Posėdžių, susirinkimų, pasitarimų garso įrašų, kurie laikomi
posėdžio protokolu, darymo ir saugojimo tvarkos aprašo
priedas

Bylos indeksas
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Visaginas

Posėdžio/pasitarimo/susirinkimo vieta: Visagino savivaldybės didžioji posėdžių salė (Parko g.
14).
Posėdžio/pasitarimo/susirinkimo pradžios laikas: 16.00 val.
Posėdžio/pasitarimo/susirinkimo pabaigos laikas: 18.00 val.
Posėdžio/pasitarimo/susirinkimo dalyviai: Airida Drus (komisijos pirmininkė), Andrej Akopov,
Modestas Baltakis, Olga Kolesnikova, Danutė Prišmantienė, Natalja Tomša, Loreta Žigienė.
Posėdžio/pasitarimo/susirinkimo kviestiniai asmenys: Justina Bielinytė, Visagino savivaldybės
administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus teisininkė (vyriausioji
specialistė) ir Rima Astrauskienė, Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės
vyriausioji specialistė.
Posėdžio/pasitarimo/susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl konkursui „Esu sąžiningas“ pateiktų kūrybinių darbų atrankos.
Posėdyje/pasitarime/susirinkime svarstyta:
1.1. Konkursui „Esu sąžiningas“ pateiktų kūrybinių darbų atranka. Posėdžio
pradžioje komisijos pirmininkė paklausė komisijos narių nuomonės dėl daromo garso įrašo
viešinimo. Airida Drus, pasiūlė neviešinti daromo garso, siekiant apsaugoti moksleivių
duomenis ir pasiūlė balsuoti.
1.2. Komisijos pirmininkė Airida Drus informavo komisijos narius, kad
konkursui pateikti 107 piešiniai, 4 rašiniai, du videosiužetai. Posėdžio metu:
- peržiūrėti du videosiužetai (pirmą vietą komisijos nariai skyrė videosiužetui
„Miško istorija“, antra vieta atiteko „Žiburio“ pagrindinės mokyklos 4a klasės mokinių
kūrybinei grupei);
- iš pateiktų piešinių atrinkta 13 geriausių piešinių (iš atrinktų piešinių bus
išleistas kitų metų kalendorius. 1 piešinys kalendoriaus viršeliui, likę 12 – kiekvienam
mėnesiui. Vieną piešinį komisijos nariai nusprendė apdovanoti specialiu prizu);
- komisijos pirmininkė Airida Drus supažindino komisijos narius su 4 pateiktais
rašiniais juos garsiai perskaitydama. Pirma vieta atiteko moksleiviui parašiusiam rašinį
„Pasaka – Korupcijos baimė“, antra vieta – „Kartu galėsime atsikratyti korupcijos“, trečia
vieta – „Korupcijai – NE“, ketvirta vieta – „Būk sąžiningas pilietis“. Airida Drus pasiūlė

apdovanoti visus moksleivius dalyvavusius rašinių konkurse, kadangi videosiužetams buvo
skirti trys prizai, o gauti tik du videosiužetai. Pasiūlymui pritarė visi komisijos nariai.
Posėdyje/pasitarime/susirinkime balsuota:
1.1. UŽ – 6; PRIEŠ – 1;
1.2. Bendru sutarimu.
Posėdyje/pasitarime/susirinkime nuspręsta:
1.1. Daryti posėdžio garso įrašą, bet jo neviešinti interneto svetainėje.
1.2. Atrinkti konkursui pateiktų kūrybinių darbų nugalėtojai.
Konkurso nugalėtojų apdovanojimas vyks 2019 m. gruodžio 3 d. 14.00 val.
savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje.
Garso įrašo
eigos laikas

Įvykis posėdyje/pasitarime/susirinkime

Nuo 16.00
iki 18.00

Posėdžio/pasitarimo/susirinkimo sekretorius

Pastabos

Garso įrašas neviešinamas
savivaldybės interneto
svetainėje.
Viešinama tik informacinė
pažyma.

Anželika Milko

