
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PANEVĖŽIO KOLEGIJOS TARYBOS 2015 METŲ 

VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

2015 metus  Panevėžio kolegijos taryba pradėjo tos pačios sudėties, kuri buvo sudaryta 

vykdant Panevėžio kolegijos Akademinės tarybos 2012 m. gruodžio 6 d. nutarimą Nr. V4-12. 

Kolegijos tarybos pirmininkas Benjaminas Pladis, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto 

Kiekybinių metodų modeliavimo katedros docentas, nariai - Birutė Dalmantienė, Panevėžio 

kolegijos Kokybės ir tyrimų skyriaus vadovė (nuo 2014 m. sausio 2 d. Panevėžio kolegijos 

Technologijos mokslų katedros vedėja), Raimondas Dambrauskas, Panevėžio Juozo Balčikonio 

gimnazijos direktorius, Česlovas Gutauskas, Reda Jonušauskienė, Panevėžio kolegijos Medicinos ir 

socialinių mokslų fakulteto lektorė (nuo 2014 m. sausio 2 d. Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų 

katedros lektorė), Ričardas Kliminskas, Panevėžio kolegijos Medicinos ir socialinių mokslų 

fakulteto docentas, auditorius kokybei (nuo 2014 m. sausio 17 d. Panevėžio kolegijos direktoriaus 

pavaduotojas studijoms, Mindaugas Jaučkois, Panevėžio kolegijos studentų atstovybės prezidentė, 

Dalia Urbonienė, Panevėžio kolegijos Studijų ir karjeros centro vadovė, Povilas Žagunis, Panevėžio 

rajono savivaldybės meras. 

2015 m. įvyko penki Panevėžio kolegijos tarybos posėdžiai.  

 

Pirmasis Tarybos posėdis įvyko 2015 m. vasario 25 d. Pirmo posėdžio metu buvo 

svarstoma 8 esminiai klausimai. Buvo patvirtinti kolegijos veiklai itin aktualūs dokumentai: 

1. Kolegijos metinės veiklos ataskaita už 2014 m. 

2. Kolegijos 2014 m.  metinės pajamų ir išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos. 

3. Kolegijos 2015 m. pajamų ir išlaidų sąmatos. 

4. Metinė studijų kaina, studentams priimamiems į Panevėžio kolegiją 2015 m.  

5. Bendras studijų vietų skaičius, atsižvelgiant į galimybes užtikrinti studijų ir mokslo, meno 

veiklos kokybę, 2015 m. studentų priėmimui. 

6. Patikslintas Tarybos 2013-12-19 Nr. KT – 6 nutarimas „Patvirtinti investicinį projektą 

„Bendrabučio Klaipėdos g. 31 Panevėžyje atnaujinimas (modernizavimas), teikiant paraišką 

lengvatinei paskolai  gauti pagal JESSICA ir EIB finansavimo mechanizmą planuojamai 

paskolos sumai 2.303.324,00 Lt.“  

7. Leidimas pratęsti nuomos sutartį. 

8. Išklausyta informacija dėl Panevėžio kolegijos valdymo struktūros. 

 

2015 m. gegužės 27 d. vyko antras posėdis. Jo metu, buvo nustatyta ir patvirtinta: Studijų 

kaina gretutinėms studijoms; Studijų kainos mažinimas Panevėžio kolegijos darbuotojams. Buvo leista 

Kolegijos direktoriui nustatyti įsakymais  įmokas tiesiogiai nesusijusias su studijų programų įgyvendinimu. 

Taip pat buvo leista nurašyti ilgalaikį turtą. Prie informacinių klausimų, Tarybos nariams buvo pristatyta 

Panevėžio kolegijos valdymo struktūros tobulinimo aspektų tyrimo eiga. Taip pat nagrinėti Panevėžio 

kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos tarybos raštas bei Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo 

ministerijos raštas.  

 

Trečias posėdis buvo sušauktas 2015 m. spalio14 d.. Buvo svarstomi 4 klausimai. 

Posėdžio metu išklausyta informacija apie atliktą vidinį tyrimą „Darbuotojų apklausa dėl kolegijos 

valdymo struktūros tobulintinų aspektų“. Tarybos nariai paprašė dar patikslinti ataskaitos rezultatus. 

Posėdžio metu buvo pristatyti studentų priėmimo rezultatai. Kadangi 2016-03-01 baigsis Kolegijos 

direktoriaus Egidijaus Žukausko 5 metų kadencija, Kolegijos tarybos nariai pradėjo rengti 

dokumentus viešam konkursui paskelbti.   

Baigiantis posėdžiui, Kolegijos tarybos pirmininkas ir nariai diskutavo dėl Panevėžio 

kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos tarybos rašto.  
 

Ketvirtame posėdyje, vykusiame 2015 m. lapkričio11 d.   buvo nagrinėjami 3 klausimai. 

Tarybos nariai išklausė papildyta ir patikslintą informacija apie atliktą vidinį tyrimą 

„Darbuotojų apklausa dėl kolegijos valdymo struktūros tobulintinų aspektų“. Taryba delegavo 

tarybos narę Redą Janušauskienę į Erasmus+ programos atrankos grupę. 

http://www.panko.lt/lt/kolegija/akademins-tarybos-nutarimai/133-2012-2013-mm/837-2012-m-gruodio-6-d-protokolas-nr-v4-12.html


 Svarstant Viešojo konkurso  Panevėžio kolegijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo 

tvarkos aprašą, nutarta: 

1. Įvertinus Akademinės tarybos siūlymuose ir Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinės 

sąjungos Tarybos rašte pateiktas pastabas bei Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 

(Valstybės žinios, 2009, Nr. 54-2140 / galiojanti suvestinė redakcija) normas, patvirtinti Viešojo 

konkurso  Panevėžio kolegijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašą. 

2. Įpareigoti Kolegijos tarybos narę Dalią Urbonienę, priimti, registruoti ir tinkamai 

saugoti kandidatų Panevėžio kolegijos direktoriaus pareigoms eiti,  pateiktus dokumentus. 

3. Konkursą Direktoriaus pareigoms eiti paskelbti iki 2015 m. lapkričio 21 d.  

4. Nustatyti, kad kandidatų dokumentai priimami darbo valandomis nuo 2015 m. lapkričio 

23 d. 8.00 val. iki 2015 m. gruodžio 23 d. 12.00 val.  

5. Informaciją kandidatams detalizuoti viešo konkurso skelbime www.panko.lt bei šalies 

dienraštyje.  

 

Penktajame posėdyje, vykusiame 2015 m. gruodžio 16 d. buvo svarstyti 5 klausimai.  

Daug diskusijų sulaukė Akademinės Tarybos 2015 m. lapkričio 15 d. posėdžio (protokolo 

Nr. V4-10)  nutarimas „1. Atšaukti Kolegijos tarybos narius Raimondą Dambrauską, Česlovą 

Gutauską ir Povilą Žagunį iš Kolegijos tarybos narių. 2. Organizuoti visuotinį akademinės 

bendruomenės susirinkimą, skirtą Kolegijos narių Birutės Dalmantienės, Redos Jonušauskienės, dr. 

Ričardo Kliminsko, Dalios Urbonienės atšaukimo iš Kolegijos tarybos narių.3. Pavesti Akademinės 

tarybos pirmininkei Laimai Unterhauser vadovaujantis Panevėžio kolegijos statutu sušaukti 

visuotinį akademinės bendruomenės susirinkimą.“Tarybos nariai svarstė šio nutarimo teisėtumo 

aspektus.  

Taryba nutarė įpareigoti direktorių Egidijų Žukauską kreiptis į Švietimo ir mokslo 

ministeriją bei Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybą dėl 

Akademinės tarybos 2015 m. lapkričio 25 d. posėdyje priimto nutarimo teisėtumo.  

Posėdžio metu Kolegijos direktorius pateikė Panevėžio kolegijos valdymo struktūros 

tobulinimo veiksmų projektą (vykdant Kolegijos Tarybos sprendimus, Akademinės Tarybos 

pasiūlymus ir Taikinimo komisijos protokolo 2014.04.01. sutarimus). Tarybos nariai nutarė pritarti 

kolegijos valdymo struktūros tobulinimui pagal pateiktą schemą, bei įpareigoti kolegijos direktorių 

iki 2016 m. vasario 1 d. parengti perėjimo prie patobulintos struktūros planą-grafiką. Taryba 

nustatė, kad patobulinta struktūra galioja nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. taip pat įpareigojo direktorių, 

įgyvendinant patobulintą struktūrą, sumažinti etatų skaičių: 

1.1. Vadovų (direktorius, pavaduotojai, kancleris, katedrų vedėjai, skyrių ir centrų 

vadovai) – 20 proc. 

1.2. Specialistų ir tarnautojų – ne  mažiau kaip 5 proc.  

 Posėdžio metu buvo leista atlikti pakeitimus Panevėžio kolegijos 2015 m. pajamų ir 

išlaidų sąmatose bei jos patvirtintos. Taip pat buvo leisti nurašyti ilgalaikį turtą bei išnuomoti 

viešojo konkurso būdu Panevėžio kolegijos laisvas patalpas. 

Panevėžio kolegijos Tarybos posėdžių nutarimai yra viešinami kolegijos tinklapyje, adresu 

http://www.panko.lt/kolegija/kolegijos-taryba.html 

 

 

 

Pirmininkas     Benjaminas Pladis 

 

 

 

Sekretorė     Deimantė Končiuvienė 
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