
KOLEGIJOS TARYBOS POSĖDŽIO (PROTOKOLO NR. KT-5),  

VYKUSIO,  2013-09-19 15.00 VAL.,  

NUTARIMAI 

 

SVARSTYTA. Dėl Kolegijos vadybos struktūros pertvarkos veiksmų plano-grafiko tvirtinimo.  

NUTARTA. Patvirtinti Kolegijos vadybos struktūros pertvarkos veiksmų planą-grafiką. 

 

SVARSTYTA. Dėl turto panaudos ir nuomos.  

NUTARTA. Pritarti:  

1. Dėl stogo dalies nuomos telekomunikacinės įrangos sumontavimui, esančios Bute/Patalpoje-

bendrabutyje/pat.Nr.1a Klaipėdos g. 31, Panevėžyje (pastatas pažymėtas plane 1N12p, unikalus Nr. 

2799-0008-1019:0016) 10 metų laikotarpiui, bendras viešo konkurso būdu planuojamų išnuomoti 

patalpų plotas 5 kv. metrai. 

2. Dėl leidimo pratęsti 3-ejų metų laikotarpiui valstybės materialiojo turto nuomos sutartis:  

2.1. 2011 m. sausio 3 d. valstybės materialiojo turto nuomos sutartį Nr. Ū10-14, sudarytą su UAB 

„Tele2“ remiantis viešo konkurso, įvykusio 2010 m. gruodžio 23 d. rezultatais (protokolo Nr. Ū16-7), 

pagalbinėms patalpoms esančioms Panevėžyje, Klaipėdos g. 3 (nekilnojamojo turto kadastro duomenų 

byloje Nr. 4160, pastatas pažymėtas plane 9N5p unikalus pastato numeris – 2794-0005-4078, penkto 

aukšto patalpos indeksas – 501) bendras išnuomotų patalpų plotas 19,87 kv.metrų ir 6 kv. metrai stogo 

dalies, mobiliojo ryšio įrangos įrengimui ir eksploatavimui; 

2.2. 2011 m. sausio 3 d. valstybės materialiojo turto nuomos sutartį Nr. Ū10-15, sudarytą su AB 

Lietuvos radijo ir televizijos centru remiantis viešo konkurso, įvykusio 2010 m. gruodžio 23 d. 

rezultatais (protokolo Nr. Ū16-7) stogo daliai, esančiai Klaipėdos g. 31, Panevėžyje (pastatas pažymėtas 

plane 1N12p, unikalus Nr. 2799-0008-1019:0016) bendras išnuomoto stogo dalies plotas 5 kv. metrai, 

plačiajuosčio bevielės prieigos tinklo įrangos sumontavimui. 

3. Dėl patalpų panaudos suteikimo Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklai kol 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija perims grąžinamą turtą:   

3.1. Patalpas esančias pastate – bendrabutyje Rokiškyje, Kauno g. 31a. (nekilnojamojo turto 

kadastro ir registro byloje Nr. 90/26831, inventorinis Nr. 1540, pastatas pažymėtas plane 1N5p, unikalus 

Nr. 7397-2000-9014) antrojo aukšto patalpų indeksai – 21-1 (3,35 kv. metro), 21-2 (1,42 kv. metro), 21-

3 (12,01 kv. metro), 21-4 (17,52 kv. metro), 22-1 (3,35 kv. metro), 22-2 (17,52 kv. metro), 22-3 (12,01 

kv. metro), 22-4 (1,42 kv.metro), 23-1 (3,35 kv. metro), 23-2 (17,12 kv. metro), 23-3 (12,01 kv. metro), 

23-4 (1,42 kv. metro), 24-1 (3,35 kv. metro), 24-2 (1,42 kv. metro), 24-3 (12,01 kv. metro), 24-4 (17,12 

kv. metro),  25-1 (3,01 kv. metro), 25-2 (16,12 kv. metro), 25-3 (2,28 kv.metro), 26-1 (3,35 kv. metro), 

26-2 (17,52 kv. metro), 26-3 (12,01 kv. metro), 26-4 (1,42 kv. metro), 27-1 (3,35 kv. metro), 27-2 (1,42 

kv. metro), 27-3 (12,01 kv. metro), 27-4 (17,52 kv. metro),  28-1 (3,35 kv. metro), 28-2 (1,42 kv. 

metro), 28-3 (12,01 kv. metro), 28-4 (17,52 kv. metro), 29-1 (3,35 kv. metro), 29-2 (17,52 kv. metro), 

29-3 (12,01 kv. metro), 29-4 (1,42 kv.metro), a-10 (21,95 kv. metro), a-11 (26-81 kv. metro), a-12 (2,01 

kv. metro), a-13 (2,22 kv. metro), a-14 (2,95 kv. metro), a-15 (13,34 kv. metro), a-16 (33,88 kv. metro), 

a-17 (13,34 kv. metro), a-18 (2,01 kv. metro), a-19 (2,22 kv. metro), a-20 (2,95 kv. metro), a-54 (11,12 

kv. metro), 1-19 (8,46 kv. metro), 1-20 (1,33 kv. metro) ir dalį bendro naudojimo patalpų, kurių indeksai 

a-4 (1,8 kv. metro iš 8,96 kv. metro), a-2 (5 kv. metro iš 34,37 kv. metro), visų planuojamų perduoti 

patalpų bendras plotas – 446,40 kv. metro.  

SVARSTYTA. Dėl neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo kainos nustatymo. 

NUTARTA. Nustatyti, kad neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo procedūros mokestis 

sudaromas iš dviejų dalių: 

1. Įmoka už prašymo dalyvauti kompetencijų pripažinimo procedūroje nagrinėjimą, kolegijos 

pasirengimą vertinimo procedūrai - 0,5 BSI (BSI – bazinė socialinė išmoka) 

2. Įmoka už kompetencijų vertinimą – 10 proc. (nuo patvirtintos studijų programos kreditų kainos) 

už kiekvieną studijų kreditą, kuriam pripažinti buvo taikomi papildomi vertinimo metodai (kompetencijų 

atitiktis nepakankamai įrodyta pateiktais dokumentais). 


