MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS
ŠVIETIMO, KULTŪROS, SPORTO IR JAUNIMO REIKALŲ KOMITETAS
J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, el. p. rastine@marijampole.lt

Marijampolės savivaldybės tarybai

ŠVIETIMO, KULTŪROS, SPORTO IR JAUNIMO REIKALŲ KOMITETO
2016 METŲ ATASKAITA
2017 m. vasario d. Nr. ANMarijampolė
Marijampolės savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komitetą sudaro
šie tarybos nariai: G. Stankevičius – komiteto pirmininkas, S. Raguckienė - pirmininko
pavaduotoja, R. Jonikaitis - narys, V. Pileckas - narys, K. Kynas - narys ( komiteto veikloje
dalyvavo iki spalio mėnesio), R. Ryselis (naujai išrinktas komiteto narys pakeitė komitete K. Kyną
ir prie komiteto darbo prisijungė nuo spalio mėnesio).
Marijampolės savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas
2016 metais surengė 12 komiteto posėdžių ( vienas komiteto posėdis neįvyko dėl nepakankamo
komiteto narių skaičiaus) ir 4 išvažiuojamuosius komiteto posėdžius. Komiteto nariai posėdžiuose
dalyvavo : G. Stankevičius – 11 kartų, S. Raguckienė – 12 kartų, R. Jonikaitis – 8 kartus, K. Kynas
– 8 kartus, V. Pileckas – 12 kartų, R. Ryselis – 3 kartus.
Komitetas svarstė daugiau 90 tarybos posėdžiui teikiamų sprendimų projektų. Svarstant
tarybos sprendimų projektus prioritetas buvo teikiamas švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo
klausimams nagrinėti ir svarstyti. Pateikiame nedidelę dalį komitete svarstytų klausimų:
Dėl Marijampolės savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo;
 Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo UAB „Dostalita“ bare,
esančiame Marijampolėje, Gedimino g. 34;
Dėl Marijampolės dailės mokyklos ir Marijampolės muzikos reorganizavimo sujungimo
būdu į meno mokyklą sąlygų derinimo;
Dėl Marijampolės savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo;
Dėl Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo;
Dėl Specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti 6 procentų dalies,
tenkančios savivaldybei, paskirstymo ir naudojimo tvarkos pakeitimo;
Dėl švietimo , kultūros ir sporto įstaigų vadovų ataskaitų aptarimo ir vertinimo;
Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo UAB „Vyvai” bare,
esančiame Marijampolėje, Sporto g. 9;
Dėl Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių
komplektų skaičiaus 2016-2017 mokslo metams patvirtinimo;
Dėl Marijampolės sporto centro „Sūduva“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo;
Dėl Marijampolės meno mokyklos direktoriaus skyrimo;
Dėl pritarimo ir piniginių lėšų skyrimo projektui „Kultūrų tiltai: Marijampolė-Suvalkai”;
Dėl Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus skyrimo;

Dėl Marijampolės Meilės Lukšienės Švietimo centro organizuojamų kvalifikacijos
tobulinimo (si) renginių ir teikiamų mokamų paslaugų įkainių nustatymo;
Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. 1-159 „Dėl
Marijampolės muzikos mokyklos ir Marijampolės dailės mokyklos reorganizavimo ir
Marijampolės meno mokyklos nuostatų patvirtinimo “ 3.4 punkto pakeitimo;
Dėl Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020
metų bendrojo plano patvirtinimo;
Dėl projekto „Sporto, laisvalaikio ir sveikatingumo paslaugų kokybės ir prieinamumo
didinimas Marijampolėje“ įgyvendinimo valdžios ir privataus subjektų partnerystės būdu;
Dėl Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių
komplektų skaičiaus 2016-2017 mokslo metams patvirtinimo;
Dėl Marijampolės savivaldybės Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos vidaus struktūros
pertvarkymo ir nuostatų patvirtinimo;
Dėl Marijampolės sveikatingumo centro „Sveikatos banga“ nuostatų patvirtinimo.
Paskutiniame 2016 metų komiteto posėdyje Švietimo, kultūros ir sporto departamento
direktorius V. Dilys atsakė į komiteto narių pateiktus klausimus apie švietimo, kultūros, sporto
įstaigų problemas bei laukiančius iššūkius.
Per 4 komiteto išvažiuojamuosius posėdžius komiteto nariai lankėsi visose kultūros
įstaigose (išskyrus Laisvalaikio ir užimtumo centrą) bei kai kuriuose švietimo įstaigose, kur
susipažino su minėtų įstaigų ūkine-finansine bei organizacine veikla. Komitetas žinodamas
aplankytų įstaigų ūkinę – finansinę būklę pagal galimybes ir savo kompetencijos ribose pareiškė
savo nuomonę svarstant bei perskirstant savivaldybės biudžetą.
2017 metais komitetas didesnį dėmesį skirs savivaldybės teritorijoje esančių kaimiškųjų
kultūros įstaigų, Laisvalaikio ir užimtumo centro bei P.Kriaučiūno viešosios bibliotekos
kaimiškųjų filialų veiklai.
Komiteto pirmininkas dėkoja savivaldybės administracijai, Švietimo, kultūros ir sporto
departamento direktoriui, Švietimo, Kultūros ir Sporto skyrių vedėjams bei visiems darbuotojams
už nuoširdų bendradarbiavimą su komitetu. Komitetas dėkingas Merui ir Tarybai, kad atsižvelgiama
į komiteto nuomonę priimant Taryboje svarstomų klausimų sprendimus.
Užtikriname, kad ir tolimesniame komiteto darbe vyraus kompetencija, sąžiningumas ir
principingumas, atstovaujant bendruomenės interesams. Komiteto darbas išliks intensyvus, bus
vykdomi išvažiuojamieji komiteto posėdžiai savivaldybės įstaigose bei dalyvaujama įvairiuose
renginiuose organizuotai ir pavieniui.
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