
PANEVĖŽIO KOLEGIJA 

 

KOLEGIJOS TARYBOS NUTARIMAI 

 

2016-01-27 Nr. KT-1 

 

Panevėžys 

 

Posėdis įvyko 2016 m. sausio 27 d. 9.00 val. Panevėžio kolegijoje. 

 

1. SVARSTYTA.   2016 m. pajamų už studijas ir kitas teikiamas paslaugas programos 

pajamų ir išlaidų sąmatos. 

NUTARTA. Patvirtinti 2016 m. pajamų už studijas ir kitas teikiamas paslaugas programos 

pajamų ir išlaidų sąmatas su pastabomis: 

1. Pajamų sąmatoje: 

1.1. Eilutėje „Studentų mokestis už dokumentų registravimą“ planuoti 18 000 Eur. 

1.2. Eilutėje „Mokestis už egzaminavimą ir kurso kartojimą“ planuoti 13 000 Eur. 

1.3. Eilutėje „Tyrimai ir taikomoji veikla“ planuoti 9 000 Eur.  

2. Išlaidų sąmatoje: 

2.1. Patikslinti eilučių numeraciją. 

 

2. SVARSTYTA. Panevėžio kolegijos direktoriaus priedo ir priemokos prie atlyginimo 

dydžio nustatymas 2016 m. 

NUTARTA: 

1. Nustatyti Panevėžio kolegijos direktoriui priedo ir priemokos prie atlyginimo dydį – 63 

proc. pareiginio atlyginimo dydžio  2016 m. sausio - vasario mėn. laikotarpiui už įprastą darbo 

krūvį viršijančią veiklą iš kolegijos pajamų lėšų. 

2. Nustatyti nuo 2016 m. kovo 1 d. Panevėžio kolegijos direktoriaus tarnybinio atlyginimo   

koeficientą – 57 (penkiasdešimt septyni).  

 

3. SVARSTYTA. Metinė studijų kaina, studentams priimamiems į Panevėžio kolegiją 

2016 m. 

NUTARTA. Nustatyti metinę studijų kainą, studentams priimamiems į Panevėžio kolegiją 

2016 m. 

 

3. SVARSTYTA.  Dėstytojų atestacijos ir konkursų komisijos nario kandidatūra. 

NUTARTA. Patvirtinti Rasą Glinskienę dėstytojų atestacijos ir konkursų komisijos nare.  

 

SVARSTYTA.  Perėjimo prie patobulintos struktūros planas-grafikas. 

NUTARTA: 

1. Patvirtinti Panevėžio kolegijos patobulintos valdymo struktūros įgyvendinimo planą- 

grafiką. 

2. Direktoriui pavesti spręsti visus numatytus ir nenumatytus su Panevėžio kolegijos 

patobulintos valdymo struktūros įgyvendinimu susijusius klausimus, pritarus darbo grupei, 

parengusiai patobulintos Panevėžio kolegijos valdymo struktūros plano – grafiko projektą.  

3. Įpareigoti direktorių informuoti Kolegijos tarybą apie patobulintos valdymo struktūros 

įgyvendinimo plano –grafiko vykdymą 2016 m. balandžio, rugpjūčio ir gruodžio mėn.  

 

4. SVARSTYTA.  Kandidatų į direktoriaus pareigas sąrašas. 

NUTARTA. 

1. Patvirtinti pretendentų į direktoriaus pareigas sąrašą (abėcėlės tvarka): 



1.1. Daiva Beržinskienė – Juozainienė; 

1.2. Rasa Glinskienė; 

1.3. Laima Unterhauser; 

1.4. Egidijus Žukauskas. 

2. Įpareigoti Tarybos sekretorę, informuoti patvirtintus kandidatus ne vėliau  kaip prieš 

(penkias) darbo dienas iki rinkimų dienos el.paštu apie konkurso tikslią datą, vietą ir laiką. 

 

5. SVARSTYTA. Viešojo konkurso Panevėžio kolegijos direktoriaus pareigoms eiti data. 

NUTARTA. Viešas konkursas Panevėžio kolegijos direktoriaus pareigoms eiti vyks 

Panevėžio kolegijoje, 122 a. 2016 m. vasario 8 d. 12.30 val.  

 

6. SVARSTYTA. Kolegijos tarybos sekretoriaus dalyvavimas viešojo konkurso Panevėžio 

kolegijos direktoriaus pareigoms eiti posėdyje. 

NUTARTA. Kolegijos tarybos sekretorius dalyvaus Viešojo konkurso Panevėžio kolegijos 

direktoriaus pareigoms eiti posėdyje. 

 

7. SVARSTYTA. Dėl informacijos žiniasklaidai. 

NUTARTA. Parengti trumpą informaciją spaudai ir išplatinti. 

 

Informaciniai klausimai. 

8. Dėl Tarybos posėdžio 2015-12-16 Nr. KT - 5 nutarimo „Įpareigoti direktorių Egidijų 

Žukauską kreiptis į Švietimo ir mokslo ministeriją bei Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir 

procedūrų kontrolieriaus tarnybą dėl Akademinės tarybos 2015 m. lapkričio 25 d. posėdyje priimto 

nutarimo „1. Atšaukti Kolegijos tarybos narius Raimondą Dambrauską, Česlovą Gutauską ir 

Povilą Žagunį iš Kolegijos tarybos narių. 2. Organizuoti visuotinį akademinės bendruomenės 

susirinkimą, skirtą Kolegijos narių Birutės Dalmantienės, Redos Jonušauskienės, dr.Ričardo 

Kliminsko, Dalios Urbonienės atšaukimo iš Kolegijos tarybos narių. 3. Pavesti Akademinės tarybos 

pirmininkei Laimai Unterhauser vadovaujantis Panevėžio kolegijos statutu sušaukti visuotinį 

akademinės bendruomenės susirinkimą“ teisėtumo.“ vykdymo.   

NUTARTA. Informacija išklausyta.  

 

9. Dėl konkurso organizavimo eigos. 

NUTARTA. Informacija išklausyta.  

 

 

 

Pirmininkas     Benjaminas Pladis 

 

Sekretorė     Deimantė Končiuvienė 


