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ALYTAUS KOLEGIJOS (AK) TARYBOS 2020 M. VEIKLOS ATASKAITA 

Posėdžio data ir 

Nr. 

Svarstyta Priimti sprendimai 

2020-02-27 Nr. 

V3-8 

Posėdžio pirmininko rinkimas. Išrinkti Joną Eimantą Balaiką 

posėdžio pirmininku. 

Alytaus kolegijos Strateginiai tikslai ir 

uždaviniai. 

Pritarti Alytaus kolegijos 

Strateginiams tikslams ir uždaviniams. 

Mykolo Romerio universiteto ir Alytaus 

kolegijos bendradarbiavimo sutarties 

pasirašymo svarstymas. 

 

Šiame etape nepritarti Mykolo 

Romerio universiteto ir Alytaus 

kolegijos bendradarbiavimo sutarties 

pasirašymui. 

Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas. Tvirtinti AK Tarybos posėdžio balsų 

skaičiavimo komisiją ir skirti jos 

nariais dr. Almantą Danilevičių, Ireną 

Ivanauskienę. 

AK Tarybos pirmininko rinkimas. Patvirtinti išrinktu AK Tarybos 

pirmininku Algirdą Klimavičių, UAB 

„Atea“ regioninių projektų vadovą. 

Sigito Naruševičiaus, direktoriaus 

pavaduotojo strateginėms partnerystėms, 

laikinai vaduojančio direktorių, atostogų 

klausimo svarstymas. 

 

Pavesti direktoriaus pavaduotojai 

akademinei veiklai Jurgitai 

Merkevičienei, Sigito Naruševičiaus, 

direktoriaus pavaduotojo strateginėms 

partnerystėms, laikinai vaduojančio 

direktorių, atostogų laikotarpiu, 

laikinai vaduoti direktorių. 

2020-03-06 Nr. 

V3-16 

 

Siūlymas, pasibaigus nedarbingumo 

laikotarpiui, laikinai eiti direktoriaus 

pareigas doc. Danutei Remeikienei iki bus 

konkurso būdu išrinktas naujas Kolegijos 

direktorius bei įsigalios su juo pasirašyta 

darbo sutartis. 

 

Pasibaigus nedarbingumo laikotarpiui, 

įgalioti laikinai eiti direktoriaus 

pareigas doc. Danutei Remeikienei iki 

kol konkurso būdu bus išrinktas 

naujas Kolegijos direktorius ir 

įsigalios su juo pasirašyta darbo 

sutartis.  

2020-04-14 Nr. 

V3-23 

 

 

Alytaus kolegijos Tarybos ataskaita už 

2019 metus. 

Patvirtinti Alytaus kolegijos Tarybos 

ataskaitą už 2019 metus. 

Alytaus kolegijos veiklos ataskaita už 2019 

metus. 

Patvirtinti Alytaus kolegijos veiklos 

ataskaitą už 2019 metus. 

2020-05-19 Nr. 

V3-25 

 

L. e. direktoriaus pareigas Danutės 

Remeikienės prašymas dėl materialinės 

pašalpos, mirus mamai, skyrimo. 

Pritarti l. e. direktoriaus pareigas 

Danutės Remeikienės prašymui, mirus 

mamai, skirti 100 Eur dydžio pašalpą. 

2020-06-11 Nr. 

V3-27 

 

Viešojo konkurso Alytaus kolegijos 

direktoriaus pareigoms eiti organizavimo, 

direktoriaus rinkimų ir skyrimo tvarkos 

aprašo projektas. 

Patvirtinti viešojo konkurso Alytaus 

kolegijos direktoriaus pareigoms eiti 

organizavimo, direktoriaus rinkimų ir 

skyrimo tvarkos aprašą. 

2020-07-13 Nr. Kandidatų, tinkamų eiti Alytaus kolegijos Patvirtinti Kandidatų, tinkamų eiti 



2 
 

V3-42 

 

direktoriaus pareigas, sąrašo tvirtinimas 

(atsižvelgiant į Rinkimų komisijos išvadas 

ir Akademinės tarybos siūlymus). 

 

Alytaus kolegijos direktoriaus 

pareigas, sąrašą (Prof. dr. Ilona 

Teodora Miceikienė, Sigitas 

Naruševičius). 

Alytaus kolegijos direktoriaus rinkimų data 

ir laikas. 

Patvirtinti, kad Tarybos posėdis, 

skirtas Alytaus kolegijos direktoriaus 

rinkimams, vyktų 2020 m. liepos 17 d. 

10.00 val. 205 auditorijoje (Studentų 

g. 17, Alytus). Kandidatai į kolegijos 

direktorius bus kviečiami 2020 m. 

liepos 17 d. 11.00 val. 

2020-07-24 Nr. 

V3-45 

 

Alytaus kolegijos 2020–2022 metų 

strateginis planas. 

Pritarti Alytaus kolegijos 2020–2022 

metų strateginiam planui. 

2020-09-16 Nr. 

V3-50 

 

Alytaus kolegijos Studentų atstovybės 

prašymas dėl veiklos finansavimo. 

 

Tenkinti Alytaus kolegijos Studentų 

atstovybės prašymą ir skirti 2000 Eur  

veiklos finansavimui. 

2020-10-13 Nr. 

V3-56 

 

Alytaus kolegijos direktoriaus kreipimasis 

dėl pritarimo saulės elektrinei įrengti ant 

Alytaus kolegijos patikėjimo teise valdomo 

administracinio pastato, esančio Studentų 

g. 17, Alytus. 

Pritarti saulės elektrinės įrengimui ant 

Alytaus kolegijos patikėjimo teise 

valdomo administracinio pastato, 

esančio Studentų g. 17, Alytus. 

 

2020-12-09 Nr. 

V3-73 

 

Alytaus kolegijos žemės servitutas  Pritarti 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 kolegijos 

informacijos ir ryšių technologijų fakulteto 

plėtra“  

Pritarti infrastruktūros projektui 

„Alytaus kolegijos informacijos ir 

ryšių technologijų fakulteto plėtra“. 

AK struktūros pakeitimas Alytaus regioninį STEAM atviros 

prieigos centrą įtraukti į AK valdymo 

struktūrą kaip akademinį padalinį, 

pavaldų Mokslo taikomosios veiklos 

ir projektų valdymo centrui. 

 


