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PANEVĖŽIO KOLEGIJA 

 

KOLEGIJOS TARYBOS POSĖDŽIO NUTARIMAI 

 

2020-04-17 Nr. KT-1 

 

Panevėžys 

 

Posėdis įvyko 2020 m. balandžio 17 d. 11.00 val., virtualioje posėdžių auditorijoje. 

 

SVARSTYTA. Panevėžio kolegijos tarybos darbo reglamento koregavimas ir papildymas. 

NUTARTA. Patvirtinti Panevėžio kolegijos tarybos darbo reglamentą su pakeitimais: 

1. keičiant 20 punktą ir išdėstant jį taip: „Pagrindinė Tarybos darbo forma yra posėdis. 

Posėdžiai gali būti organizuojami žodinės ar elektroninės procedūros tvarka. Paprastai posėdžiai 

organizuojami žodinės procedūros tvarka. Elektroniniai posėdžiai gali būti vykdomi elektroniniu 

paštu rašytinės procedūros tvarka ar organizuojant vaizdo konferencijas. Tarybos posėdžiai yra 

teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Tarybos narių.“ 

2. keičiant 27 punktą ir išdėstant jį taip: „Tarybos posėdis gali būti organizuojamas 

elektroniniu paštu rašytinės procedūros tvarka Tarybos pirmininko iniciatyva dėl klausimo, dėl kurio 

Tarybos nariai gali tik išreikšti savo pritarimą ar nepritarimą pateiktam Tarybos sprendimo 

projektui:“  

3. papildant 28 punktu ir išdėstant jį taip: „28. Tarybos posėdis gali būti organizuojamas 

vykdant elektroninį posėdį vaizdo konferencijos būdu. Posėdžio pradžioje kiekvienas dalyvaujantis 

kolegijos tarybos narys turi save identifikuoti: įjungti kamerą ir/ar prisistatyti žodžiu. Tarybos 

pirmininkas organizuoja balsavimą pasitelkdamas vaizdo konferencijos įrankio teikiamas priemones 

ir skelbia balsavimo rezultatus. Vaizdo konferencijos metu daromas posėdžio vaizdo ir garso įrašas.“ 

4. papildant 29 punktu ir išdėstant jį taip: „29. Kiekvieno Tarybos posėdžio formą 

nustato Tarybos pirmininkas.“ 

 

 

 

SVARSTYTA. Naujo Panevėžio Kolegijos Tarybos nario paskyrimas. 

NUTARTA. Justas Kirailis, Panevėžio kolegijos Studentų atstovybės prezidentas, pradeda eiti 

Panevėžio kolegijos tarybos nario pareigas. 

 

 

 

SVARSTYTA. Panevėžio kolegijos metinės veiklos ataskaitos už 2019 m. tvirtinimas. 

NUTARTA.  

1. Patvirtinti Panevėžio kolegijos metinės veiklos ataskaitą už 2019 m.  

2. Įtraukti į kito posėdžio darbotvarkę klausimą, kokios konkrečios priemonės bus 

pasitelktos kolegijos finansinio stabilumo užtikrinimui.  
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SVARSTYTA. Panevėžio kolegijos Tarybos veiklos ataskaitos už 2019 m. tvirtinimas. 

NUTARTA. Patvirtinti Panevėžio kolegijos tarybos veiklos už 2019 m. ataskaitą. 

 

 

 

SVARSTYTA. Panevėžio kolegijos statuto projekto tvirtinimas. 

NUTARTA. Kolegijos taryba, suderinusi su Akademinė taryba, nutaria teikti tvirtinti LR 

Vyriausybei Panevėžio kolegijos statuto pakeitimus. 

 

 

 

SVARSTYTA. 2019 m. valstybės biudžeto ir pajamų už studijas ir kitas teikiamas paslaugas 

pajamų ir išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos tvirtinimas. 

NUTARTA. Patvirtinti 2019 m. valstybės biudžeto ir pajamų už studijas ir kitas teikiamas 

paslaugas pajamų ir išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitą. 

 

 

 

SVARSTYTA. 2020 m. pajamų už studijas ir kitas teikiamas paslaugas pajamų ir išlaidų 

programų sąmatų tvirtinimas. 

NUTARTA.  

1. Įpareigoti direktorių dr. G. Sargūną pateikti pakoreguotas 2020 m. pajamų už studijas ir 

kitas teikiamas paslaugas pajamų ir išlaidų programų sąmatas. 

2. Patvirtinti 2020 m. pajamų už studijas ir kitas teikiamas paslaugas pajamų ir išlaidų 

programų sąmatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


