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PANEVĖŽIO KOLEGIJA
KOLEGIJOS TARYBOS POSĖDŽIO NUTARIMAI
2018-10-09 Nr. KT-5
Panevėžys
Posėdis įvyko 2018 m. spalio 9 d. 11.00 val. Panevėžio kolegijoje.
SVARSTYTA. Ilgalaikio materialaus turto nurašymas.
NUTARTA. Leisti nurašyti ilgalaikį materialų turtą pagal pridedamus 2 sąrašus.
SVARSTYTA. Nuomos sutarčių pratęsimas ir leidimas išnuomoti patalpas viešojo
konkurso būdu.
NUTARTA:
1) Leisti pratęsti 2 (dviejų) metų laikotarpiui 2013 m. spalio 21 d. valstybės materialiojo
turto nuomos sutartį Nr. Ū10-5 su UAB „Pardavimo automatai“ 2 kv.m. negyvenamosioms
patalpoms, esančioms kolegijos pastato-praktinio mokymo centro, adresu Laisvės a. 23,
Panevėžyje, I-ajame ir II-ajame aukšte (kiekviename aukšte po 1 kv.m.) (pastato unikalus Nr. 27966001-6014, nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla Nr. 35/52258, pastatas pažymėtas plane
1C4p; I-ojo aukšto patalpų indeksas – 1-12, II-ojo aukšto patalpų indeksas 2-1) ir 1 kv.m.
negyvenamosios patalpoms, esančioms kolegijos pastato-technikos mokyklos, adresu Klaipėdos g.
3, Panevėžyje, I-ajame aukšte (pastato unikalus Nr. 2794-0005-4014, nekilnojamojo turto kadastro
ir registro byla Nr. 35/50117, pastatas pažymėtas plane 1C2p; I-ojo aukšto patalpų indeksas – 1-30).
Nuomojamų patalpų paskirtis – 3 (trijų) kavos aparatų pastatymui.
2) Leisti pratęsti 2 (dviejų) metų laikotarpiui 2013 m. gruodžio 30 d. valstybės materialiojo
turto nuomos sutartį Nr. Ū10-11 su UAB „Pardavimo automatai“ 2 kv.m. negyvenamosioms
patalpoms, esančioms kolegijos pastato-kolegijos, adresu Klaipėdos g. 29, Panevėžyje, I-ajame
aukšte (pastato unikalus Nr. 2796-7001-2019, nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla Nr.
27/9305, pastatas pažymėtas plane 1C5p; I-ojo aukšto patalpų indeksas – 1-3). Nuomojamų patalpų
paskirtis – kavos aparato pastatymui.
3) Leisti pratęsti 5 (penkerių) metų laikotarpiui 2013 m. lapkričio 26 d. Valstybės
materialiojo turto nuomos sutartį Nr. Ū10-8 su UAB „Bitė Lietuva“ 5 kv.m. stogo daliai, esančiai
kolegijos pastate-gyvenamajame name bendrabutyje, adresu Klaipėdos g. 31, Panevėžyje (pastato
unikalus Nr. 2799-0008-1019 (išnuomojamų patalpų unikalus Nr. 2799-0008-1019:0016),
nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla Nr. 35/118830, pastatas pažymėtas plane 1N12p;
išnuomojamų patalpų unikalus Nr. 2799-0008-1019:0016). Nuomojamų patalpų paskirtis –
telekomunikacinės įrangos sumontavimui.
4) Leisti išnuomoti viešojo konkurso būdu visas negyvenamąsias patalpas, įvardintas 1 ir 2
punktuose, tai pačiai patalpų paskirčiai, jei nebus spėta laiku pratęsti nuomos sutarčių.
SVARSTYTA. Ilgalaikio materialaus turto, bibliotekos dokumentų (knygų, natų)
nurašymas.
NUTARTA. Leisti nurašyti ilgalaikį materialų turtą, bibliotekos dokumentus (knygas,
natas) pagal pridedamus 2 sąrašus.
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SVARSTYTA. Įgaliojimas pasirašyti su Panevėžio kolegijos direktoriaus dr. Gedimino
Sargūno darbo sutarties pakeitimais, papildymais ir komandiruotėmis susijusius dokumentus.
NUTARTA. Įgalioti Panevėžio kolegijos tarybos pirmininką pasirašyti dokumentus,
susijusius su Panevėžio kolegijos direktoriaus dr. Gedimino Sargūno darbo sutarties pakeitimais,
papildymais ir komandiruotėmis.
SVARSTYTA. Pakeitimai 2018 metų pajamų už studijas ir kitas teikiamas paslaugas
programos išlaidų sąmatoje.
NUTARTA. Pritarti pakeitimams 2018 metų pajamų už studijas ir kitas teikiamas
paslaugas programos išlaidų sąmatoje.
SVARSTYTA. 2008 m. rugpjūčio 31 d. studentų įsiskolinimų už studijas 307,00 eurų
nurašymas.
NUTARTA. Leisti nurašyti studentų 307,00 eurų įsiskolinimą už studijas pagal pateiktą
sąrašą.
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 tolimesniam Panevėžio kolegijos ir Kauno technologijos universiteto
bendradarbiavimui, ieškant optimaliausių ir palankiausių sprendimų tiek Panevėžio kolegijai, tiek
Kauno technologijos universitetui.

Kitas Kolegijos tarybos posėdis planuojamas 2018 m. gruodžio mėnesį.

