
KOLEGIJOS TARYBOS POSĖDŽIO (PROTOKOLO NR. KT-5), 

VYKUSIO,  2014-12-17 10.00 VAL., 

NUTARIMAI 

 

1. SVARSTYTA. Dėl leidimo atlikti pakeitimus Panevėžio kolegijos 2014 metų pajamų ir išlaidų 

sąmatoje. 

 

NUTARTA: 

1. Leisti atlikti pakeitimus Panevėžio kolegijos 2014 metų pajamų ir išlaidų sąmatoje.  

2. Tvirtinti patikslintą Panevėžio kolegijos 2014 metų pajamų ir išlaidų sąmatą.  

 

2. SVARSTYTA. Dėl Panevėžio kolegijos turto nurašymo. 

 

NUTARTA: 

1. Leisti nurašyti Panevėžio kolegijos bibliotekos knygas pagal pateiktus sąrašus (4 vnt.). 

2. Leisti nurašyti Panevėžio kolegijos turtą: 

2.1. Pianinas „Belorus“, 1 vnt. 

2.2. Pianinas „Smolensk“ 4 vnt. 

2.3. Pianinas „Ryga“ 3 vnt.  

3. Įpareigoti kolegijos direktorių organizuoti aukcioną 2 punkte išvardinto turto pardavimui.  

 

3. SVARSTYTA. Dėl Panevėžio kolegijos darbo tvarkos taisyklių tvirtinimo. 

 

NUTARTA: 

1. Patvirtinti Panevėžio kolegijos darbo tvarkos taisykles iš esmės, atliekant juridinę ir kalbinę 

turinio korekciją. 

2. Patvirtinti pareigybių, su kuriomis sudaromos visiškos materialinės atsakomybės sutartys 

sąrašą, pavedant direktoriui esant reikalui įsakymu jį koreguoti. 

3. Panevėžio kolegijos darbo tvarkos taisyklės įsigalioja nuo 2015 m. vasario 2 d.  

 

4. SVARSTYTA. Dėl Panevėžio kolegijos darbuotojų pareigybinių atlyginimų eurais 

patvirtinimo. 

 

Informacija išklausyta. 

 

5. SVARSTYTA. Dėl Panevėžio kolegijos, teikiamų paslaugų kainų eurais Panevėžio kolegijoje 

tvirtinimo. 

 

NUTARTA. Patvirtinti Panevėžio kolegijos, teikiamų paslaugų kainas nuo 2015 m. vasario 2 d.  

 

6. SVARSTYTA. Dėl Panevėžio kolegijos Priedų, priemokų, vienkartinių piniginių išmokų, 

materialinių pašalpų skyrimo Kolegijos darbuotojams tvarkos aprašo. 

 

NUTARTA: 

1. Patvirtinti  Panevėžio kolegijos Priedų, priemokų, vienkartinių piniginių išmokų, 

materialinių pašalpų skyrimo Kolegijos darbuotojams tvarkos aprašą iš esmės. 

2. Tikslinti II skyriaus pavadinimą į „Priedų ir  priemokų nustatymas kolegijos direktoriui ir 

kitiems kolegijos darbuotojams“. 

3. Tikslinti II skyriaus 6 punktą į „Priedą ir priemoką kitiems kolegijos darbuotojams nustato 

kolegijos direktorius“ 

4. II skyriaus 7 punktą perkelti į IV skyrių. 



5. Panevėžio kolegijos Priedų, priemokų, vienkartinių piniginių išmokų, materialinių pašalpų 

skyrimo Kolegijos darbuotojams tvarkos aprašas įsigalioja nuo 2015 m. sausio 2d.  

 

7. SVARSTYTA. Dėl informacijos apie esminį įvykį.  

 

Informacija išklausyta. 

 

8. SVARSTYTA. Dėl rekomendacijų, pateiktų 2014 m. kovo 4 d. Panevėžio kolegijos veiklos ir 

finansinio audito ataskaitoje Nr. VA2-6(26,5-77) įgyvendinimo priemonių plano vykdymo. 

 

NUTARTA:  

1. Konstatuoti, kad Rekomendacijų, pateiktų 2014 m. kovo 4 d. Panevėžio kolegijos veiklos ir 

finansinio audito ataskaitoje Nr. VA2-6(26,5-77) įgyvendinimo priemonių planas yra įvykdytas 

laiku.  

2. Panaikinti kolegijos direktoriui Egidijui Žukauskui skirtą nuobaudą - pastabą ir atstatyti 

priedo ir priemokos mokėjimą už laikotarpį nuo 2014 m. gruodžio 18 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d.  

 

 

9. SVARSTYTA. Dėl Panevėžio kolegijos direktoriaus priedo ir priemokos prie atlyginimo 

dydžio nustatymo 2015 m.  

 

NUTARTA. 2015 m. kolegijos direktoriui Egidijui Žukauskui skirti priedą ir priemoką prie 

atlyginimo, paliekant priedo ir priemokos dydį tą patį, kuris buvo nustatytas 2014 metams. 

 

10. SVARSTYTA. Dėl Panevėžio kolegijos darbuotojų profsąjungos kreipimųsi. 

 

Informacija išklausyta. 

 


