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PANEVĖŽIO KOLEGIJA 

 

KOLEGIJOS TARYBOS POSĖDŽIO NUTARIMAI 

 

2017-04-06 Nr. KT-2 

 

Panevėžys 

 

Posėdis įvyko 2017 m. balandžio 6 d. 11.00 val. Panevėžio kolegijoje. 

 

  

SVARSTYTA. Panevėžio kolegijos veiklos strategija ir strateginis veiklos planas 2014-

2020 m. 

NUTARTA. Patvirtinti: 

1. Panevėžio kolegijos veiklos strategiją ir strateginį veiklos planą 2014-2020 m. 

2. Panevėžio kolegijos viziją  - „Inovatyvi, aktyvi, patraukli Lietuvos ir užsienio 

studentams aukštoji mokykla, pripažinta lyderė ugdant verslumą, telkiant visuomenę ir ūkio 

subjektus kurti studijų, verslo, mokslo sinergijas Panevėžio regiono ir šalies pažangai užtikrinti“. 

 

 

SVARSTYTA. Studijų kaina, studentams priimtiems į Panevėžio kolegiją 2017 m. 

NUTARTA. Patvirtinti studijų kainą, studentams priimtiems į Panevėžio kolegiją 2017 m. 

 

SVARSTYTA. Leidimas išnuomoti viešojo konkurso būdu Panevėžio kolegijos pastato – 

mokyklos šiuo metu tuščias ir tiesioginei kolegijos veiklai nenaudojamas negyvenamąsias patalpas, 

esančias adresu Laisvės g. 13, Rokiškyje. 

NUTARTA. Leisti  išnuomoti patalpas viešojo konkurso būdu Panevėžio kolegijos pastato 

– mokyklos šiuo metu tuščias ir tiesioginei kolegijos veiklai nenaudojamas negyvenamąsias 

patalpas, esančias adresu Laisvės g. 13, Rokiškyje (unikalus pastato Nr. 7393-2000-9010, 

nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. 90/27159, pastatas pažymėtas plane 1C3b): 

1) Pastogėje esančias negyvenamąsias patalpas (patalpų indeksai 1-38 (12,66 kv.m.), 1-39 

(1,62 kv.m.), 1-42 (22,22 kv.m.), 1-44 (8,65 kv.m.)) ir dalies bendro naudojimo patalpų (patalpų 

indeksai 1-12 (2,32 kv.m. iš 40,07 kv.m.), 1-18 (1,74 kv.m. iš 30,00 kv.m.), 1-41 (0,49 kv.m. iš 8,44 

kv.m.), 1-45 (0,34 kv.m. iš 5,82 kv.m.)) (bendras planuojamų išnuomoti patalpų plotas 50,04 

kv.m.). Pradinis turto nuompinigių dydis per mėnesį 31,53 Eur (0,63 Eur už 1 kv.m).  

2) Pastogėje esančias negyvenamąsias patalpas (patalpų indeksai 1-36 (8,18 kv.m.), 1-37 

(13,14 kv.m.)), ir dalies bendro naudojimo patalpų (patalpų indeksai 1-12 (1,12 kv.m. iš 40,07 

kv.m.), 1-18 (0,84 kv.m. iš 30,00 kv.m.), 1-41 (0,24 kv.m. iš 8,44 kv.m.)) (bendras planuojamų 

išnuomoti patalpų plotas 23,52 kv.m.). Pradinis turto nuompinigių dydis per mėnesį 14,82 Eur (0,63 

Eur už 1 kv.m).  

3) Pastogėje esančias negyvenamąsias patalpas (patalpų indeksas 1-43 (20,00 kv.m.) ir dalies 

bendro naudojimo patalpų (patalpų indeksai 1-12 (1,04 kv.m. iš 40,07 kv.m.), 1-18 (0,78 kv.m. iš 

30,00 kv.m.), 1-41 (0,22 kv.m. iš 8,44 kv.m.)) (bendras planuojamų išnuomoti patalpų plotas 22,04 

kv.m.). Pradinis turto nuompinigių dydis per mėnesį 13,89 Eur (0,63 Eur už 1 kv.m). 

4) Pastogėje esančias negyvenamąsias patalpas (patalpų indeksai 1-46 (9,99 kv.m.), 1-47 

(2,24 kv.m.), 1-48 (15,16 kv.m.)) ir dalies bendro naudojimo patalpų (patalpų indeksai 1-12 (1,44 

kv.m. iš 40,07 kv.m.), 1-18 (1,08 kv.m. iš 30,00 kv.m.), 1-41 (0,30 kv.m. iš 8,44 kv.m.), 1-45 (0,21 

kv.m. iš5,82 kv.m.)) (bendras planuojamų išnuomoti patalpų plotas 30,42 kv.m.). Pradinis turto 

nuompinigių dydis per mėnesį 19,16 Eur (0,63 Eur už 1 kv.m). 

5) III aukšte esančias negyvenamąsias patalpas (patalpų indeksas 1-16 (46,63 kv.m.) ir dalies 

bendro naudojimo patalpų (patalpų indeksai 1-12 (2,48 kv.m. iš 40,07 kv.m.), 1-18 (1,86 kv.m. iš 
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30,00 kv.m.)) (bendras planuojamų išnuomoti patalpų plotas 50,97 kv.m.). Pradinis turto 

nuompinigių dydis per mėnesį 32,11 Eur (0,63 Eur už 1 kv.m). 

6) III aukšte esančias negyvenamąsias patalpas (patalpų indeksas 1-19 (45,18 kv.m.) ir dalies 

bendro naudojimo patalpų (patalpų indeksai 1-12 (2,40 kv.m. iš 40,07 kv.m.), 1-18 (1,80 kv.m. iš 

30,00 kv.m.)) (bendras planuojamų išnuomoti patalpų plotas 49,38 kv.m.); Pradinis turto 

nuompinigių dydis per mėnesį 31,53 Eur (0,63 Eur už 1 kv.m). 

7) III aukšte esančias negyvenamąsias patalpas (patalpų indeksas 1-20 (19,27 kv.m.) ir dalies 

bendro naudojimo patalpų (patalpų indeksai 1-12 (1,04 kv.m. iš 40,07 kv.m.), 1-18 (0,78 kv.m. iš 

30,00 kv.m.), 1-41 (0,22 kv.m. iš 8,44 kv.m.)) (bendras planuojamų išnuomoti patalpų plotas 21,31 

kv.m.). Pradinis turto nuompinigių dydis per mėnesį 13,43 Eur (0,63 Eur už 1 kv.m). 

Visų išvardintų patalpų numatomas nuomos terminas 1 (vieneri) metai. 

 

SVARSTYTA. Bendras studijų vietų skaičiaus, atsižvelgiant į galimybes užtikrinti studijų 

ir mokslo, meno veiklos kokybę, nustatymas. 

NUTARTA. Nustatyti bendras studijų vietų skaičių, atsižvelgiant į galimybes užtikrinti 

studijų ir mokslo, meno veiklos kokybę – 1000 vietų. 

 

SVARSTYTA. Studentų įsiskolinimų nurašymas, suėjus bendrajam ieškinio senaties 

terminui. 

NUTARTA. Leisti nurašyti studentų įsiskolinimus už studijas, suėjus bendrajam senaties 

terminui, pagal pateiktą sąrašą. 

 

SVARSTYTA. Tarybos sekretoriaus funkcijų perėmimo. 

NUTARTA: 

1. Įgalioti Dalią, Urbonienę, studijų, karjeros ir užimtumo centro vadovę, Tarybos narę, 

protokoluoti Tarybos posėdžius iki šios Tarybos kadencijos pabaigos. 

2. Įpareigoti direktorių Gediminą Sargūną, skirti Daliai Urbonienei priemoką, už įprastą darbo 

krūvį viršijančią veiklą tais mėnesiais, kada vyks Tarybos posėdžiai. 

 

SVARSTYTA. Dėl įvykusių naujo Tarybos nario rinkimų. 

NUTARTA. Informacija išklausyta.  

 

Kitas Tarybos posėdis planuojamas 2017 m. birželio mėn.  

 

 


