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PANEVĖŽIO KOLEGIJA
KOLEGIJOS TARYBOS POSĖDŽIO NUTARIMAI
2020-06-04 Nr. KT-2
Panevėžys
Posėdis įvyko 2020 m. birželio 4 d. 11.00 val., virtualioje posėdžių auditorijoje.
SVARSTYTA. Leidimas išnuomoti patalpas viešojo konkurso būdu.
NUTARTA. Leisti išnuomoti patalpas, pratęsiant 5 (penkerių) metų laikotarpiui 2018 m.
birželio 26 d. Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį Nr. Ū10-42 su MB „Copylux“,
kuri buvo sudaryta remiantis viešojo patalpų nuomos konkurso, įvykusio 2018 m. birželio 14 d.
rezultatais (protokolo Nr. Ū10-39), 15,63 kv.m. patalpoms, esančioms Panevėžio kolegijos pastategyvenamajame name (bendrabutyje), adresu Klaipėdos g 31, Panevėžyje (Nekilnojamojo turto
kadastro ir registro byloje Nr. 35/118830 pastatas pažymėtas plane Nr.2799-0008-1019, 1N12p,
išnuomotų patalpų unikalus Nr. 2799-0008-1019:0016; I-ąjame aukšte esančių 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.)). Nuomojamų patalpų paskirtis
– kopijavimo ir spausdinimo paslaugos.
Leisti išnuomoti viešojo konkurso būdu 5 (penkerių) metų laikotarpiui Panevėžio kolegijos
patalpas, esančias Pastate-Technikos mokykloje, adresu Klaipėdos g. 3, Panevėžyje (Nekilnojamojo
turto kadastro ir registro byloje Nr. 35/50117 pastatas pažymėtas plane 1C2p, pastato unikalus Nr.
2794-0005-4014; I-ojo aukšto patalpų indeksai 1-33 (47,17 kv.m.), 1-34 (9,13 kv.m.), 1-32 (5,32
kv.m.), 1-35 (14,95 kv.m.), 1-37 (2,08 kv.m.), 1-38 (1,45 kv.m.), 1-39 (1,23 kv.m.), 1-40 (4,79
kv.m.), 1-36 (15,34 kv.m.), 1-41 (67,63 kv.m.) ir dalį bendro naudojimo patalpų, kurių indeksai 1-9
(0,80 kv.m), 1-30 (0,30 kv.m.), 1-31 (0,12 kv.m.)). Bendras iš viso planuojamas išnuomoti patalpų
plotas 170,31 kv.m. Pradinis turto nuompinigių dydis per mėnesį 196,71 Eur (1,155 Eur už 1 kv.m).
SVARSTYTA. Ilgalaikio materialaus turto, bibliotekos dokumentų (knygų) nurašymas.
NUTARTA. Įpareigoti bibliotekos vedėją Viliją Raubienę atlikti dokumentų (knygų)
nurašymų aktuose patikrinimus ir pateikti nurašymui teisingos vertės aktus.
Leisti nurašyti ilgalaikį materialų turtą, bibliotekos dokumentus (knygas) pagal pridedamą
patikrintą sąrašą.

SVARSTYTA. Kolegijos Darbo tarybos rašto „Dėl Panevėžio kolegijos veiklos stabilumo
užtikrinimo priemonių plano 2020/2021 m.m.“ svarstymas.
NUTARTA. Informacija išklausyta.
Rekomenduotina Panevėžio kolegijos administracijai bendrauti su Darbo taryba bei
profesinėmis sąjungomis ir visoms grandims ieškoti pasiūlymų ar priemonių institucijos finansinio
stabilumo užtikrinimui.
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SVARSTYTA. Priemonių, užtikrinančių kolegijos finansinį stabilumą, plano pristatymas.
NUTARTA. Informacija išklausyta.

SVARSTYTA. Panevėžio kolegijos valdymo struktūros optimizavimo projektas.
NUTARTA. Netvirtinti Panevėžio kolegijos valdymo struktūros optimizavimo projekto.
Įpareigoti Panevėžio kolegijos direktorių dr. Gediminą Sargūną rasti optimalų bei efektą
teikiantį valdymo struktūrą optimizuojantį variantą, išlaikant normalų kolegijos bendruomenės
mikroklimatą.
Įpareigoti Panevėžio kolegijos direktorių dr. Gediminą Sargūną kitam Tarybos posėdžiui
paruošti pranešimą šiuo klausimu.

Informaciniai klausimai
SVARSTYTA. Panevėžio kolegijos profesinių sąjungų atstovų įtraukimas į darbo grupę,
esant administracinio ir aptarnaujančio personalo etatų mažinimui.
NUTARTA.
Įtraukti į darbo grupę patariamuoju balsu po atstovą iš abiejų profesinių sąjungų, svarstant
administracinio ir aptarnaujančio personalo etatų mažinimą.
Kolegijos administracija priima sprendimus įvertinusi visas nuomones ir galimą įtaką.

