VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
ŠVIETIMO, KULTŪROS, SPORTO IR JAUNIMO KOMITETO
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2021-02-25 Nr. KŠV-4
Vilkaviškis
Posėdis įvyko 2021 m. vasario 25 d.
Posėdžio pradžia: 10 val., posėdžio pabaiga 12.30 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.
Tarybos nariai: Žilvinas Gelgota, Edita Gaubienė, Mantas Balčiūnas, Rimvydas Palubinskas.
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, Vilija Gilienė, Vilkaviškio viešosios bibliotekos direktorė.
Posėdis vyko nuotoliniu būdu
DARBOTVARKĖ: nebuvo skelbta
Posėdį inicijavo Komiteto narė Vilija Jakubauskė. Ji pateikė klausimus svarstymui ir diskusijai.
SVARSTYTA.
1. Dėl Vilkaviškio viešosios bibliotekos etatų skaičiaus ir filialų uždarymo.
Komiteto narė Vilija Jakubauskė paprašė, kad Vilkaviškio viešosios bibliotekos direktorė Vilija
Gilienė, pateiktų kultūros ir meno darbuotojų skaičių dirbančių įstaigoje. Kadangi direktorė painiojosi
ir negalėjo pasakyti tikslaus skaičiaus, Komiteto narė paprašė skaičių patikslinti iki Tarybos posėdžio,
tuomet Meras Algirdas Neiberka paaiškino, jog, jeigu jau praeitame Komiteto posėdyje buvo pritarta
sprendimo projektui dėl etatų šioje įstaigoje, lieka galimybė Tarybos posėdžio metu teikti alternatyvų
pasiūlymą Tarybai priimant sprendimą šio klausimu. Tarybos narė Nijolė Liaudinskienė paskatino ir
rekomendavo įstaigos direktorei ieškoti darbuotojų, kad įstaigoje neliktų laisvų (neužimtų) etatų.
2. Dėl FK ,,Sveikata“ prašymo skirti finansavimą.
Komiteto narė Vilija Jakubauskė paklausė, kodėl Sporto klubo prašymas dėl finansavimo,
nebuvo pateiktas svarstymui Komitete ir paprašė paaiškinti, kokiais prioritetais vadovaujantis FK
,,Sveikata“ prašoma suma – 20 tūkst. eurų, biudžete sumažinta iki 10 tūkst. eurų. Švietimo, kultūros
ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Artūras Žemaitaitis papasakojo, kad Klubo prašymą dėl
finansavimo, kuris buvo nukreiptas jam, jis pateikė Finansų ir biudžeto komitetui. Meras patikino,
kad šis prašymas buvo nukreiptas ne Tarybai, o jam ir paaiškino kokia tvarka rašomos rezoliucijos
vykdymui. Tarybos narys Stanislovas Lopeta rekomendavo, kad visi klausimai ir / ar prašymai susiję
su švietimo, kultūros ir sporto veikla būtų nukreipiami svarstymui Komitete. Jam pritarė ir kiti
Komiteto nariai, nes susipažinus su klausimu ir / ar prašymu būtų galimą analizuoti, diskutuoti ir
pateikti rekomendacijas dėl sprendimo priėmimo.
3. Dėl finansavimo skyrimo tvarkos Kultūros programoms.
Komiteto narė Vilija Jakubauskė pasakė, jog susipažinus su teikiamų Kultūros programų
sąmatomis, nesutinka, kad finansavimas būtų skiriamas maitinimui. Ji pastebėjo, kad būtina
koreguoti, tobulinti lėšų skyrimo kultūros programoms Aprašą.

4. Dėl Strateginio plano tobulinimo.
Komiteto narė Vilija Jakubauskė pasakė, jog Strateginiame plane pasigenda sporto ir
kultūros sričių strategijos. Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė
patikino, kad ateityje strateginis planas bus koreguojamas, kad Savivaldybės finansinis prisidėjimas
prie teikiamų kultūros programos projektų būtų kultūros srities ,,eilutėje“.
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