1 iš 1

PANEVĖŽIO KOLEGIJA
KOLEGIJOS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLO
NUTARIMAI VIEŠINIMUI
2016-12-21 Nr. KT-11
Panevėžys
Posėdis įvyko 2016 m. gruodžio 21 d. 16.00 val. Panevėžio kolegijoje.
1. SVARSTYTA. Dėl leidimo pratęsti 4-rių (ketverių) metų laikotarpiui 2014 m. sausio 3
d. Valstybės materialiojo turto nuomos sutartį Nr. Ū10-2 su AB Lietuvos radijo ir televizijos centru.
NUTARTA. Leisti pratęsti 4-rių (ketverių) metų laikotarpiui 2014 m. sausio 3 d. Valstybės
materialiojo turto nuomos sutartį Nr. Ū10-2 su AB Lietuvos radijo ir televizijos centru, kuri buvo
sudaryta remiantis viešojo patalpų nuomos konkurso, įvykusio 2010 m. gruodžio 23 d. rezultatais
(protokolo Nr. Ū16-7), 5 kv.m. stogo daliai, esančiai kolegijos pastate-gyvenamajame name, adresu
Klaipėdos g. 31, Panevėžyje (Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byloje Nr. 50233 pastatas
pažymėtas plane 1N12p, pastato unikalus Nr. 2799-0008-1019). Nuomojamų patalpų paskirtis –
plačiajuosčio bevielės prieigos tinklo įrangos sumontavimui.
2. SVARSTYTA. Dėl leidimo pagal panaudos sutartį perduoti KTU Panevėžio kolegijos
patikėjimo teise valdomas patalpas.
NUTARTA. Leisti pagal panaudos sutartį perduoti Kauno technologijos universitetui,
Panevėžio kolegijos patikėjimo teise valdomas patalpas, esančias Panevėžyje, Klaipėdos g. 3
(Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byloje Nr. 35/50117, pastatas pažymėtas plane 1 C2p,
pastato unikalus nr. 2794-0005-4014), pastato pirmame aukšte, pažymėtas indeksais: 1-3, 1-4, 1-5,
1-6 (bendras patalpų plotas – 49,66 kv.m.), ir bendro naudojimo patalpų pirmame aukšte, pažymėtų
indeksais: 1-29, 1-30, 1-31, dalį (bendras perduodamų bendrojo naudojimo patalpų plotas – 6 kv. m.
iš 70,78 kv.m.). Viso perduodamų pagal panaudos sutartį patalpų bendras plotas – 55,66 kv.m.
3. SVARSTYTA. Dėl pakeitimų sąmatoje.
NUTARTA. Pritarti pakeitimams 2016 metų pajamų už studijas ir kitas teikiamas
paslaugas programos išlaidų sąmatoje.
4. SVARSTYTA. Dėl priedų ir priemokų.
NUTARTA. Skirti Panevėžio kolegijos direktoriui Gediminui Sargūnui :
1. Vienkartinę piniginę 50 proc. pareiginio atlyginimo dydžio išmoką įstatymo nustatytų
švenčių – Šv. Kalėdų proga ir už labai gerą darbą kalendoriniais.
2. Vienkartinę pareigybinio atlyginimo dydžio piniginę išmoką asmeninio jubiliejaus,
vyksiančio 2017-01-11 proga. Šią išmoką išmokėti iki 2017-01-11.
5. SVARSTYTA. Dėl Egidijaus Žukausko prašymo.
NUTARTA. Įvertinus, teisininko išaiškinimą „Dėl vienkartinės piniginės išmokos skyrimo
už 2015 m. Panevėžio kolegijos lektoriui Egidijui Žukauskui“, neskirti premijos už 2015 m. veiklos
rezultatus ir paskatinimo už direktoriaus veiklą 2016-01-01 – 2016-04-26.

