
 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 

ŠVIETIMO, KULTŪROS, SPORTO IR JAUNIMO KOMITETO 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2021-05-24   Nr. KŠV-7 

Vilkaviškis 

 

Posėdis įvyko 2021 m. gegužės 24 d.   

Posėdžio pradžia: 13 val., posėdžio pabaiga 14:00 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. 

Kiti dalyviai: Žydrė Žilinskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, 

pavaduojanti skyriaus vedėją, Artūras Blauzdžiūnas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 

vyriausiasis specialistas, Asta Strazdienė, Vilkaviškio pradinės mokyklos direktorė, Elena 

Savickienė, Vilkaviškio Vaikų ir jaunimo centro direktorė, Artūras Pečkaitis, Vilkaviškio muzikos 

mokyklos direktorius, Renata Medelienė, Vilkaviškio kultūros centro direktorė.  

 

Posėdis vyko nuotoliniu būdu 

 

       DARBOTVARKĖ: 

       1. Sprendimo projekto ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio pradinės mokyklos 2020 metų veiklos 

ataskaitai“ svarstymas. 

       2. Sprendimo projekto ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro 2020 metų veiklos 

ataskaitai“ svarstymas. 

      3. Sprendimo projekto ,,Dėl Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio 

centro nuostatų patvirtinimo“ svarstymas. 

      4. Sprendimo projekto ,,Dėl Vilkaviškio muzikos mokyklos  nuostatų, patvirtintų Vilkaviškio 

rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. B-TS-495, pakeitimo“ svarstymas. 

      5. Sprendimo projekto ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. 

sprendimo Nr. B-TS-91 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės kultūros įstaigų darbo laiko derinimo“ 

pakeitimo“ svarstymas. 

       6. Sprendimo projekto ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų skatinimo 

projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ svarstymas. 

                7. Kiti klausimai, informacija. 

 

      1. SVARSTYTA. Sprendimo projektas ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio pradinės mokyklos 2020 metų 

veiklos ataskaitai“.  

           NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.    

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

       2. SVARSTYTA. Sprendimo projektas ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro 2020 

metų veiklos ataskaitai“. 

           NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.    

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

       3. SVARSTYTA. Sprendimo projektas ,,Dėl Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko 

mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo“. 

           NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.    

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

       4. SVARSTYTA. Sprendimo projektas ,,Dėl Vilkaviškio muzikos mokyklos  nuostatų, 

patvirtintų Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. B-TS-495, 

pakeitimo“. 

           NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.    

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



       5. SVARSTYTA. Sprendimo projektas ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. 

birželio 26 d. sprendimo Nr. B-TS-91 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės kultūros įstaigų darbo 

laiko derinimo“ pakeitimo“ 

  Komiteto pirmininkas Ramūnas Puodžiūnas informavo, jog dėl privačių interesų nuo 

balsavimo nusišalina.   

           NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.    

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

       6. SVARSTYTA. Sprendimo projektas ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų 

skatinimo projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  

           NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.    

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

         7. Kiti klausimai, informacija.  

         Komiteto narė Vilija Jakubauskė paprašė informacijos, dėl Vilkaviškio Sporto ir pramogų 

centro darbo pradžios ir dėl Vaikų socializacijos programų konkurso.   

         Mero pavaduotojas Bernardas Marčiukonis informavo, jog Vilkaviškio Sporto ir pramogų 

centro atidarymas planuojamas birželio mėnesį. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji 

specialistė informavo, jog konkursui pateiktos 35 paraiškos. Prašomas lėšų poreikis 153 tūkstančiai 

eurų, o 2021 m. Savivaldybės biudžete numatyta 35 tūkstančiai eurų ir pasakė, kad birželio pradžioje 

lėšas paskirstys Vaikų socializacijos programoms skirtų lėšų skirstymo komisija.  

         
 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                         Ramūnas Puodžiūnas 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                              Daiva Gvazdaitienė 


