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PANEVĖŽIO KOLEGIJA 

 

KOLEGIJOS TARYBOS POSĖDŽIO NUTARIMAI 

 

2022-03-04 Nr. KT-1 

 

Panevėžys 

 

Posėdis įvyko 2022 m. kovo 4 d. 10.00 val., virtualioje posėdžių auditorijoje. 

 

 

 

SVARSTYTA. Panevėžio kolegijos Tarybos veiklos ataskaitos už 2021 m. tvirtinimas. 

NUTARTA. Patvirtinti Panevėžio kolegijos tarybos veiklos už 2021 m. ataskaitą 

 

 

 

SVARSTYTA. Panevėžio kolegijos metinės veiklos ataskaitos už 2021 m. tvirtinimas. 

NUTARTA. Patvirtinti Panevėžio kolegijos Tarybos veiklos už 2021 m. ataskaitą. 

 

 

 

SVARSTYTA. Sprendimo pasiekti investicijų projekte “Panevėžio kolegijos studijų 

aplinkos gerinimas, atnaujinant ir modernizuojant infrastruktūrą” nustatytus tikslus ir prisiimti 

investicijų projekto finansavimo riziką, patvirtinimas. 

NUTARTA. Panevėžio kolegijos Taryba tvirtina priimtą sprendimą, pasiekti investicijų 

projekte „Panevėžio kolegijos studijų aplinkos gerinimas, atnaujinant ir modernizuojant 

infrastruktūrą“ nustatytus tikslus ir prisiimti investicijų projekto finansavimo riziką.  

 

 

 

SVARSTYTA. Nuomos sutarties pratęsimas. 

NUTARTA. Leisti pratęsti 5 (penkerių) metų laikotarpiui 2017 m. kovo 2 d. Valstybės 

ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį Nr. Ū10-13/LRTC-4017 su AB Lietuvos bendrovė 

Lietuvos radijo ir televizijos centras (dabar – UAB „Mezon“), kuri buvo sudaryta remiantis viešojo 

patalpų nuomos konkurso, įvykusio 2017 m. vasario 22 d. rezultatais (protokolo Nr. Ū10-11), 5 kv.m. 

stogo daliai, esančiai Panevėžio kolegijos pastate-gyvenamajame name (bendrabutyje), adresu 

Klaipėdos g 31, Panevėžyje (Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byloje Nr. 50233 pastatas 

pažymėtas plane 1N12p, pastato unikalus Nr. 2799-0008-1019:0016). Nuomojamų patalpų paskirtis – 

plačiajuosčio bevielės prieigos tinklo įrangos sumontavimui ir eksploatavimui, laikantis Lietuvos 

higienos normų tinkamo įgyvendinimo.  
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SVARSTYTA. 2021 m. valstybės biudžeto ir pajamų už studijas ir kitas teikiamas paslaugas 

pajamų ir išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos tvirtinimas 

NUTARTA. Patvirtinti 2021 m. valstybės biudžeto ir pajamų už studijas ir kitas teikiamas 

paslaugas pajamų ir išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitą.  

 

 

 

SVARSTYTA. 2022 m. pajamų už studijas ir kitas teikiamas paslaugas pajamų ir išlaidų 

programų sąmatų tvirtinimas. 

NUTARTA. Patvirtinti 2022 m. pajamų už studijas ir kitas teikiamas paslaugas pajamų ir 

išlaidų programų sąmatas. 

 

 

 

SVARSTYTA. Panevėžio kolegijos lėšų naudojimo ir turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimas. 

NUTARTA. Leisti įstaigos vadovo sprendimu nurašyti Panevėžio kolegijos ilgalaikį 

materialųjį turtą.  

Patvirtinti Panevėžio kolegijos lėšų naudojimo ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo 

juo tvarkos aprašą. 

Įpareigoti vyriausiąją buhalterę Gražiną Andrikienę parengti Panevėžio kolegijos turto 

nurašymo tvarką, kurioje būtų numatyta informuoti Tarybą apie ilgalaikio turto nurašymą. 

 

 

Kiti klausimai. 

 

SVARSTYTA. Kolegijos akademinė bei finansinė pagalba studentams iš Ukrainos. 

NUTARTA. Reaguojant į Ukrainoje vykstantį karą, pritarti kolegijos siūlymui, skirti 

akademinę bei finansinę pagalbą būsimiems studentams iš Ukrainos: 30-čiai studentų suteikiant 

galimybę studijuoti ir gyventi bendrabutyje nemokamai;  30-čiai studentų – pritaikius 50 proc. 

nuolaidą studijoms ir apgyvendinimui. 

 


