
ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS KOLEGIJOS  

PARTNERIŲ GRUPĖS POSĖDŽIO 

 

PROTOKOLAS 

 

2021-05-20 Nr. PGD-1 

Alytus 

 

Posėdis įvyko 2021-05-20 15:30-16:20 val. nuotoliniu būdu Microsoft Teams platformoje. 

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

atstovė (nuo darbotvarkės klausimo Nr. 2). Kol buvo išrinktas Partnerių grupės pirmininkas, 

posėdžiui pirmininkavo – Jurgita Butrimaitė, Alytaus regiono plėtros tarybos administracijos 

direktorė. 

Posėdžio sekretorė – Jurgita Butrimaitė, Alytaus regiono plėtros tarybos administracijos 

direktorė.  

 

Dalyvavo ( 12 iš 14) Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos partnerių grupės narių:  

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

2. Adomas Andrušaitis, Lietuvos profesinių sąjungų 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. Vida Mačernienė, Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ atstovė; 

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

9. Lukas Stravinskas, Nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovas; 

10. Irma Treinavičienė, Nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovė; 

11. Vida Vrubliauskienė, Nacionalinės bendruomeninių 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. 

 

 

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

reglamentas) 134 punktu iki Partnerių grupė išrinko Partnerių grupės pirmininką, Partnerių grupės 

posėdžiui pirmininkavo Alytaus regiono plėtros tarybos administracijos direktorė Jurgita Butrimaitė.  

Vadovaujantis Darbo reglamento 142 punktu posėdžiui sekretoriauja Alytaus regiono plėtros 

tarybos administracijos direktorė Jurgita Butrimaitė. 

 

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

ne mažiau kaip pusė visų (12 iš 14) Partnerių grupės narių.   

 

Posėdis sušauktas Alytaus regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus iniciatyva, 

vadovaujantis Darbo reglamento 131 punktu. Darbotvarkė, posėdžio medžiaga ir prisijungimo 

nuoroda posėdžio nariams išsiųsti elektroniniu paštu bei raštu1.    

Posėdis įvyko nuotoliniu būdu, naudojantis elektroninėmis priemonėmis – video-

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

 
1 Alytaus regiono plėtros tarybos 2021-05-13 raštas Nr. S-42 „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos partnerių 

grupės sudarymo ir pirmojo posėdžio organizavimo“. Pakartotinai posėdžio prisijungimo nuoroda ir informacija išsiųsta 

2021-05-20 el. paštu jurgita.butrimaite@alytausregionas.lt. 

mailto:jurgita.butrimaite@alytausregionas.lt
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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. 

 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos partnerių grupės pirmininko išrinkimo. 

2. 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.  

3. Kiti klausimai. 

 

  

1. SVARSTYTA. Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos partnerių grupės 

pirmininko išrinkimo. 

J. Butrimaitė pristatė posėdžio klausimą ir priminė posėdžio dalyviams, kad vadovaujantis 

Darbo reglamento 124 punktu, Partnerių grupės veiklai vadovauja pirmininkas, kuris yra Partnerių 

grupės renkamas vieniems metams iš Partnerių grupėje atstovaujamų interesų grupių atstovų 

rotaciniu susitarimo principu. Pristatė Partnerių grupės pirmininko funkcijas. 

Vyko diskusija.  

Adomas Andrušaitis pasiūlė kasmet rinkti pirmininką iš kitos interesų grupės.  

 

Į Partnerių grupės pirmininko pareigas buvo pasiūlyti šie kandidatai: 

1. Adomas Andrušaitis, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos atstovas; 

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

3. Jolanta Leonavičienė, Nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovė; 

4. Ona Žilionienė, Nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovė. 

 

Jolanta Leonavičienė atsisakė kandidatuoti į partnerių grupės pirmininkus. 

Lukas Stravinskas pasiūlė visiems kandidatams prisistatyti. 

Kandidatai prisistatė. 

J. Butrimaitė pasiūlė balsuoti už pasiūlytas kandidatūras. Partnerių grupės nariai sutiko. 

 

Pirmo balsavimo rezultatai: 

Už  Adomą Andrušaitį balsavo  _1_   partnerių grupės narys. 

Už  Jolantą Miliauskę balsavo  __5_  partnerių grupės nariai. 

Už  Oną Žilionienę balsavo  ___3__  partnerių grupės nariai. 

3 partnerių grupės nariai (Adomas Andrušaitis, Jolanta Miliauskė, Ona Žilionienė) susilaikė. 

 

J. Butrimaitė informavo, kad vadovaujantis Darbo reglamentu sprendimas laikomas priimtu, 

kai už jį balsuoja dalyvaujančių Partnerių grupės narių dauguma, t. y. kad pirmininkas būtų išrinktas, 

už kandidatą turi balsuoti ne mažiau kaip 7 partnerių grupės nariai (iš 12 dalyvaujančių). Atsižvelgiant 

į tai, pasiūlė vykdyti antrą balsavimą, balsuojant už 2 daugiausiai balsų surinkusius kandidatus: 

Jolantą Miliauskę ir Oną Žilionienę. Partnerių grupės nariai sutiko. 

 J. Butrimaitė pasiūlė balsuoti už pasiūlytas kandidatūras.  

 

Antro balsavimo rezultatai: 

Už  Jolantą Miliauskę balsavo  __7_  partnerių grupės nariai. 

Už  Oną Žilionienę balsavo  ___3__  partnerių grupės nariai. 

2 partnerių grupės nariai (Jolanta Miliauskė, Ona Žilionienė) susilaikė. 
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NUTARTA: 

1.  Partnerių grupės pirmininką kasmet rinkti iš kitos interesų grupės (verslo organizacijų, 

profesinių sąjungų organizacijų, bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų).  

2. Jolantą Miliauskę, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovę išrinkti Alytaus 

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

 

Vadovaujantis Darbo reglamento 135 punktu Partnerių grupei išrinkus Partnerių grupės 

pirmininką, posėdžio pirmininkavimą perėmė išrinkta pirmininkė Jolanta Miliauskė. 

 

 

2. 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. 

Informavo, kad regiono plėtros plano pakeitimo projekto esminiai pakeitimai suderinti su Vidaus 

reikalų ministerija, kiti pakeitimai yra neesminiai. 

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 pritarti. 

 

3. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

 

NUTARTA. Alytaus regiono plėtros tarybos administracija: 

3.1.   Partnerių grupės nariams atsiųs nuorodą į regiono plėtros plano 2021-2030 m. rengimo 

mokymus. 

3.2.  Partnerių grupės nariams persiųs LRS Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto 

posėdžio, kuriame ministerijos pristatė planuojamas ES lėšų projekcijas 2021-2027 m. periodui 

regionams, nuorodą. 

3.3.  Gavus informaciją apie ES lėšų planuojamus paskirstymus, informuos Partnerių grupės 

narius. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė            Jolanta Miliauskė 

 

 

Posėdžio sekretorė            Jurgita Butrimaitė 

 

 


