
 

 

VILNIAUS KOLEGIJOS TARYBA 

NUTARIMAS 

 

2020 m. birželio 10 d.   Nr. STN - 3 

Vilnius 

 

Vilniaus kolegijos taryba 2020 m. birželio 10 d. e-posėdyje (protokolas Nr. ST – 3 )  

n u t a  r i a: 

1. Patvirtinti Vilniaus kolegijos lėšų naudojimo ir turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo tvarkos aprašą (pridedama).  

2. Pritarti sprendimui kreiptis į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministeriją ir pateikti projektą „Dėl valstybės turto investavimo ir Vilniaus kolegijos savininko 

kapitalo didinimo“: 

2.1. Patvirtinti investicinį projektą ir investuojamo objekto sąrašą (pridedama). 

3. Pritarti projektui „Saulės elektrinių įrengimas Vilniaus kolegijos pastatuose 

Didlaukio g. 45 ir Didlaukio g. 49, Vilniuje“ pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 

m. sąmatos detalizuojančio plano priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, 

geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių 

socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“ kvietimą: 

3.1. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu (2021-01-01 iki 2022-07-01) skirti iš VšĮ 

Vilniaus kolegija biudžeto projektų ir investicijų rezervo 20 proc. visų tinkamų finansuoti projekto 

išlaidų ir padengti atsiradusias netinkamas finansuoti išlaidas; 

3.2. Įgalioti VšĮ Vilniaus kolegijos direktorę Žymantė Jankauskienę pasirašyti visus 

dokumentus, susijusius su projekto rengimu, teikimu ir projekto įgyvendinimu. 

4. Leisti renovuoti (modernizuoti): 

4.1. Mokslo paskirties pastatą, esantį  J. Jasinskio g. 15, Vilnius, unikalus numeris 

1095-6004-5010, pagal priemonę „Grąžinamoji subsidija (II) Nr. 04.3.1-VIPA-T-113“;  

4.2. Veterinarijos klinikos pastatą Dvaro g. 1, Buivydiškės, unikalus numeris 4194-

0332-2013, pagal priemonę „Grąžinamoji subsidija (II) Nr. 04.3.1-VIPA-T-113“;  

4.3. Mokslo paskirties pastatą Didlaukio g. 45,Vilnius unikalus numeris 1098-6002-

3012, pagal priemonę „Grąžinamoji subsidija (II) Nr. 04.3.1-VIPA-T-113“;  

4.4. Mokslo paskirties pastatą Didlaukio g. 49,Vilnius unikalus numeris 1098-5001-

7011, pagal priemonę „Grąžinamoji subsidija (II) Nr. 04.3.1-VIPA-T-113“. 
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5. Sutikti prisiimti skolinius įsipareigojimus įgyvendinat projektą pagal priemonę 

„Grąžinamoji subsidija (II) Nr. 04.3.1-VIPA-T-113“: 

5.1. Įgalioti Vilniaus kolegijos direktorę Žymantę Jankauskienę arba jos įgaliotą 

asmenį pasirašyti visus su projektu susijusius dokumentus;  

5.2. Įgalioti Vilniaus kolegijos direktorę Žymantę Jankauskienę arba jos įgaliotą 

asmenį pasirašyti prašymą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai gauti 

skolinimosi limitą.  

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                         Antanas Uršulis 

 

 

Tarybos sekretorė                                                                                                     Živilė Liudvinavičienė 
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