
 

 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 

ŠVIETIMO, KULTŪROS, SPORTO IR JAUNIMO KOMITETO 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021-02-22   Nr. KŠV-3 

Vilkaviškis 

 

Posėdis įvyko 2021 m. vasario 22 d.   

Posėdžio pradžia: 13 val., posėdžio pabaiga 15:45 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, Vitas Gavėnas, Administracijos direktorius, Algirdas 

Neiberka, Savivaldybės meras, Artūras Blauzdžiūnas, Artūras Žemaitaitis, Švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vyriausieji  specialistai, Jurgita Morozaitė, Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) 

kultūros centro-muziejaus direktorė, Vilija Gilienė, Vilkaviškio viešosios bibliotekos direktorė,  Asta 

Vencienė, Kybartų kultūros centro direktorė, Renata Medelienė, Vilkaviškio kultūros centro 

direktorė. 

 

Posėdis vyko nuotoliniu būdu 

 

       DARBOTVARKĖ: 

 

       1. Sprendimo projekto ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 

2020 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas. 

       2. Sprendimo projekto ,,Dėl pritarimo Kybartų kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai“ 

svarstymas. 

       3. Sprendimo projekto ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-

muziejaus 2020 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas. 

       4. Sprendimo projekto ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai“ 

svarstymas. 

       5. Sprendimo projekto ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų     

patvirtinimo“ svarstymas. 

       6. Sprendimo projekto ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialų 

skaičiaus ir jų išdėstymo nustatymo“ svarstymas. 

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

savivaldybės viešojoje bibliotekoje nustatymo“ svarstymas. 

                 8. Sprendimo projekto ,,Dėl Vilkaviškio ,,Aušros“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ 

svarstymas.         

       9.  Kiti klausimai, informacija. 

 

       1. SVARSTYTA. Komiteto pirmininkas Ramūnas Puodžiūnas pasakė, kad balsuojant už 

pateiktus sprendimo projektus ir dėl interesų konflikto Komiteto nariams nusišalinus nuo balsavimo, 

gali kilti problemų dėl balsų skaičiaus todėl pasiūlė balsuoti už tai, kad Komisijos nariai nenusišalintų. 

        NUTARTA. Komiteto nariams balsuoti nenusišalinant.    

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

       2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios 

bibliotekos 2020 metų veiklos ataskaitai“  

           NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.    

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



 

 

 

 

 

             3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas ,,Dėl pritarimo Kybartų kultūros centro 2020 metų 

veiklos ataskaitai“ 

  NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.    

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

              4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono Suvalkijos 

(Sūduvos) kultūros centro-muziejaus 2020 metų veiklos ataskaitai“ 

 NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.    

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

5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio kultūros centro 2020 

metų veiklos ataskaitai“ 

NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.    

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

6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios 

bibliotekos nuostatų  patvirtinimo“  

 NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.    

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

7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios 

bibliotekos filialų skaičiaus ir jų išdėstymo nustatymo“  

 NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.    

Balsuota: „Už“ – 5, „prieš“ – nebuvo, „susilaikė“ –1. 

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

Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje nustatymo“  

 NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.    

Balsuota: „Už“ – 3, „prieš“ –1, „susilaikė“ –2. 

9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas ,,Dėl Vilkaviškio ,,Aušros“ gimnazijos nuostatų 

patvirtinimo“ 

 NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.    

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

10. SVARSTYTA. Kiti klausimai, informacija. 

Komiteto narė Vilija Jakubauskė pasakė, kad Vilkaviškio rajono svetainėje pateikti 36 sporto 

klubai ir patikino, kad tokio skaičiaus, pagal jos surinktą informaciją nėra, nes ne visi jie atitinka  

įstatymo nuostatas, todėl papašė paaiškinti detaliau. Švietimo kultūros ir sporto skyrius specialistas 

Artūras Žemaitaitis atsakė, jog klubų skaičius pateiktas pagal Registrų centro duomenis. 

 Vilija Jakubauskė ragino, kad svetainėje sporto srities informacija būtų patikslinta ir ateityje 

pateikta teisinga, reguliariai atnaujinama. Ji patikino, kad reikia viešinti visas organizacijas, kurios 

vykdo fizinio aktyvumo veiklą. Ji pasakė pastabas: dėl Sporto rėmimo programų finansavimo 

nepakoreguoto Aprašo priedo, dėl atsiskaitymo už finansavimą, dėl neparengto Aprašo, kuriuo 

vadovaujantis būtų skiriamos lėšos sporto klubams, kurie reprezentuoja rajoną, dėl trūkstamos 

informacijos Strateginiame plane.  

 NUTARTA. Bendru susitarimu Švietimo kultūros ir sporto skyrius specialistui Artūrui 

Žemaitaičiui Vilkaviškio rajono svetainėje patikslinti  sporto srities informaciją  ir ateityje pateikti 

teisingą, aktualią ir reguliariai ją atnaujinti, paviešinti visas organizacijas, kurios vykdo fizinio 

aktyvumo veiklą, parengti Sporto rėmimo programoms finansuoti Aprašo priedo projektą dėl 

atsiskaitymo už finansavimą, Aprašo projektą dėl lėšų skyrimo Sporto klubams, kurie reprezentuoja 

rajoną ir pateikti Komitetui, Strateginiame plane pateikti visas organizacijas, kurios rajone vykdo 

fizinio aktyvumo veiklas.  

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                         Ramūnas Puodžiūnas 

 



Posėdžio sekretorė                                                                                              Daiva Gvazdaitienė 


