
KAUNO KOLEGIJOS TARYBOS NUTARIMAI 

Posėdžio data Protokolo Nr. Nutarimai 

2012-12-19 Nr. (2.1)-2-1 

1.  Šio posėdžio pirmininku tvirtinti dr. Vytautą Šileikį. 

2. Pritarti Kauno kolegijos integruotos plėtros strategijai iki 2020 m., 

šios strategijos įgyvendinimo (veiksmų) planui iki 2020 m. bei Kauno ir 

Vilniaus kolegijų  valorizacijos planui bei pripažinti juos kaip tinkamus 

įgyvendinimui. 

3. Tvirtinti Kauno kolegijos viziją, pakoregavus žodį „pasiekusi“ ir 

misiją.  

2013-01-15 Nr. (2.1)-2-1 

1. Tarybos pirmininku tvirtinti dr. Vytautą Šileikį. 

2. Tarybos sekretore tvirtinti Ingą Stravinskienę. 

3. Tarybos darbo reglamentą ir darbo planą tvirtinti elektroniniu 

balsavimu. 

2013-01-28 Nr. (2.1)-2-2 
1. Tvirtinti Tarybos darbo reglamentą. 

2. Tvirtinti Tarybos 2013 m. I-ojo pusmečio darbo planą.  

2013-03-04 Nr. (2.1)-2-3 

1. Įgalioti Kauno kolegijos direktorių sudaryti darbo grupę, susidedančią 

iš Teisės ir viešųjų pirkimų tarnybos vedėjos ir Personalo tarnybos 

vedėjos, Kauno kolegijos direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu 

organizavimo tvarkos projektui parengti. 

2. Įpareigoti šią darbo grupę Kauno kolegijos direktoriaus rinkimų viešo 

konkurso būdu organizavimo tvarkos projektą parengti ir pateikti 

Kolegijos tarybai iki 2013 m. kovo 13 d.  

2013-03-20 Nr. (2.1)-2-4 

1. Tvirtinti Kolegijos direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu 

organizavimo tvarkos aprašą, pakoregavus pagal pateiktas pastabas. 

2. Sudaryti Darbo grupę iš šių asmenų: Vido Butkaus ir  Pauliaus 

Baltrušaičio. 

3. Tvirtinti skelbime pateiktus reikalavimus Kolegijos direktoriaus 

pareigoms užimti. 

4. Paskelbti konkursą Kolegijos direktoriaus pareigoms užimti šalies 

dienraščiuose „Kauno diena“ ir „Lietuvos rytas“ bei Kauno kolegijos 

internetinėje svetainėje 2013 m. kovo 23 d. 

5. Tvirtinti Kauno kolegijos darbuotojų parinkimo ir vertinimo 

principus, pakoregavus pagal pateiktas pastabas. 

6. Kolegijos administracijai patvirtinti Studentų atstovybei skiriamas 

2013 metams lėšas. 

7. Parengti Studentų atstovybės ir kitų organizacijų rėmimo tvarką bei 

pateikti ją Kolegijos tarybos svarstymui. 

8. Iki 2013 m. rugsėjo 1 d. pakoreguoti Kolegijos vidaus tvarkos 

taisykles ir pateikti jas Kolegijos tarybos svarstymui.  

9. Įgalioti Tarybos pirmininką priimti sprendimus dėl Kolegijos 

direktoriaus išleidimo atostogų, komandiruočių bei pavaduojančio 

asmens paskyrimo.  

2013-04-25 Nr. (2.1)-2-5 

1. Akademinė taryba nuomonę dėl kandidatų tinkamumo Darbo grupei 

turi pateikti iki 2013 m. gegužės 3 d. 

2. Organizuoti Kolegijos direktoriaus rinkimų posėdį 2013 m. gegužės 

14 d. 10 val. 

3. Pretendentui į Kolegijos direktoriaus pareigas atvykti 2013 m. 

gegužės 14 d. 10 val. 

4. Tvirtinti Kolegijos 2012 m. veiklos ataskaitą. 

5. Tvirtinti 2012 m. Kolegijos pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo 

ataskaitą bei 2013 m. sąmatas. 

6. Akademinės tarybos siūlymu (AT 2013-01-17 d. posėdžio protokolas 

Nr. (2.2)-3-1), palikti iki 2012-12-31 d. galiojusią lėšų (taip pat skirtų 

vadovų ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir turto valdymo, 



naudojimo ir disponavimo tvarką iki 2013-06-30 d., Kolegijos 

direktoriui priimant sprendimus dėl šios tvarkos įgyvendinimo. 

7. Tvirtinti 2013 m. Kolegijos bendrą studijų vietų skaičių. 

8. Tvirtinti 2013 m. Kolegijos studijų kainas. 

9. Kolegijos direktoriui, atsižvelgus į Akademinės tarybos nuomonę ir 

įvertinus finansines atskirų studijų programų tendencijas, priimti 

sprendimus dėl studijų programų sustabdymo (uždarymo). 

2013-05-13 Nr. (2.1)-2-6 

1. Papildyti Kauno kolegijos direktoriaus rinkimų organizavimo tvarkos 

aprašą punktu, leidžiančiu Kolegijos tarybos nariui, dėl svarbių 

priežasčių negalinčiam atvykti į Kauno kolegijos direktoriaus rinkimų 

posėdį, išreikšti savo nuomonę balsuojant likus ne daugiau kaip vienai 

darbo dienai iki rinkimų posėdžio, pateikiant savo balsą užklijuotame 

voke, kuris atplėšiamas posėdžio metu ir įdedamas į balsavimo dėžę 

kartu su kitais, užtikrinant visišką slaptumą. 

2. Pakoreguoti 2013 m. gegužės 14 d. Kolegijos tarybos rinkimų 

posėdžio darbotvarkę, įtraukiant klausimą dėl darbo sutarties su 

Kolegijos direktoriumi sąlygų patvirtinimo.        

2013-05-14 Nr. (2.1)-2-7 

1. Kauno kolegijos direktoriumi penkerių metų kadencijai išrinkti dr. 

Mindaugą Misiūną. 

2. Nustatyti Kolegijos direktoriaus darbo sutarties sąlygas: darbo 

užmokestį, kuris susideda iš pastoviosios, nustatomos darbo sutartyje, ir 

kintamosios, nustatomos Tarybos nutarimu, dalių. 

3. Darbo sutarties sudarymo dieną sutartyje nustatyti pastoviąją 

mėnesinio atlyginimo dalį – 55,33 BMA visam sutarties terminui. 

4. Nustatyti 120 procentų pastoviosios mėnesinio atlyginimo dalies 

kintamąją mėnesinio atlyginimo dalį iki Kolegijos direktoriaus veiklos 

ataskaitos pristatymo už 2013 m., mokant iš nebiudžetinių lėšų. 

5. Kiekvienais metais nustatyti kintamosios atlyginimo dalies dydį po 

Kolegijos direktoriaus veiklos ataskaitos pristatymo ateinantiems 

metams. 

6. Nustatyti galimybę Kolegijos direktoriui už gerus darbo rezultatus ir 

gerą darbo pareigų atlikimą metų pabaigoje iš sutaupytų Kolegijos lėšų, 

skirtų darbo užmokesčiui, išmokėti premiją / išmoką. 

7. Nustatyti darbo sutarties su Kolegijos direktoriumi įsigaliojimo datą – 

2013 m. gegužės 20 d., o darbo pradžią – 2013 m. gegužės 21 d. 

8. Patvirtinti Kolegijos direktoriaus pareiginius nuostatus. 

2013-06-12 Nr. (2.1)-2-8 

1. Tęsti šį Kolegijos tarybos posėdį pagal iš anksto numatytą 

darbotvarkę. 

2. Tvirtinti Kauno kolegijos administracijos (centrinės) organizacinę 

struktūrą, atsižvelgiant į tai, kad tarnyboje turi būti ne mažiau kaip 4 

žmonės. 

3. Tvirtinti Kauno kolegijos akademinę organizacinę struktūrą. 

2013-08-22 Nr. (2.1)-2-9 

1. Perduoti Švietimo ir mokslo ministerijai Kauno kolegijos nekilnojamą 

turtą, esantį Mastaičiuose (pridedama), tuo atveju, jeigu bus atsižvelgta į 

Kolegijos studijų proceso tęstinumo užtikrinimui reikalingas išlaidas 

pagal Tarybos patvirtintą sąmatą (pridedama) ir sudarytos sąlygos jų 

finansavimui bei gautas Lietuvos verslo paramos agentūros ar 

atitinkamos institucijos pritarimas.  

2. Baseiną, esantį Mastaičiuose, Kauno rajone, palikti Kauno kolegijos 

veiklų įgyvendinimui. 

3. Sudaryti darbo grupę dėstytojų darbo krūvio formavimo ir tolygaus 

finansų paskirstymo problemoms išanalizuoti ir pateikti galimus 

sprendimus. 

4. Katedrų vedėjų darbo užmokesčio fondą suformuoti ir atlyginimą 

mokėti iš akademinių darbuotojų darbo užmokesčio fondo lėšų. 

5. Patikslinti Kauno kolegijos padalinių pavadinimus administracinėje ir 

akademinėje organizacinėje struktūroje. 



6. Įgalioti Kolegijos direktorių priimti sprendimus dėl administracinės ir 

akademinės organizacinės struktūros įgyvendinimo terminų ir kitų 

susijusių sąlygų. 

7. Naujai pradėjęs eiti pareigas dekanas turi teisę kreiptis į Kolegijos 

tarybą dėl fakulteto struktūros pakeitimų. 

8. Pateikti Kolegijos tarybai pakoreguotą Studentų atstovybės ir kitų 

organizacijų rėmimo tvarką kito Kolegijos tarybos posėdžio metu. 

9. Tvirtinti Kolegijos tarybos veiklos organizavimo išlaidų sąmatą, 

suteikiant atlygio už dalyvavimą posėdžiuose ir veiklos rezultatyvumą 

paskirstymo teisę Tarybos pirmininkui.   

2013-09-04 Nr. (2.1)-2-9(1) Pritarti Vadybos ir ekonomikos fakulteto katedrų reorganizavimui. 

2013-10-29 Nr. (2.1)-2-10 

1. Grąžinti Švietimo ir mokslo ministerijai Kauno kolegijos patikėjimo 

teise pagal patikėjimo sutartį valdomą valstybės turtą, esantį Kauno 

rajono savivaldybėje, Mastaičių kaime, tikslu perduoti jį valdyti, naudoti 

ir disponuoti juo Lietuvos policijos mokyklai (išskyrus baseiną), tuo 

atveju, jeigu Kolegijai bus suteikta teisė naudotis atitinkama turto dalimi 

iki 2015 m. rugsėjo 1 d. bei bus padengtos Kolegijos studijų proceso 

tęstinumo užtikrinimui reikalingos išlaidos. 

2. Patikslinti Kolegijos administracijai Kolegijos studijų programų, 

realizuojamų Mastaičiuose, perkėlimo bei studentų apgyvendinimo 

išlaidų sąmatą. 

3. Grąžinti Švietimo ir mokslo ministerijai Kauno kolegijos patikėjimo 

teise pagal patikėjimo sutartį valdomą valstybės turtą (baseiną), esantį 

Kauno rajono savivaldybėje, Mastaičių kaime, jeigu Kolegijai bus 

suteikta teisė naudotis baseinu pageidaujamomis sąlygomis bei bus 

gautas Lietuvos verslo paramos agentūros pritarimas. 

4. Gavus sprendimus iš Švietimo ir mokslo bei Finansų ministerijų dėl 

konkrečių finansavimo sąlygų LR Vyriausybės Kanceliarijoje 2013-10-

11 vykusio pasitarimo metu priimto nutarimo pagrindu (protokolas Nr. 

218), elektroniniu balsavimu nuspręsti dėl turto perdavimo. 

5. Tvirtinti Kolegijos Studentų atstovybės ir kitų organizacijų rėmimo 

tvarką, pakoreguojant Kolegijos Studentų atstovybės įstatus. 

6. Galutinį sprendimą Kolegijos tarybai dėl Druskininkuose, Maironio g. 

3, esančio Kolegijos patikėjimo teise valdomo viešbučio dalies priimti 

tik išsiaiškinus išskirtines sąlygas, kurios turi būti išdėstytos 

bendradarbiavimo sutartyje. 

2013-11-19 Nr. (2.1)-2-11 
Pritarti Kauno kolegijos ir valstybės turto (išskyrus baseiną), esančio 

Mastaičiuose, perdavimui. 

2013-12-16 Nr. (2.1)-2-12 
Pritarti Kauno kolegijos patikėjimo teise valdomos viešbučio 

Druskininkuose dalies perdavimui Švietimo ir mokslo ministerijai. 

2014-01-09 Nr. (2.1)-2-1 

1. Tvirtinti Kolegijos strateginį veiklos planą iki 2020 m., pakoregavus 

pagal Tarybos narių pateiktas pastabas. 

2. Tvirtinti Kolegijos lėšų ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo jais tvarką, pakoregavus pagal Tarybos narių 

pateiktas pastabas. 

3. Tvirtinti Kolegijos vidaus tvarkos taisykles, pakoregavus pagal 

Tarybos narių pateiktas pastabas. 

2014-02-19 Nr. (2.1)-2-2 

1. Pritarti Kauno kolegijos veiklos savianalizei instituciniam išoriniam 

vertinimui. 

2. Tvirtinti Kolegijos 2014 m. sąmatą. 

3. Parengti Švietimo ir mokslo  ministerijai raštą dėl galimybės įsigyti 

ilgalaikį turtą iš studijų „krepšelių“.  

2014-04-29 Nr. (2.1)-2-3 
Tvirtinti 2013 m. Kolegijos veiklos ataskaitą bei 2013 m. Kolegijos 

pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą. 

2014-05-30 Nr. (2.1)-2-3a 

Nustatyti Kolegijos direktoriui 120 procentų pastoviosios mėnesinio 

atlyginimo dalies kintamąją mėnesinio atlyginimo dalį iki Kolegijos 

direktoriaus veiklos ataskaitos pristatymo už 2014 m., mokant iš 



nebiudžetinių lėšų. 

2014-08-19 Nr. (2.1)-2-4 

1. Grąžinti Švietimo ir mokslo ministerijai Kauno kolegijos patikėjimo 

teise pagal patikėjimo sutartį valdomą valstybės turtą (Plaukimo 

baseiną, unikalus Nr. 5299-1030-4013), esantį Kauno rajono 

savivaldybėje, Mastaičių kaime, tikslu perduoti jį valdyti, naudoti ir 

disponuoti juo Kauno rajono sporto mokyklos ir kitų Savivaldybės 

įstaigų poreikiams užtikrinti, visuotiniam vaikų mokymui plaukti, 

bendruomenės sveikatingumui kelti. 

2. Įvertinus tai, kad Kauno kolegijai netekus dalies infrastruktūros, 

pablogėjo Kolegijos bendruomenės studijų, darbo ir gyvenimo sąlygos, 

prašyti Kauno rajono savivaldybės, Švietimo ir mokslo ministerijos, 

Vyriausybės kanclerio tarpininkauti skiriant lėšų Kauno kolegijos 

infrastruktūros, esančios Pramonės pr., Kaune, atnaujinimui iš valstybės 

investicijų 2015 – 2017 m. programos ar viešosios paskirties pastatų 

renovavimo nacionaliniu lygiu programos. 

3. Įgalioti Kauno kolegijos administraciją kreiptis į Lietuvos verslo 

paramos agentūrą dėl sutikimo perleisti Kolegijos Plaukimo baseiną 

Kauno rajono savivaldybei pavaldžiai įstaigai.  

2015-01-29 Nr. (2.1)-2-1 

1. Tvirtinti Kolegijos 2015 m. sąmatas. 

2. Įgalioti Kolegijos administraciją iki 2015 m. vasario 5 d. pateikti 

papildomą informaciją Kolegijos tarybai apie Vadybos ir ekonomikos 

fakulteto ir Medicinos fakulteto infrastruktūros pertvarką, nurodant MF 

perkeliamų ir VEF iškeliamų studentų skaičių, naujai suteikiamų 

patalpų plotą MF ir VEF, higienos normų reikalavimų įgyvendinimą ir 

VEF auditorijų poreikio patenkinimą, įvykdžius infrastruktūros 

pertvarką, infrastruktūros pertvarkos vykdymo išlaidų sąmatą, realų 

remonto ir kraustymosi darbų organizavimo grafiką.   

3. Kolegijos tarybos sprendimą dėl Vadybos ir ekonomikos fakulteto 

ir Medicinos fakulteto infrastruktūros pertvarkos priimti elektroniniu 

balsavimu. sąmatas  

4. Tvirtinti 2015 m. Kolegijos studijų kainas, išskyrus Socialinio 

darbo studijų programos ištęstinių studijų kainą.  

5. Tvirtinti Socialinio darbo studijų programos ištęstinių studijų 

metinę kainą – 800 eurų.  

6. Tvirtinti 2015 m. Kolegijos bendrą studijų vietų skaičių.  

7. Tvirtinti Kolegijos tarybos 2014 m. veiklos ataskaitą.  

2015-02-06 Nr. (2.1)-2-2 

1. Pritarti Kauno kolegijos infrastruktūros pertvarkai, priskiriant 

pastatą, esantį Puodžių g. 11, Kaune - Medicinos fakulteto studijų 

vykdymui bei perkeliant Vadybos ir ekonomikos fakulteto studijų 

vykdymą iš pastato, esančio Puodžių g. 11,  į Pramonės pr. akademinį 

miestelį. 

2015-04-29 Nr. (2.1)-2-3 

1. Tvirtinti 2014 m. Kolegijos veiklos ataskaitą bei 2014 m. Kolegijos 

pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą. 

2. Tvirtinti Kolegijos veiklos gerinimo planą 2015 - 2020 m. 

3. Nustatyti Kolegijos direktoriui 140 procentų pastoviosios 

mėnesinio atlyginimo dalies kintamąją mėnesinio atlyginimo dalį iki 

Kolegijos direktoriaus veiklos ataskaitos pristatymo už 2014 m., 

mokant iš nebiudžetinių lėšų. 

4. Įpareigoti Kolegijos administraciją parengti atsakymą Kolegijos 

darbuotojų profesinei sąjungai dėl dėstytojų darbo krūvio planavimo ir 

etatų paskirstymo tvarkos. 

2016-01-27 Nr. (2.1)-2-1 

1.  Tvirtinti Kolegijos administravimo organizacinę struktūrą. 

2. Integruoti Tauragės skyrių į Vadybos ir ekonomikos fakulteto sudėtį.  

3. Tvirtinti 2016 m. Kolegijos bendrą studijų vietų skaičių. 

4. Tvirtinti Kolegijos 2016 m. sąmatas: 2016 m. studijų ir mokslo 

plėtros programos išlaidų sąmatą, 2016 m. nebiudžetinių pajamų planą ir 

2016 m. nebiudžetinių lėšų išlaidų sąmatą. 



5. Tvirtinti Kolegijos tarybos 2015 m. veiklos ataskaitą. 

2016-04-27 Nr. (2.1)-2-2 

1. Tvirtinti 2015 m. Kolegijos veiklos ataskaitą ir numatomų veiksmų 

planą bei 2015 m. Kolegijos pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo 

ataskaitą. 

2. Nustatyti Kolegijos direktoriui 160 procentų pastoviosios mėnesinio 

atlyginimo dalies kintamąją mėnesinio atlyginimo dalį iki Kolegijos 

direktoriaus veiklos ataskaitos pristatymo už 2016 m., mokant iš 

nebiudžetinių lėšų. 

2016-11-14 Nr. (2.1)-2-3 

1. Pritarti žemės sklypo dalių funkcinių zonų ir servituto nustatymo prie 

UAB „REES investicija“ nuosavybės teise valdomo pastato (A. 

Mackevičiaus g. 27) sąlygoms, sudarant Taikos sutartį. 

2. Tvirtinti bendradarbiavimo su UAB „GS Investicija“, tvarkant Kauno 

kolegijos Medicinos fakulteto I-ųjų rūmų žaliąją teritoriją (parką), 

principus ir sąlygas. 

3. Tvirtinti ES projektinių lėšų, skirtų studijų įrangai įsigyti, 

paskirstymo principus. 

4. Kolegijos administracijai kartu su Kolegijos profesine sąjunga 

apsvarstyti Kolegijos dėstytojų darbo užmokesčio didinimo galimybes. 

5. Kolegijos administracijai peržiūrėti ir atnaujinti dėstytojų skatinimo 

sistemą. 

2016-12-14 Nr. (2.1)-2-4 

1. Pritarti Kauno kolegijos statuto pakeitimams. 

2. Tvirtinti Akademinės tarybos narių skaičių – 33. 

3. Tvirtinti Kolegijos strateginio veiklos plano (strateginių rodiklių) 

iki 2020 m. pakeitimus. 

4. Tvirtinti bendrą studijų vietų skaičių 2017 metais – 6636. 

5. Tvirtinti studentų priėmimo vietų skaičių 2017 metais – 2596. 

6. Nestabdyti priėmimo 2017 m. į Leidybos ir spaudos technologijų 

studijų programą. 

7. Nestabdyti priėmimo 2017 m. į Interjero ir baldų projektavimo 

studijų programą. 

8. Nestabdyti priėmimo 2017 m. į Želdinių ir jų dizaino studijų 

programą. 

9. Išsiaiškinti priežastis, sąlygojančias blogėjančią studijų programų 

situaciją, ir numatyti tolimesnius tobulinimo veiksmus. 

10. Technologijų ir kraštotvarkos fakulteto pavadinimą keisti į 

„Technologijų fakultetas“. 

11. Įkurti Aplinkos inžinerijos katedrą, sujungiant Geodezijos bei 

Želdinių ir agrotechnologijų katedras. 

12. Kompiuterinių technologijų katedros pavadinimą keisti į 

„Informatikos katedra“. 

13. Kėdainių J. Radvilos studijų centro pavadinimą keisti į 

„Humanitarinių studijų centras“. 

2017-01-31 Nr. (2.1)-2-1(1) 
1. Tvirtinti 2017 m. nebiudžetinių pajamų planą. 

2. Tvirtinti 2017 m. nebiudžetinių lėšų išlaidų sąmatą.  

2017-03-15 Nr. (2.1)-2-1 

Pritarti Kauno kolegijos patikėjimo teise valdomo nekilnojamo turto – 

kiemo statinių (unikalus numeris 5395-8000-5065) - tvoros 

(pažymėjimas plane t1) su vartais (pažymėjimas plane t2, t3, t4), esančių 

Basanavičiaus g. 4, Kėdainių raj. sav., Kėdainių m., nurašymui ir 

likvidavimui dėl fizinio nusidėvėjimo. 

2017-04-06 Nr. (2.1)-2-2 Tvirtinti Kolegijos tarybos 2016 m. veiklos ataskaitą.  

2017-04-26 Nr. (2.1)-2-4 

1. Tvirtinti Kolegijos tarybos darbo planą 2017 metams. 

2. Tvirtinti Kolegijos veiklos ataskaitą už 2016 metus. 

3. Tvirtinti Kolegijos 2016 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo 

ataskaitą. 

4. Pritarti valstybei nuosavybės teise priklausančio ir šiuo metu Kauno 

kolegijos pagal 2012-01-31 Valstybės turto patikėjimo sutartį Nr. S-

22 valdomo, kolegijos funkcijoms įgyvendinti nereikalingo 



nekilnojamojo turto pastato-baseino (unikalus numeris 5299-1030-

4013, bendras plotas 3235,96 kv. m.) su kiemo statiniais (unikalus 

numeris 5299-1030-4024) adresu Kauno r. sav., Alšėnų sen., 

Mastaičių k., Mokslo g. 2. perdavimui teisės aktų nustatyta tvarka. 

5. Pritarti valstybei nuosavybės teise priklausančio ir šiuo metu Kauno 

kolegijos pagal 2012-01-31 patikėjimo sutartį Nr.S-22 valdomo 

pastato-gyvenamojo namo (unikalus numeris 3894-0053-3015, 

bendras plotas 56,43 kv. m.), esančio Varėnos raj. sav., Geidukonių 

k., nurašymui ir likvidavimui teisės aktų nustatyta tvarka.          

6. Pritarti Humanitarinių studijų centro studijų perkėlimui į Kauną nuo 

2017 metų rugsėjo 1 d. 

7. Tvirtinti 2017 metų studijų kainas. 

2017-06-15 Nr. (2.1)-2-5 Tvirtinti Kauno kolegijos Studentų atstovybės sąmatą 2017 metams.  

2017-07-05 Nr. (2.1)-2-6 

Pritarti šio valstybei nuosavybės teise priklausančio ir šiuo metu Kauno 

kolegijos pagal 2012-01-31 patikėjimo sutartį Nr. S-22 valdomo, 

tolesnei Kolegijos veiklai nereikalingo nekilnojamojo turto perdavimui 

VĮ Turto bankui patikėjimo teise centralizuotai valdyti: 

1. pastatas-mokykla (unikalus numeris 5395-8000-5010, pažymėjimas 

plane 1C4p, bendras plotas 3571.58 kv. m.), kuris yra 2,8252 ha žemės 

sklype (kadastrinis Nr. 5333/0014:1), adresu Basanavičiaus g. 4, 

Kėdainių raj. sav., Kėdainiai;  

2. kiemo statiniai (unikalus Nr. 5395-8000-5065) – stoginė 5I1p, tvora 

t1 (520,19 kv. m.), vartai t2, t3, t4, aikštelė b4 (74,88 kv. m.), adresu 

Basanavičiaus g. 4, Kėdainių raj. sav., Kėdainiai; 

3. kiti inžineriniai statiniai - stadionas (unikalus numeris 4400-1454-

7869) – tvora t8 (203,13 kv. m), vartai t9, t10, t11, t12, t13, t14, 

stadiono specialioji danga b7 (3267,31 kv. m.), specialioji veja b8 

(979,89 kv. m.), betono trinkelių danga b9 (372,24 kv. m.), lauko 

tualetai (v1, v2), stadiono tribūnos h1 ( 96 vnt.), h2 (196 vnt.), adresu 

Basanavičiaus g. 4, Kėdainių raj. sav., Kėdainiai; 

4. pastatas-bendrabutis (unikalus numeris 5395-3000-4012, 

pažymėjimas plane 2A2p, bendras plotas 772.80 kv. m.), esantis žemės 

sklype (kadastrinis numeris 5333/0012:50), adresu J. Basanavičiaus g. 9, 

Kėdainių m., Kėdainių r. sav. 

2017-09-28 Nr. (2.1)-2-7 

Pritarti šio valstybei nuosavybės teise priklausančio ir šiuo metu Kauno 

kolegijos pagal 2012-01-31 patikėjimo sutartį Nr. S-22 valdomo, Kauno 

kolegijos veiklai nereikalingo nekilnojamojo turto perdavimui VĮ Turto 

bankui patikėjimo teise centralizuotai valdyti: 

1.  pastatas-arkinis sandėlis (unikalus numeris 5200-2025-5014, bendras 

plotas 455,25 kv. m.), esantį žemės sklype (kadastrinis numeris 

5247/0009:270, žemės sklypo plotas 0.1772 ha), adresu Kauno r. sav., 

Alšėnų sen., Jonučių k., Vyčio Kryžiaus g. 167 B. 

2.  pastatas-sandėlis (unikalus numeris 5200-2025-4012, bendras plotas 

806,63 kv. m.), esantį žemės sklype (kadastrinis numeris 

5247/0009:271, žemės sklypo plotas 0.3199 ha), adresu Kauno r. sav., 

Alšėnų sen., Jonučių k., Vyčio Kryžiaus g. 165 A. 

2017-10-20 Nr. (2.1)-2-8 

Pritarti šio valstybei nuosavybės teise priklausančio ir Kauno kolegijos 

patikėjimo teise įregistruoto visiškai išnykusio nekilnojamojo turto 

nurašymui teisės aktų nustatyta tvarka: 

      1. pastatas-ūkinis pastatas (unikalus numeris 3894-0053-3026); 

      2. pastatas-viralinė (unikalus numeris 3894-0053-3037); 

      3. pastatas-ūkinis pastatas (unikalus numeris 3894-0053-3048); 

      4. pastatas-ūkinis pastatas (unikalus numeris 3894-0053-3059); 

      5. pastatas-ūkinis pastatas (unikalus numeris 3894-0053-3068); 

      6. pastatas-ūkinis pastatas (unikalus numeris 3894-0053-3070); 

      7. kiti statiniai (inžineriniai)-šulinys (unikalus numeris 3894-0053-

3080).       



2017-12-21 Nr. (2.1)-2-9 

1. Tarybos pirmininku tvirtinti Vidą Butkų. 

2. Tarybos sekretore tvirtinti Ingą Stravinskienę. 

3. Tvirtinti Tarybos 2018 m. I-ojo pusmečio darbo planą.  

4. Įgalioti Tarybos pirmininką priimti sprendimus dėl Kolegijos 

direktoriaus darbo sutarties sudarymo, vykdymo bei nutraukimo, 

atostogų suteikimo, komandiruočių į užsienio valstybes siuntimo 

bei direktorių pavaduojančio asmens paskyrimo. 
 


