
 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 

ŠVIETIMO, KULTŪROS, SPORTO IR JAUNIMO KOMITETO 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2020-10-26   Nr. KŠV-14 

Vilkaviškis 

 

Posėdis įvyko 2020 m. spalio 26 d.   

Posėdžio pradžia: 15 val., posėdžio pabaiga 16:00 val.   

Posėdžio pirmininkas – Tarybos narys Ramūnas Puodžiūnas 

Posėdžio sekretorė – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Gvazdaitienė. 

 

Dalyvavo: 

Komiteto nariai: Ramūnas Puodžiūnas, Stanislovas Lopeta, Žilvinas Gelgota, Nijolė Liaudinskienė, 

Bernardas Marčiukonis.  

Kiti dalyviai: Alma Finagėjevienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja, Vilija Gilienė 

Vilkaviškio rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorė,  Artūras Blauzdžiūnas, Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas, Daiva Riklienė, Savivaldybės Administracijos 

direktoriaus pavaduotoja 

 

DARBOTVARKĖ: 

                        1. Vilkaviškio rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos ir jos skyrių veiklos analizė. 

              2. Sprendimo projekto ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d. 

sprendimo Nr. B-TS-525 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus nustatymo Vilkaviškio rajono 

savivaldybės švietimo įstaigose 2020–2021 mokslo metais“ pakeitimo“ svarstymas. 

              3. Sprendimo projekto ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 23 

d. Sprendimo Nr. B-TS-140 „ Dėl Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos teikiamų mokamų 

paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo“ svarstymas. 

              4. Sprendimo projekto ,, Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 28 d. 

sprendimo Nr. B-TS 97 „Dėl mokymo lėšų mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti ir 

vykdyti naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ svarstymas. 

              5. Gauto prašymo ,,Dėl meno mokyklos steigimo Vilkaviškyje“ svarstymas. 

              6.  Kiti klausimai, informacija. 

 

 

               1. SVARSTYTA. Vilkaviškio rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos ir jos skyrių 

veiklos analizė (pridedama). 

               Vilkaviškio rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorė, Vilija Gilienė  pristatė 

Viešosios bibliotekos struktūrą, vartotojų sudėtį. Ji informavo, kad Viešoji biblioteka ir 25 jos filialai 

vartotojus aptarnauja naudodama LIBIS SAP (Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos 

skaitytojų aptarnavimo posistemė) programą ir papasakojo apie skaitytojo pažymėjimą, kuris yra  

vieningas visose Lietuvos bibliotekose. Įstaigos direktorė pasakojo, kad įsigyti kompiuterius viešajai 

prieigai, darbuotojams ir kitus daugiafunkcius įrenginius padėjo dalyvavimas įvairiuose projektuose,  

ypač 2008–2012 m. projekte ,,Bibliotekos pažangai“.  Labai informatyviai skaidrėje parodė, šiuo 

metu esamą rajono bibliotekų tinklo schemą, supažindino su Bibliotekos ir struktūrinių padalinių 

pagrindiniais rodikliais. Dėl Bibliotekos struktūros optimizavimo ji pasidalino viena iš patirčių apie 

mobilios bibliotekos pliusus ir minusus, ir patikino, kad, išlaikant visą rajone Bibliotekų tinklą, 

Savivaldybės kaštai labai maži.  

               2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 

m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. B-TS-525 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus nustatymo 

Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2020–2021 mokslo metais“ pakeitimo“ 

NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.    

Balsuota: „Už“ – 5, „prieš“ – nebuvo, „susilaikė“ – nebuvo. 



            3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 

m. rugpjūčio 23 d. Sprendimo Nr. B-TS-140 „ Dėl Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos 

teikiamų mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo“ 

NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.    

Balsuota: „Už“ – 5, „prieš“ – nebuvo, „susilaikė“ – nebuvo. 

            4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas ,, Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 

m. birželio 28 d. sprendimo Nr. B-TS 97 „Dėl mokymo lėšų mokymosi pasiekimų patikrinimams 

organizuoti ir vykdyti naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“  

NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.    

Balsuota: „Už“ – 5, „prieš“ – nebuvo, „susilaikė“ – nebuvo. 

            5. SVARSTYTA. Gautas prašymas ,,Dėl meno mokyklos steigimo Vilkaviškyje“  

NUTARTA Komiteto narių bendru susitarimu sekantį Komiteto posėdį organizuoti 

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro Dailės studijos patalpose, į kurį, bendrai diskusijai, pakviesti 

Dailės studijos mokytoją Stasę Zelinauskaitę.  

           6.  SVARSTYTA. Informacija. Kiti klausimai. 

           Komiteto narys Žilvinas Gelgota pateikė informaciją, dėl gautų raštų Komitetui (pridedama). 

Jis supažindino su Vilkaviškio ikimokyklinių įstaigų vadovų prašymu ,,Dėl lėšų pagrindinėms 

priemonėms skyrimo“ ir Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio ,,Eglutė“ direktorės  raštu ,,Dėl etato 

dalies grąžinimo“. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė pasakė, kad šią 

informaciją pasiaiškins Finansų ir biudžeto skyriuje ir apie situaciją ir galimybes Komiteto narius 

informuos sekančiame posėdyje.  

         Komiteto narys Žilvinas Gelgota paklausė, kokiais kriterijais vadovaujantis yra nustatoma 

pareiginio atlyginimo pastovios dalies koeficientas ir paskiriami Švietimo įstaigų vadovams priedai 

prie atlyginimo ir išvardino įstaigų vadovus, kuriems jie neskirti. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 

vedėja Alma Finagėjevienė patikino, kad priedai vadovams skiriami vadovaujantis  2019 m. rugsėjo 

27 d.  B-TS-185 Tarybos sprendimu ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių švietimo 

įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo priedo pakeitimo“ (pridedama) ir pasakė, kad jau 

diskutuojama ir planuojama peržiūrėti apmokėjimo kriterijus ne tik įstaigų vadovų, bet ir kitų 

švietimo įstaigų darbuotojų ir koreguoti Aprašą.  

           NUTARTA Bendru susitarimu 

          1. Siūlyti peržiūrėti ir koreguotą Aprašą teikti Tarybai.  

          2. Į sekantį Komiteto posėdį, dėl gautų raštų ir klausimų, diskusijai pakviesti Finansų ir 

biudžeto skyriaus vedėją.  

 

 

PRIDEDAMA. Posėdžio garso įrašas (trukmė 53:53)(12,5 MB) 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                         Ramūnas Puodžiūnas 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                              Daiva Gvazdaitienė 


