
2018 Metinis MLM tėvų susirinkimas ir Tarybos narių rinkimai
Susirinkimas įvyko: 2018 m., spalio 27 d.

Susirinkimo pirmininkas: Audrius Polikaitis
Protokolą rašė: Asta Čuplinskienė
Rinkimų komisiją sudarė: Dalia Custardo, Žibutė Pranckevičienė, Jolanta Zinis, Mintautė Mozūraitė

Susirinkime dalyvavo šie Tarybos nariai: Audra Kubiliūtė-Daulienė, Reda Baranauskienė, Danutė 
Burauskaitė-Audiejaitienė, Asta Čuplinskienė, Rasa Vydmantienė, Renaldas Budrys, Žilvinas Gučius. 
Nebuvo Lino Kelečiaus, Alexio Žemaičio. 

Darbotvarkė:
0) Kontekstas. Susirinkome išgirsti apie Tarybos veiklą ir išrinkti naujus Tarybos narius. Tėveliai renka 
Tarybą, o Taryba yra vyriausias vykdomasis organas mokyklai. Tarybą sudaro 9 asmenys, kurių trečdalis 
keičiasi kasmet. Nariai renkami trejų metų kadencijai.

a) Darbotvarkės priėmimas. Šio susirinkimo darbotvarkė buvo paskelbta internete. Siūloma balsuoti 
prieš paskutines diskusijas, kad diskusijų metu būtų skaičiuojami balsai. Susirinkimo darbotvarkė—
su pakeitimais—priimta susirinkusiųjų plojimu. 

b) A.P. patikrino, ar visi dalyvaujantys susirinkime užsiregistravo? (Nebuvo neigiamų atsakymų.)

1. Tarybos pirmininko pranešimas (Audra Kubiliūtė-Daulienė skaitė Lino Kelečiaus pranešimą)
a) Tarybos pareigų ir atsakomybių apybraiža. Taryba susitinka vieną kartą per mėnesį PLC patalpose. 

Taryba dirba pagal mokyklos įstatus, saugo MLM iždą, stebi ir remia Administracijos darbus.

b) Taryba yra patenkinta mokyklos administracijos ir mokytojų darbu. Taryba dėkoja jiems, ir dėkoja 
tėveliams už savanoriavimą ir kad leidžia vaikus į MLM. Ypatinga padėka Tėvų komiteto pirmininkei 
Erikai Myrie.

c) Praėjusiais metais atlikti darbai: suprojektuota nauja internetinė svetainė (padėka Renaldui Budriui), 
atliktas auditas (padėtis gera), pasirašyti nauji mokytojų kontraktai, buvo remiamas naujo etnografijos 
vadovėlio leidimas, pakelta NEbudėjimo auka nuo $50 iki $75.

2.  Diskusijos apie pirmininko pranešimą (A.P./ A.K-D.)
Kodėl daugiau nepakėlėte nebudėjimo aukos? Aš būčiau pakėlęs iki $100. Tada galima samdyti pagalbą.
A.K-D.: Taryba galės tai diskutuoti toliau šiais metais. 



3. Iždininkės pranešimas (D.B-A.)
a) Padėka buhalterei Akvilei Kaminskytei. Mokyklos mokinių skaičius didėja, o ji puikiai atlieka didelį 

darbą. 
b) Bendrinė apžvalga (žiūr. prisegtas skaidres): mokinių skaičiai, 2017-18 biudžetas.

4.  Diskusijos apie iždininkės pranešimą (A.P./ D.B-A.)
Ar buvo svarstoma diskutuoti metų biudžetą anksčiau, vasarą, dar mokslo metams neprasidėjus?
D.B-A.: Tai būna beveik neįmanoma, nes daug šeimų vėlai registruojasi. Būna tik apytikslis planas.
A.Č.: Kalbant apie mokinių skaičius, verta čia paminėti, kad penktadienio skaičius jau arti ribos, nes 

penktadieniais naudojame mažiau klasių, mažiau salių, pietaujame Bočių menėje.

Ar penktadienio mokiniai moka mažiau mokslapinigių? Ar penktadienis išsilaiko iš tos sumos? Ar jau gal 
būtų laikas sulyginti, jeigu nebereikia skatinti šeimų lankyti penktadieniais? 

D.B-A.: Taip, penktadienį moka mažiau mokslapinigių, bet yra mažiau valandų. Yra laukiančiųjų sąrašas.

Susirinkimas siūlo, kad Taryba peržiūrėtų finansus, turėdama omeny šiuos klausimus apie penktadienio 
mokslapinigius.

D.B-A.: Taryba taip ir padarys.

5. Kandidatų pristatymas (A.P)
 Kadencijas baigia Audra Kubiliūtė-Daulienė, Renaldas Budrys ir Žilvinas Gučius. Dėkojame už darbą. 
Taip pat, dėkojame Renaldui ir Žilvinui už pasisiūlymą dirbti toliau. Taip pat kandidatuoja Monika 
Dobrovolskytė ir Audronė Babich. Visų keturių biografijos buvo paskelbtos internetu. (žiūr. prisegtą 
dokumentą)

6. Balsavimas (A.P.)
A.P. klausė, ar yra susirinkusiųjų tarpe kažkas, kuris norėtų pasisakyti prieš kandidatus? (Nebuvo 
atsiliepimų.) Balsavimas vyko raštu, o balsai buvo renkami dėžėse.

Kelias minutes palaukus, A.P. klausė, ar visi balsavo? (Nebuvo neigiamų atsakymų.) A.P. pranešė, kad 
balsavimas baigtas. Toliau vyksta diskusijos, kol balsai skaičiuojami.

7. Kiti klausimai, diskusijos (A.P.)
Turime rūpesčių apie pietus, kad jauni vaikai priekyje mato spurgas, o net nežino kas toliau siūloma, nes 
pvz. cepelinai laikomi šiltose dėžėse. Ar galima pakabinti paveikslėlius su dienos pasiūlymais?

A.Č.: Taryba tikrai pasiūlys tokią mintį Kunigaikščiams.

Ar norime leisti Kunigaikščiams pardavinėti saldainius per pietus?  (Nei vienas iš tėvelių nekėlė rankų.)



Ar  yra tėvelių, kurie nenori, kad jų vaikai pirktų saldainius iš Kunigaikščių, ar iš vending machines, su 
tėvų parūpintais pietų pinigais? (Dauguma susirinkusiųjų kėlė rankas.) Tėveliai klausė, ar galima vending 
machines išjungti?  Mokyklos administracija ir Tėvų komitetas toliau tarsis su PLC šiais klausimais.

Tėveliai pareiškė norą, kad visi siūlomi maisto produktai būtų išvardinti interneto valgiarašty, įskaitant 
čeburėkus, kibinus, spurgas ir t.t., kad tėvai galėtų aptarti su vaikais, ką pirks tą dieną.

Išreikštas rūpestis, kad tomis dienomis, kai pardavinėjamos picos, jos būna atšalusios iki to laiko, kai 
aukštesnioji ateina pavalgyti.

Mokytojų atlyginimai—ar yra planas juos kelti, kad palaikytume gerus mokytojus?
D. B-A.: Šiemet trūko tik kelių padėjėjų, mokytojų. Irgi, maža kas ateina vien dėl pinigo, o visi čia dirbame 
pagrindinai iš noro lietuvybę perduoti vaikams.

R.V.: Pernai buvo pakelti atlyginimai. Mokytojai buvo padalinti pagal stažą, kiek metų dirba. Šiemet 
nebuvo kalbama apie algų pakėlimą, nes tai ką tik įvyko.

Ar skirtingus atlyginimus mokėti pedagogams?
(Buvo viena iš tėvų, kuri pritarė šiai minčiai, o kiti tėvai skubėjo priešintis.)
D.B-A.: Yra labai mažai pedagogų. Dauguma mokytojų yra pasišventę asmenys, bet nepedagogai. 
Nenuvertinkime šių žmonių pastangų.
Ž.G.: Mes tėvai esame savo vaikų pagrindiniai mokytojai, o mokykla tik papildo tai, ką darome namie. Kuo 
rimčiau traktuosime šią savo pareigą, tuo geresnių rezultatų sulauksime.

…Ir kitas komentaras: Kai kurie nepedagogai geriau mokytojauja, nei pedagogai…

Mokslapinigiai nebuvo keliami jau eilę metų. Ar bus keliami?
D.B-A..: Nebuvo keliami jau 3 metus. Netrukus tai bus svarstoma.

R.V.: Priminimas iš Tėvų komiteto, kad 60-metis bus švenčiamas rudenį (rugsėjį). Reikia pagrindinių 
organizatorių, kad suformuotų pakomitetą.

Nebudėjimo mokestis—ar dar jį pakelti? (Tėveliai pritarė plojimais.) 
Siūlymas: pateikti tėvams daugiau informacijų mokslo metų pradžioj apie jų dalyvavimą—kur ir kaip jie 
gali prisidėti? (ne tik budėdami, bet įvairiais talentais, paslaugomis, arba pvz. namie karpyti. ..kad tėvai 
žinotų ne tik datas, bet ir kad pareigos būtų paskirstomos iš anksto) Taryba perteiks šį siūlymą Tėvų 
komiteto pirmininkei.

Tėvai išreiškė padėką Tarybai už įdėtą darbą.



8. Rinkimų rezultatai (A.P.)
Šie asmenys buvo išrinkti trejų metų kadencijai: Audronė Babich, Renaldas Budrys, Žilvinas Gučius.

9. Baigiamasis žodis (A.K-D.)
A.K-D. padėkojo susirinkusiems, palinkėjo Tarybai ir mokyklai gražiai dirbt ir toliau gyvuoti, nes ne 
kiekviena mokykla gali džiaugtis savo 60 metų jubiliejumi…

Susirinkimo pirmininkas:      

Susirinkimo sekretorė:


