
KOLEGIJOS TARYBOS POSĖDŽIO (PROTOKOLO NR. KT-1), 

VYKUSIO,  2015-02-25 10.00 VAL., 

NUTARIMAI 

 

1. SVARSTYTA. Dėl kolegijos metinės veiklos ataskaitos už 2014 m. 

 

NUTARTA. Patvirtinti kolegijos metinę veiklos ataskaitą už 2014 m.   

 

2. SVARSTYTA. Dėl kolegijos 2014 m.  metinės pajamų ir išlaidų sąmatos vykdymo 

ataskaitos. 

 

NUTARTA. Patvirtinti kolegijos 2014 m.  metinę pajamų ir išlaidų sąmatos vykdymo 

ataskaitą. 

 

3. SVARSTYTA. Dėl kolegijos 2015 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimo. 

 

NUTARTA: 

1. Patvirtinti kolegijos 2015 m. pajamų ir išlaidų sąmatą, sumažinant planuojamas pajamas 

iš studentų mokesčio už gyvenimą bendrabutyje nuo 82,5 tūkstančių eurų iki 70,0 tūkst. eurų. 12,5 

tūkstančių eurų pajamas perkelti padidinant kitas pajamų sąmatos eilutes.    

 

4. SVARSTYTA. Dėl studentų priimamų į Panevėžio kolegiją 2015 m. metinės studijų 

kainos tvirtinimo. 

NUTARTA. Patvirtinti studentų priimamų į Panevėžio kolegiją 2015 m. metinės studijų 

kainą. 

 

5. SVARSTYTA. Dėl bendro studijų vietų skaičiaus, atsižvelgiant į galimybes užtikrinti 

studijų ir mokslo, meno veiklos kokybę nustatymo 2015 m. studentų priėmimui. 

 

NUTARTA. Nustatytas bendras studijų vietų skaičius, atsižvelgiant į galimybes užtikrinti 

studijų ir mokslo, meno veiklos kokybę 2015 m. studentų priėmimui. 

 

6. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2013-12-19 Nr. KT – 6 nutarimo „Patvirtinti investicinį 

projektą „Bendrabučio Klaipėdos g. 31 Panevėžyje atnaujinimas (modernizavimas), teikiant 

paraišką lengvatinei paskolai  gauti pagal JESSICA ir EIB finansavimo mechanizmą planuojamai 

paskolos sumai 2.303.324,00 Lt.“ patikslinimo. 

 

NUTARTA. Patikslinti Tarybos 2013-12-19 Nr. KT – 6 nutarimą „Patvirtinti investicinį 

projektą „Bendrabučio Klaipėdos g. 31 Panevėžyje atnaujinimas (modernizavimas), teikiant 

paraišką lengvatinei paskolai  gauti pagal JESSICA ir EIB finansavimo mechanizmą planuojamai 

paskolos sumai 2.303.324,00 Lt.“ ir formuluoti jį atitinkamai „Patvirtinti investicinį projektą 

„Bendrabučio Klaipėdos g. 31 Panevėžyje atnaujinimas (modernizavimas), teikiant paraišką 

lengvatinei paskolai  gauti pagal JESSICA finansavimo mechanizmą planuojamai paskolos sumai 

2.303.324,00 Lt. 

 

7. SVARSTYTA. Dėl leidimo pratęsti nuomos sutartį. 

NUTARTA. Leisti pratęsti 4-ių metų laikotarpiui 2012 m. gegužės 17 d. valstybės 

materialiojo turto nuomos sutartį Nr. Ū10-6(2) (pirmą kartą sutartis sudaryta 2009 m. kovo 2 d. 

sutarties Nr. Ū10-5), sudarytą su V.Volkovo individualia įmone, remiantis viešo konkurso, įvykusio 

2009 m. vasario 24 d. rezultatais (protokolo Nr. Ū16-1), patalpoms esančioms Panevėžyje, 



Klaipėdos g. 31 (nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje Nr. 8533, pastatas pažymėtas plane 

3M1p, unikalus pastato numeris – 2796-7001-2024, pirmo aukšto patalpų indeksai – 24, 25, 13, 17, 

16, 15 ir 26 
1
/2 dalis bendro naudojimo patalpų) bendras išnuomotas patalpų plotas 96,78 kv.metrai, 

studentų visuomeninio maitinimo paslaugų teikimui. 

 

 

8. SVARSTYTA. Dėl Panevėžio kolegijos valdymo struktūros. 

NUTARTA: 

1. Susipažinta su Panevėžio kolegijos valdymo struktūros projektu. 

2. Įpareigoti kolegijos direktorių atlikti tyrimą dėl Panevėžio kolegijos valdymo 

struktūros tobulintinų aspektų.  

 

Informaciniai klausimai 

1.  Kolegijos tarybos veiklos ataskaita už 2014 m.  


