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VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 

ŠVIETIMO, KULTŪROS, SPORTO IR JAUNIMO KOMITETO 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021-04-26   Nr. KŠV-6 

Vilkaviškis 

 

Posėdis įvyko 2021 m. balandžio 26 d.   

Posėdžio pradžia: 10 val., posėdžio pabaiga 14:30 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, , Stanislovas Lopeta. 

Kiti dalyviai: Alma Finagėjevienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja, Danutė Valiūnienė, 

Pilviškių ,,Santakos“ gimnazijos direktorė, Arūnas Serneckas, Vilkaviškio  „Aušros" gimnazijos 

direktorius; Saulius Spangevičius, Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos direktorius, Gileta 

Naujokienė, Vilkaviškio rajono Sūdavos pagrindinės mokyklos direktorė, paulius Dausimas, 

Pajevonio ir Virbalio  pagrindinių mokyklų direktorius, Daina Juškauskienė, Vilkaviškio Salomėjos 

Nėries pagrindinės mokyklos direktorė.   

 

Posėdis vyko nuotoliniu būdu 

 

       DARBOTVARKĖ: 

       Komiteto narė Vilija Jakubauskė paprašė, jog į darbotvarkę būtų įtrauktas papildomas 

darbotvarkės  klausimas ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės mero 2020 m ataskaitos“ 

         Bendru susitarimu nutarta į darbotvarkę įtraukti papildomą klausimą ,,Dėl Vilkaviškio rajono 

savivaldybės mero 2020 m ataskaitos“ 

 

       1. Sprendimo projekto „Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Pilviškių  „Santakos“ gimnazijos 2020 metų 

veiklos ataskaitai“ svarstymas. 

       2. Sprendimo projekto ,, Dėl pritarimo Vilkaviškio  r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos 

2020 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas. 

       3. Sprendimo projekto ,, Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono Pajevonio pagrindinės mokyklos 2020 

metų veiklos ataskaitai“ svarstymas. 

       4. Sprendimo projekto ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos 2020 metų 

veiklos ataskaitai“  svarstymas. 

       5. Sprendimo projekto ,, Dėl pritarimo Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos 2020 

metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.  

       6. Sprendimo projekto ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos 2020 metų 

veiklos ataskaitai“ svarstymas. 

       7. Sprendimo projekto ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio  „Aušros“ gimnazijos 2020 metų veiklos 

ataskaitai“ svarstymas. 

                 8. Sprendimo projekto „Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Alvito mokyklos-daugiafunkcio centro 2020 

metų veiklos ataskaitai“ svarstymas. 

                9. Sprendimo projekto „Dėl Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos  nuostatų, 

patvirtintų Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. B-TS- 56,  

pakeitimo“ svarstymas. 

               10. Sprendimo projekto ,,Dėl Vilkaviškio r. Keturvalakių mokyklos-daugiafunkcio centro 

nuostatų patvirtinimo“  svarstymas. 

               11. Sprendimo projekto „Dėl Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ nuostatų 

patvirtinimo“ svarstymas. 

               12. Sprendimo projekto ,,Dėl Vilkaviškio rajono Pajevonio pagrindinės mokyklos reorganizavimo  

prijungimo būdu prie Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašo 



patvirtinimo“  svarstymas. 

               13. Sprendimo projekto „Dėl lėšų, skirtų įsteigti naujas mokytojų padėjėjų pareigybes 2021 

metais, paskirstymo kriterijų nustatymo ir lėšų paskirstymo Vilkaviškio rajono švietimo įstaigoms“ 

svarstymas. 

                14. 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“ svarstymas. 

                15. Sprendimo projekto „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir 

integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo“ svarstymas. 

               16. Papildomas klausimas ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės mero 2020 m ataskaitos“    

               17. Kiti klausimai, informacija. 

 

 

        1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Pilviškių  „Santakos“ 

gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas“  

           NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.    

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

       2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono 

Donelaičio gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai“  

           NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.    

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

       3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas „Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono Pajevonio pagrindinės 

mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai“  

           NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.    

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

       4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas ,,Dėl Virbalio pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos 

ataskaitai“  

           NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.    

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

       5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės 

mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai“  

           NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.    

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

       6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės 

mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai“  

           NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.    

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

       7. SVARSTYTA. Sprendimo projektas ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio  „Aušros“ gimnazijos 2020 

metų veiklos ataskaitai“ 

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

nusišalina.   

           NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.    

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

                8. SVARSTYTA. Sprendimo projektas „Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Alvito mokyklos-       

daugiafunkcio centro 2020 metų veiklos ataskaitai“  

           NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.    

           Balsuota: „Už“ – 5, „prieš“ – nebuvo, „susilaikė“ – 2. 

                9. SVARSTYTA. Sprendimo projektas „Dėl Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės 

mokyklos  nuostatų, patvirtintų Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 31 d. sprendimu 

Nr. B-TS- 56,  pakeitimo“  

           NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.    

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

               10. SVARSTYTA. Sprendimo projektas ,,Dėl Vilkaviškio r. Keturvalakių mokyklos-

daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo“ 

           NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.    

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

               11. SVARSTYTA. Sprendimo projektas „Dėl Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ 



nuostatų patvirtinimo“  

           NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.    

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

              12. SVARSTYTA. Sprendimo projektas „Dėl Vilkaviškio rajono Pajevonio pagrindinės mokyklos 

reorganizavimo  prijungimo būdu prie Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygų 

aprašo patvirtinimo“  

           NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.    

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

            13. SVARSTYTA. Sprendimo projektas „Dėl lėšų, skirtų įsteigti naujas mokytojų padėjėjų 

pareigybes 2021 metais, paskirstymo kriterijų nustatymo ir lėšų paskirstymo Vilkaviškio rajono švietimo 

įstaigoms“ svarstymas“  

           NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.    

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

            14. 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“  

           NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.    

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

            15. SVARSTYTA. Sprendimo projektas „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo vasaros 

užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo“  

                Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorė Danguolė 

Gudeliauskienė Komiteto nariams pristatė Vilkaviškio rajono jaunimo 2019–2020 m. verslumo analizę ir  

Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą 

(pridedama). Po diskusijų ir detalių paskaičiavimų Komiteto pirmininkas pasiūlė, kad sprendimo projektas  

tarybos posėdžiui būtų pristatytas su pakeitimais ( pridedama)  

           NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui su pakeitimais. 

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

      16. SVARSTYTA. Papildomas darbotvarkės  klausimas ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 

mero 2020 m ataskaitos“ 

         Komiteto narė Vilija Jakubauskė pasakė, jog ji norinti pateikti klausimą Merui dėl jo fondo lėšų 

skyrimo Sportininkų pagerbimo šventei. Ji mananti, kad, Merui skirstant fondo lėšas, prioritetai turėtų 

būti kitokie. Komiteto pirmininkas Ramūnas Puodžiūnas pasakė, kad Meras skirdamas lėšas iš fondo 

prioritetus nusistato pats ir paragino Komiteto narę šį klausimą užduoti Merui tiesiogiai konsultacinio 

posėdžio metu. Kiti komiteto nariai dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės mero 2020 m. ataskaitos 

Komitete klausimų neturėjo. 

                   17. Kiti klausimai, informacija. 

         Komiteto pirmininkas Ramūnas Puodžiūnas pastebėjo ir paklausė, kodėl Tarybai pateiktas 20 

klausimu Sprendimo projektas ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. 

sprendimu Nr. B-TS-1338 patvirtinto“ nesvarstomas ŠKSJ komitete? Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė atsakė, jog sprendimo projektas parengtas pasikeitus teisės 

aktams, dėl paramos skyrimo mokinio reikmėms įsigyti, o tai Socialinės paramos skyriaus  funkcija, 

todėl ir sprendimo projekto rengėjas - Socialinės paramos skyrius.  

        Komiteto narė Vilija Jakubauskė paklausė, kada bus galima susipažinti su nauju aprašu dėl 

aukšto meistriškumo sporto klubų finansavimo. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma 

Finagėjevienė atsakė, jog pasikeitus teisėms aktams, bus rengiamas aprašas, kuriame numatoma 

finansuoti sporto klubus, diferencijuojant lėšas pagal meistriškumo lygį. Jai paantrino 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė ir patikino, kad Savivaldybės biudžeto lėšos 

bus skiriamos visam įvairaus meistriškumo sporto ,,blokui“.  Komiteto narė Vilija Jakubauskė 

paprašė, kad, kai vyks diskusijos rengiant aprašą, būtų kviečiami ir Komiteto nariai. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                         Ramūnas Puodžiūnas 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                              Daiva Gvazdaitienė 


