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IŠRAŠAS 

ALYTAUS KOLEGIJA  

 

TARYBOS POSöDŽIO PROTOKOLAS 

2018-01-17 Nr. V3-5 

Alytus 

 

 Pos÷dis įvyko 11.00 val. 

Pos÷džio pirmininkas – Alytaus kolegijos (AK) Tarybos pirmininkas, UAB „Alkesta“ 

administracijos direktorius, valdybos narys Rimas Malaškevičius. 

Pos÷džio sekretor÷ – AK Tarybos nar÷, AK Kompetencijų ir mokslo taikomosios 

veiklos centro ved÷ja Laima Urbonien÷. 

Pos÷dyje dalyvavo 9 asmenys: UAB „Alkesta“ administracijos direktorius, valdybos 

narys, Rimas Malaškevičius, Vilniaus prekybos, pramon÷s ir amatų rūmų generalinis direktorius dr. 

Almantas Danilevičius, VšĮ „T÷višk÷s namai“ direktorius Jonas Eimantas Balaika, UAB „Atea“ 

regioninių projektų vadovas Algirdas Klimavičius, Alytaus rajono savivaldyb÷s vyriausiasis 

specialistas, studentų atstovyb÷s skirtas atstovas, Gediminas Dundzys, AK Inžinerijos ir 

biomedicinos fakulteto dekanas Sigitas Naruševičius, AK Kompetencijų ir mokslo taikomosios 

veiklos centro ved÷ja Laima Urbonien÷, AK Inžinerijos fakulteto lektorius Vytautas Žvinakevičius, 

AK Tarptautinių studijų centro ved÷ja Irena Ivanauskien÷. 

Kviestieji asmenys – AK direktor÷ Danut÷ Remeikien÷ 

DARBOTVARKö: 

1. AK Tarybos nar÷s Irenos Ivanauskien÷s įsipareigojimų prisi÷mimas ir pasirašymas. 

2. AK Tarybos darbo reglamento projekto svarstymas. 

3. AK d÷stytojų, tyr÷jų, administracijos ir kitų darbuotojų darbo apmok÷jimo sistemos 

aprašo projekto svarstymas. 

4. AK nuosavyb÷s teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 

tvarkos svarstymas. 

5. Diskusija d÷l AK pozicijos aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo ir išteklių 

konsolidavimo kontekste. 

6. Kiti klausimai. 

1. SVARSTYTA. AK Tarybos nar÷s Irenos Ivanauskien÷s įsipareigojimų prisi÷mimas 

ir pasirašymas. 

NUTARTA. Pritarti AK Tarptautinių studijų centro ved÷jos Irenos Ivanauskien÷s 

įsipareigojimų prisi÷mimui. 
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2. SVARSTYTA. AK Tarybos darbo reglamento projektas. 

NUTARTA. Patvirtinti AK Tarybos darbo reglamentą.  

3. SVARSTYTA. AK d÷stytojų, tyr÷jų, administracijos ir kitų darbuotojų darbo 

apmok÷jimo sistemos aprašo projektas. 

NUTARTA. Patvirtinti AK d÷stytojų, tyr÷jų, administracijos ir kitų darbuotojų darbo 

apmok÷jimo sistemos aprašą. 

4. SVARSTYTA. AK nuosavyb÷s teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo tvarkos projektas. 

NUTARTA. Patvirtinti AK nuosavyb÷s teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo tvarką ir pripažinti netekusia galios Alytaus kolegijos l÷šų (taip pat l÷šų, skirtų 

administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavyb÷s teise valdomo turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo jais tvarką, patvirtintą Alytaus kolegijos tarybos 2012 m. gruodžio 17 d. 

protokolu Nr. V3-69, 2016 m. vasario 8 d. protokolinio sprendimo Nr. V3-5 (nuo 2016m. vasario 9 

d.) redakcija, 2016 m. liepos 22 d. protokolinio sprendimo Nr. V3-69 (nuo 2016 m. liepos 23d.) 

redakcija. 

5. SVARSTYTA. Alytaus kolegijos pozicija aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo ir 

išteklių konsolidavimo kontekste. 

NUTARTA. Pritarti AK autonomiškumui. 

6. SVARSTYTA. Direktoriaus atostogų ir užsienio komandiruočių klausimas. 

NUTARTA. AK direktorius, vykdamas į užsienio komandiruotes ar eidamas atostogų, 

informuoja Tarybos pirmininką. 

 

 

 

Pos÷džio pirmininkas Rimas Malaškevičius 

 

Pos÷džio sekretor÷  Laima Urbonien÷ 


