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NUTARIMAI 

 

 

SVARSTYTA. Dėl kolegijos vadybos struktūros pertvarkos projekto. 

NUTARTA. 

1. Pritarti pateiktai  kolegijos vadybos struktūrai su pakeitimais: 

1.1.  Neformalaus ugdymo padalinį išbraukti iš Akademinių padalinių bloko ir išskirti jį kaip atskirą 

centrą, pavaldų direktoriaus pavaduotojai akademinei veiklai.  

1.2.  Nustatyti, kad Akademinio padalinio pavadinimas yra „Katedra“, jo vadovo pareigybė – 

„Katedros vedėjas“. 

2. Nustatyti, kad kolegijos vadybos struktūros pertvarka pradedama įgyvendinti nuo 2013-09-01. 

3. Įpareigoti kolegijos direktorių iki 2013-09-06 pateikti Tarybos nariams  kolegijos vadybos 

struktūros pertvarkos veiksmų planą- grafiką, nurodant etapų įvykdymo terminus ir atsakingus   

asmenis. 

 

SVARSTYTA. Dėl kolegijos administracijos ir kitų darbuotojų parinkimo ir vertinimo principų 

nustatymo. 

NUTARTA. 

Patvirtinti kolegijos administracijos ir kitų darbuotojų parinkimo ir vertinimo principus 

 

SVARSTYTA. Dėl Rokiškio filialo pastatų, esančių Respublikos g. 45, ir Kauno g. 31 a. 

Rokiškyje, grąžinimo valstybei.  

NUTARTA. 

Pritarti Rokiškio filialo pastatų, esančių Respublikos g. 45, ir Kauno g. 31 a. Rokiškyje, grąžinimo 

valstybei: 

1. Pastatas-bendrabutis, Kauno g. 31a, unikalus Nr. 7397-2000-9014, bendras plotas 2664,58 m
2
;  

2. Negyvenamoji patalpa-Administracinės patalpos (patalpa Nr.3), Respublikos g. 45, unikalus 

Nr. 7397-8005-6016:0020, bendras plotas 625,13 m
2
;  

 

SVARSTYTA. Dėl dalyvavimo aukštųjų mokyklų bendrabučių atnaujinimo programoje pagal 

JESSICA finansavimo mechanizmą.   

NUTARTA. 

Pritarti dalyvavimui  Lietuvos Respublikos  Švietimo ir mokslo ministerijos vykdomoje Aukštųjų 

mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) programoje pagal 

JESSICA finansavimo mechanizmą 

 

SVARSTYTA. Dėl patalpų nuomos (dauginimo ir kavos aparatų pastatymui). 

NUTARTA. 

1. Dėl patalpų nuomos 2 (dviejų) dauginimo aparatų bibliotekose pastatymui, 5 metų laikotarpiui, 

bendras viešo konkurso būdu planuojamų išnuomoti patalpų plotas 2 kv. metrai: 

a. Pastato – mokyklos patalpose Panevėžyje, Laisvės a. 23 (nekilnojamojo turto kadastro ir 

registro byloje Nr. 6433, pastatas pažymėtas plane 1C4p, pastato unikalus Nr. 2796-6001-

6014, antro aukšto patalpos indeksas 220), 1 kv. metras; 



b. Pastato – Kolegijos patalpose Panevėžyje, Klaipėdos g. 29 (nekilnojamojo turto kadastro ir 

registro byloje Nr. 6449, pastatas pažymėtas plane 1C5p, pastato unikalus Nr. 2796-7001-

2019, pirmo aukšto patalpos indeksas – 1-25), 1 kv. metras. 

 

2. Dėl patalpų nuomos 5 (penkių) kavos aparatų pastatymui, 5 metų laikotarpiui, bendras viešo 

konkurso būdu planuojamų išnuomoti patalpų plotas 5 kv. metrai: 

a. Pastato – mokyklos patalpose Panevėžyje, Laisvės a. 23 (nekilnojamojo turto kadastro ir 

registro byloje Nr. 6433, pastatas pažymėtas plane 1C4p, pastato unikalus Nr. 2796-6001-

6014, pirmo aukšto patalpos indeksas – 112 ir antro aukšto patalpos indeksas - 201), 2 kv. 

metrai; 

b. Pastato – Technikos mokyklos patalpose Panevėžyje, Klaipėdos g. 3 (nekilnojamojo turto 

kadastro ir registro byloje Nr. 4160, pastatas pažymėtas plane 1C2p, pastato unikalus Nr. 

2794-0005-4014, pirmo aukšto patalpos indeksas - 9), 1 kv. metras; 

c. Pastato - Technikos mokyklos patalpose, Panevėžyje, Klaipėdos g. 29 (nekilnojamojo turto 

kadastro ir registro byloje Nr. 6449, pastatas pažymėtas plane 1C5p, pastato unikalus Nr. 

2796-7001-2019, pirmo aukšto patalpos indeksas – 1-3), 1 kv. metras; 

d. Pastato - mokyklos patalpose Rokiškyje, Laisvės g. 13, (nekilnojamojo turto kadastro ir 

registro byloje Nr. 29, pastatas pažymėtas plane 1C3b, pastato unikalus Nr. 7393-2000-9010, 

trečio aukšto patalpos indeksas – 1-18) 1 kv. metras. 

 

SVARSTYTA. 

Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos 2013 m. balandžio 17 d. ir 2013 m. balandžio 

22 d. prašymai.  

NUTARTA. 

1. Inicijuoti Panevėžio kolegijos finansinį vidaus auditą 2013 m. spalio mėn.  

2. Įpareigoti direktorių Egidijų Žukauską iki 2013 m. spalio 1 d. iš kolegijos darbuotojų suformuoti 

audito darbo grupę, įtraukiant profesinės sąjungos atstovus.   

 

 


