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PANEVĖŽIO KOLEGIJA
KOLEGIJOS TARYBOS POSĖDŽIO NUTARIMAI
2019-12-04 Nr. KT-5
Panevėžys
Posėdis įvyko 2019 m. gruodžio 4 d. 11.00 val. Panevėžio kolegijoje (225 kab.).
SVARSTYTA. Panevėžio kolegijos tarybos sekretoriaus paskyrimas.
NUTARTA:
1. Inetos Pučkytės nėštumo ir gimdymo bei vaiko priežiūros atostogų metu Panevėžio
kolegijos tarybos sekretorės pareigas nuo 2020 m. sausio 2 d. pradeda eiti Aušra Eismontienė,
Technologijos mokslų fakulteto praktinio mokymo vadovė.
2. Įpareigoti Inetą Pučkytę iki 2020 m. sausio 2 d. perduoti visus Kolegijos tarybos
dokumentus Aušrai Eismontienei, Technologijos mokslų fakulteto praktinio mokymo vadovei.
SVARSTYTA. Leidimas išnuomoti patalpas viešojo konkurso būdu.
NUTARTA: Leisti išnuomoti viešojo konkurso būdu Panevėžio kolegijos pastato-Technikos
mokyklos patalpas, esančias adresu Klaipėdos g. 3, Panevėžyje (nekilnojamojo turto kadastro ir
registro byloje Nr. 35/50117 pastatas pažymėtas plane 8C2p, pastato unikalus Nr. 2794-0005-4069;
pirmojo aukšto patalpų indeksas 1-23 (19,53 kv.m.) ir dalį bendro naudojimo patalpų, kurių indeksai:
1-1 (0,36 kv.m. iš 14,11 kv.m.), 1-2 (0,09 kv.m. iš 3,30 kv.m.), 1-3 (1,30 kv.m. iš 50,31 kv.m.), 1-21
(0,42 kv.m. iš 16,43 kv.m.), 1-29 (2,44 kv.m. iš 94,94 kv.m.). Bendras iš viso planuojamas išnuomoti
patalpų plotas 24,14 kv.m. Pradinis turto nuompinigių dydis per mėnesį 30,42 Eur (1,26 Eur už 1
kv.m). Numatomas nuomos terminas 5 metai.
SVARSTYTA. Ilgalaikio materialaus turto, bibliotekos dokumentų (knygų) nurašymas.
NUTARTA: Leisti nurašyti ilgalaikį materialų turtą, bibliotekos dokumentus (knygas) pagal
pridedamą sąrašą.
SVARSTYTA. 2019 m. kolegijos pajamų ir išlaidų sąmatų tikslinimas.
NUTARTA: Pritarti pakeitimams 2019 metų pajamų už studijas ir kitas teikiamas paslaugas
programos pajamų ir išlaidų sąmatose.
SVARSTYTA. LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos raštas „Dėl situacijos Panevėžio
kolegijoje“.
NUTARTA:
1. Pateikti LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai atsakymą atsižvelgiant į rašte minimų
faktų ir situacijos analizės metu gautus rezultatus.
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2. Kolegijos administracijai atsižvelgti į Komisijos (sudarytos 2019 m. lapkričio 4 d.
Panevėžio kolegijos direktoriaus įsakymu Nr. V1-212 Ministerijos rašte minimų faktų analizei atlikti)
rekomendacijas.
3. Rekomenduoti Kolegijos administracijos darbuotojams skelbti viešai informaciją apie
priėmimo valandas.
4. Informuoti Kolegijos bendruomenę elektroniniu būdu apie esamą situaciją Panevėžio
kolegijoje.
SVARSTYTA. Panevėžio kolegijos studento kreipimasis į Kolegijos tarybos narius.
NUTARTA: Informacija išklausyta.
SVARSTYTA. Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos ir Panevėžio kolegijos
bendruomenės profesinės sąjungos 2019 m. lapkričio mėn. 22 d. kreipimasis.
NUTARTA: Informacija išklausyta.
SVARSTYA. Panevėžio kolegijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos 9, 11, 11.1, 46, 59,
61, 62, 63 punktų keitimas; 11.1.2, 11.2, 11.3.1, 12.2, 12.3, 12.4 punktų galimas keitimas; pakeitimas
(Panevėžio kolegijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos papildymas 2 priedu).
NUTARTA:
1. Pritarti nuo 2020 m. sausio 1 d. Panevėžio kolegijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos
11.1.7, 11.1.8, 11.2, 11.3.1, 12.2, 12.3, 12.4 punktų pakeitimams, kurie susiję su Teisės aktų,
reglamentuojančių darbo apmokėjimą, pasikeitimais (patvirtinus pareiginį algos bazinį dydį – 176
eurus, patvirtinus minimalią mėnesinę algą - 607 eurus):
1.1. Pakeisti 11.1.7 punktą ir išdėstyti jį taip:
11.1.7. Pagalbiniai specialistai. Pareiginės algos koeficientas: 3,711 – 4,059. 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.
1.2. Pakeisti 11.1.8 punktą ir išdėstyti jį taip:
11.1.8. Kiti specialistai. Pareiginės algos koeficientas: 3,761 – 5,872. Kitais specialistais
laikoma:
11.1.8.1. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas – personalo specialistas;
11.1.8.2. Archyvaras;
11.1.8.3. Ūkvedys.
1.3. Pakeisti 11.2 punktą ir jį išdėstyti taip:
11.2. Tarnautojai. Pareiginės algos koeficientas: 3,711 – 4,195. Tarnautojais laikoma:
11.2.1. Sekretorius;
11.2.2. Sandėlininkas.
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1.4. Pakeisti 11.3.1 punktą ir jį išdėstyti taip:
11.3.1.Kvalifikuoti darbininkai. Pareiginės algos koeficientas: 3,711 – 4,195. Kvalifikuotais
darbininkais laikoma:
11.3.1.1. Vairuotojas – pagalbinis darbininkas;
11.3.1.2. Dailidė;
11.3.1.3. Santechnikas.
1.5. Pakeisti 12.2 punktą ir išdėstyti jį taip:
12.2. Dėstytojams, dirbantiems pagal valandinę darbo apmokėjimo formą, už kontaktinio ir
nekontaktinio darbo valandą mokamas valandinis atlygis (eurais):
12.2.1. Profesorius – 13,73-15,33;
12.2.2. Docentas – 9,81-10,96;
12.2.3. Lektorius –8,94-9,07;
12.2.4. Asistentas – 5,89-6,27.
1.6. 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 – 7,316, valandinis atlygis – 8,94 eur.
12.3.2. Lektorius 2 – pareiginės algos koeficientas – 7,423, valandinis atlygis – 9,07 eur.
1.7. 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 – 4,815, valandinis atlygis
–5,89 eur;
12.4.2. Asistentas 2 – pareiginės algos koeficientas – 5,133, valandinis atlygis — 6,27 eur.
2. Atsižvelgiant į Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos ir Panevėžio kolegijos
bendruomenės profesinės sąjungos 2019-11-22 kreipimąsi, kitų teikiamų Panevėžio kolegijos
darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos pakeitimų nesvarstyti.

