
 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 

ŠVIETIMO, KULTŪROS, SPORTO IR JAUNIMO KOMITETO 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2020-12-21   Nr. KŠV-16 

Vilkaviškis 

 

Posėdis įvyko 2020 m. gruodžio 21 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, Nijolė Liaudinskienė, Bernardas Marčiukonis, Vilija 

Jakubauskė, Stanislovas Lopeta.   

Kiti dalyviai: Algirdas Neiberka, Savivaldybės meras, Alma Finagėjevienė, Švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vedėja, Vitas Gavėnas, Savivaldybės Administracijos direktorius, Daiva Riklienė, 

Savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotoja, Jurgita Morozaitė, Vilkaviškio rajono 

Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejus direktorė, Renata Medelienė, Vilkaviškio kultūros 

centro direktorė. 

 

Posėdis vyko nuotoliniu būdu 

 

DARBOTVARKĖ:  

 

              1.  Sprendimo projekto ,,Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Vilkaviškio rajono 

Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centre-muziejuje nustatymo“ svarstymas.  

              2.  Sausio mėnesio tarybai rengiamo sprendimo projekto „Dėl VšĮ „Vilkaviškio sporto ir 

pramogų centas“ teikiamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“ svarstymas. 

              3. Kiti klausimai, informacija. 

 

               1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas ,,Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus 

Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centre-muziejuje nustatymo“ 

               Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejus direktorė, Jurgita 

Morozaitė, papasakojo, kodėl prašo nuo 2021 m. sausio 1 d. Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) 

kultūros centre-muziejuje didžiausią nustatyti leistiną pareigybių skaičių  – 24,2. Ji detaliai paaiškino, 

kodėl įstaigai yra reikalingos etnokultūros ir informacinių technologijų pareigybės. Vilkaviškio 

kultūros centro direktorė Renata Medelienė patikino, kad ši pareigybė rajonui tikrai labai reikalinga. 

Tuomet kilo diskusija, dėl etnokultūros specialisto pavaldumo. Komiteto narė Vilija Jakubauskė 

pasiūlė, praplėsti šios pareigybės aprašymą, kuriame būtų numatyta, jog specialistas, dirbantis šioje 

pareigybėje atliks funkcijas susijusias su viso rajono etnokultūros veiklomis.   

NUTARTA Papildyti etnokultūros specialisto pareigybės aprašymą, kuriame būtų numatyta 

pareigybės pavaldumas ir dar kartą 2020 m. gruodžio 22 d. 15 val. Komiteto posėdyje svarstyti šį 

sprendimo projektą.   

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

            2. SVARSTYTA. Sausio mėnesio tarybai rengiamo sprendimo projekto „Dėl VšĮ 

„Vilkaviškio sporto ir pramogų centas“ teikiamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“ svarstymas. 

             VšĮ ,,Vilkaviškio sporto ir pramogų centro“ direktorius Martynas Kasperaitis, pasakė. kad 

paslaugų  sąrašas ir kainos už jas nustatytos atsižvelgiant į kitose savivaldybėse veikiančių tokio tipo  

įstaigų paslaugų kainų vidurkį. Savivaldybės Administracijos direktorius Vitas Gavėnas, patikino jog 

priimtus sprendimus galima bus koreguoti po to, kai centras pradės pilnai funkcionuoti.   

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                         Ramūnas Puodžiūnas 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                              Daiva Gvazdaitienė 


