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PANEVĖŽIO KOLEGIJA
KOLEGIJOS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLO
NUTARIMAI VIEŠINIMUI

2016-10-18 Nr. KT-9
Panevėžys
Posėdis įvyko 2016 m. spalio 18 d. 15.00 val. Panevėžio kolegijoje.
1. SVARSTYTA. Naujo Tarybos nario Pauliaus Greičiūno įsipareigojimo pasirašymas
pradedant eiti Kolegijos tarybos nario pareigas.
NUTARTA. Paulius Greičiūnas, Panevėžio kolegijos Studentų atstovybės skirtas studentas
pradėjo eiti Panevėžio kolegijos Tarybos nario pareigas.
2. SVARSTYTA. Panevėžio kolegijos Statuto pakeitimas (nauja redakcija).
NUTARTA:
2.1. 2016 m. spalio 18 d. posėdžio metu pristatytą Statuto naują redakciją teikti
Akademinės tarybos ir Panevėžio kolegijos personalo svarstymui.
2.2. Įpareigoti direktorių Gediminą Sargūną iki 2016-10-28 9.00 val. pateikti Tarybai
Akademinės tarybos ir Panevėžio kolegijos personalo siūlymus dėl Statuto naujos
redakcijos.
2.3. Remiantis Tarybos darbo reglamentu 25 punktu, organizuoti elektroninį balsavimą
dėl Panevėžio kolegijos Statuto naujos redakcijos projekto patvirtinimo ir teikimo
vyriausybei tokia tvarka:
2.3.1. Tarybos nariai, įvertinę gautus Akademinės tarybos ir Panevėžio kolegijos
personalo siūlymus dėl Statuto naujos redakcijos iki 2016-10-31 d. 9.00 val. elektroniniu paštu
taryba@panko.lt atsiunčia pritarimą/nepritarimą/pritarimą su pastabomis Statuto naujai redakcijai.
2.3.2. Tarybos pirmininkas suskaičiavęs gautus balsus, rengia teikimą Lietuvos
Respublikos Vyriausybei dėl Statuto pakeitimo.
3. SVARSTYTA. Pakeitimai 2016 metų pajamų už studijas ir kitas teikiamas paslaugas
programos išlaidų sąmatoje
NUTARTA. Pritarti pakeitimams 2016 metų pajamų už studijas ir kitas teikiamas
paslaugas programos išlaidų sąmatoje.
4. SVARSTYTA. Studentų įsiskolinimų už studijas nurašymas.
NUTARTA. Leisti nurašyti studentų įsiskolinimų už studijas pagal pateiktą sąrašą.
5. SVARSTYTA. Tarybos nario Ričardo Kliminsko prašymas atsistatydinti iš Kolegijos
tarybos narių.
NUTARTA:
5.1. Tenkinti Tarybos nario Ričardo Kliminsko atsistatydinimo prašymą.
5.2. Kreiptis į Akademinę tarybą, kad nustatyta tvarka organizuotų naujo Tarybos nario
išrinkimą.
6. SVARSTYTA. Ilgalaikio turto nurašymas:
NUTARTA:
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6.1. Leisti nurašyti Chemijos kabineto ilgalaikį materialųjį turtą:
6.1.1. Distiliatorius DK-4, inventorinis numeris 160032, likutinė vertė 0,00 Eur.
6.1.2. Kompaktinė laboratorija vandens testavimui, inventorinis numeris 160029,
likutinė vertė 0,00 Eur.
6.2. Leisti nurašyti programinę įrangą STUDBAZE 2, inventorinis numeris 10080001,
likutinė vertė 0,00 Eur.
6.3. Patikslinti Kolegijos tarybos posėdžio 2016-06-07 Nr. KT-8 7 nutarimo 2.1. punktą
dėl nurašytų knygų ir išdėstyti taip:
„Pirmas sąrašas – 639 egzemplioriai, likutinė vertė – 103,14 Eur.“
7. SVARSTYTA. Leidimas išnuomoti patalpas viešojo konkurso būdu ir nuomos sutarties
pratęsimas:
7.1. Leidimas išnuomoti viešojo konkurso būdu Panevėžio kolegijos pastato-gyvenamojo
namo (bendrabučio), esančio adresu Klaipėdos g. 31, Panevėžyje, stogo dalį (bendras planuojamas
išnuomoti plotas 5 kv. m.);
7.2. Dėl leidimo pratęsti 4-rių metų laikotarpiui 2011 m. sausio 3 d. valstybės
materialiojo turto nuomos sutartį Nr. Ū10-14 su UAB „Tele2“.
NUTARTA:
7.1. Leisti išnuomoti viešojo konkurso būdu Panevėžio kolegijos pastato-gyvenamojo
namo (bendrabučio), esančio adresu Klaipėdos g. 31, Panevėžyje, stogo dalį (bendras planuojamas
išnuomoti plotas 5 kv. m.)
7.2. Leisti pratęsti 4-rių metų laikotarpiui 2011 m. sausio 3 d. valstybės materialiojo turto
nuomos sutartį Nr. Ū10-14 su UAB „Tele2“
8. SVARSTYTA. Priedų, priemokų, vienkartinių piniginių išmokų, materialinių pašalpų
nustatymo kolegijos darbuotojams tvarkos aprašas.
NUTARTA. Patvirtinti Priedų, priemokų, vienkartinių piniginių išmokų, materialinių
pašalpų nustatymo kolegijos darbuotojams tvarkos aprašą su pastabomis:
8.1. Papildyti aprašo dalį „Bendrosios nuostatos“ sąvokomis „vienkartinė piniginė
išmoka“ ir „materialinė pašalpa“.
8.2. Pakoreguoti 4 punktą dėl priedų mažinimo darbuotojams, gavusiems drausminę
nuobaudą.
9. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
NUTARTA. Ateinančio Kolegijos tarybos posėdžio data numatoma 2016 m. gruodžio 21 d.
16 val.

