
 
 
 
 

ALYTAUS KOLEGIJOS (AK) TARYBOS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA 

Pos÷džio data 

ir Nr. 

Svarstyta Priimti sprendimai 

2018-01-04 
Nr. V3-1 

 

 

AK direktor÷s Danut÷s Remeikien÷s 
prašymo leisti jai 2018 m. sausio 8–12 
dienomis vykti į Lisabonos 
politechnikos institutą (Portugalija) 
dalyvauti ERASMUS+ programos 
mobilume mokymuisi svarstymas. 

Pritarta AK 
direktor÷sDanut÷sRemeikien÷sprašymui2018 
m. sausio 8–12 dienomis vykti į Lisabonos 
politechnikos institutą (Portugalija) dalyvauti 
ERASMUS+ programos mobilume 
mokymuisi. 

2018-01-17 
Nr. V3-5 

 

AK Tarybos nar÷s Irenos 
Ivanauskien÷s įsipareigojimų 
prisi÷mimo ir pasirašymo svarstymas 

 

Pritarta AK Tarptautinių studijų centro 
ved÷jos Irenos Ivanauskien÷s įsipareigojimų 
prisi÷mimui. 

AK Tarybos darbo reglamento 
projekto svarstymas. 

Patvirtintas AK Tarybos darbo reglamentas.  

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

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

AK nuosavyb÷s teise valdomo turto 
valdymo, naudojimo ir disponavimo 
juo tvarkos projekto svarstymas. 

 

Patvirtinta AK nuosavyb÷s teise valdomo 
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo 
juo tvarka bei pripažinta netekusia galios AK 
(taip pat l÷šų, skirtų administracijos ir kitų 
darbuotojų darbo užmokesčiui)nuosavyb÷s 
teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir 
disponavimo jais tvarka, patvirtinta AK 
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. 

Direktoriaus atostogų ir užsienio 
komandiruočių klausimo svarstymas. 

 

Pritarta, kad AK direktorius, vykdamas į 
užsienio komandiruotes ar eidamas atostogų, 
informuoja Tarybos pirmininką. 

2018-02-05 
Nr. V3-11 

 
 

Vadovaujantis 2018 m. sausio 22 d. 
LR švietimo ir mokslo ministerijos 
raštu Nr. V-58 „D÷l d÷stytojų 
atlyginimų padidinimo“, d÷stytojų 
atlyginimų padidinimo svarstymas. 

Vadovaujantis 2018 m. sausio 22 d. LR 
švietimo ir mokslo ministerijos raštu Nr. V-
58 „D÷l d÷stytojų atlyginimų padidinimo“, 
nutarta tvirtinti2018–2019 m. d÷stytojų 
atlyginimo padidinimą 15 procentų. 

2018-02-13 
Nr. V3-14 

 

Viešojo konkurso VšĮ Alytaus 
kolegijos direktoriaus pareigoms eiti 
organizavimo, direktoriaus rinkimųir 
skyrimo tvarkos aprašo projekto 

Patvirtintas viešojo konkurso VšĮ Alytaus 
kolegijos direktoriaus pareigoms eiti 
organizavimo, direktoriaus rinkimų ir 
skyrimo tvarkos aprašas. 

PATVIRTINTA 
Alytaus kolegijos tarybos 
2019 m. kovo 29 d. protokolu Nr. V3-17 
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svarstymas. 
2018-02-15 
Nr. V3-15 

 
 
 
 

Atsakingo asmens paskyrimo už 
dokumentų iš pretendentų, 
dalyvaujančių viešajame konkurse VšĮ 
Alytaus kolegijos direktoriaus 
pareigoms eiti svarstymas. 
 

Patvirtintas atsakingas asmuo dokumentų iš 
pretendentų, dalyvaujančių viešajame 
konkurse VšĮ Alytaus kolegijos direktoriaus 
pareigoms eiti, pri÷mimui – VšĮ Alytaus 
kolegijos Personalo skyriaus ved÷ja Romena 
Šerkšnien÷. 

2018-03-15 
Nr. V3-18 

AK Tarybos ataskaitos už 2018 metus 
svarstymas. 

Patvirtinta AK Tarybos ataskaita už 2018 
metus. 

AK veiklos ataskaitos už 2018 metus 
svarstymas. 

Pavirtinta AK veiklos ataskaita už 2018 
metus. 

 Pajamų ir išlaidų sąmatų už 2018 
metus svarstymas. 2018 metų sąmatų 
vykdymo ataskaitos svarstymas. 

Pavirtinta pajamų ir išlaidų sąmata už 2018 
metus bei 2018 metų sąmatų vykdymo 
ataskaita. 

 VšĮ AK direktoriaus rinkimai  Išrinkta į VšĮ AK direktoriaus pareigas 
Danut÷ Remeikien÷ 

2018-06-07 
Nr. V3-37 

 

AK Statuto naujos redakcijos ir 
Valdymo struktūros svarstymas. 

Patvirtinta nauja AK Statuto redakcija ir 
Valdymo struktūra, kuri įsigaliojo nuo 2018 
m. birželio 8 d. 

2018-06-27 
Nr. V3-40 

 

ŠMM siūlymo peržiūr÷ti 2018 metų 
kolegijos direktoriaus rinkimų 
rezultatus svarstymas. 

Patvirtinta, jog n÷ra pagrindo peržiūr÷ti 
kolegijos vadovo rinkimų procedūras ir 
persvarstyti rinkimų rezultatus. 

2018-09-06 
Nr. V3-47 

AK Vidaus tvarkos taisyklių 
svarstymas 

Patvirtintos naujos AK Vidaus tvarkos 
taisykl÷s. 

2018-09-18 
Nr. V3-49 

 
 
 

Direktoriaus atostogų procedūros 
derinimas. 

Nutarta, jog AK direktorius apie 
planuojamas atostogas informuoja Tarybos 
pirmininką. 

Pritarimo davimas ir papildomo darbo 
susitarimų pasirašymas su 
direktoriumi. 

Nutarta, jog AK direktoriaus pavaduotojas 
duoda pritarimą ir  
pasirašo papildomo darbo susitarimus su 
direktoriumi neviršijant Darbo kodekse 
nustatyto maksimalaus darbo valandų 
skaičiaus per m÷nesį.   

2018-09-19 
Nr. V3-50 

 

Direktoriaus pavadavimo 
nedarbingumo laikotarpiu svarstymas. 

Pritarta pavesti direktoriaus pavaduotojai 
akademinei veiklai Jurgitai Merkevičienei, 
direktor÷s Danut÷s Remeikien÷s 
nedarbingumo laikotarpiu, laikinai vaduoti 
direktorę. 

2018-10-05 
Nr. V3-53 

 

Kasmetinių atostogų suteikimo Jurgitai 
Merkevičienei, lektorei, AK 
direktoriaus pavaduotojai akademinei 
veiklai, laikinai vaduojančiai 
direktorių, svarstymas. 

Nutarta suteikti kasmetines atostogas nuo 
2018 m. spalio 8 d. iki 2018 m. spalio 12 d. 
Jurgitai Merkevičienei, lektorei, AK 
direktoriaus pavaduotojai akademinei 
veiklai, laikinai vaduojančiai direktorių, ir 
nuo 2018 m. spalio 8 d. iki 2018 m. spalio 12 
d. pavesti Sigitui Naruševičiui, direktoriaus 
pavaduotojui strategin÷ms partneryst÷ms, 
laikinai eiti direktoriaus pareigas.  

AK Studentų atstovyb÷s veiklos Nutarta įpareigoti AK direktorę Danutę 
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finansavimo svarstymas. Remeikienę pasirašyti sutartį su AK 
Studentų atstovyb÷s (AKSA) prezidentu d÷l 
l÷šų finansuoti AKSA veiklą, skiriant ne 
daugiau kaip 2000 Eur per metus ir 
atsiskaitant už juos ataskaitin÷je AKSA 
konferencijoje. 

2018-10-10 
Nr. V3-55 

 

Įgaliotojo asmens direktoriaus 
komandiruočių įsakymams pasirašyti 
paskyrimo svarstymas 

Nutarta direktoriaus komandiruočių 
įsakymams pasirašyti paskirti Personalo 
skyriaus ved÷ją arba jį pavaduojantį asmenį. 

2018-10-31 
Nr. V3-56 

 

Alytaus kolegijos Tarybos darbo 
reglamento koregavimo svarstymas.  
 

Nutartakoreguoti Alytaus kolegijos Tarybos 
darbo reglamento VI skyriaus 17 ir 18 
punktus: vietoj 20 straipsnio įrašant 27 
straipsnį. 

2018-11-22 
Nr. V3-58 

 

AK Tarybos nar÷s Rozalijos 
Radlinskait÷s įsipareigojimų 
pasirašymas. 

 

Pritarta AK Tarptautinių ryšių skyriaus 
ved÷jos Rozalijos Radlinskait÷s 
įsipareigojimų  
prisi÷mimui. 

LR švietimo ir mokslo ministerijos 
Vidaus audito skyriaus ataskaitos 
aptarimas. 
 

Nutarta pritarti AK priemonių Planui. 
 

 Vyriausiosios tarnybin÷s etikos 
komisijos klausimo aptarimas. 
 

Nutarta sudaryti keturių Tarybos narių 
komisiją ištirti klausimus, nurodytus 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministerijos Vidaus audito skyriaus 
Ataskaitos 52, 67 ir 68 punktuose. 

 

 


