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PANEVĖŽIO KOLEGIJA 

 

KOLEGIJOS TARYBOS POSĖDŽIO NUTARIMAI 

 

2020-12-04 Nr. KT-3 

 

Panevėžys 

 

Posėdis įvyko 2020 m. gruodžio 4 d. 11.00 val., virtualioje posėdžių auditorijoje. 

 

 

 

SVARSTYTA. Leidimas išnuomoti patalpas viešojo konkurso būdu. 

NUTARTA. Leisti išnuomoti viešojo konkurso būdu Panevėžio kolegijos patalpas, esančias 

adresu: 

1. Laisvės a. 23, Panevėžyje, Pastate-Praktinio mokymo centre (pastato unikalus Nr. 2796-

6001-6014, nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla Nr. 35/52258, pastatas pažymėtas plane 

1C4p; I-ojo aukšto patalpų indeksas 1-12 (1 kv.m.) ir II-ojo aukšto patalpų indeksas 2-1 (1 kv.m.). 

Bendras planuojamas išnuomoti plotas 2 kv.m. Pradinis turto nuompinigių dydis per mėnesį 1,77 Eur 

už 1 kv.m. Numatomas nuomos terminas 5 metai. Patalpas, kurios yra tuščios ir nenaudojamos, 

planuojama išnuomoti kavos, vandens ar maisto aparatams pastatyti. 

2. Klaipėdos g. 3, Panevėžyje, Pastate-Technikos mokykloje (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. Planuojamas išnuomoti plotas 1 kv.m. Pradinis turto 

nuompinigių dydis per mėnesį 1,155 Eur už 1 kv.m. Numatomas nuomos terminas 5 metai. Patalpas, 

kurios yra tuščios ir nenaudojamos, planuojama išnuomoti kavos, vandens ar maisto aparatams 

pastatyti. 

3. Klaipėdos g. 29, Panevėžyje, Pastate-Kolegijoje (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. Planuojamas išnuomoti plotas 1 kv.m. Pradinis turto nuompinigių dydis 

per mėnesį 1,15 Eur už 1 kv.m. Numatomas nuomos terminas 5 metai. Patalpas, kurios yra tuščios ir 

nenaudojamos, planuojama išnuomoti kavos, vandens ar maisto aparatams pastatyti. 

4. Klaipėdos g. 31, Panevėžyje, Pastate-Gyvenamajame name (bendrabutyje) (pastato 

unikalus Nr. 2799-0008-1019, nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla Nr. 35/50233, pastatas 

pažymėtas plane 1N12p; planuojamų išnuomoti patalpų unikalus Nr. 2799-0008-1019:0016, patalpų 

indeksas 1-22 (10 kv.m.). Planuojamas išnuomoti plotas 10 kv.m. Pradinis turto nuompinigių dydis 

per mėnesį 43,50 Eur (4,35 Eur už 1 kv.m.). Numatomas nuomos terminas 5 metai. Patalpas, kurios 

yra tuščios ir nenaudojamos, planuojama išnuomoti veiklai, susijusiai su skalbimo paslaugų teikimu 

kolegijos studentams. 
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SVARSTYTA. Ilgalaikio materialaus turto nurašymas. 

NUTARTA. Leisti nurašyti ilgalaikį materialų turtą, pagal pridedamus 3 sąrašus. 

 

 

SVARSTYTA. Panevėžio kolegijos direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo 

tvarkos aprašo (nauja redakcija) tvirtinimas. 

NUTARTA. Patvirtinti Panevėžio kolegijos direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu 

organizavimo tvarkos Aprašą su Priedais, pakoreguojant Aprašo 19.1 punkto formuluotę ir išdėstant 

ją sekančiai:  

19.1. Kolegijos Tarybos nariams, pasirašiusiems konfidencialumo pasižadėjimus, kandidatų 

veiklos programos susipažinimui pateikiamos elektroniniu būdu prieš 24 valandas iki posėdžio 

pradžios.   

 

 

SVARSTYTA. 2020 m. pajamų už studijas ir kitas teikiamas paslaugas programos 

patikslintos pajamų sąmatos tvirtinimas. 

NUTARTA. Patvirtinti 2020 m. pajamų už studijas ir kitas teikiamas paslaugas programos 

patikslintą pajamų sąmatą. 

 

 

SVARSTYTA. 2020 m. išlaidų už studijas ir kitas teikiamas paslaugas programos 

patikslintos sąmatos tvirtinimas. 

NUTARTA. Patvirtinti patikslintą 2020 m. išlaidų už studijas ir kitas teikiamas paslaugas 

programos sąmatą. 

Pritarti Panevėžio kolegijos administracijos pasiūlymui, paskatinti darbuotojus iki 50.0 Eur 

vertės Kalėdinėmis dovanomis 2020 metais. 

 

 

SVARSTYTA. 2020 m. studentų priėmimo rezultatai. 

NUTARTA. Informacija išklausyta. 

 

 

SVARSTYTA.  Panevėžio kolegijos valdymo struktūros optimizavimo projekto tvirtinimas. 
 

NUTARTA.  

Netvirtinti Panevėžio kolegijos valdymo struktūros optimizavimo projekto. 

Įpareigoti Panevėžio kolegijos direktorių bei administraciją tęsti diskusijas su kolegijos 

bendruomene, ieškant efektyviausių sprendimų valdymo struktūros optimizavimui. 

Pritarti kolegijos direktoriaus pasiūlymui pravesti darbuotojams mokymus, dėl organizacinės 

elgsenos gerinimo. 


