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PANEVĖŽIO KOLEGIJA 

 

KOLEGIJOS TARYBOS POSĖDŽIO NUTARIMAI 

 

2018-05-14 Nr. KT-4 

 

Panevėžys 

 

Posėdis įvyko 2018 m. gegužės 14 d. 14.00 val. Panevėžio kolegijoje. 

 

 

SVARSTYTA. Naujas Panevėžio kolegijos tarybos narys. 

NUTARTA. Ineta Stebulytė, Panevėžio kolegijos Studentų atstovybės skirta studentė, 

pradėjo eiti Panevėžio kolegijos tarybos nario pareigas.  

 

 

SVARSTYTA. Studentų įsiskolinimų už bendrabutį 816,45 euro nurašymas. 

NUTARTA. Leisti nurašyti studentų 816,45 euro įsiskolinimą už bendrabutį pagal pateiktą 

sąrašą.  

 

SVARSTYTA. Leidimas išnuomoti patalpas viešojo konkurso būdu. 

NUTARTA:  

1)  Leisti išnuomoti viešojo konkurso būdu Panevėžio kolegijos pastato-gyvenamojo namo 

(bendrabučio) patalpas, esančias adresu Klaipėdos g. 31, Panevėžyje (nekilnojamojo turto kadastro 

ir registro byloje Nr. 23485/8533, pastatas pažymėtas plane 1N12p; patalpų unikalus Nr. 2799-

0008-1019:0016, patalpų indeksai 1-18 (1,02 kv.m.), 1-19 (6,64 kv.m.), 1-20 (6,41 kv.m.), 1-21 

(1,56 kv.m.). Bendras planuojamas išnuomoti patalpų plotas 15,63 kv.m. Pradinis turto 

nuompinigių dydis per mėnesį 48,06 Eur (3,075 Eur už 1 kv.m.). Numatomas nuomos terminas 2 

metai.  

2) Leisti išnuomoti viešojo konkurso būdu Panevėžio kolegijos pastato-technikos 

mokyklos patalpas, esančias adresu Klaipėdos g. 3, Panevėžyje (nekilnojamojo turto kadastro ir 

registro byloje Nr. 35/50117, pastatas pažymėtas plane 8C2p; patalpų indeksas 1-24 (17,25 kv.m.) ir 

dalis bendro naudojimo patalpų, kurių indeksai 1-1 (0,13 kv.m. iš 14,11 kv.m.), 1-2 (0,03 kv.m. iš 

3,30 kv.m.), 1-3 (0,40 kv.m. iš 50,31 kv.m.), 1-21 (0,13 kv.m. iš 16,43 kv.m.), 1-29 (0,76 kv.m. iš 

94,94 kv.m.). Bendras planuojamas išnuomoti plotas 18,70 kv.m. Pradinis turto nuompinigių dydis 

per mėnesį 22,44 Eur (1,20 Eur už 1 kv.m.). Numatomas nuomos terminas 3 metai. 

3) Leisti išnuomoti viešojo konkurso būdu Panevėžio kolegijos pastato-technikos 

mokyklos patalpas, esančias adresu Klaipėdos g. 3, Panevėžyje (nekilnojamojo turto kadastro ir 

registro byla Nr. 35/50117, pastatas pažymėtas plane 2C3p; patalpų indeksai 1-2 (42,21 kv.m.), 1-3 

(35,42 kv.m.) ir dalis bendro naudojimo patalpų, kurių indeksas 1-1 (0,12 kv.m. iš 25,20 kv.m.). 

Bendras planuojamas išnuomoti plotas 77,75 kv.m. Pradinis turto nuompinigių dydis per mėnesį 

124,09 Eur (1,596 Eur už 1 kv.m.). Numatomas nuomos terminas 5 metai. 

 

SVARSTYTA. Leidimas parduoti kolegijos ilgalaikį turtą. 

NUTARTA. Leisti parduoti kolegijos ilgalaikį turtą pagal pateiktą sąrašą.  

 

SVARSTYTA. Ilgalaikio materialaus turto sąrašo nurašymas. 

NUTARTA. Leisti nurašyti ilgalaikį materialų turtą pagal pridedamą sąrašą.  
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SVARSTYTA. Bendros su Kauno technologijos universitetu darbo grupės, rengiant šalių 

bendradarbiavimo ir veiklų optimizavimo, plėtojant  orientuotas į praktiką magistrantūros ir kitas 

profesines studijas Panevėžio regione, galimybių studijos, darbo rezultatų pristatymas. 

NUTARTA. Pritarti bendram su Kauno technologijos universitetu darbo grupės, rengiant 

šalių bendradarbiavimo ir veiklų optimizavimo, plėtojant  orientuotas į praktiką magistrantūros ir 

kitas profesines studijas Panevėžio regione, galimybių studijos, darbo rezultatų pristatymui. 

 

SVARSTYTA. Panevėžio kolegijos Darbo tarybos  2018 m. kovo 20 d. raštas.  

NUTARTA: 

1) Remiantis LR Darbo kodekso 212 str. 1 d. sudaryti sąlygas Darbo tarybos atstovui 

dalyvauti Panevėžio kolegijos tarybos posėdžiuose stebėtojo arba patariamojo balso teise, jei 

klausimai susiję su darbuotojų darbo sąlygomis. 

2) Įgalioti Panevėžio kolegijos direktorių dr. Gediminą Sargūną pasiūlyti Darbo tarybai 

sudaryti rašytinį susitarimą, kuriame būtų aptarti Darbo tarybos atstovo dalyvavimo Panevėžio 

kolegijos tarybos posėdžiuose klausimai.  

 

 

 

 

 

Kitas Kolegijos tarybos posėdis planuojamas 2018 m. birželio mėnesį.  

 

 

 

 


