
 

 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 

ŠVIETIMO, KULTŪROS, SPORTO IR JAUNIMO KOMITETO 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021-03-22   Nr. KŠV-5 

Vilkaviškis 

 

Posėdis įvyko 2021 m. kovo 22 d.   

Posėdžio pradžia: 13 val., posėdžio pabaiga 15:15 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 (prisijungė 13:40), Bernardas 

Marčiukonis, Vilija Jakubauskė, Renolda Stepanauskaitė-Kubilienė (prisijungė 13:53) , Stanislovas 

Lopeta. 

Kiti dalyviai: Alma Finagėjevienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja, Algirdas Neiberka, 

Savivaldybės meras, Žilvinas Gelgota, Tarybos narys, Gileta Naujokienė, ,,Ąžuolo“ progimnazijos 

direktorė, Arvydas Judickas, ,,Saulės“ progimnazijos direktorius, Bartninkų Jono Basanavičiaus 

mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius, Sidutė Černauskienė, Gižų mokyklos-daugiafunkcio 

centro direktorė, Violeta Šaukščiuvienė, Keturvalakių mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė,    

Lilija Žilinskienė, Kybartų  „Rasos“ mokyklos direktorė, Zigmas Vasaitis, Vilkaviškio suaugusiųjų 

ir jaunimo mokyklos direktorius, Asta Grinevičienė, Švietimo pagalbos tarnybos direktorė, Simona 

Bikaitė, Socialinės paramos skyriaus vedėja, Artūras Žemaitaitis, Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus vyriausiasis  specialistas,  

 

Posėdis vyko nuotoliniu būdu 

 

       DARBOTVARKĖ: 

 

        1. Sprendimo projekto ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos 2020 metų veiklos 

ataskaitai“ svarstymas. 

       2. Sprendimo projekto ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazijos 2020 metų 

veiklos ataskaitai“ svarstymas. 

       3. Sprendimo projekto „Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Bartninkų Jono Basanavičiaus mokyklos-

daugiafunkcio centro 2020 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas. 

       4. Sprendimo projekto ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-

daugiafunkcio centro 2020 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas. 

       5. Sprendimo projekto ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Keturvalakių mokyklos-daugiafunkcio 

centro 2020 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.  

       6. Sprendimo projekto ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Kybartų „Rasos“ mokyklos 2020 metų 

veiklos ataskaitai“ svarstymas. 

       7. Sprendimo projekto ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio suaugusiųjų ir jaunimo  mokyklos 2020 metų 

veiklos ataskaitai“  svarstymas. 

                8. Sprendimo projekto „Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos 2020 metų 

          veiklos ataskaitai“ svarstymas. 

                9. Sprendimo projekto „Dėl sutikimo reorganizuoti Vilkaviškio rajono Pajevonio pagrindinę  

mokyklą, prijungiant ją prie Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos, ir pritarimo 

reorganizavimo sąlygų aprašui“ svarstymas. 

               10. Sprendimo projekto ,,Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių ir mokinių  

          skaičiaus Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2021–2022 mokslo metais nustatymo“ 

          svarstymas. 

               11. Sprendimo projekto „Dėl kriterijų lėšų, skirtų 2021 metais konsultacijoms mokiniams, 

           savivaldybėje“ svarstymas. 

      12. Kiti klausimai, informacija 



 

 

        1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos 

2020 metų veiklos ataskaitai“  

           NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.    

           Balsuota: „Už“ – 4, „prieš“ – nebuvo, „susilaikė“ – nebuvo. 

       2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ 

progimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai“  

           NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.    

           Balsuota: „Už“ – 4, „prieš“ – nebuvo, „susilaikė“ – nebuvo. 

       3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas „Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Bartninkų Jono 

Basanavičiaus mokyklos-daugiafunkcio centro 2020 metų veiklos ataskaitai“  

           NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.    

           Balsuota: „Už“ – 4 „prieš“ – nebuvo, „susilaikė“ – nebuvo. 

       4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko 

mokyklos-daugiafunkcio centro 2020 metų veiklos ataskaitai“  

           NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.    

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

       5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Keturvalakių mokyklos-

daugiafunkcio centro 2020 metų veiklos ataskaitai“  

           NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.    

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

       6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Kybartų „Rasos“ mokyklos 

2020 metų veiklos ataskaitai“  

           NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.    

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

       7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio suaugusiųjų ir 

jaunimo  mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai“   

           NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.    

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

                8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas „Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos     

tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai“  

           NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.    

           Balsuota: „Už“ – 4, „prieš“ – nebuvo, „susilaikė“ – 2. 

                9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas „Dėl sutikimo reorganizuoti Vilkaviškio rajono 

Pajevonio pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos, ir 

pritarimo reorganizavimo sąlygų aprašui“  

           NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.    

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

               10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas ,,Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių, 

klasių ir mokinių skaičiaus Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2021–2022 mokslo metais 

nustatymo. 

           NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.    

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

               11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas „Dėl kriterijų lėšų, skirtų 2021 metais konsultacijoms 

mokiniams, savivaldybėje“  

           NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.    

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

 

      12. SVARSTYTA. Kiti klausimai, informacija.  

         Komiteto narė Vilija Jakubauskė informavo, kad gavo pranešimą, jog Vilkaviškio suaugusiųjų 

ir jaunimo mokyklos patalpose (II aukšte) ir/ar Karalių bendruomenės patalpose (I aukšte) yra 

vykdomos neformaliojo ugdymo veiklos ir paprašė Komiteto narių, bei Švietimo skyriaus vedėjos 

detaliau išsiaiškinti šią situaciją.  

          Komiteto narei Vilijai Jakubauskei paklausus, kokiame procese yra Aprašas dėl aukšto 

meistriškumo sporto klubų finansavimo ir Sporto rėmimo programų finansavimo Aprašo priedas dėl 

ataskaitų, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis  specialistas  Artūras Žemaitaitis pasakė,  



 

kad  Aprašo derinimą dėl aukšto meistriškumo sporto klubų finansavimo sustabdė Juridinis skyrius, 

dėl Sporto įstatymo pakeitimų patvirtinimo, o  Sporto rėmimo programų finansavimo Aprašo priedas 

dėl ataskaitų parengtas ir pasirašytas.  

          NUTARTA. Komiteto narių bendru susitarimu Artūrui Žemaitaičiui, pasirašytą Aprašo priedą  

dėl ataskaitų  ir Aprašo projektą dėl aukšto meistriškumo sporto klubų finansavimo, pateikti Komiteto 

nariams, pasibaigus Komiteto posėdžiui, el. paštu.  

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                         Ramūnas Puodžiūnas 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                              Daiva Gvazdaitienė 


