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PANEVĖŽIO KOLEGIJA 

 

KOLEGIJOS TARYBOS POSĖDŽIO NUTARIMAI 

 

2018-12-11 Nr. KT-6 

 

Panevėžys 

 

Posėdis įvyko 2018 m. gruodžio 11 d. 11.00 val. Panevėžio kolegijoje. 

 

 

SVARSTYTA. Panevėžio kolegijos tarybos posėdžių organizavimas. 

NUTARTA: 

1) Kiekvieno Panevėžio kolegijos tarybos posėdžio metu daryti garso įrašus. 

2) Panevėžio kolegijos tarybos posėdžių garso įrašus saugoti atskiroje laikmenoje 2 metus.  

 
 

SVARSTYTA. Naujas Panevėžio kolegijos tarybos narys. 

NUTARTA. Antanas Aliušis, Panevėžio kolegijos Studentų atstovybės prezidentas, pradeda eiti 

Panevėžio kolegijos tarybos nario pareigas.  

 

 

SVARSTYTA. Leidimas išnuomoti patalpas viešojo konkurso būdu ir nuomos sutarties 

pratęsimas. 

NUTARTA:  

1) Leisti išnuomoti viešojo konkurso būdu 5 (penkerių) metų laikotarpiui Panevėžio kolegijos 

patalpas, esančias Pastate-Valgykloje, Klaipėdos g. 31, Panevėžyje (Nekilnojamojo turto kadastro ir registro 

byloje Nr. 35/50233 pastatas pažymėtas plane 3M1p, pastato unikalus Nr. 2796-7001-2024; pirmojo aukšto 

patalpų indeksai 5 (1,22 kv.m.), 6 (1,83 kv.m.), 10 (17,68 kv.m.), 11 (18,03 kv.m.), 12 (1,60 kv.m.), 13 

(10,61 kv.m.), 14 (14,33 kv.m.), 15 (1,21 kv.m.), 16 (1,71 kv.m.), 17 (4,21 kv.m.), 21 (14,40 kv.m.), 24 

(34,46 kv.m.), 25 (40,41 kv.m.), 26 (8,33 kv.m.), 27 (95,85 kv.m.) ir dalis bendro naudojimo patalpų, kurių 

indeksai 1 ir 22 (11,22 kv.m. iš 19,02 kv.m.)). Bendras iš viso planuojamas išnuomoti patalpų plotas 277,10 

kv.m. Pradinis turto nuompinigių dydis per mėnesį 324,21 Eur (1,17 Eur už 1 kv.m.). Nuomojamų patalpų 

paskirtis – maitinimo paslaugų studentams teikimas.    

2) Leisti pratęsti 2 (dviejų) metų laikotarpiui 2014 m. balandžio 16 d. valstybės materialiojo turto 

nuomos sutartį Nr. Ū10-9 su UAB „POLĖ“, kuri buvo sudaryta remiantis viešojo patalpų nuomos konkurso, 

įvykusio 2011 m. balandžio 12 d. rezultatais (protokolo Nr. Ū16-10), 170,31 kv. m. patalpoms, esančioms 

Panevėžio kolegijos Pastate-Technikos mokykloje, Klaipėdos g. 3, Panevėžyje (Nekilnojamojo turto 

kadastro ir registro byloje Nr. 35/50117 pastatas pažymėtas plane 1C2p, pastato unikalus Nr. 2794-0005-

4014; pirmojo aukšto patalpų indeksai 1-33 (47,17 kv.m.), 1-34 (9,13 kv.m.), 1-32 (5,32 kv.m.), 1-35 (14,95 

kv.m.), 1-37 (2,08 kv.m.), 1-38 (1,45 kv.m.), 1-39 (1,23 kv.m.), 1-40 (4,79 kv.m.), 1-36 (15,34 kv.m.), 1-41 

(67,63 kv.m.) ir dalis bendro naudojimo patalpų, kurių indeksai 1-9 (0,80 kv. m.), 1-30 (0,30 kv. m.), 1-31 

(0,12 kv. m.)). Nuomojamų patalpų paskirtis – maitinimo paslaugų teikimas.  

 

 

SVARSTYTA. 2018 metų veiklos prognozuojamas rezultatas. 

NUTARTA. Išklausyta bendra informacija dėl 2018 metų Panevėžio kolegijos veiklos 

prognozuojamo rezultato.   
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SVARSTYTA. Pakeitimai 2018 metų pajamų už studijas ir kitas teikiamas paslaugas programos 

išlaidų sąmatoje. 

NUTARTA. Pritarti pakeitimams 2018 metų pajamų už studijas ir kitas teikiamas paslaugas 

programos išlaidų sąmatoje.  

 

 

SVARTYTA. Panevėžio kolegijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos 7 punkto pakeitimas, 

17 punkto pakeitimas, 49 punkto pakeitimas; 11.1.7; 11.2; 11.3.1, 12.1.4, 12.2, 12.3, 12.4 punktų galimas 

keitimas. 

NUTARTA. Pritarti nuo 2019 m. sausio 1 d. Panevėžio kolegijos darbuotojų darbo apmokėjimo 

sistemos 7, 17, 49 punktų pakeitimams; 11.1.7; 11.2; 11.3.1, 12.1.4, 12.2, 12.3, 12.4 punktų galimiems 

(patvirtinus pareiginį algos bazinį dydį – 173 eurus) pakeitimams: 

 

1) Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti  taip:  

„7.Darbuotojų, išskyrus nekvalifikuotus darbininkus, pareiginę algą sudaro darbo užmokesčio pastovioji 

dalis; pastovioji dalis nustatoma pareiginės algos koeficientais. Darbuotojui mokama pareiginė alga 

apskaičiuojama patvirtintos pareiginės algos bazinį dydį* padauginus iš nustatyto pareiginės algos 

koeficiento. Keičiantis teisės aktams, reglamentuojantiems pareiginės algos bazinį dydį, keičiasi ir 

pareiginės algos dydis bei valandinis atlygis“.  

              *Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, 

valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį 

nustatančių teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

2) Pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:  

„ 17. Darbuotojo ligos atveju mokama ligos išmoka Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio 

draudimo įstatymo nustatyta tvarka. Ligos išmoka, kurią moka darbdavys dvi pirmąsias kalendorines 

nedarbingumo dienas, yra 62,06 procento darbuotojo (išmokos gavėjo) vidutinio darbo užmokesčio, 

apskaičiuoto Lietuvos Respublikos vyriausybės nustatyta tvarka“. 

 

 

3) Pakeisti 49 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„ 49. Bendras vadovaujantiems Kolegijos darbuotojams skiriamos papildomos darbo užmokesčio dalies, 

priedų už įgytą kvalifikaciją, priemokų už papildomą darbą ar papildomų pareigų ar užduočių vykdymą, 

išskyrus premijas, dydis negali viršyti 50 procentų pareiginės algos dydžio, kitiems Kolegijos darbuotojams, 

tame tarpe dėstytojams, skiriamos papildomos darbo užmokesčio dalies, priedų už įgytą kvalifikaciją, 

priemokų už papildomą darbą ar papildomų pareigų ar užduočių vykdymą, išskyrus premijas, dydis negali 

viršyti  90 procentų pareiginės algos dydžio, išskyrus Sistemos 40.5 p. numatytus atvejus.“ 

 

4) Pakeisti 11.1.7 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„11.1.7. Pagalbiniai specialistai. Pareiginės algos koeficientas: 3,393 – 3,597. Pagalbiniais 

specialistais laikoma: 

11.1.7.1. Laborantas; 

11.1.7.2. Kompiuterių technikas; 

11.1.7.3. Elektrotechnikas;  

11.1.7.4. Ūkio techninės priežiūros technikas.“ 

 

5) Pakeisti 11.2 punktą ir jį  išdėstyti taip:  

„11.2.  Tarnautojai. Pareiginės algos koeficientas: 3,393 – 4,081. Tarnautojais laikoma: 
11.2.1. Sekretorius; 
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11.2.2. Sandėlininkas.“ 

 

 6) Pakeisti 11.3.1 punktą ir jį išdėstyti taip:  
„11.3.1.Kvalifikuoti darbininkai. Pareiginės algos koeficientas: 3,393 – 4,081. Kvalifikuotais 

darbininkais laikoma: 

11.3.1.1. Vairuotojas – pagalbinis darbininkas; 

11.3.1.2. Dailidė; 

11.3.1.3.  Santechnikas.“ 

 

7) Pakeisti 12.1.4 ; 12.2 punktus ir juos išdėstyti taip:  

„ 12.1.4. Asistentas 4.08 - 4,35“. 

 

„12.2. Dėstytojams, dirbantiems pagal valandinę darbo apmokėjimo formą, už kontaktinio ir 

nekontaktinio darbo valandą mokamas valandinis atlygis (eurais): 
12.2.1. Profesorius – 11,44 – 12,77; 

12.2.2. Docentas – 8,17 – 9,13; 

12.2.3. Lektorius –7,45– 7,56; 

12.2.4. Asistentas – 4,90 – 5,23.“ 

 

8) Pakeisti 12.3 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„12.3. Fakulteto dekano teikimu, dėstytojams, einantiems profesoriaus ar docento pareigas 

įvertinus mokslinės veiklos rezultatus, direktoriaus įsakymu nustatomas konkretus dėstytojo pareiginės 

algos koeficientas. Fakulteto dekano teikimu, dėstytojams, einantiems lektoriaus pareigas, įvertinus 

dėstytojų atestacijos rezultatus, direktoriaus įsakymu nustatomas konkretus dėstytojo pareiginės algos 

koeficientas Sistemos 12.1.3 ir 12.2.3 p. nustatytose ribose, atitinkamai nustatant pareigybės kategorijas: 

 

12.3.1. Lektorius 1 – pareiginės algos koeficientas – 6,20, valandinis atlygis – 7,45 eur. 

12.3.2. Lektorius 2 – pareiginės algos koeficientas – 6,29, valandinis atlygis – 7,56 eur.“ 

 

9) Pakeisti 12.4 punktą ir išdėstyti jį taip:  

„12.4. Fakulteto dekano teikimu, dėstytojams, einantiems asistento pareigas, įvertinus dėstytojų 

atestacijos rezultatus, direktoriaus įsakymu nustatomas konkretus dėstytojo pareiginės algos koeficientas 

Sistemos 12.1.4 ir 12.2.4 p. nustatytose ribose, atitinkamai nustatant pareigybės kategorijas: 

12.4.1.   Asistentas 1 (neatestuotas) – pareiginės algos koeficientas – 4,08, valandinis atlygis –4,90 

eur;  

12.4.2.   Asistentas 2 – pareiginės algos koeficientas – 4,35, valandinis atlygis — 5,23  eur.“ 

 

 

SVARSTYTA. Tarnybinių koeficientų didinimas Panevėžio kolegijos darbuotojams. 

NUTARTA. Klausimo dėl Tarnybinių koeficientų didinimo Panevėžio kolegijos darbuotojams 

svarstymas atidedamas iki naujos aukštojo mokslo finansavimo tvarkos patvirtinimo. 

 

 

  SVARSTYTA. Panevėžio kolegijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema. 

NUTARTA. Siūlyti Darbo tarybai parengti ir pateikti Panevėžio kolegijos tarybai svarstyti 

konkrečius siūlymus dėl darbuotojų pareigybių koeficientų nustatymo kriterijų (dabar esančių koeficientų 

ribose) tobulinimo.  
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Kiti klausimai: 

SVARSTYTA. VšĮ Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro įgytų VšĮ 

Panevėžio mechatronikos centro dalininko teisių atsisakymas ir dalininko teisių perleidimas kitiems įstaigos 

dalininkams.  

NUTARTA. Atsisakyti VšĮ Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro įgytų VšĮ 

Panevėžio mechatronikos centro dalininko teisių perleidžiant jas kitiems įstaigos dalininkams. 

 

SVARSTYTA. Mokslininko-tyrėjo etato įsteigimas. 

NUTARTA. Pritarti naujam mokslininko-tyrėjo etato įsteigimui Panevėžio kolegijoje. 

  

SVARSTYTA. LR Specialiųjų tyrimų tarnybos pranešimas.  

NUTARTA: 

1) Panevėžio kolegijos Vidaus audito grupei atlikti vidinį 2 metų laikotarpio Panevėžio kolegijos 

maitinimo paslaugų viešųjų pirkimų auditą. 

2) Panevėžio kolegijos Vidaus audito grupei pateikti atlikto vidinio audito išvadas Panevėžio 

kolegijos tarybai.  

 

 

 

 


