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Posėdis įvyko 2016 m. vasario 23 d. 14.00 val. Panevėžio kolegijoje. 

 

 

1. SVARSTYTA. Ilgalaikio turto nurašymas. 

NUTARTA. Leisti nurašyti automobilį Renault Laguna (gamybos metai – 1995 m., 

naudojimo kolegijos veikloje pradžia 2003 m. lapkričio 28 d.; valstybinis numeris Nr. HPG 759; 

ilgalaikio turto likutinė vertė – 0,00 Eur., inventorinis numeris 150011). 

 

2.  SVARSTYTA. Dėl lengvojo automobilio įsigijimo.  

NUTARTA. Leisti įsigyti naują lengvąjį automobilį iki 24 180,00 Eur (dvidešimt keturi 

tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt eurų) vertės finansinės nuomos sąlygomis. 

 

3. SVARSTYTA.   Įvertinus Akademinės tarybos siūlymus, bendro studijų vietų skaičiaus 

nustatymas, atsižvelgiant į galimybes užtikrinti studijų ir mokslo, meno veiklos kokybę. 

NUTARTA. Įvertinus Akademinės tarybos siūlymus, nustatyti bendrą studijų vietų skaičių, 

atsižvelgiant į galimybes užtikrinti studijų ir mokslo, meno veiklos kokybę: 

- Biomedicinos mokslų sritis  – 170 vietų; 

- Technologijų mokslų sritis   – 330 vietų; 

- Socialinių mokslų sritis        – 500 vietų. 

                           Viso:      1000 vietų.  

 

4. SVARSTYTA. Panevėžio kolegijos 2015 metų veiklos ataskaita. 

NUTARTA. Patvirtinti Panevėžio kolegijos 2015 metų veiklos ataskaitą. 

 

5. SVARSTYTA. Panevėžio kolegijos 2015 metų išlaidų ir pajamų sąmatų vykdymo 

ataskaitų tvirtinimas. 

NUTARTA. Patvirtinti Panevėžio kolegijos 2015 metų išlaidų ir pajamų sąmatų vykdymo 

ataskaitas. 

 

6. SVARSTYTA. Sutarties su Panevėžio kolegijos direktoriumi Egidijumi Žukausku 

nutraukimas. 

NUTARTA: 

1. Nutraukti 2011 m. vasario 28 d. sudarytą darbo sutartį Nr. 2348 su Egidijumi 

Žukausku pagal Darbo kodekso 126 straipsnio 1 dalį, suėjus darbo sutarties terminui (pasibaigus 

penkerių metų kadencijai)  2016 m. vasario 29 d.  

2. Išmokėti kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas. 

3. Įgalioti Kolegijos tarybos pirmininką Benjaminą Pladį pasirašyti darbo sutarties su 

Egidijumi Žukausku nutraukimą.   

 

7. SVARSTYTA. Vadovavimas Panevėžio kolegijai laikotarpiu nuo 2016 m. kovo 1 d. 

iki bus sudaryta darbo sutartis su viešo konkurso Panevėžio kolegijos direktoriaus pareigoms eiti 

laimėtoju, bet ne ilgesniam kaip vienerių metų terminui, t.y. iki 2017 m. vasario 28 d.  

NUTARTA: 
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1. Skirti nuo 2016 m. kovo 1 d. Egidijų Žukauską eiti Panevėžio kolegijos direktoriaus 

pareigas iki bus sudaryta darbo sutartis su viešo konkurso Panevėžio kolegijos direktoriaus 

pareigoms eiti laimėtoju, bet ne ilgesniam kaip vienerių metų terminui, t.y. iki 2017 m. vasario 28 d. 

2. Sudaryti terminuotą darbo sutartį su Egidijumi Žukausku nuo 2016 m. kovo  1 d. iki 

bus sudaryta darbo sutartis su viešo konkurso Panevėžio kolegijos direktoriaus pareigoms eiti 

laimėtoju, bet ne ilgesniam kaip vienerių metų terminui, t.y. iki 2017 m. vasario 28 d. eiti Panevėžio 

kolegijos direktoriaus pareigas.  

3. Nustatyti  Egidijui Žukauskui tarnybinio atlyginimo koeficientą 34,6 ir mokėti 63 

proc. priedą, vadovaujantis Priedų, priemokų, vienkartinių piniginių išmokų, materialinių pašalpų 

nustatymo kolegijos darbuotojams tvarkos apraše nustatyta tvarka. 

4. Pavesti Kolegijos tarybos nariui, direktoriaus pavaduotojui studijoms Ričardui 

Kliminskui pasirašyti dokumentus, susijusius su darbo teisiniais santykiais ir liečiančius Panevėžio 

kolegijos direktoriaus asmenį arba su juo giminystės ryšiais susijusius asmenis.  

 

 

 

Pirmininkas     Benjaminas Pladis 

 

 

 

Sekretorė     Deimantė Končiuvienė 

 


