas. 

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 9 iš 15 

Partnerių grupės narių (kvorumas yra): 

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

2. Aurimas Bernatavičius, Lietuvos pramoninkų konfederacijos atstovas; 

3. Rasa Gražulienė, Nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovė; 

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

5. Jolanta Leonavičienė, Nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovė; 

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

7. Lukas Stravinskas, Nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovas, Partnerių grupės 

pirmininkas; 

8. Irma Treinavičienė, Nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovė; 

9. Vida Vrubliauskienė, Nacionalinės bendruomeninių organizacijų tarybos atstovė.  

 

Nedalyvavo: 

1. Adomas Andrušaitis, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos atstovas; 

2. Česlovas Daugėla, Lietuvos darbdavių konfederacijos atstovas; 

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

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

5. Aistis Ramanauskas, Lietuvos verslo konfederacijos atstovas; 

6. Ona Žilionienė, Nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovė. 

 

2022 m. rugpjūčio 10 d. Partnerių grupės nariams jų asmeniniu elektoriniu paštu1 išsiųsta 

rašytinio posėdžio darbotvarkė ir medžiaga bei paprašyta pateikti pritarimą ar nepritarimą išvadai 

pateiktoje darbotvarkėje nurodytais svarstytinais klausimais, užpildant Partnerių grupės nario 

balsavimo elektroniniu būdu lentelę arba pritarimą/nepritarimą išreiškiant elektroniniu paštu2.  

 
1 Posėdžio medžiaga išsiųsta 2022 m. rugpjūčio 10 d. 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, 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. Partnerių grupės nariai per 5 dienas nuo dokumentų gavimo dienos pareiškia 

savo pritarimą ar nepritarimą išvadai ar nuomonę elektroniniu paštu (jie pridedami prie protokolo). Gavusi Partnerių 

grupės narių elektroniniu paštu pateiktus pritarimus ar nepritarimus išvadai ar nuomones, Regiono plėtros tarybos 

mailto:%20info@alytausregionas.lt
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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 Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų 

Alytaus regiono žemėlapio. 
 

1. SVARSTYTA. Dėl Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje 

teikiamų paslaugų Alytaus regiono žemėlapio. 

 Partnerių grupės nariams pateiktas Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir 

bendruomenėje teikiamų paslaugų Alytaus regiono žemėlapis (toliau – Žemėlapis). Akcentuota, kad 

Žemėlapis yra Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta išankstinė 

sąlyga, kad projektai galėtų būti finansuojami iš Europos Sąjungos lėšų.  

Partnerių grupės nariai informuoti, kad Žemėlapis parengtas Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija) pagal Alytaus regiono savivaldybių 

pateiktą informaciją dėl planuojamų infrastruktūros projektų socialinių paslaugų srityje. Žemėlapyje 

numatyti regiono savivaldybių planuojami projektai (apsaugoto būsto, grupinio gyvenimo namų, 

dienos užimtumo centro/socialinių dirbtuvių, kompleksinių paslaugų teikimo centro vaikams su 

negalia ir savarankiško gyvenimo namų), kurie būtų įgyvendinami iki 2030 metų,  jeigu bus įtraukti 

į Alytaus regiono plėtros planą ir finansuojami 2021 – 2027 m. laikotarpio Europos Sąjungos lėšomis. 

Akcentuota, kad projektai, kurie nenumatyti Žemėlapyje, net jei būtų įtraukti į regiono plėtros planą, 

negalėtų gauti Europos Sąjungos finansavimo. 

Atkreiptas dėmesys taip pat į tai, kad Žemėlapis parengtas tik socialinių paslaugų ir 

socialinių paslaugų infrastruktūros, reikalingos įgyvendinti institucinės globos pertvarką, projektams. 

Socialinio būsto, nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros, socialinių paslaugų įstaigų senyvo 

amžiaus asmenims infrastruktūros bendruomenėje projektai bus svarstomi vėlesniame etape ir jiems 

nenustatyta išankstinė sąlyga būti įtrauktiems į Žemėlapį, tad jie galės būti įtraukti į regiono plėtros 

planą įprastu būdu (apsvarsčius ir patvirtinus). 

 

 NUTARTA. Patvirtinti partnerių grupės išvadą pritarti Perėjimo nuo institucinės globos prie 

šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų Alytaus regiono žemėlapiui. 

Pritarė – 8, nepritarė – 1, susilaikė – 0, nusišalino – 0. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas            Lukas Stravinskas 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                Girmantė Katinaitė-Stočkuvienė 

 

 
administracija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas parengia apklausos elektroniniu paštu  protokolo projektą ir pateikia jį 

pasirašyti Partnerių grupės pirmininkui.   


