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ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS
LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR
DISPONAVIMO JAIS TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šiaulių valstybinės kolegijos (toliau – Kolegija) lėšų ir nuosavybės teise valdomo turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato lėšų ir
nuosavybės teise valdomo turto sandarą bei valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką.
2. Šis Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (toliau – Mokslo ir studijų įstatymas), Šiaulių valstybinės
kolegijos statutu (toliau – Statutas), Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė)
nutarimais ir kitais teisės aktais.
3. Kolegija valstybės biudžeto skirtas lėšas valdo, naudoja ir disponuoja jomis pagal
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymą, Mokslo ir studijų įstatymą, kitus teisės aktus.
4. Pagrindinės šiame Apraše vartojamos sąvokos:
4.1. Turtas – materialiosios, nematerialiosios ir finansinės vertybės;
4.2. Ilgalaikis materialusis turtas – turtas, kuris naudingai eksploatuojamas ilgiau negu
vienerius metus, o jo įsigijimo vertė ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą vertę;
4.3. Trumpalaikis materialusis turtas – turtas, kuris naudingai eksploatuojamas ne ilgiau
negu vienerius metus arba kurio įsigijimo vertė yra mažesnė už Vyriausybės nustatytą ilgalaikio
materialiojo turto vertę;
4.4. Turto valdymas – teisė įstatymų nustatyta tvarka daryti turtui fizinį ir ūkinį poveikį;
4.5. Turto naudojimas – naudingųjų turto savybių taikymas naudotojo poreikiams
tenkinti;
4.6. Disponavimas turtu – teisė turtą parduoti, kitaip perleisti, taip pat išnuomoti, įkeisti
arba kitokiu būdu keisti jo teisinę būklę;
4.7. Liekamosios medžiagos – tinkami naudoti mazgai, detalės, taurieji metalai, antrinės
žaliavos, statybinės ir kitos medžiagos, liekančios išardžius numatytą likviduoti turtą;
4.8. Turto nurašymas – Kolegijos teisės aktų nustatyta tvarka įformintas turto išėmimas iš
apyvartos ar laikymo vietų, kai šis turtas perleidžiamas ar likviduojamas;
4.9. Turto likvidavimas – Kolegijos teisės aktų nustatyta tvarka nurašyto turto išvežimas į
sąvartyną arba jo sunaikinimas.
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5.

Kolegija lėšas ir nuosavybės teise valdomą turtą valdo, naudoja ir disponuoja jais,

vadovaudamasi šiais pagrindiniais principais:
5.1. visuomeninės naudos – Kolegijos turtas turi būti valdomas, naudojamas ir juo
disponuojama rūpestingai, siekiant ugdyti išsilavinusią, mokslui, kultūros vertybėms ir naujausioms
technologijoms imlią asmenybę ir visuomenę, laisvai kuriančią, kaupiančią ir skleidžiančią mokslo
žinias ir kultūros vertybes, puoselėjančią Lietuvos tapatybę;
5.2. efektyvumo – Kolegija turtą valdydama, naudodama ir juo disponuodama, turi siekti
didžiausios naudos visuomenei;
5.3. racionalumo – Kolegijos turtas turi būti tausojamas ir protingai, tikslingai, tinkamai
tvarkomas;
5.4. atskaitingumo visuomenei – Kolegija, įgyvendindama jai Lietuvos Respublikos
Konstitucijos laiduojamą autonomiją, kultūros, mokslo, tyrinėjimo, dėstymo laisvę ir savarankiškai
tvarkydama turimą turtą, yra atskaitinga visuomenei už valdomo, naudojamo ir disponuojamo turto
kiekybinius ir kokybinius pokyčius;
5.5. ūkinės veiklos autonomijos – Kolegijai suteikiama ūkinės veiklos laisvė, siejama su jos
atsakomybe už Kolegijos misijos įgyvendinimą.
6. Už Kolegijos lėšų ir nuosavybės teise valdomo turto valdymą, naudojimą ir disponavimą
jais atsako Kolegijos direktorius.
II SKYRIUS
KOLEGIJAI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO SANDARA
7.

Kolegijai nuosavybės teise priklausantį turtą sudaro:

7.1. valstybės investuotas turtas;
7.2. pajamos, gautos kaip apmokėjimas už studijas, taip pat pajamos iš mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros, meno veiklos, ūkinės, mokslinės veiklos ir teikiamų paslaugų;
7.3. lėšos ir kitas turtas, gautas kaip parama pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir
paramos įstatymą (toliau – Labdaros ir paramos įstatymas);
7.4. kitos piniginės lėšos, išskyrus valstybės biudžeto lėšas;
7.5. iš valstybės biudžeto lėšų ir šio Aprašo 7.2–7.4 punktuose numatytų lėšų įgytas turtas,
išskyrus nekilnojamąjį turtą, įgytą už Europos Sąjungos paramą, valstybės biudžeto ir valstybės
fondų lėšas;
7.6. dovanotas turtas;
7.7. paveldėtas turtas;
7.8. turtinės teisės, atsirandančios iš intelektinės veiklos rezultatų (mokslo ar meno kūrinių
ir pramoninės nuosavybės teisių objektų, kitų intelektinės nuosavybės objektų);
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7.9. pajamos, turtas ar kita nauda, gauta valdant, naudojant šio Aprašo 7.1–7.8 punktuose
nurodytas lėšas ar kitą turtą ir jais disponuojant, išskyrus Mokslo ir studijų įstatyme nustatytus
atvejus.
8. Nuosavybės teise priklausantį turtą valdydama, naudodama ir juo disponuodama,
Kolegija gali sudaryti tik tokius civilinius sandorius, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos
teisės aktams, Kolegijos steigimo dokumentams ir veiklos tikslams.
III SKYRIUS
KOLEGIJOS LĖŠŲ SANDARA
9. Kolegijos lėšas sudaro:
9.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšos;
9.2. Mokslo ir studijų įstatymo nustatyta tvarka studijoms skiriamos Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšos;
9.3. valstybės investicijų programų ir valstybės investicijų projektų lėšos;
9.4. pajamos, gautos kaip mokestis už studijas, taip pat pajamos iš mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros, meno veiklos, ūkinės, mokslinės veiklos ir teikiamų paslaugų;
9.5. lėšos, gautos kaip programinis konkursinis mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
finansavimas;
9.6. valstybės fondų lėšos;
9.7. tarptautinių ir užsienio fondų ir organizacijų skiriamos lėšos;
9.8. lėšos, gautos kaip parama pagal Labdaros ir paramos įstatymą;
9.9. kitos teisėtai gautos lėšos.
IV SKYRIUS
LĖŠŲ VALDYMAS, NAUDOJIMAS IR DISPONAVIMAS JOMIS
10. Kolegijos veikla finansuojama pajamomis iš valstybės biudžeto asignavimų, Kolegijos
gautų įmokų už studijas, lėšų, gautų iš mokslinės, ūkinės, švietėjiškos ir kitos veiklos. Taip pat
Kolegija disponuoja valstybės biudžeto lėšomis, gautomis pavedimams vykdyti, Lietuvos,
tarptautinių ir užsienio fondų ir organizacijų skiriamomis lėšomis mokslo, studijų ar kitiems
projektams vykdyti, lėšomis, gautomis kaip programinis konkursinis mokslinių tyrimų
finansavimas, paramos lėšomis.
11. Kolegijos lėšos valdomos, naudojamos ir disponuojama jomis laikantis Kolegijos
tarybos patvirtintų Kolegijos einamųjų metų pajamų ir išlaidų sąmatų.
12. Kolegijos einamųjų metų pajamų ir išlaidų sąmatų projektus rengia Finansų skyrius.
13. Iki Kolegijos einamųjų metų pajamų ir išlaidų sąmatų patvirtinimo Kolegijos išlaidos
finansuojamos praeitų finansinių metų lygiu.
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14. Rengiant Kolegijos einamųjų metų pajamų ir išlaidų sąmatų projektus vadovaujamasi
tokiomis nuostatomis:
14.1. Lėšų, skirtų darbuotojų darbo užmokesčiui, bendrą sumą sudaro etatų sąraše
patvirtintos pareiginės algos, planuojamos skirti priemokos ir premijos:
14.1.1. lėšos Kolegijos direktoriaus darbo užmokesčiui apskaičiuojamos vadovaujantis
Kolegijos direktoriaus pareiginės algos koeficiento dydžiu, planuojamomis skirti priemokomis ir
premijomis, kuriuos nustato Kolegijos taryba;
14.1.2. lėšos dėstytojų darbo užmokesčiui apskaičiuojamos vadovaujantis Kolegijos
pedagoginio darbo krūvio sudarymo tvarka, dėstytojams patvirtintais pareiginės algos koeficientais
ir dėstytojų etatų tarifiniu sąrašu, planuojamomis skirti priemokomis ir premijomis, kuriuos nustato
Kolegijos direktorius;
14.1.3. lėšos kitų darbuotojų (administracijos ir kitų Kolegijos veiklą užtikrinančių
darbuotojų) darbo užmokesčiui apskaičiuojamos vadovaujantis darbuotojams patvirtintais
pareiginės algos koeficientais ir darbuotojų etatų sąrašu, planuojamomis skirti priemokomis ir
premijomis, kuriuos nustato Kolegijos direktorius.
14.2. Lėšos valstybinio socialinio draudimo įmokoms apskaičiuojamos teisės aktų nustatyta
tvarka.
14.3. Lėšos studentų stipendijoms apskaičiuojamos vadovaujantis studijų krepšelio sandara
ir studijų krepšelyje numatytomis išlaidomis studentams skatinti.
14.4. Lėšos, skirtos socialinėms išmokoms, prekių ir paslaugų, materialiojo ir nematerialiojo
turto įsigijimui, apskaičiuojamos įvertinus praėjusių finansinių metų Kolegijos išlaidas, poreikius ir
galimus kainų pokyčius.
15. Patvirtintos Kolegijos einamųjų metų pajamų ir išlaidų sąmatos gali būti tikslinamos,
kai atsiranda finansavimo pokyčių:
15.1. kai esama žymių finansavimo pokyčių (lėšų sumos nuokrypis viršija 10 proc.
Kolegijos einamųjų metų pajamų ir išlaidų sąmatos), patikslintą pajamų ir išlaidų sąmatą tvirtina
Kolegijos taryba;
15.2. kai finansavimo pokyčiai nėra žymūs (iki 10 proc. Kolegijos einamųjų metų pajamų ir
išlaidų sąmatos), patikslintą pajamų ir išlaidų sąmatą svarsto Kolegijos direktoratas (toliau –
Direktoratas) ir tvirtina Kolegijos direktorius įsakymu.
16. Patvirtinus Kolegijos einamųjų metų pajamų ir išlaidų sąmatas, įvertinus lėšų poreikį ir
Kolegijos finansines galimybes, Direktorato nutarimu lėšos skirstomos Kolegijos fakultetams,
skyriams, centrams ir bendrakolegijinėms reikmėms.
17. Kolegija, vykdydama Statute numatytas funkcijas, gali gauti kitų lėšų.
18. Kolegija yra paramos gavėja ir gali gauti:
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18.1. piniginių lėšų;
18.2. bet kokio kito turto, įskaitant pagamintas ar įsigytas prekes;
18.3. suteiktų paslaugų.
19. Gautą paramą Kolegija naudoja paramos davėjo nurodytais tikslais, jei tokie tikslai
buvo nustatyti paramos sutartyje. Jei paramos davėjas nenurodo konkrečių paramos naudojimo
tikslų, parama naudojama Kolegijos poreikiams tenkinti Kolegijos direktoriaus arba jo įgalioto
asmens sprendimu.
20. Parama, kurios tikslai prieštarauja Kolegijos misijai ir veiklos tikslams, negali būti
priimama.
21. Projektų, programų ir kitos tikslinės lėšos, kurios skiriamos nustatytam projektui,
programai ar kt., yra naudojamos pagal Kolegijos sutartyje su lėšų davėju nustatytas sąlygas ir
teisės aktų reikalavimus.
22. Kolegijos lėšos laikomos bankuose atidarytose sąskaitose bankų nustatyta tvarka,
atsižvelgiant į sąskaitose laikomų piniginių lėšų apsaugą ir rizikos paskirstymą.
23. Kolegija gali investuoti į numatytas finansines priemones (terminuotus indėlius,
Vyriausybės vertybinius popierius ir kt.), jei Kolegijos lėšos, kurias ketinama investuoti, nėra
reikalingos Kolegijos veiklai atitinkamu laikotarpiu.
24. Kolegija gali skolintis, t. y. sudaryti paskolų sutartis, finansinės nuomos sutartis,
prisiimti finansinius įsipareigojimus pagal kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus,
laikydamasi atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo nustatyto valstybinėms aukštosioms mokykloms bendro
skolinimosi limito bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos (toliau – Švietimo ir
mokslo ministerija) Kolegijai paskirtos nurodyto skolinimosi limito dalies. Jeigu skolinimosi suma
per kalendorinius metus neviršija 100 000 (vieno šimto tūkstančių) eurų, sprendimą priima
Kolegijos direktorius. Tais atvejais, kai skolinimosi suma viršija 100 000 (vieną šimtą tūkstančių)
eurų, sprendimą dėl skolinimosi Kolegijos tarybos pritarimu priima Kolegijos direktorius.
25. Sprendimą dėl Kolegijos fakultetų, skyrių, centrų tarpusavio skolinimo, laikino lėšų
skyrimo projektams, programoms ir kitiems tiksliniams įsipareigojimams vykdyti priima Kolegijos
direktorius.
26. Už finansinių skolų Kolegijai valdymą atsako Kolegijos direktorius arba jo įgaliotas
asmuo.
27. Kolegijos lėšų valdymo, naudojimo ir disponavimo jomis tvarka detalizuojama
Kolegijos direktoriaus tvirtinamuose Kolegijos teisės aktuose.
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28.

Finansų skyrius ataskaitas apie gautas pajamas ir patirtas išlaidas kiekvieną einamųjų

metų ketvirtį teikia Švietimo ir mokslo ministerijai, taip pat skelbia viešai Kolegijos internetinėje
svetainėje.

V SKYRIUS
KOLEGIJOS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMAS, NAUDOJIMAS
IR DISPONAVIMAS JUO
Turto įgijimas
29. Turto įgijimo būtinumas nustatomas įvertinant, ar įsigyjamas turtas reikalingas
Kolegijos steigimo dokumentuose nurodytai įstaigos misijai ir nustatytiems veiklos uždaviniams
įgyvendinti;
30. Kolegija turtą savo nuosavybėn įgyja šiais būdais:
30.1. iš valstybės investuoto turto;
30.2. pagal pirkimų sandorius, vykdomus vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymu, Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu ir kitais galiojančiais teisės aktais;
30.3. gaudama lėšų iš mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros, ūkinės, mokslinės veiklos
ir kitų Kolegijos teikiamų paslaugų;
30.4. gaudama lėšų ir kito turto laikomo parama pagal Labdaros ir paramos įstatymą;
30.5. gaudama dovanoto turto;
30.6. gaudama paveldėto turto;
30.7. įgydama turtinių teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų:
30.7.1. iš Kolegijos darbuotojų intelektinės veiklos rezultatų (Kolegijos darbuotojų
atliekamų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, vykdant darbo funkcijas ir studentams
atliekant mokslo tiriamąjį, eksperimentinės plėtros ar meno darbą) ir kitų intelektinės nuosavybės
objektų, įgytų pagal sutartis arba įstatymų nustatyta tvarka;
30.7.2. iš intelektinės veiklos rezultatų, gautų Kolegijai bendradarbiaujant mokslinių tyrimų
ir eksperimentinės plėtros srityse su kitomis įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis.
30.8.

kitais įstatymų numatytais būdais.
Turto nuoma

31. Kolegijos materialusis turtas gali būti išnuomojamas vadovaujantis Kolegijos teisės
aktuose nustatyta tvarka.
32. Kolegijos ilgalaikis materialusis turtas gali būti išnuomojamas pagal nuomos sutartį ne
ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui.
33. Sprendimą išnuomoti Kolegijos materialųjį turtą priima Kolegijos direktorius arba jo
įgaliotas asmuo. Tais atvejais, kai išnuomojamo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė viršija
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100 000 (vieną šimtą tūkstančių) eurų ir turtas išnuomojamas ilgesniam kaip 6 (šešių) mėnesių
terminui, sprendimą priima Kolegijos direktorius pritarus Kolegijos tarybai.
34. Kolegijos materialiojo turto nuomos kainos tvirtinamos Kolegijos direktoriaus įsakymu.
Turto įkeitimas ir investavimas
35. Kolegijos turtas įkeičiamas ir investuojamas vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymu,
kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šiuo Aprašu.
36. Kolegijai skolinantis, Kolegijos ilgalaikis materialusis turtas (išskyrus nekilnojamąjį
turtą) gali būti įkeičiamas Kolegijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens sprendimu. Tuo atveju, kai
įkeičiamo turto balansinė vertė viršija 100 000 (vieną šimtą tūkstančių) eurų, sprendimą priima
Kolegijos direktorius pritarus Kolegijos tarybai.
37. Kolegija, užtikrindama skolinių įsipareigojimų laikymąsi, negali įkeisti daugiau kaip 20
procentų balansine verte apskaičiuoto nuosavybės teise valdomo materialiojo turto.
38. Sandoriai, kuriais remiantis kitų juridinių ir fizinių asmenų nuosavybėn perleidžiamas
Kolegijos nuosavybės teise valdomas nekilnojamasis turtas, sudaromi vadovaujantis rinkos
kainomis, nustatytomis pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą,
gavus Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos sutikimą Vyriausybės nustatyta tvarka.
39. Kolegijos intelektinės veiklos rezultatai ir iš jų atsirandančios turtinės teisės negali būti
įkeisti.
40. Kolegijai draudžiama nuosavybės teise valdomu turtu užtikrinti trečiųjų asmenų
prievoles.
41. Kolegija Kolegijos tarybos nustatyta tvarka ir nutarimu gali steigti ribotos civilinės
atsakomybės juridinius asmenis ir į juos investuoti tik tuo atveju, kai toks steigimas ar investavimas
yra susijęs su Kolegijos vykdoma studijų ar mokslinių tyrimų veikla, eksperimentine plėtra ir yra
būtinas jos tikslams pasiekti.
42. Kolegijai draudžiama investuoti į neribotos civilinės atsakomybės juridinius asmenis ir
juos steigti.
Turto pripažinimas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir šio turto nurašymas,
išardymas ir likvidavimas, perdavimas kitų subjektų nuosavybėn
43. Kolegijos turto apskaitą, nusidėvėjimą ir nurašymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos
bei Kolegijos teisės aktai.
44. Turtas gali būti pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, kai jį
atnaujinti ekonomiškai netikslinga (kai turto remonto išlaidos lygios arba viršija tokios pačios
paskirties ir ne žemesnių techninių parametrų naujo turto įsigijimui reikalingas lėšas), turtas
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nereikalingas Kolegijos funkcijoms įgyvendinti ir nelieka kur jį pritaikyti, taip pat dėl kitų
priežasčių.
45. Kolegijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija teikia Kolegijos direktoriui arba jo
įgaliotam asmeniui pasiūlymą tam tikrą turtą dėl nurodomų priežasčių pripažinti nereikalingu arba
netinkamu (negalimu) naudoti.
46. Kolegijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo, gavęs komisijos pasiūlymą tam tikrą turtą
dėl nurodomų priežasčių pripažinti nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, įvertina
galimus turto panaudojimo būdus ir priima sprendimą, leidžiantį turtą nurašyti, išardyti, likviduoti
arba parduoti skelbiant aukcioną.
47. Kolegijos turtas, pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, kitų
subjektų nuosavybėn gali būti perduodamas jį parduodant viešo aukciono būdu arba kitais būdais.
48. Tais atvejais, kai turtas parduodamas skelbiant viešą aukcioną, vadovaujamasi
galiojančiais teisės aktais ir Kolegijos direktoriaus įsakymu patvirtintu tvarkos aprašu.
49. Nurašytam turtui išardyti ir likviduoti Kolegijos direktoriaus įsakymu paskiriami už
turto išardymą, likvidavimą atsakingi asmenys. Turtas išardomas, likviduojamas vadovaujantis
Kolegijos direktoriaus įsakymu patvirtintu tvarkos aprašu.
50. Nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turtu negali būti pripažinta žemė ir
finansinis turtas.
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
51. Aprašą ir jo pakeitimus tvirtina Kolegijos taryba, įvertinusi Akademinės tarybos
siūlymus.
52. Pasikeitus Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų nuostatoms,
susijusioms su šiuo Aprašu, Aprašo nuostatos galioja tiek, kiek jos neprieštarauja minėtiems
Lietuvos Respublikos norminiams teisės aktams.
Vyr. buhalterė
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