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PANEVĖŽIO KOLEGIJA 

 

KOLEGIJOS TARYBOS POSĖDŽIO NUTARIMAI 

 

2019-02-06 Nr. KT-1 

 

Panevėžys 

 

Posėdis įvyko 2019 m. vasario 6 d. 11.00 val. Panevėžio kolegijoje. 
 

 
SVARSTYTA. Panevėžio kolegijos metinės veiklos ataskaitos už 2018 m. tvirtinimas. 

NUTARTA: 
1) Patvirtinti Panevėžio kolegijos metinės veiklos ataskaitą už 2018 m.  
2) Kreiptis į Panevėžio regiono plėtros tarybą dėl Panevėžio regiono jaunimo paskatinimo 

studijuoti Panevėžyje.  
 

 
SVARSTYTA. Panevėžio kolegijos tarybos veiklos ataskaitos už 2018 m. tvirtinimas. 
NUTARTA. Patvirtinti Panevėžio kolegijos tarybos veiklos už 2018 m. ataskaitą.  

  
 

SVARSTYTA. Panevėžio kolegijos 2014-2020 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto 
Panevėžio kolegijos tarybos 2017 m. balandžio 6 d. protokolo nutarimu Nr. KT-2, rodiklių 
koregavimas. 

NUTARTA. Pritarti Panevėžio kolegijos 2014-2020 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto 
Panevėžio kolegijos tarybos 2017 m. balandžio 6 d. protokolo nutarimu Nr. KT-2, rodiklių 

koregavimui. 
  

 

SVARSTYTA. 2018 m. valstybės biudžeto ir pajamų už studijas ir kitas teikiamas paslaugas 
pajamų ir išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos tvirtinimas. 

NUTARTA. Patvirtinti 2018 m. valstybės biudžeto ir pajamų už studijas ir kitas teikiamas 
paslaugas pajamų ir išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitą.  

 

 
SVARSTYTA. 2019 m. pajamų už studijas ir kitas teikiamas paslaugas pajamų ir išlaidų 

programų sąmatų tvirtinimas. 
NUTARTA: 
1) Patvirtinti 2019 m. pajamų už studijas ir kitas teikiamas paslaugas pajamų (patikslintą) ir 

išlaidų programų sąmatas. 
2) Su atliktais 2019 m. pajamų už studijas ir kitas teikiamas paslaugas pajamų programos 

sąmatos patikslinimais supažindinti Kolegijos tarybą.  
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SVARTYTA. 2009 m. sausio 31 d. studentų įsiskolinimų už studijas 3027,21 euro nurašymas. 
NUTARTA. Leisti nurašyti studentų 3027,21 euro įsiskolinimą už studijas pagal pateiktą 

sąrašą.  
 

 
SVARSTYTA. 2008 metų įsiskolinimų už kitas paslaugas ir prekes 794,14 euro nurašymas. 
NUTARTA. Leisti nurašyti 794,14 euro įsiskolinimą už kitas paslaugas ir prekes pagal 

pateiktą sąrašą.  
 

 
  SVARSTYTA. Ilgalaikio materialaus turto nurašymas. 

NUTARTA. Leisti nurašyti ilgalaikį materialųjį turtą pagal pridedamus 2 sąrašus.  

 
 

SVARSTYTA. Panevėžio kolegijos vidaus audito grupės atlikto vidinio audito ataskaita. 
NUTARTA. Išklausyta informacija apie Panevėžio kolegijos vidaus audito grupės atliktą 

vidinį auditą.  

 
 

SVARSTYTA. Panevėžio kolegijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema.  
NUTARTA.  
1) Sudaryti darbo grupę Panevėžio kolegijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos 

tobulinimui. 
2) Darbo grupei iki 2019 m. lapkričio 5 d. pateikti Kolegijos tarybos svarstymui konkrečius 

siūlymus dėl Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos tobulinimo.  
 
 

 
 

 
 

 

 
 


