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PANEVĖŽIO KOLEGIJA 

 

KOLEGIJOS TARYBOS POSĖDŽIO NUTARIMAI 

 

2018-02-14 Nr. KT-1 

 

Panevėžys 

 

Posėdis įvyko 2018 m. vasario 14 d. 14.30 val. Panevėžio kolegijoje. 

 

 

SVARSTYTA. Panevėžio kolegijos tarybos sekretoriaus paskyrimas.  

NUTARTA. Pritarti Panevėžio kolegijos tarybos sekretorės, Inetos Pučkytės, paskyrimui. 

 

SVARSTYTA. 2017 metų pajamų - išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos tvirtinimas. 

NUTARTA:  

1. Patvirtinti Panevėžio kolegijos 2017 metų pajamų-išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitas.  

2. Teikti Panevėžio kolegijos tarybai tikslinti 2018 m. pajamų-išlaidų sąmatas po 2018 m. 

studentų priėmimo.  

 

SVARSTYTA. 2018 metų pajamų už studijas ir kitas teikiamas paslaugas programos 

pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. 

NUTARTA. Patvirtinti 2018 metų pajamų už studijas ir kitas teikiamas paslaugas 

programos pajamų ir išlaidų sąmatas.  

 

SVARSTYTA. 2008 m. sausio 31 d. studentų įsiskolinimų už studijas 4 846,78 euro 

nurašymas.   

NUTARTA. Leisti nurašyti studentų įsiskolinimą už studijas (pagal pateiktą sąrašą). 

 

SVARSTYTA. Panevėžio kolegijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos tvirtinimas.  

NUTARTA:  

1. Patvirtinti Panevėžio kolegijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą, nustatant jos 

įsigaliojimo pradžią 2018 m. kovo 1 dieną. 

2. Įsigaliojus Panevėžio kolegijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemai pripažįstama 

netekus galios „Priedų, priemokų, vienkartinių piniginių išmokų, materialinių pašalpų nustatymo 

kolegijos darbuotojams tvarkos aprašas“ (patvirtintas Panevėžio kolegijos tarybos 2014 m. gruodžio 

17 d., nutarimu Nr. KT-5) su visais pakeitimais ir papildymais. 
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SVARSTYTA. Panevėžio kolegijos valdomo valstybei nuosavybės teise priklausančio 

nekilnojamojo turto adresu Laisvės g., 13, Rokiškis grąžinimas patikėtojui.  

NUTARTA. Leisti grąžinti Panevėžio kolegijos valdomo valstybei nuosavybės teise 

priklausantį nekilnojamąjį turtą, adresu Laisvės g., 13, Rokiškis, patikėtojui. 

 

SVARSTYTA. Panevėžio kolegijos narių delegavimas į bendrą darbo grupę su Kauno 

technologijos universitetu bendradarbiavimo pasiūlymų parengimui.  

NUTARTA. Deleguoti dr. Donatą Bakšį, direktoriaus pavaduotoją mokslui ir plėtrai;  

Birutę Dalmantienę, Technologijos mokslų fakulteto dekanę; Česlovą Bartkų, Socialinių mokslų 

fakulteto lektorių, į bendrą darbo grupę su Kauno technologijos universitetu bendradarbiavimo 

pasiūlymų parengimui. 

 

SVARSTYTA. Panevėžio kolegijos ir Kauno technologijos universiteto jungtinės veiklos 

sutarties schemos projekto pristatymas.  

NUTARTA:  

1. Pritarti Panevėžio kolegijos ir Kauno technologijos universiteto jungtinės veiklos 

sutarties schemos projektui. 

2. Suorganizuoti Kauno technologijos universiteto ir Panevėžio kolegijos tarybų bendrą 

susitikimą dėl abiejų aukštųjų mokyklų veiklų optimizavimo galimybių aptarimo.  

 

SVARSTYTA. Panevėžio kolegijos direktoriaus pareigybinio atlyginimo koeficiento 

perskaičiavimo ir pareiginės algos koeficiento nustatymo.  

NUTARTA: 

1. Perskaičiuoti Panevėžio kolegijoje nustatyta tvarka direktoriaus dr. Gedimino Sargūno 

pareigybinio atlyginimo koeficientą į pareiginės algos koeficientą. 

2. Įpareigoti Panevėžio kolegijos tarybos pirmininką Sigitą Gailiūną pasirašyti susitarimą 

su direktoriumi dr. Gediminu Sargūnu dėl 2016 m. balandžio 25 d. darbo sutarties Nr. 3753 

pasikeitimo.  

 

Kitas Kolegijos tarybos posėdis planuojamas 2018 m. kovo 23 dieną. 

 

 

 

 


