
- Gerb. direktoriau, prašytume 
trumpai apibūdinti save, šeiminę 
bei visuomeninę padėtį, partinę 
priklausomybę. 

- Gimiau 1961 m. spalio mėnesį. Esu 
tikrų tikriausias panevėžietis, nes čia 
gyveno jau mano proproseneliai. Mano 
mama mokytoja, dabar – senjorė. Tėvas 
miręs, 33 metus dirbo inžinieriumi. Turiu 
du brolius, abu baigę tuometį Panevėžio 
politechnikumą, vėliau įgijo inžinierių 
kvalifikacijas Kauno technologijos uni-
versiteto Panevėžio institute. Abu gyvena 
ir dirba Panevėžyje. 1985 m. baigiau tuo-
metį Kauno politechnikos institutą, įgijau 
inžinieriaus chemiko technologo kvalifi-
kaciją (dabar prilygintą magistro laips-
niui). 1993 m. Vilniaus universitete įgijau 
antrą aukštąjį išsilavinimą – ekonomisto 
(dabar irgi prilygintą magistrui). 1998 m. 
baigiau Kauno technologijos universiteto 
Vadybos mokslo magistrantūrą, įgijau 
kvalifikaciją – vadybos magistro. Dabar 
rašau mokslinį darbą vadybos tema dak-
taro kvalifikacijai įgyti. 

Esu vedęs. Iš pirmos santuokos turiu 
suaugusią dukrą ir sūnų. Su dabartine 
žmona, dirbančia Panevėžyje, Ūkio ban-
ke, auginu du sūnus. Esu Panevėžio 
„Rotary“ klubo narys, 2001-2002 metais 
buvau klubo Prezidentu. Esu vienas iš 
tarptautinių Jaunimo rūmų „Junior 
Chamber international“ (JCI)  Lietuvoje 
steigėjų (1989 m.). Dabar esu šių  rūmų 
senatorius Nr. 62606. Neslepiu, kad 
1984-1990 m. buvau komunistų partijos 
narys. 1992 m. tapau vienu iš Lietuvos 
centro sąjungos steigėjų. Nuo tada ir esu 
šios partijos narys, tik jos pavadinimas 
jau kitoks – Liberalų ir centro sąjunga. 

Dvi kadencijas dirbau Panevėžio preky-
bos, pramonės ir amatų rūmų viceprezi-
dentu. Buvau atsakingas už finansinių 
institucijų veiklą. Vieną kadenciją buvau 
atsakingas už bendradarbiavimą su švie-
timo įstaigomis. Nuo 2007 metų esu šių 
rūmų revizijos komisijos pirmininkas. 
2005-2006 metais keturis mėnesius sta-
žavausi Šveicarijoje, Ciuricho universite-
te.  

- Ką veikėte, kur dirbote iki 2011-
ųjų kovo 1 d.?  

- Vadovo darbo stažą turiu nuo 1985 
metų. Dirbau Panevėžio stiklo fabrike 
pamainos vyresniuoju meistru, paskui – 
cecho viršininku, fabriko vyriausiuoju 
inžinieriumi, technikos, gamybos ir mar-
ketingo direktoriumi. 1998 m. tame pa-
čiame fabrike buvau komercijos direkto-
riumi. 1990-1991 m. balandžio mėn. dir-
bau Panevėžio miesto savivaldybėje pir-
muoju mero pavaduotoju. Merė tuomet 
buvo Gema Lukoševičiūtė (dabar - Umb-
rasienė). Dirbau trijuose bankuose: Lie-
tuvos taupomajame  (4 metus), Ūkio (3 

Interviu su Panevėžio kolegijos direktoriumi 
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mėnesius), DnB NORD (11 metų). Pasta-
rasis - tai buvęs Lietuvos žemės ūkio ban-
kas. Paskutinė darbovietė prieš šią – Re-
gioninės etikos ir lyderiavimo institutas. 
Buvau direktorės pavaduotoju. Nuo 1991 
metų su pertraukomis dirbau dėstytoju 
valandininku Kauno technologijos uni-
versiteto Panevėžio institute, vienerius 
metus dėsčiau ir Panevėžio kolegijoje. 
Pedagoginio darbo stažas – apie devyneri 
metai. 

- Kokius savo nuveiktus darbus 
miesto bendruomenės labui galė-
tumėte įvardyti? 

- Dirbant miesto Savivaldybėje buvau 
tuometės antiblokadinės komisijos pir-
mininku. Jaučiuosi prisidėjęs, kad miesto 
įmonių ir miesto piliečių gyvenimas tuo 
metu dėl blokados nebuvo sutrikęs. Da-
bartinis Panevėžio stiklo fabrikas, dabar 
„Warta Glass“, išliko. Būnant vienu iš 
fabriko vadovų, sugebėjome jį laiku mo-
dernizuoti, išvengėme bankroto. Iš 32 
Lietuvos pramonės įmonių, kurioms vals-
tybė tuomet suteikė garantijas įmonių 
modernizavimui, šiandien veikia tik dvi. 
Viena iš jų – minėtas fabrikas. Dabartinis 
„Swedbanko“ pastatas (Laisvės a. 18) 
pastatytas ir pradėtas eksploatuoti man 
vadovaujant. Kartu su stiklo dailininku 
Remigijumi Kriuku banko interjerą pa-
puošėme stiklo plastiku „Vilties medis“, 
kuris yra 17 metrų aukščio. Jis ir dabar 
puošia banko interjerą. Kartu su panevė-
žiečiais keramikais Egidijumi Radvensku, 
Romu Aleliūnu, Eugenijumi Čibinsku 
banke ant atraminės kolonos sukūrėme 
keraminį pano. Tiesa, po banko rekonst-
rukcijos jo jau nematyti. Pavyko 
išsaugoti ir suremontuoti archi-

Panevėžio kolegijos direktorius  

Egidijus Žukauskas 
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Kovo 1 dieną Panevėžio kolegijai pradėjo vadovauti Egidijus Žukauskas. Kadangi ne visiems didelės mūsų bendruomenės 
nariams teko susidurti su naujuoju vadovu, neabejotinai smalsu, koks žmogus į savo rankas paėmė neseniai VšĮ tapusios Pa-
nevėžio kolegijos vairą. Kad geriau savo vadovą pažintume, „Pankomanija“ nutarė užduoti jam keletą klausimų. 

 

Atgimusi gamta dovanoja pačią gražiausią  

pavasario šventę - Šventas Velykas.  

Šviesos Jūsų namams, skaidrumo Jūsų mintims,  

gėrio ir grožio Jūsų darbams! 

 

„Pankomanija“ redakcija 



tektūros paveldo objektą Panevė-
žyje - pastatą Respublikos g.56. 

Tai dabartinis DnB NORD banko Panevė-
žio skyrius. 

- Kodėl nusprendėte dalyvauti 
konkurse Panevėžio kolegijos di-
rektoriaus vietai užimti? 

- 2010-ųjų metų pavasarį miesto inteli-
gentai ir švietimo įstaigų vadovai paklau-
sė manęs, ar nenorėčiau tapti Panevėžio 
kolegijos direktoriumi? Kadangi Švietimo 
ir mokslo įstatymo įgyvendinimas jau 
buvo prasidėjęs ir buvo aišku,  kad kole-
gija taps viešąja įstaiga ir naujai bus for-
muojami visi jos valdymo organai, po ilgų 
svarstymų apsisprendžiau dalyvauti kon-
kurse direktoriaus vietai užimti.  

- Ar galėtumėte trumpai pristaty-
ti savo veiklos programą, kurią 
pateikėte kolegijos tarybai, kai 
pretendavote užimti šį postą?  

- Dalį savo programos pateikiau kolegi-
jos bendruomenei šių metų kovo 31 die-
nos visuotiniame susirinkime. Manau, 
kad bus tikslinga visą programą publi-
kuoti intranete, bet, ko gero, geriau bus 

Patvirtinta nauja Panevėžio kolegijos taryba 

išsiuntinėti katedrų ir skyrių vadovams. 
Taip išsaugotume programos konfiden-
cialumą. 

- Manome, kad per mėnesį jau 
spėjote susipažinti su Panevėžio 
kolegijos struktūriniais padali-
niais, jų veikla. Kokį padarė įspū-
dį? 

- Didžiausią įspūdį man padarė žmo-
nės: studentai, dėstytojai ir darbuotojai. 
Tai tikrasis kolegijos turtas. Vertinant 
turimą materialinę techninę bazę, studijų 
programas, vykdomus investicinius pro-
jektus apskritai susidarė geras įspūdis. 
Tačiau yra kur augti ir vystytis. 

- Ką, jūsų manymu, skubiai rei-
kėtų keisti jau nusistovėjusioje 
įstaigos vidaus darbo tvarkoje?  

- Skubiai keisti reikėtų tik supratimą, 
kad pokyčiai darbe ir gyvenime neišven-
giami. Tik mums visiems turi užtekti 
išminties pasinaudoti tais pokyčiais. Tu-
rime visi suvokti, kad gyvename, deja,  
konkurencijos sąlygomis. Skubiai reikėtų 
stiprinti viešųjų ryšių, rinkodaros strate-
gijas, siekiant pritraukti kuo daugiau 

jaunuolių į mūsų kolegiją. Kai ką šia link-
me jau darome, bet reikia įtraukti dau-
giau žmonių. Pavyzdžiui – studentų gru-
pių seniūnus, dėstytojus - grupių kurato-
rius. Vadybos prasme mums reikia dau-
giau dinamikos. Ir geresnio bei greitesnio 
vienas kito supratimo ir pasitikėjimo. 

- Ar ketinate įstaigos etatų sąra-
šą papildyti naujais darbuotojais? 

- Manau, kad per šiuos metus naujų 
pareigybių atsiras vienetai. Tiek, kiek 
reikalauja viešosios įstaigos statusas. 
Pavyzdžiui, vadybos kokybės pareigūnas, 
vidaus audito pareigūnas ir kiti keli pa-
reigūnai. 

- Kaip galėtumėte apibūdinti sa-
vo vadovavimo stilių? 

- Demokratinis – komandinis. O jeigu 
juokais: „Mylėsiu kaip dūšią, krėsiu kaip 
grūšią“. Tikiu, kad dirbdami kartu kolegi-
jos bendruomenės ir Lietuvos visuome-
nės naudai mąstysime valstybiškai, pa-
sieksime puikių konkrečių rezultatų. 

 

Kalbino 
Vilija Raubienė 

Sigitas Gailiūnas 
Pirmininkas, 

AB „Lietkabelis“  
generalinis  
direktorius 

Virginijus Kundrotas 
Pavaduotojas, 

Baltijos vadybos plėtros 
asociacijos prezidentas  

Jolanta Gertienė 
VšĮ Panevėžio  

ligoninės vyriausiojo 
gydytojo pavaduotoja 

slaugos reikalams  

Kęstutis Lukoševičius 
VšĮ Panevėžio kolegijos 
Verslo ir technologijų  

fakulteto dekanas  

Merūnas Misevičius 
VšĮ Panevėžio kolegijos  

studentas 

Rimanta Pagirienė 
VšĮ Panevėžio kolegijos  
Medicinos ir socialinių 

mokslų fakulteto Pedagogi-
kos katedros vedėja lektorė  

Bronius Sadula 
VšĮ Panevėžio profesinio 

rengimo centro  
direktorius  

Vytautas Šidlauskas 
AB „Panevėžio energija“ 
generalinis direktorius,  
valdybos pirmininkas 

dr. Gediminas Sargūnas 
VšĮ Panevėžio kolegijos  

direktoriaus pavaduotojas 
infrastruktūrai 
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Kolegijos studentei—Lietuvos Respublikos Prezidentės dėmesys 
Kovo 30 dieną Panevėžyje viešėjo 

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė. Viena iš pirmųjų vietų, 
kurioje pabuvojo Prezidentė, - Panevėžio 
apskrities G. Petkevičaitės – Bitės viešoji 
biblioteka. Taip jau sutapo, kad besilan-
kydama bibliotekoje Prezidentė užsuko į 
Menų skaityklą, kurioje jos laukė nema-
žas būrys Panevėžio kolegijos Medicinos 
ir socialinių mokslų fakulteto dailės ir 
technologijų specialybės (DTP) studentų. 
Jie susirinko čia neatsitiktinai. Prieš kurį 
laiką Menų skaitykloje buvo atidaryta 
DTP II ir IV kurso studentų dailės darbų 
paroda „Rimties ribos“. Joje eksponuoja-
mi 7 būsimųjų dailės ir technologijų mo-
kytojų darbai. Vienas iš jų – II kurso stu-
dentės Loretos Virvičaitės mišria techni-
ka (aliejinė tapyba, aplikacija) atliktas 
darbas „Auka“. Būtent į šio darbo autorę 
Dalia Grybauskaitė atkreipė dėmesį, to-
dėl merginai teko garbė kūrinį išsamiau 
pristatyti šalies vadovei. Pasak Loretos, 
pabendrauti su Prezidente teko gal 5 mi-
nutes, tačiau šis pokalbis jos atmintyje 
tikrai liks visam gyvenimui. Prezidentė 
domėjosi, kodėl jos darbas vadinasi 
„Auka“, išsakė savo nuomonę apie ne tik 
neigiamą, bet ir teigiamą šio žodžio pra-
smę. Iš Naujamiesčio į Panevėžio kolegiją 
atvykusi studijuoti mergina pasakojo, 

kad pokalbis su Prezidente nebuvo pir-
masis su tokio aukšto rango asmeniu. 
Dar besimokant vidurinėje mokykloje 
Loretai teko garbė kartu su kitais Lietu-
vos autoriais eksponuoti savo darbą LR 
Seime. Tuomet, 2008 m., per parodos 

atidarymą, Loretai Virvičaitei teko savo 
paveikslą pristatyti LR Seimo nariams, su 
jais pabendrauti. 

Loretą mokantis dailės dėsty-
tojas Girmantas Rudokas irgi 
džiaugiasi savo mokinės sėkme: 

2011 m. balandžio 19 d. Panevėžyje 
Lietuvos studentų atstovybių sąjungos 
(LSAS), Panevėžio kolegijos bei Panevė-
žio kolegijos Studentų atstovybės atstovai 
pasirašė „Sąžiningos aukštosios mokyk-
los deklaraciją”, kuria pripažįstama nesą-
žiningumo problema Lietuvos aukštosio-
se mokyklose ir susitariama kartu siekti 
sukurti atsakingą bei aukštojo mokslo 
svarbą suprantančią bendruomenę. 

„Deklaracija nereiškia, jog nesąžinin-

Panevėžio kolegija—sąžininga aukštoji mokykla 

gumo apraiškos egzistuoja tik Panevėžio 
kolegijoje. Ši kolegija pirmoji nusprendė 
pasirašyti sąžiningos aukštosios mokyk-
los deklaraciją ir viešai pripažino sie-
ksianti užtikrinti skaidrumą bei sąžinin-
gumą. Tikimės, jog tai taps puikiu pavyz-
džiu ir kitoms aukštosioms mokykloms, 
kurios taip pat prisijungs prie sąžiningu-
mą skatinančių aukštųjų mokyklų”, - 
sako LSAS prezidentė Ieva Dičmonaitė. 

Siekiant užkirsti kelią nesąžiningu-

mui aukštosiose mokyklose, sudarytas ir 
konkrečių veiksmų planas. Sutarta, jog 
studentų atsiskaitymų bei rašto darbai 
bus labiau orientuoti į įgytų gebėjimų 
patikrinimą, o temos - skirtingos, vyks 
svarbiausių rašto darbų gynimas žodžiu, 
dėstytojai ir studentai bus supažindinti 
su aukštojoje mokykloje galiojančiais 
vertybiniais principais.  

„Manau, jog nereikia bėgti nuo pro-
blemos ir jos bandyti dangstyti – ją reikia 
spręsti. Tad šios deklaracijos pasirašymas 
yra vienas iš būdų, kaip vieningai visai 
bendruomenei susitelkus galima siekti 
idealios aukštosios mokyklos vizijos. 
Džiaugiuosi iniciatyva ir tuo, jog pirmieji 
žengėmė tokį atsakingą žingsnį. Raginu 
ne tik Panevėžio kolegijos, bet ir kitų 
akademinių bendruomenių narius nenu-
leisti rankų ir aktyviai kovoti su nesąži-
ningumu”, - teigiamai deklaraciją įverti-
no Panevėžio kolegijos direktorius Egidi-
jus Žukauskas. 

Iki šiol daugelyje mokyklų abejonių 
kelianti ginčų nagrinėjimo, apeliacinių 
bei etikos komisijų veikla, kaip žadama, 
bus skaidresnė ir efektyvesnė, o aukšto-
sios mokyklos dokumentuose numatytų 
nuobaudų už nesąžiningumą, nustačius 
pažeidimus, taikymas taps griežtesnis.  

Bus kuriamas ir neigiamas sukčiau-
jančių bei negarbingai besielgiančių aka-
deminės bendruomenės narių įvaizdis, o 
vertybių puoselėjimui - rengiamos konfe-
rencijos, seminarai.  

LSAS informacija 

PankoSA pirmininkas Donatas Šniutė, LSAS prezidentė Ieva Dičmonaitė, Panevėžio kolegijos  
direktorius Egidijus Žukauskas 

Medicinos ir socialinių mokslų fakulteto dailės ir technologijų pedagogikos II kurso studentei  
Loretai Virvičaitei (kairėje, greta Prezidentės) teko reta proga pabendrauti su Prezidente akis į akį 
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Vytautas  
PALIUKAS —
Panevėžio kole-
gijos Medicinos 
ir socialinių 
mokslų fakulte-
to dekanas. 
- Kiek laiko 
dirbate kole-
gijoje?  
- 8 metai. 
Kodėl Jūs 
čia?  
- Patinka peda-
goginis - admi-
nistracinis dar-
bas. 
- Koks Jūsų 
gyvenimo kredo?  
- „Nėra to blogo, kas neišeitų į gera“. 
- Kokie Jūsų mėgstami užsiėmimai 
laisvalaikiu?  
- Radijo sportas ir fotografija. 
- Šalis, kurią norėtumėte aplankyti 
artimiausiu metu?  
- JAV. 
- Ar turite augintinį? Kodėl?  
- Žuvys, nes mažai kalba ir puikiai girdi. 
- Ar yra Jūsų gyvenime diena, įvykis, 
kurio niekada nepamiršite?  
- Gyvenimas ir yra nepamirštamas įvykis. 
- Ką dar norėtumėte pasakyti skaity-
tojams?  
- Skaitykit „Pankomaniją“! 

Kalbino 
Borisas Bylinskis 

„Tai retas atvejis, kad dailinin-
kas gali taip betarpiškai pa-

bendrauti su aukščiausiu šalies vado-
vu. Per gyvenimą tai pasiseka gal 
kokiam vienam iš dešimties tūkstan-
čių meno žmonių. Loretai pasisekė“. 

Pasak Girmanto Rudoko, kolegi-
jos studentų dailės darbų paroda, 
kurią apžiūrėjo šalies vadovė, biblio-
tekoje bus eksponuojama iki balan-
džio pabaigos. Po jos Menų skaityklos 
sienas papuoš kolegijos studentų 
ekslibristų, skirtų G. Petkevičaitei - 
Bitei, paroda. Pasak DTP studentams 
dėstančio Girmanto Rudoko, gražus ben-
dradarbiavimas su G. Petkevičaitės – 

     Kovo 14 dieną Panevėžio kolegijos 
Verslo ir technologijų fakultete lankėsi 
Norvegijos ir Lietuvos rotariečių „NorLit“ 
komiteto pirmininkė Edrund Olaisen. Tai 
jau aštuntas jos vizitas Lietuvoje ir apsilan-
kymas pas Panevėžio rotariečius labdaros 
tikslu. Šįsyk norvegai atvežė ne tik labda-
ros siuntas miesto ir rajono gyventojams, 
bet ir tris 10 metų senumo autobusus, ku-
rie buvo perduoti Linkaučių vaikų globos 
namas, A. Bandzos vaikų globos namams 
bei Kūno kultūros ir sporto centrui. 

Viešnia iš Norvegijos lankėsi ir Panevė-
žio kolegijoje. Ekskursijoje po Panevėžio 
kolegiją Edrund Olaisen lydėjo Panevėžio 
kolegijos direktorius Egidijus Žukauskas. 

Rotarietė iš Norvegijos aplankė Panevėžio kolegiją 
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Bitės biblioteka tęsiasi jau bene dvejus 
metus. Biblioteka noriai priima ekspo-

nuoti kolegijos studentų darbus, o 
jiems taip pat malonu, kad įvairia 
technika atlikti kūriniai puošia tikrai 
solidžios Panevėžio įstaigos sienas. 
Girmanto Rudoko teigimu, įvairaus 
žanro ir stiliaus studentų darbai bib-
liotekoje keičiami panašiai kas du 
mėnesius. Čia būta įvairių kūrybinių 
kompozicijų, eskizų, net instaliacijų, o 
vieta, kurioje eksponuojami kolegijos 
studentų darbai neoficialiai jau netgi 
vadinama kolegijos jaunimo galerija.  

 
Vilija Raubienė, 

Nuotraukos Girmanto Rudoko 

Bendra parodos autorių nuotrauka atminimui 

     Pasak Egidijaus Žukausko, įta-
kinga viešnia iš Norvegijos į Pane-
vėžio kolegiją buvo pakviesta to-
dėl, kad norėta jai parodyti, kuo 
mes gyvename. Į Edrund Olaisen 
buvo kreiptasi su prašymu surasti 
pietų Norvegijoje analogišką kole-
giją, kuri galėtų tapti Panevėžio 
kolegijos partnere. Be to, viešnios 
iš Norvegijos buvo paprašyta pagal 
galimybes prisidėti prie įstaigos 
materialinės bazės atnaujinimo. 
Nors kolegiją pasiekia nemažai 
investicijų, palaipsniui atnaujina-
mi pastatai, mokymo ir praktikų 
bazės, tačiau visos kolegijos inf-
rastruktūros atnaujinimo darbai 
negali vykti taip sparčiai, kaip 
norėtųsi. Edrund Olaisen buvo 

parodyta Panevėžio kolegijos Verslo ir 
technologijų fakulteto biblioteka, kurios 
kompiuterių bazė jau gerokai senstelėjusi, 
- norėtųsi kuo greičiau juos atnaujinti. 
Viešnia žadėjo ieškoti galimybių. 

Edrund Olaisen yra pakankamai įta-
kingas asmuo Norvegijoje. Per neseniai 
vykusį Lietuvos Respublikos Prezidentės 
vizitą Norvegijoje ji buvo pakviesta į iškil-
mingą vakarienę, kurią organizavo Norve-
gijos karalius Haroldas V Lietuvos Res-
publikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės 
atvykimo proga. 

Parengė 
Vilija Raubienė 

 

Bibliotekos vedėja Vilija Raubienė, viešnia Edrund 
Olaisen, kolegijos direktorius Egidijus Žukauskas 

Susipažinkime iš arčiau 

Įvyko respublikinė mokslinė —

praktinė konferencija  

„Mokslo šaknys 2011“ 

Balandžio 13 d. Panevėžio kolegijos 
studentų mokslinė draugija organizavo 
respublikinę mokslinę — praktinę konfe-
renciją „Mokslo šaknys 2011“. Konferen-
cijoje pranešimus skaitė ne tik Panevėžio 
kolegijos studentai, bet ir svečiai iš Aly-
taus, Utenos kolegijų bei Šiaulių univer-

siteto.  Pasibaigus konferencijai, kiekvie-
nas pranešimo autorius gavo pirmąjį 
Studentų mokslinės draugijos straipsnių 
rinkinio leidinį. 

Primename, kad Studentų mokslinė 
draugija — tai savanoriška organizacija, 
vienijanti kolegijos studentus, aktyviai 
atliekančius taikomuosius tyrimus, sie-
kiančius žinių ir praktinių atradimų savo 
profesinėje srityje.  

Parengė 
Borisas Bylinskis Akimirka iš konferencijos „Mokslo šaknys 2011“ 

Dekanas Vytautas Paliukas 
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