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Marijampolės kolegijos direktoriui
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V. Viliūnui

PRAŠYMAS
2016-02- 01
Marijampolė
Vadovaujantis LR Darbo Kodekso 23 str. 1.5, 1.6., LR Profesinių sąjungoų įstatymo
17 str., prašome Marijampolės kolegijos profesinės organizacijos komitetui pateikti dokumentus
ar atsakymus į šiuos klausimus:
1. Dažnas direktoriaus V. Viliūno nebuvimas (galimai) kolegijoje kelia dvejonių ar
direktorius neturi darbinių santykių su kitomis Lietuvoje esančiomis įstaigomis. Prašome
pateikti informaciją už 2014-2015 m.
2. Pristatant kolegijos administracijos direktoriui kolegijos tarybai finansinę ataskaitą už
2015 m. buvo paminėta, jog kolegija metus baigė be skolų ir savo sąskaitoje turi 290
tūkst. eurų. Prašome paaiškinti, kaip pavyko kolegijai sutaupyti ar uždirbti tokią pinigų
sumą?
3. 2013 m. kolegijos direktorius V. Viliūnas 4 kartus buvo išvykęs Į Rumuniją, kur dalyvavo
Europos universitetų asociacijos komandiruotose? universitetų instituciniuose
vertinimuose. Ar už šį darbą direktorius gavo atlygį?
4. Ar kolegijos direktoriui žinoma (mano žiniomis šis klausimas keltas ne kartą), kad
kolegijos archyvo patalpos bei jose esančios lentynos, durys, langai ir kt. neatitinka
elementarių saugumo reikalavimų. Ar numatytas veiksmų planas, kad šios patalpos atitiktų
svarbių dokumentų saugojimo reikalavimus?
5. Metų pabaigoje kolegijoje vyko iškilmingas metų pagerbimo renginys. Teko girdėti, jog
tortas šiai šventei „atkeliavo“ iš Vilniaus? Kiek kolegijai kainavo šis renginys?
6. Kolegijos buhalterė patvirtino, jog kolegijoje yra darbuotojų, kurie visus metus gauna
priedus. Kiek darbuotojų kolegijoje gauna tokius priedus ir kiek jiems per 2015 m.
išmokėta pinigine išraiška ?
7. Kiek kolegijai kainavo bylinėjimasis su K. Traškevičiumi: kiek kainavo papildomos UAB
„Justicija“ teisinės paslaugos už atskiro skundo rengimą, už atsiliepimo į ieškinį rengimą,
už atsiliepimo į patikslintą ieškinį rengimą, kiek kainavo atstovavimas teisme, kiek buvo
priskaityta darbo užmokesčio ir Sodros mokesčių teisininkui E. Štrimaičiui, kuris buvo
įdarbintas kolegijoje nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio iki 2016 m. sausio 12 d., kad galėtų
atstovauti teisme, kokios sumos ir kam yra priteistos sumokėti pagal teismo sprendimą?
Kokia bendra visų šių bylinėjimosi išlaidų suma?
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