
 

 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 

ŠVIETIMO, KULTŪROS, SPORTO IR JAUNIMO KOMITETO 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021-01-25   Nr. KŠV-2 

Vilkaviškis 

 

Posėdis įvyko 2021 m. sausio 25 d.   

Posėdžio pradžia: 13 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, Renolda Stepanauskaitė-Kubilienė, Stanislovas Lopeta. 

Kiti dalyviai: Alma Finagėjevienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja, Daiva Riklienė, 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja 

Posėdis vyko nuotoliniu būdu 

 

       DARBOTVARKĖ: 

 

                        1. Sprendimo projekto ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų 

         vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo priedo pakeitimo“ svarstymas. 

              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“ pakeitimo“ svarstymas.              

               3. Sprendimo projekto Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 28 d. 

sprendimo Nr. B-TS-1214 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų 

skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ svarstymas. 

              4.  Kiti klausimai, informacija. 

 

               1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių 

švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo priedo pakeitimo“  

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė, informavo, jog Sprendimo projektas 

pataisytas, nes  pasikeitė Ministerijos teisės akto nuostatos.  

NUTARTA. Su pataisymu pritarti sprendimo projektui.    

Balsuota: „Už“ – 6, „prieš“ – nebuvo, „susilaikė“ – nebuvo. 

              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“ 

pakeitimo“ 

NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.    

Balsuota: „Už“ – 6, „prieš“ – nebuvo, „susilaikė“ – nebuvo. 

3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 

m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. B-TS-1214 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų 

švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

 Komiteto narė Vilija Jakubauskė informavo, jog dėl privačių interesų nuo balsavimo 

nusišalina.  

 NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.    

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

           

Posėdžio pirmininkas                                                                                         Ramūnas Puodžiūnas 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                              Daiva Gvazdaitienė 


