
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PANEVĖŽIO KOLEGIJOS TARYBOS 2014 METŲ 
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2014 metus  Panevėžio kolegijos taryba pradėjo tos pačios sudėties, kuri buvo sudaryta 

vykdant Panevėžio kolegijos Akademinės tarybos 2012 m. gruodžio 6 d.nutarimą Nr. V4-12. 

Kolegijos tarybos pirmininkas Benjaminas Pladis, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto 

Kiekybinių metodų modeliavimo katedros docentas, nariai - Birutė Dalmantienė, Panevėžio 

kolegijos Kokybės ir tyrimų skyriaus vadovė (nuo 2014 m. sausio 2 d. Panevėžio kolegijos 

Technologijos mokslų katedros vedėja), Raimondas Dambrauskas, Panevėžio Juozo Balčikonio 

gimnazijos direktorius, Česlovas Gutauskas, Reda Jonušauskienė, Panevėžio kolegijos Medicinos ir 

socialinių mokslų fakulteto lektorė (nuo 2014 m. sausio 2 d. Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų 

katedros lektorė), Ričardas Kliminskas, Panevėžio kolegijos Medicinos ir socialinių mokslų 

fakulteto docentas, auditorius kokybei (nuo 2014 m. sausio 17 d. Panevėžio kolegijos direktoriaus 

pavaduotojas studijoms), Toma Mėkelytė, Panevėžio kolegijos studentų atstovybės prezidentė, 

Dalia Urbonienė, Panevėžio kolegijos Studijų ir karjeros centro vadovė, Povilas Žagunis, Panevėžio 

rajono savivaldybės meras. 

Tarybos narei Tomai Mėkelytei baigus studijas Panevėžio kolegijoje, Studentų atstovybė 

skyrė naują narį – Studentų atstovybės prezidentą Mindaugą Jaučkois, kuris pirmą kartą kaip 

Tarybos narys dalyvavo 2014 m. spalio 9 d. posėdyje.   

2014 m. įvyko penki Panevėžio kolegijos tarybos posėdžiai.  

 

Pirmasis Tarybos posėdis įvyko 2014 m. kovo 26 d. 14 val. Panevėžio kolegijoje. Pirmo 

posėdžio metu buvo svarstoma 13 esminių klausimų. Buvo patvirtinti kolegijos veiklai itin aktualūs 

dokumentai: 

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

audito  ataskaitoje Nr. VA-2-6 (26.5 – 77) įgyvendinimo priemonių planas.  

2. Panevėžio kolegijos veiklos 2013 m. ataskaita. 

3. Panevėžio kolegijos pajamų užteikiamas paslaugas išlaidų sąmatos vykdymo 2013 m. 

gruodžio 31 d. ataskaita.  

4. 2014 m. Panevėžio kolegijos 2014 m. pajamų ir išlaidų sąmatų tvirtinimo. 

5. 2014-2020 m. Panevėžio kolegijos strateginis planas.  

6. Panevėžio kolegijos  misija ir vizija.  

7. Studentų priimamų į Panevėžio kolegiją 2014 m. studijų kaina. 

Taip pat buvo svarstomi automobilio nurašymo, nuomos ir kiti klausimai.  

 

2014 m. balandžio 2 d. Kolegijos tarybą pokalbiui pakvietė Švietimo ir mokslo ministras 

D.Pavalkis. Prieš susitikimą su ministru Švietimo ir mokslo ministerijoje įvyko Tarybos posėdis, 

kurio metu buvo svarstomas klausimas „Dėl Panevėžio kolegijos rašto „Dėl audito ataskaitos 

išvadose nurodytų neatitikčių“ .  

 

Trečias Tarybos posėdis buvo sušauktas 2014 m. gegužės 28 d.Panevėžio kolegijoje. Buvo 

svarstomi 8 klausimai. Posėdžio metu buvo patvirtinta: 

1. Panevėžio kolegijos dėstytojų atestacijos ir konkursų komisijos (DAKK) sudėtis. 

2. Studijų programų, į kurias planuojamas priėmimas 2014 m. sąrašas bei bendras studijų 

vietų skaičius.  

Buvo duotas leidimas įkeisti Panevėžio kolegijos sąskaitoje LT137300010074172424 

esančias lėšas, lengvatinės paskolos su Viešųjų investicijų agentūra užtikrinimui. Buvo leista 

nurašyti pripažintus nereikalingais arba netinkamais naudoti bibliotekos dokumentus (knygas). 

Posėdžio metu buvo išklausyta informacija dėl audito rekomendacijų plano įgyvendinimo, apie 

http://www.panko.lt/lt/kolegija/akademins-tarybos-nutarimai/133-2012-2013-mm/837-2012-m-gruodio-6-d-protokolas-nr-v4-12.html


Taikinimo komisijos darbą dėl struktūros tobulinimo bei informacija apie Akademinės tarybos 

sudėtį.     

Ketvirtame posėdyje, vykusiame 2014 m. spalio 9 d.   buvo nagrinėjami 6 klausimai. 

Posėdžio metu buvo nustatyti įmokų,  tiesiogiai nesusijusių su studijų programų įgyvendinimu 

dydžiai. Buvo patvirtinta Tarybos darbo 2014/2015 m. m. planas. Posėdžio metu taryba buvo 

supažindinta su audito rekomendacijų plano įgyvendinimo eiga, analizuoti Profesinės darbuotojų 

sąjungos kreipimaisi. Direktorius E.Žukauskas tarybą informavo apie studentų skaičių 2014 m. 

spalio 1 d. ir priėmimo rezultatus. Taip pristatė situaciją dėl Vidaus audito atlikimo.  

 

Penktajame posėdyje, vykusiame 2014 m. gruodžio 17 d. buvo svarstyta10 klausimų.  

Posėdžio metu buvo patvirtinta: 

1. Panevėžio kolegijos vidaus darbo taisyklės. 

2. Panevėžio kolegijos priedų, priemokų, vienkartinių išmokų, materialinių pašalpų 

skyrimo Kolegijos darbuotojams tvarkos aprašas.  

3. Panevėžio kolegijos teikiamų paslaugų kainas eurais.   

Posėdžio metu buvo konstatuota, kad Rekomendacijų, pateiktų, 2014 m. kovo 4 d. 

Panevėžio kolegijos veiklos ir finansinio audito  ataskaitoje Nr. VA-2-6 (26.5 – 77) įgyvendinimo 

priemonių planas yra įvykdytas. Buvo svarstomas Priedo ir priemokos prie direktoriaus atlyginimo 

dydžio nustatymas. Tarybos nariai patvirtino priedo ir priemokos dydį prie direktoriaus atlyginimo 

2015 metams. Buvo leista nurašyti nenaudojamas bibliotekos knygas bei pianinus. Buvo išklausyta 

informacija dėl Panevėžio kolegijos darbuotojų pareigybinių atlyginimų eurais patvirtinimo. 

Direktorius E.Žukauskas pristatė informaciją apie esminį įvykį.  Tarybos nariai diskutavo dėl 

Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos kreipimųsi. 

Panevėžio kolegijos Tarybos posėdžių nutarimai yra viešinami kolegijos tinklapyje, adresu 

http://www.panko.lt/kolegija/kolegijos-taryba.html 
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Sekretorė     Deimantė Končiuvienė 

http://www.panko.lt/kolegija/kolegijos-taryba.html

