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ALYTAUS KOLEGIJOS DARBO TARYBOS 2017-2021 M. VEIKLOS ATASKAITA 

Posėdžio data ir 

Nr. 
Svarstyta Priimti sprendimai 

2017 metai 

2017-12-07 

Nr. V3-58 

Darbo tarybos rinkimų dokumentų 

perdavimas. 

Perimti Alytaus kolegijos darbo 

tarybos rinkimų dokumentai pagal 

dokumentų perdavimo- priėmimo 

aktą 

Darbo tarybos pirmininko rinkimas. Alytaus kolegijos darbo tarybos 

pirmininku išrinktas Gintautas 

Stonys. 

Darbo tarybos pirmininko pavaduotojo 

rinkimas. 

Alytaus kolegijos darbo tarybos 

pirmininko pavaduotoja išrinkta 

Jolita Mikalonienė. 

Darbo tarybos sekretoriaus rinkimas. Alytaus kolegijos darbo tarybos 

sekretore išrinkta Vilma 

Slavickienė. 

2018 metai 

2018-01-04              

Nr. V3-2 

 

Alytaus kolegijos Darbo tarybos 

reglamentas. 

Pritarta Alytaus kolegijos Darbo 

tarybos reglamentui. 

2018-01-05              

Nr. V3-3 

 

VšĮ Alytaus kolegijos dėstytojų, tyrėjų, 

administracijos ir kitų darbuotojų darbo 

apmokėjimo sistemos aprašo projektas. 

Pritarta VšĮ Alytaus kolegijos 

dėstytojų, tyrėjų, administracijos ir 

kitų darbuotojų darbo apmokėjimo 

sistemos aprašo projektui. 

2018-01-31 

Nr. V3-10 

Alytaus kolegijos darbo užmokesčio 

dėstytojams didinimas. 

Pritarta, kad dėstytojų atlyginimai 

būtų didinami – 15 proc. nuo 2018 

m.  sausio mėn. 1 d. iki 2018 m.  

rugpjūčio mėn. 31 d., o 2018 metų 

LR valstybės biudžeto asignavimų, 

skirtų dėstytojų darbo užmokesčiui 

Alytaus kolegijoje padidinti likutis 

2018 m. rugpjūčio 31 d. būtų 

paskirstytas nuo 2018 m. rugsėjo 1 

d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. 

atsižvelgiant į 2018-2019 m.m. 

tarifikaciją. 

Alytaus kolegijos lygių galimybių 

politikos projektas. 

Pritarta Alytaus kolegijos lygių 

galimybių politikos projektui, 

įtraukiant skundo nagrinėjimo 

proceso nutraukimo galimybę. 

2018-05-23 

Nr. V3-27 

Alytaus kolegijos darbuotojų asmens 

duomenų saugojimo politikos projektas. 

Pritarta Alytaus kolegijos 

darbuotojų asmens duomenų 

saugojimo politikos projektui. 



Posėdžio data ir 

Nr. 
Svarstyta Priimti sprendimai 

2018-06-28 

Nr. V3-41 

 

Alytaus kolegijos Informacinių ir 

komunikacinių technolohijų naudojimo 

bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės 

darbo vietoje tvarkos projektas. 

 

Pritarta Alytaus kolegijos 

Informacinių ir komunikacinių 

technolohijų naudojimo bei 

darbuotojų stebėsenos ir kontrolės 

darbo vietoje tvarkos projektui, 

koreguojant 18 tvarkos projekto 

punktą. 

2018-09-04              

Nr. V3-45 

 

Alytaus kolegijos darbo tvarkos taisyklių 

projektas. 

Pritarta Alytaus kolegijos darbo 

tvarkos taisyklių projektui, 

koreguojant 4 ir 8 projekto punktus 

bei tikslinant terminus. 

2019 metai 

2019-01-04              

Nr. V3-1 

Alytaus kolegijos administracijos ir kitų 

darbuotojų parinkimo ir veiklos 

vertinimo principų projektas. 

Pritarta alytaus kolegijos 

Administracijos ir kitų darbuotojų 

parinkimo ir veiklos vertinimo 

principų projektui. 

2019-01-31              

Nr. V3-8 

Alytaus kolegijos dėstytojų, tyrėjų, 

administracijos ir kitų darbuotojų darbo 

apmokėjimo sistemos aprašo projektas. 

Pritarta Alytaus kolegijos dėstytojų, 

tyrėjų, administracijos ir kitų 

darbuotojų darbo apmokėjimo 

sistemos aprašo projektui. 

2019-05-29              

Nr. V3-42 

Alytaus kolegijos dėstytojų atestavimo ir 

konkursų pareigoms eiti organizavimo 

tvarkos aprašo projektas. 

Pritarta Alytaus kolegijos dėstytojų 

atestavimo ir konkursų pareigoms 

eiti organizavimo tvarkos aprašo 

projektui, patikslinus ir 

pakoregavus nurodytus punktus. 

2019-11-19              

Nr. V3-68 

Alytaus kolegijos darbuotojų saugos ir 

sveikatos komiteto narių tvirtinimas. 

Patvirtinti Alytaus kolegijos 

darbuotojų saugos ir sveikatos 

komiteto nariai nuo darbuotojų 

lektorė Sigita Alavočienė ir lektorė 

Edita Griškėnienė. 

2020 metai 

2020-03-16              

Nr. V3-19 

Alytaus kolegijos direktoriaus įsakymo 

„Dėl katedrų 2019-2020 m.m. 

kasmetinių atostogų grafikų laikymo 

negaliojančiais“ projektas. 

Pritarta Alytaus kolegijos 

direktoriaus įsakymo „Dėl katedrų 

2019-2020 m.m. kasmetinių 

atostogų grafikų laikymo 

negaliojančiais“ projektui. 

2020-04-02              

Nr. V3-68 

Alytaus kolegijos nuotolinio darbo 

tvarkos projektas. 

Pritarta Alytaus kolegijos 

nuotolinio darbo tvarkos projektui, 

patikslinus ir pakoregavus 

nurodytus punktus.  

2021 metai 

2021-01-20              

Nr. V3-3 

Darbo tarybos įgaliojimų vykdymas. Nutarta dėl COVID-19 valstybėje 

susiklosčiusios padėties dabartinės 

sudėties Darbo tarybai vykdyti savo 

įgaliojimus iki bus išrinkta nauja 

Darbo taryba. 



Posėdžio data ir 

Nr. 
Svarstyta Priimti sprendimai 

Alytaus kolegijos darbo apmokėjimo 

tvarkos aprašo projektas. 

Pritarta Alytaus kolegijos darbo 

apmokėjimo tvarkos aprašo 

projektui, patikslinus ir 

pakoregavus nurodytus punktus. 

2021-04-02              

Nr. V3-18 

Alytaus kolegijos dėstytojų darbo laiko 

sandaros tvarkos aprašo projektas. 

Nutarta teikti Alytaus kolegijos 

dėstytojų darbo laiko sandaros 

tvarkos aprašo projektą 

korekcijoms. 

2021-07-26              

Nr. V3-56 

Naujos Darbo tarybos rinkimų 

inicijavimas. 

Nutarta siūlyti Alytaus kolegijos 

direktoriui sudaryti Darbo tarybos 

rinkimų komisiją. 

2021-08-12              

Nr. V3-59 

Alytaus kolegijos psichosocialinių 

profesinės rizikos veiksnių prevencijos 

taikymo tvarkos aprašo projektas. 

Pritarta Alytaus kolegijos 

psichosocialinių profesinės rizikos 

veiksnių prevencijos taikymo 

tvarkos aprašo projektui. 

2021-10-12             

Nr. V3-74 

Galimybė kreiptis į darbdavį dėl teisės 

perdavimo organizuoti naujus Darbo 

tarybos rinkimus. 

Nutarta kreiptis į darbdavį dėl teisės 

perdavimo organizuoti naujus 

Darbo tarybos rinkimus. 

 

 

 


