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2018 metus Panevėžio kolegijos taryba pradėjo tos pačios sudėties, kuri buvo sudaryta vykdant 

Panevėžio kolegijos Akademinės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. nutarimą Nr. V4-14. Kolegijos tarybos 

pirmininkas Sigitas Gailiūnas, akcinės bendrovės ,,Lietkabelis“ generalinis direktorius, nariai - 

Gintautas Gegužinskas, Pasvalio rajono savivaldybės meras; prof. dr. Rimantas Didžiokas, Klaipėdos 

universiteto vyriausiasis mokslo darbuotojas, profesorius; Raimondas Dambrauskas, Panevėžio Juozo 

Balčikonio gimnazijos direktorius; dr. Donatas Aviža, Technologijos mokslų fakulteto docentas;  

dr. Rasa Glinskienė, Socialinių mokslų fakulteto docentė (nuo 2018 m. liepos 23 d. Socialinių mokslų 

fakulteto dekanė); Reda Jonušauskienė, Socialinių mokslų fakulteto lektorė; Rima Adomaitienė, 

Biomedicinos mokslų fakulteto lektorė; Gabija Dubauskaitė, Panevėžio kolegijos studentų atstovybės 

prezidentė, Socialinių mokslų fakulteto studijų programos  „Buhalterinė apskaita“, BA-15 akademinės 

grupės studentė. 

2018 m. įvyko šeši Panevėžio kolegijos tarybos posėdžiai. 

Pirmasis Tarybos posėdis vyko 2018 m. vasario 14 d., kurio metu buvo svarstomi 9 klausimai. 

Šiame posėdyje Panevėžio kolegijos tarybos sekretore paskirta Ineta Pučkytė, Technologijos mokslų 

fakulteto studijų administratorė (nuo 2018 m. liepos 2 d. Technologijos mokslų fakulteto praktinio 

mokymo vadovė).  

Buvo patvirtinti kolegijos veiklai aktualūs dokumentai: 

1. 2017 metų pajamų - išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita.  

2. 2018 metų pajamų už studijas ir kitas teikiamas paslaugas programos pajamų ir išlaidų 

sąmata. 

3. Panevėžio kolegijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema. 

4. Įsigaliojus Panevėžio kolegijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemai pripažintas 

netekus galios „Priedų, priemokų, vienkartinių piniginių išmokų, materialinių pašalpų nustatymo 

kolegijos darbuotojams tvarkos aprašas“ (patvirtintas Panevėžio kolegijos tarybos 2014 m. gruodžio 

17 d., nutarimu Nr. KT-5) su visais pakeitimais ir papildymais. 

Taip pat buvo leista nurašyti studentų įsiskolinimą už studijas (10 metų po įsiskolinimų 

susidarymo, pagal Civilinį kodeksą, yra registruojamas 100 proc. nuvertėjimas). Atsižvelgiant į 

sumažėjusį studentų skaičių ir turto išlaikymo išlaidas, posėdžio metu priimtas sprendimas grąžinti 

Panevėžio kolegijos valdomą valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, adresu 

Laisvės g., 13, Rokiškis, patikėtojui.  

Siekiant išlaikyti magistrantūros studijas Panevėžyje bei atsižvelgiant į sumažėjusį 

studentų skaičių regione, Tarybos nariai pritarė Panevėžio kolegijos ir Kauno technologijos 

universiteto jungtinės veiklos sutarties schemos projektui. Posėdžio metu pritarta ir siūlymui į 

bendrą darbo grupę su Kauno technologijos universitetu bendradarbiavimo pasiūlymų parengimui 

deleguoti šiuos Panevėžio kolegijos narius: dr. Donatą Bakšį, Direktoriaus pavaduotoją mokslui ir 
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plėtrai; Birutę Dalmantienę, Technologijos mokslų fakulteto dekanę; Česlovą Bartkų, Socialinių 

mokslų fakulteto lektorių.  

2018 m. kovo 23 d. vyko antras posėdis. Jo metu pripažintas netekusiu galios Panevėžio 

kolegijos tarybos 2014 m. gruodžio 17 d. posėdžio nutarimas Nr. KT-5 „Dėl Panevėžio kolegijos 

vidaus darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo” (įsigaliojus Panevėžio kolegijos direktoriaus įsakymu 

patvirtintoms Panevėžio kolegijos vidaus  tvarkos taisyklėms).  

Buvo patvirtinti veiklos už 2017 m. dokumentai: 

1. Panevėžio kolegijos metinė veiklos ataskaita už 2017 m. 

2. Panevėžio kolegijos tarybos veiklos už 2017 m. ataskaita. 

Posėdžio metu patvirtintas Panevėžio kolegijos 2014-2020 metų strateginio veiklos plano, 

patvirtinto Panevėžio kolegijos tarybos 2017 m. balandžio 6 d. protokolo nutarimu Nr. KT-2, 

rodiklių koregavimas. Direktorius dr. Gediminas Sargūnas pristatė tuo metu esančius rodiklius, 

kurie turėtų būti koreguojami, ir pateikė galimą rodiklių patikslinimo ir koregavimo projektą. Taip 

pat buvo svarstyti ir analizuojami  Panevėžio kolegijos bendruomenės profesinės sąjungos ir 

Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos raštiški kreipimąsi į Kolegijos tarybą.  

2018 m. balandžio 24 d. vyko trečias – bendras Panevėžio kolegijos ir Kauno 

technologijos universiteto atstovų posėdis dėl bendradarbiavimo galimybių. Jo metu Panevėžio 

kolegijos bei Kauno technologijos universiteto atstovai aptarė galimas bendradarbiavimo kryptis bei 

diskusijų būdu aptarė tolimesnius galimus bendradarbiavimo scenarijus. Posėdžio metu buvo 

priimtas sprendimas toliau tęsti Panevėžio kolegijos ir Kauno technologijos universiteto bendros 

darbo grupės veiklą dėl bendradarbiavimo galimybių parengimo.   

Ketvirtas posėdis buvo sušauktas 2018 m. gegužės 14 d. Posėdžio metu buvo svarstomi 7 

klausimai. Šiame posėdyje Ineta Stebulytė, Panevėžio kolegijos Studentų atstovybės deleguota 

nauja Kolegijos studentų atstovybės prezidentė, pradėjo eiti Panevėžio kolegijos tarybos nario 

pareigas.  

Taryba leido nurašyti studentų įsiskolinimus už gyvenimą bendrabutyje (10 metų po 

įsiskolinimų susidarymo, pagal Civilinį kodeksą, yra registruojamas 100 proc. nuvertėjimas). Taip 

pat buvo leista nurašyti Panevėžio kolegijos ilgalaikį materialųjį turtą – kompiuterinę įrangą, kuri 

buvo fiziškai ir morališkai pasenusi. Tarybos sprendimu buvo leista  išnuomoti viešojo konkurso 

būdu Panevėžio kolegijos pastato-gyvenamojo namo bei pastato-technikos mokyklos patalpas, 

esančias adresu: Klaipėdos g. 31, Panevėžyje; Klaipėdos g. 3, Panevėžyje.   

Kolegijos taryba pritarė sprendimui parduoti Panevėžio kolegijai priklausantį ilgalaikį turtą 

– vargonus (esančius adresu Laisvės g., 13, Rokiškis). Sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į tai, 

kad vargonų išrinkimas, transportavimas į Panevėžyje esančias Kolegijos patalpas ir surinkimas 

būtų per daug brangus, reikalaujantis daug finansinių išlaidų. Be to, vargonai buvo siūlomi parduoti, 
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nes Panevėžio kolegijos studijų procese jie nebus naudojami – nebebus vykdoma studijų programa, 

kurios procese buvo naudojami vargonai.   

Posėdyje Tarybos nariams pristatyti bendros su Kauno technologijos universitetu darbo 

grupės, rengiant šalių bendradarbiavimo ir veiklų optimizavimo, plėtojant  orientuotas į praktiką 

magistrantūros ir kitas profesines studijas Panevėžio regione, galimybių studijos, darbo rezultatai. 

Taip pat posėdžio metu buvo svarstytas ir analizuojamas Panevėžio kolegijos Darbo tarybos raštas. 

Remiantis LR Darbo kodekso 212 str. 1 d. Kolegijos taryba priėmė sprendimą – sudaryti sąlygas 

Darbo tarybos atstovui dalyvauti Panevėžio kolegijos tarybos posėdžiuose stebėtojo arba 

patariamojo balso teise, jei klausimai susiję su darbuotojų darbo sąlygomis. 

2018 m. spalio 9 d. vyko penktasis Panevėžio kolegijos tarybos posėdis. Posėdžio metu 

Taryba įgaliojo Panevėžio kolegijos tarybos pirmininką Sigitą Gailiūną pasirašyti dokumentus, 

susijusius su Panevėžio kolegijos direktoriaus dr. Gedimino Sargūno darbo sutarties pakeitimais, 

papildymais ir komandiruotėmis. 

Buvo priimtas sprendimas nurašyti fiziškai, morališkai ir techniškai pasenusį Panevėžio 

kolegijos ilgalaikį materialųjį turtą – programinę įrangą, automatizuotą auditoriją, triukšmomatį bei 

senas, studijų procese nebenaudotinas knygas ir natas. Taip pat Taryba leido nurašyti studentų 

įsiskolinimus už studijas.  

Posėdžio metu Taryba priėmė sprendimus, susijusius su valstybės materialiojo turto 

nuoma:  

1. Pratęsti 2 (dviejų) metų laikotarpiui valstybės materialiojo turto nuomos sutartį Nr. Ū10-

5 su UAB „Pardavimo automatai“ 2 kv.m. negyvenamosioms patalpoms, esančioms kolegijos 

pastato-praktinio mokymo centro, adresu Laisvės a. 23, Panevėžyje. 

2. Pratęsti 2 (dviejų) metų laikotarpiui valstybės materialiojo turto nuomos sutartį Nr. Ū10-

11 su UAB „Pardavimo automatai“ 2 kv.m. negyvenamosioms patalpoms, esančioms kolegijos 

pastato-kolegijos, adresu Klaipėdos g. 29, Panevėžyje. 

3. Pratęsti 5 (penkerių) metų laikotarpiui valstybės materialiojo turto nuomos sutartį Nr. 

Ū10-8 su UAB „Bitė Lietuva“ 5 kv.m. stogo daliai, esančiai kolegijos pastate-gyvenamajame name 

bendrabutyje, adresu Klaipėdos g. 31, Panevėžyje.  

Taryba patvirtino Panevėžio kolegijos veiklai aktualius pakeitimus  2018 metų pajamų už 

studijas ir kitas teikiamas paslaugas programos išlaidų sąmatoje.  

Penktojo posėdžio metu buvo pristatyti bendros su Kauno technologijos universitetu darbo 

grupės, rengiant šalių bendradarbiavimo ir veiklų optimizavimo, plėtojant orientuotas į praktiką 

magistrantūros ir kitas profesines studijas Panevėžio regione, galimybių studijos, darbo rezultatai. 

Taryba, išklausiusi galimybių studiją ir galimus bendradarbiavimo scenarijus, pritarė tolimesniam 
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Panevėžio kolegijos ir Kauno technologijos universiteto bendradarbiavimui, ieškant optimaliausių ir 

palankiausių sprendimų tiek Panevėžio kolegijai, tiek Kauno technologijos universitetui. 

Šeštas posėdis buvo sušauktas 2018 m. gruodžio 11 d. Šiame posėdyje Antanas Aliušis, 

Panevėžio kolegijos Studentų atstovybės deleguotas naujas Kolegijos studentų atstovybės 

prezidentas, pradėjo eiti Panevėžio kolegijos tarybos nario pareigas.  

Taryba, remdamasi Panevėžio kolegijos tarybos darbo reglamento 5 skyriaus 21 punktu: 

„Tarybos posėdžiai protokoluojami, protokolą pasirašo Tarybos pirmininkas ir sekretorius.  

Prireikus daromas posėdžio garso įrašas.”, priėmė sprendimą kiekvieno posėdžio metu daryti garso 

įrašus. Garso įrašus saugoti atskiroje laikmenoje 2 metus. 

Posėdžio metu Taryba priėmė sprendimą išnuomoti viešojo konkurso būdu 5 (penkerių) 

metų laikotarpiui Panevėžio kolegijos patalpas, esančias Pastate-Valgykloje, Klaipėdos g. 31, 

Panevėžyje  bei pratęsti 2 (dviejų) metų laikotarpiui 2014 m. balandžio 16 d. valstybės materialiojo 

turto nuomos sutartį Nr. Ū10-9 su UAB „POLĖ“. 

Teisininkė E. Čižienė Tarybos narius informavo, kad įsigaliojus teisės aktams, 

reglamentuojantiems darbo apmokėjimą ir kitas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas, 

reikalingi Panevėžio kolegijos darbo apmokėjimo sistemos (toliau-Sistema) 7 punkto, 17 punkto, 49 

punkto pakeitimai bei  pasiūlė galimai pakeisti 11.1.7,11.2, 11.3.1,12.1.4, 12.2, 12.3,12.4 punktus 

nuo 2019 m. sausio 1 d. (patvirtinus pareiginį algos bazinį dydį – 173 eurus). Panevėžio kolegijos 

taryba pritarė nuo 2019 m. sausio 1 d. Panevėžio kolegijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos 

7, 17, 49 punktų pakeitimams; 11.1.7; 11.2; 11.3.1, 12.1.4, 12.2, 12.3, 12.4 punktų galimiems 

(patvirtinus pareiginį algos bazinį dydį – 173 eurus) pakeitimams (žr. 1 priedas).  

Posėdyje Taryba taip pat pritarė pakeitimams 2018 metų pajamų už studijas ir kitas 

teikiamas paslaugas programos išlaidų sąmatoje ir išklausė bendrą informaciją dėl 2018 metų 

Panevėžio kolegijos veiklos prognozuojamo rezultato.   

Taryba analizavo ir svarstė Darbo tarybos raštus. Buvo priimti sprendimai: 

1. Klausimo dėl Tarnybinių koeficientų didinimo Panevėžio kolegijos darbuotojams 

svarstymas atidedamas iki naujos aukštojo mokslo finansavimo tvarkos patvirtinimo. 

2. Siūlyti Darbo tarybai parengti ir pateikti Panevėžio kolegijos tarybai svarstyti 

konkrečius siūlymus dėl darbuotojų pareigybių koeficientų nustatymo kriterijų (dabar esančių 

koeficientų ribose) tobulinimo.  

Posėdžio metu Tarybos nariai leido įsteigti naują mokslininko-tyrėjo etatą Panevėžio 

kolegijoje. Panevėžio kolegijos direktorius dr. Gediminas Sargūnas paaiškino, kad naujas etatas yra 

reikalingas, nes visoms Kolegijoms yra keliamas reikalavimas daugiau vykdyti mokslo taikomųjų 

tyrimų, o šiai dienai Panevėžio kolegijoje nėra kompetentingo specialisto, kuris galėtų vykdyti bei 

organizuoti taikomuosius tyrimus.  
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1 priedas 

 

 

1) Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti  taip:  

„7.Darbuotojų, išskyrus nekvalifikuotus darbininkus, pareiginę algą sudaro darbo 

užmokesčio pastovioji dalis; pastovioji dalis nustatoma pareiginės algos koeficientais. Darbuotojui 

mokama pareiginė alga apskaičiuojama patvirtintos pareiginės algos bazinį dydį* padauginus iš 

nustatyto pareiginės algos koeficiento. Keičiantis teisės aktams, reglamentuojantiems pareiginės 

algos bazinį dydį, keičiasi ir pareiginės algos dydis bei valandinis atlygis“.  

 *Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės 

tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) 

bazinį dydį nustatančių teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

2) Pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:  

„17. Darbuotojo ligos atveju mokama ligos išmoka Lietuvos Respublikos ligos ir 

motinystės socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka. Ligos išmoka, kurią moka darbdavys dvi 

pirmąsias kalendorines nedarbingumo dienas, yra 62,06 procento darbuotojo (išmokos gavėjo) 

vidutinio darbo užmokesčio, apskaičiuoto Lietuvos Respublikos vyriausybės nustatyta tvarka“. 

 

3) Pakeisti 49 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„ 49. Bendras vadovaujantiems Kolegijos darbuotojams skiriamos papildomos darbo 

užmokesčio dalies, priedų už įgytą kvalifikaciją, priemokų už papildomą darbą ar papildomų 

pareigų ar užduočių vykdymą, išskyrus premijas, dydis negali viršyti 50 procentų pareiginės algos 

dydžio, kitiems Kolegijos darbuotojams, tame tarpe dėstytojams, skiriamos papildomos darbo 

užmokesčio dalies, priedų už įgytą kvalifikaciją, priemokų už papildomą darbą ar papildomų 

pareigų ar užduočių vykdymą, išskyrus premijas, dydis negali viršyti  90 procentų pareiginės algos 

dydžio, išskyrus Sistemos 40.5 p. numatytus atvejus.“ 

 

4) Pakeisti 11.1.7 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„11.1.7. Pagalbiniai specialistai. Pareiginės algos koeficientas: 3,393 – 3,597. Pagalbiniais 

specialistais laikoma: 

11.1.7.1. Laborantas; 

11.1.7.2. Kompiuterių technikas; 

11.1.7.3. Elektrotechnikas;  

11.1.7.4. Ūkio techninės priežiūros technikas.“ 
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5) Pakeisti 11.2 punktą ir jį  išdėstyti taip:  

„11.2.  Tarnautojai. Pareiginės algos koeficientas: 3,393 – 4,081. Tarnautojais laikoma: 

11.2.1. Sekretorius; 

11.2.2. Sandėlininkas.“ 

 

6) Pakeisti 11.3.1 punktą ir jį išdėstyti taip:  

„11.3.1.Kvalifikuoti darbininkai. Pareiginės algos koeficientas: 3,393 – 4,081. 

Kvalifikuotais darbininkais laikoma: 

11.3.1.1. Vairuotojas – pagalbinis darbininkas; 

11.3.1.2. Dailidė; 

11.3.1.3. Santechnikas.“ 

 

7) Pakeisti 12.1.4 ; 12.2 punktus ir juos išdėstyti taip:  

„ 12.1.4. Asistentas 4.08 - 4,35“. 

 

„12.2. Dėstytojams, dirbantiems pagal valandinę darbo apmokėjimo formą, už kontaktinio 

ir nekontaktinio darbo valandą mokamas valandinis atlygis (eurais): 

12.2.1. Profesorius – 11,44 – 12,77; 

12.2.2. Docentas – 8,17 – 9,13; 

12.2.3. Lektorius –7,45– 7,56; 

12.2.4. Asistentas – 4,90 – 5,23.“ 

 

8) Pakeisti 12.3 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„12.3. Fakulteto dekano teikimu, dėstytojams, einantiems profesoriaus ar docento pareigas 

įvertinus mokslinės veiklos rezultatus, direktoriaus įsakymu nustatomas konkretus dėstytojo 

pareiginės algos koeficientas. Fakulteto dekano teikimu, dėstytojams, einantiems lektoriaus 

pareigas, įvertinus dėstytojų atestacijos rezultatus, direktoriaus įsakymu nustatomas konkretus 

dėstytojo pareiginės algos koeficientas Sistemos 12.1.3 ir 12.2.3 p. nustatytose ribose, atitinkamai 

nustatant pareigybės kategorijas: 

12.3.1. Lektorius 1 – pareiginės algos koeficientas – 6,20, valandinis atlygis – 7,45 eur. 

12.3.2. Lektorius 2 – pareiginės algos koeficientas – 6,29, valandinis atlygis – 7,56 eur.“ 

 

9) Pakeisti 12.4 punktą ir išdėstyti jį taip:  

„12.4. Fakulteto dekano teikimu, dėstytojams, einantiems asistento pareigas, įvertinus 

dėstytojų atestacijos rezultatus, direktoriaus įsakymu nustatomas konkretus dėstytojo pareiginės 



10 
 

algos koeficientas Sistemos 12.1.4 ir 12.2.4 p. nustatytose ribose, atit inkamai nustatant pareigybės 

kategorijas: 

12.4.1.   Asistentas 1 (neatestuotas) – pareiginės algos koeficientas – 4,08, valandinis 

atlygis –4,90 eur;  

12.4.2.   Asistentas 2 – pareiginės algos koeficientas – 4,35, valandinis atlygis — 5,23  

eur.“.  


