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PANEVĖŽIO KOLEGIJA 

 

KOLEGIJOS TARYBOS POSĖDŽIO NUTARIMAI 

 

2021-10-22  Nr. KT-5 

 

Panevėžys 

 

Posėdis įvyko 2021 m. spalio 22 d. 8.30 val., virtualioje posėdžių auditorijoje. 

 

 

 

SVARSTYTA. Naujo Panevėžio kolegijos Tarybos nario paskyrimas. 

NUTARTA: Vestina Simanavičiūtė, Panevėžio kolegijos Studentų atstovybės prezidentė, 

pradeda eiti Panevėžio kolegijos tarybos nario pareigas. 

 
 

SVARSTYTA. Leidimas pagal panaudos sutartį perduoti Kauno Technologijos universitetui 

Panevėžio kolegijos patikėjimo teise valdomas patalpas, esančias Panevėžyje, Klaipėdos g. 3. 

NUTARTA: Leisti pagal panaudos sutartį perduoti Kauno technologijos universitetui 

Panevėžio kolegijos patikėjimo teise valdomas patalpas, esančias Panevėžyje, Klaipėdos g.3. 

(Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byloje Nr. 35/50117, pastatas pažymėtas plane 1C2p, 

pastato unikalus Nr. 2794-0005-4014), pastato pirmame aukšte, pažymėtas indeksais: 1-3, 1-4, 1-5, 

1-6 (bendras perduodamų patalpų plotas – 49,66 m
2 

), ir bendro naudojimo patalpų pirmame aukšte 

dalį, pažymėtų indeksais: 1-29, 1-30, 1-31, (bendras perduodamų bendrojo naudojimo patalpų plotas 

– 6 m
2
 iš 70,78 m

2 
). Bendras visų perduodamų pagal panaudos sutartį patalpų plotas – 55,66 m

2
. 

Patalpų paskirtis – Kauno technologijos universiteto eksploatuojamas tarpmiestinis Lietuvos mokslo 

ir studijų kompiuterių tinklo LITNET magistralės mazgas, būtinas magistralės žiedo optinių signalų 

perdavimui Panevėžio mokslo ir studijų bei švietimo ir ugdymo institucijų pajungimui. Patalpas 

Kauno technologijos universitetui pagal panaudos sutartį perduoti naudotis nuo 2022 m. sausio 1 d. 

iki 2031 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui. 

 
 

SVARSTYTA. Leidimas išnuomoti patalpas viešo konkurso būdu. 

NUTARTA: Leisti išnuomoti viešojo konkurso būdu 5 (penkerių) metų laikotarpiui  

Panevėžio kolegijos patalpas, esančias Pastate-Technikos mokykloje, adresu Klaipėdos g. 3, 

Panevėžyje, (pastato unikalus Nr. 2794 – 0005 – 4025, nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla 

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

2
) ir dalį 

bendro naudojimo patalpų, kurių indeksas 1-1 (0,12 m
2
 iš 25,2 m

2
). Bendras išnuomojamų patalpų 

plotas 77,75 m
2
. Pradinis turto nuompinigių dydis per mėnesį 149,39 Eur (1,9215 Eur už 1 m

2
.) 

Patalpas planuojama išnuomoti veiklai, susijusiai su konsultavimo ir mokymo paslaugų teikimu, 

kolegijos studentų konsultavimu studijų dalykų praktiniais klausimais, kitų paslaugų studentams ir 

kolegijos veiklai teikimu. 
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SVARSTYTA. Ilgalaikio materialaus turto, bibliotekos dokumentų (knygų, CD) nurašymas. 

NUTARTA: Leisti nurašyti ilgalaikį materialų turtą, bibliotekos dokumentus (knygas, CD), 

pagal pridedamus 4 (keturis) sąrašus. 

 

 

 

SVARSTYTA. Ilgalaikio materialaus turto nurašymas. 

NUTARTA: Leisti nurašyti ilgalaikį materialų turtą, pagal pridedamą 1 (vieną) sąrašą. 

 

 

 

SVARSTYTA. 2021 m. pajamų už studijas ir kitas teikiamas paslaugas programos sąmatos 

tikslinimas. 

NUTARTA: Pritarti pakeitimams 2021 m. pajamų už studijas ir kitas teikiamas paslaugas 

programos sąmatoje. 

 

 

 

SVARSTYTA. 2021 m. išlaidų už studijas ir kitas teikiamas paslaugas programos sąmatos 

tikslinimas. 

NUTARTA: Pritarti pakeitimams 2021 m. išlaidų už studijas ir kitas teikiamas paslaugas 

programos sąmatoje.  

 

 

 

SVARSTYTA. Reinvestavimo projekto IV-o korpuso stogo, išorinių atitvarų ir fasado 

remontas. 

NUTARTA: Informacija išklausyta. 

 


