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ALYTAUS KOLEGIJOS (AK) TARYBOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITA
Posėdžio data ir
Svarstyta
Priimti sprendimai
Nr.
2019-01-14 Nr. Alytaus kolegijos studentų atstovybės ir Patvirtintas ,,Alytaus kolegijos
V3-2
kitų studentų organizacijų rėmimo studentų atstovybės ir kitų studentų
tvarkos aprašas.
organizacijų
rėmimo
tvarkos
aprašas“.
Alytaus kolegijos administracijos ir kitų Patvirtinti ,,Alytaus kolegijos
darbuotojų parinkimo ir veiklos administracijos ir kitų darbuotojų
vertinimo principai.
parinkimo ir veiklos vertinimo
principai“.
2019-01-31 Nr. Alytaus kolegijos dėstytojų, tyrėjų, Patvirtinta ,,Alytaus kolegijos
V3-7
administracijos ir kitų darbuotojų darbo dėstytojų, tyrėjų, administracijos ir
apmokėjimo sistemos aprašo nauja kitų darbuotojų darbo apmokėjimo
redakcija.
sistemos aprašo“ nauja redakcija.
2019-02-27 Nr. Alytaus kolegijos naujo lengvojo Pritarta Alytaus kolegijos naujo
V3-11
automobilio pirkimas.
lengvojo automobilio pirkimui
lizingu.
2019-03-29 Nr. AK Tarybos ataskaitos už 2018 metus Patvirtinta AK Tarybos ataskaita
V3-17
svarstymas
už 2018 metus.
AK veiklos ataskaitos už 2018 metus Patvirtinta AK veiklos ataskaita už
svarstymas
2018 metus.
AK pajamų ir išlaidų ataskaitos už 2018 Pavirtintos pajamų ir išlaidų
metus svarstymas
ataskaitos už 2018 metus.
2019-05-17 Nr. Direktoriaus
pavadavimas Pavesta direktoriaus pavaduotojui
V3-28
nedarbingumo laikotarpiu.
strateginėms partnerystėms Sigitui
Naruševičiui, direktorės Danutės
Remeikienės
nedarbingumo
laikotarpiu,
laikinai
vaduoti
direktorę.
2019-06-10 Nr. Sigito
Naruševičiaus,
direktoriaus Pavesta direktoriaus pavaduotojai
V3-45
pavaduotojo
strateginėms akademinei
veiklai
Jurgitai
partnerystėms, laikinai vaduojančio Merkevičienei,
Sigito
direktorių,
pavadavimas
dėl Naruševičiaus,
direktoriaus
komandiruotės į Porto politechnikos pavaduotojo
strateginėms
instituto Inžinerijos mokyklą ISEP partnerystėms,
laikinai
Portugalijoje
pagal Erasmus+mainų vaduojančio
direktorių,
programą.
komandiruotės laikotarpiu, laikinai
vaduoti direktorių.
2019-07-01 Nr. Sigito
Naruševičiaus,
direktoriaus Pavesta direktoriaus pavaduotojai
V3-51
pavaduotojo
strateginėms akademinei
veiklai
Jurgitai
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2019-11-05 Nr.
V3-65

2019-11-11 Nr.
V3-67
2019-12-09 Nr.
V3-73

partnerystėms, laikinai vaduojančio Merkevičienei,
Sigito
direktorių,
pavadavimas
atostogų Naruševičiaus,
direktoriaus
laikotarpiu.
pavaduotojo
strateginėms
partnerystėms,
laikinai
vaduojančio direktorių, atostogų
laikotarpiu (2019 m. liepos 4–19
dienomis),
laikinai
vaduoti
direktorių.
STEAM (STEAM – angl. Science, Pritarta įtraukti STEAM atviros
Technology, Engineering, Art (creative prieigos centrą į Alytaus kolegijos
activities),
Mathematics)
atviros valdymo struktūrą, kaip akademinį
prieigos centro įtraukimas į Alytaus padalinį,
pavaldų
Mokslo
kolegijos valdymo struktūrą
taikomosios veiklos ir projektų
valdymo centrui.
AK dėstytojų transporto išlaidų Patvirtintas
,,AK
dėstytojų
kompensavimo tvarkos aprašas
transporto išlaidų kompensavimo
tvarkos aprašas“.
Alytaus kolegijos žemės servitutas
Pritarta AK žemės servitutui.
Alytaus kolegijos Statuto projektas
Pritarti AK Statutui, kai bus
pateikti Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos teisininkų komentarai
bei AK Akademinės tarybos
nutarimas.
Infrastruktūros projektas „Alytaus Pritarta infrastruktūros projektui
kolegijos
informacijos
ir
ryšių „Alytaus kolegijos informacijos ir
technologijų fakulteto plėtra“
ryšių
technologijų
fakulteto
plėtra“.
AK struktūros pakeitimas
Pritarta Alytaus regioninį STEAM
atviros prieigos centrą įtraukti į
AK valdymo struktūrą kaip
akademinį
padalinį,
pavaldų
Mokslo taikomosios veiklos ir
projektų valdymo centrui.

