
AKMENES RAJONO SPORTO CENTRAS

MoKYToJU TARYBos PosE nito
PROTOKOLAS

2022-l l-11 Nr. 6

Naujoji Akmene

Pos6dis ivyko 2022-ll-ll9:00 val., Ramuiiq g. 5, Naujoji Akmen6, 103 kab.

PosedZio pirrnininkas: Mantas Madius

PosedZio sekretorius: Viktorija Guginyte

Dalyvauja: Martynas Valters, Mantas Madius, Lorenas Vismantas, Valdas Rubel, Viktorija

Guginyte. Nuotoliu ( garso ir vaizdo skambutis) seminare dalyvavo Steponas Rinkunas, Saulius

Momkauskas ir Adomas Mika.

DARBOTVARKE:

l. Del geriausiq 2022 m. Akmenes rajono sportininkq apdovanojimU, tevq- vaikq sporlo Sventes.

2.Del futbolo skyriaus darbo.

3. Einamieji klausimai 
:,

3.1 Del Akmenes rajono sporto centro ugdytiniq mokesdio uZ suteiktas paslaugas didinimo.

3.2 Del maistpinigiq panaikinimo sportininkams.

3.3 Del maistpinigiq dydZio mokytojarns uZ oficialias varZybas i kurias reikia vykti 100 ir daugiau

kilometrq.

3.4 Del transporto rezervacijos.

1. SVARSTYTA: Ddl geriausir12022 m. Akmends rajono sportininkq apdovanojimq, t0vq-

vail<q sporto Sventds.



Prane5eja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Viktorij a Guginyte.

1.1 NUTARTA: Organizuoti SC grupiq apdovanojimus i5skiriant nominacijas:

1) Metq lyderis;

2) Metq proverZis;

3) Metq perspektyva.

1.2 NUTARTA: Organizuoti Akmenes rajono populiariausio sportininko rinkimus trijose grupese:

I ) Populiariausias sportuojantis moksleivis;

2) Populiariausias sportuojantis suauggs;

3) Populiariausias sportuojantis veteranas.

Populiariausio sportininko rinkimus vykdyti Akmenes rajono sporto centro Facebook paskiroje.

Nominacijq pristatymui ir nominacijq rinkimams reikes kokybi5kq nuotraukq (ne maZiau l Mb) ir

rinkiminio apra5yrno. Nominanttl skaiditlpateikti iki 5.m. lapkridio 17 d., nominantq s4ra5us,

nuotraukas ir apra5ymus pateikti iki 5.m. lapkridio 27 dienos. Sportininktl pagerbimo Svente

planuojama gruodZio 20 d. Akmenes rajono savivaldybes kultflros centre.

2. APTARTA: D6l futbolo skyriaus darbo.
Prane5eja: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Viktorija Guginyte.

PasidZiaugta futbolo ,,Citma" lygos laimejimais, mokytojq Adomo Mikos ir Valdo Rubel rengtu

futbolo turnyru, moksleiviq skaidiumi futbolo grupese. Sporto centro aukletiniai dalyvaus 2022-

2023 n. sezono Lietuvos jaunimo futsal dempionate U-9, U-11 ir U- l5 divizionuose. Paddkota

treneriams uL gerq darb4 vykdant Akmenes raiono laisvalaikio lygos varZybas rnoksleivitl ir

suaugusiqjq grupese.

3. Einamieji klausimai.

Prane5ejas: direktorius Mantas Madius.
. :..

3.1 SVARSTYTA: D6l Akmen0s rajono sporto centro ugdytiniq mokesiio uZ suteiktas
paslaugas didinimo.

3.1.1 NUTARTA: Iki 5. m. lapkridio 25 d. (imtinai) mokytojams suorganizuoti ir ivykdyti

aukletiniq tevq susirinkimus (tevq nuomone del padidinto mokesdio + einamieji grupiq klausimai).

Susirinkimtl dat4, viet4 ir laik4 registruoti dokumentq rengimo il redagavimo sistemoie

docs.google.colrr.

3.1.2 NUTARTA: Kreiptis iAkmenes rajono savivaldybes taryb4 del Akrnenes rajono sporto centro

ugdytiniq mokesdio uZ suteiktas paslaugas suvienodinimo (visoms sporto Sakoms) ir pakelirno iki

10 e nuo 2023 m. sausio 1 dienos.



Sauliaus Momkausko nuomone mokesdio didinimq reiketq atideti velesniam laikui, kai bus irenkti

sporto rfimai, baseinas. Didinant kainq reiketq nurodyti gaunamos paslaugos paket4.

Steponas Rinkunas iSsamiau neiSsake savo nuomones, bet pritare Sauliaus Mornkausko

pasisakymui.

Loreno Vismanto nuomone mokesdio dydis neatitinka Siandienines realios situacijos (kuro kaina,

energetikos ir kt. kaina.).

Viktorija Guginyte pritaria mokesdio didinirnui. Jos nuomone gaunamos paslaugos ir mokestis uZ

jas neatitinka. Surinkti pinigai yra skirti moksleiviams (i5vykosivarLybas, inventorius, aprangos

ir.kt.). Norint gerinti paslaugq kokybg privalome keisti mokesdio dydi.

Valdas Rubel mano, kad mokesdio didinimas, tai yra tevq pridejimas prie vaikq ugdymosi ir

tobulejimo sQlygq gerinimo.

Mantas Madius mano, kad gaunant dabartini paketa (kvalifikuot4 rnokytoj4, iSvykas i varZybas ir

turnyrus, varZybines aprangas, net iki 5 kartq per savaitE treniruotes ir kt.) uZmokestis yra Zenkliai

per maZas, ypad kai pakilo kuro, elektros ir kitq prekiq bei paslaugtl kair-ros.

. Martynas Valters ir Adomas Mika sutinka su mokesdio uZ suteiktas paslaugas kelin-ru.

Nutarimas vyko balsavimo b[du: uZ 6 balsai, prie5 2balsai (viso balsavo 8 asmenys).

3.1.3 NUTARTA : Nekeisti nutarimo ir socialiai remtinus asmenis atleisti nuo mokesdiq uZ

suteiktas paslaugas galime ne daugiau nei 10 procentq visq sporto centro mokiniq skaidiaus. Jei

lankomumas yramalesnis nei 75 procentai, atleidimas nuo mokesdiq uZ suteiktas paslaugas,

anuliuojasi.

3.2 SVARSTYTA: D6l maistpinigiq panaikinimo sportininkams.

3.2.1 NUTARTA: Nuo 2023 m. sausio I d. panaikinti sportininkams maistpinigiq i5mokejimq uZ

dalyvavimE iSvykos varZybose, iSskyrus sportininkams, kurie dalyvauja varZybose, kurios itrauktos

i stalo teniso asociacijos, lengvosios atletikos ir bokso federacijq kalendorius, bei kitq sporto Sakq

federacijq organizuoj amose finalinese ar finaliniq ketvertq varZybose.

Nutarimas vyko balsavimo b[du: uZ 8 balsai (viso balsavo 8 asmenys).

3.3 SVARSTYTA: D6l maistpinigiq dydZio mokytojams uZ oficialias varZybas i kurias reikia
vykti 100 ir daugiau kilometrq.



3.3.1 SruLOMA: Nuo 2023 m. sausio 1 d. mokytojams vykstantiems ioficialias varZybas su

ugdytiniais 100 ir daugiau km. moketi 30 e. dydZio maistpinigius, kai veZa vairuotojas ir 40 e.

maistpinigiq, kai mokytojas vairuoja sporlo centro transport4 pats. UZ balsavo 8 asmenys.

3.4 SVARSTYTA: Del sporto centro transporto rezervacijos.

3.4.1 NUTARTA: Transporto rezervacijq del iSvykq fiksuoti dokumentq rengimo ir redagavimo

sistemoje docs.google.com, kurioje kiekvienas mokytojas gali stebeti ir rezervuoti sporto centro

transporto priemong i5vykai, nurodant kada, kokiu tikslu, kur ir kas vyksta. Transporlo rezervacija

ne veliau nei 3 darbo dienos iki i5vykos.

PosedZio pirmininkas Mantas Madius

PosedZio sekretorius Viktorija Guginyte


