PANEVĖŽIO KOLEGIJOS TARYBOS
2019 METŲ
VEIKLOS ATASKAITA

2020 m.
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2019 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 dekanė; Reda
Jonušauskienė, Socialinių mokslų fakulteto lektorė; Rima Adomaitienė, Biomedicinos mokslų
fakulteto lektorė; Antanas Aliušis, Technologijos mokslų fakulteto studijų programos „Informacinės
technologijos“, IS-17 akademinės grupės studentas, Studentų atstovybės prezidentas.

2019 m. įvyko penki Panevėžio kolegijos tarybos posėdžiai.
Pirmasis tarybos posėdis vyko 2019 m. vasario 6 d., kurio metu buvo svarstoma 10
klausimų.
Buvo patvirtinti veiklos už 2018 m. dokumentai:
1. Panevėžio kolegijos metinė veiklos ataskaita už 2018 m.
2. Panevėžio kolegijos tarybos veiklos už 2018 m. ataskaita.
3. Valstybės biudžeto ir pajamų už studijas ir kitas teikiamas paslaugas pajamų ir išlaidų
sąmatų vykdymo už 2018 m ataskaita.
4. 2019 m. pajamų už studijas ir kitas teikiamas paslaugas pajamų (patikslintą) ir išlaidų
programų sąmata.
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 Tarybos nariams pristatė šiuo metu galiojančius
strateginio veiklos plano rodiklius, kurie turėtų būti koreguojami ir pateikė galimą rodiklių
patikslinimo ir koregavimo projektą.
Posėdžio metu buvo leista nurašyti studentų 3027,21 euro įsiskolinimą už studijas pagal
pateiktą sąrašą ir 794,14 euro įsiskolinimą už kitas paslaugas ir prekes pagal pateiktą sąrašą. Taip pat
buvo išklausyta informacija apie Panevėžio kolegijos Vidaus audito grupės atliktą vidinį auditą.
Tarybos narių bendru sutarimu buvo priimtas sprendimas nurašyti fiziškai, morališkai ir
techniškai pasenusį Panevėžio kolegijos ilgalaikį materialųjį turtą, kurių 2 ilgalaikio materialaus turto
sąrašai buvo pridedami.
Pirmojo posėdžio metu Taryba pritarė Darbo tarybos siūlymui, sudaryti darbo grupę
Panevėžio kolegijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos tobulinimui ir iki 2019 m. lapkričio 5 d.
pateikti Kolegijos tarybos svarstymui konkrečius siūlymus, dėl Darbuotojų darbo apmokėjimo
sistemos tobulinimo.
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2019 m. kovo 21 d. įvyko antrasis Kolegijos tarybos posėdis. Šio posėdžio metu buvo
svarstytas papildomos darbo užmokesčio dalies mokėjimas Kolegijos direktoriui dr. Gediminui
Sargūnui. Įvertinus 2019 m. vasario 20 d. Panevėžio kolegijos darbdavio atstovų ir Panevėžio
kolegijos profesinių sąjungų atstovų posėdyje (prot. Nr. PSI-7) priimtus sprendimus, buvo nutarta nuo
2019-03-01 iki 2019-08-31 Kolegijos direktoriui dr. Gediminui Sargūnui, kaip ir kitiems kolegijos
administracijos darbuotojams, mokėti 5,89 proc. papildomą darbo užmokesčio dalį. Taip pat Tarybos
narių bendru sutarimu buvo priimtas sprendimas - nesant Panevėžio kolegijos tarybos pirmininkui
Sigitui Gailiūnui, įgalioti tarybos pirmininko funkcijas atliekančiam asmeniui, pasirašyti visus su
darbo užmokesčio skyrimu ir mokėjimu Kolegijos direktoriui susijusius dokumentus.
Susidarius poreikiui skubos tvarka spręsti iškilusius klausimus buvo pasiūlyta priimti
sprendimus elektroniniu paštu. Nutarta papildyti Panevėžio kolegijos tarybos darbo reglamentą.
Priimti Panevėžio kolegijos tarybos darbo reglamento pakeitimai pateikti priede (žr. 1 priedas).
Trečiasis posėdis buvo sukviestas 2019 m. gegužės 15 d. Šio posėdžio metu Taryba nutarė
leisti kolegijai išnuomoti viešojo konkurso būdu 5 (penkerių) metų laikotarpiui Panevėžio kolegijos
patalpas, esančias Pastate-Kolegijoje, Klaipėdos g. 29, Panevėžyje. Bendras iš viso planuojamas
išnuomoti patalpų plotas 568,58 kv.m. Nuomojamų patalpų paskirtis – konsultavimo ir mokymo
paslaugų teikimas, žmonių sveikatos priežiūra, socialinis darbas (nesusijęs su apgyvendinimu), grožio
paslaugų teikimas, kolegijos studentų konsultavimas studijų dalykų praktiniais klausimais ir studentų
praktikos atlikimas. Taryba taip pat leido nurašyti studentų 2009 m. kovo 31 d. 451,80 eurų
įsiskolinimą už studijas pagal pateiktą sąrašą.
Taryba pritarė naujos pareigybės – vyriausiojo teisininko įsteigimui, nustatant terminuotą
vyriausiojo teisininko funkcijų vykdymą, t.y. iki ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 31 d. Taip pat buvo
nutarta parengti vyriausiojo teisininko ir teisininko pareigybės aprašymus, įvertinant poreikį vykdyti
viešųjų pirkimų prevencinę kontrolę. Įvertinus laikinus struktūrinius pokyčius, Kolegijos taryba nutarė
Panevėžio kolegijos valdymo struktūros nekeisti. Tarybos nariams leidus įsteigti mokslininko-tyrėjo ir
vyriausiojo teisininko etatus, Panevėžio kolegijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemoje turėjo būti
įtraukti numatyti papildymai 10.5.4. ir 10.5.5. punktais, išdėstant juos taip: „10.5.4. Mokslininkastyrėjas“, „10.5.5. Vyriausiasis teisininkas“. Šiems papildymams Taryba pritarė.
2019 m. liepos 5 d. įvyko ketvirtasis Panevėžio kolegijos Tarybos posėdis. Rašytinės
procedūros tvarka – elektroniniu būdu buvo svarstomas klausimas, dėl Panevėžio kolegijos struktūros
pertvarkos, įsteigiant vyriausiojo teisininko pareigybę. Įvertinus Darbo tarybos nuomonę bei
aplinkybes, susijusias su nuolatinių teisinio darbo funkcijų Panevėžio kolegijoje vykdymu, buvo
nutarta pereinamuoju laikotarpiu laikinai, bet ne ilgiau kaip iki 2019-12-31 padidinti teisininko etato
apimtis nuo 0,5 iki 1,5 etato, nesteigiant vyr. teisininko pareigybės. Nuo 2020 m. sausio 1 d. Kolegijos
teisininko etatas paliekamas 1 etato apimties ir Panevėžio kolegijos valdymo struktūra - nekeičiama.
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2019 m. gruodžio 4 d. įvyko penktasis kolegijos tarybos posėdis. Jo metu buvo svarstytas
Panevėžio kolegijos tarybos sekretoriaus paskyrimas. Nutarta, jog Inetos Pučkytės nėštumo ir
gimdymo bei vaiko priežiūros atostogų metu, Panevėžio kolegijos tarybos sekretorės pareigas nuo
2020 m. sausio 2 d. pradeda eiti Aušra Eismontienė, Technologijos mokslų fakulteto praktinio
mokymo vadovė.
Posėdžio metu priimtas sprendimas leisti išnuomoti viešojo konkurso būdu Panevėžio
kolegijos pastato-Technikos mokyklos patalpas, esančias adresu Klaipėdos g. 3. Bendras planuojamų
išnuomoti patalpų plotas - 24,14 kv.m. Numatomas nuomos terminas - 5 metai.
Tarybos nariams posėdžio metu buvo detaliai pristatytos 2019 m. pajamų už studijas ir kitas
teikiamas paslaugas programos patikslintos pajamų bei išlaidų sąmatos. Tarybos nariai bendru
sutarimu pritarė pakeitimams 2019 metų pajamų už studijas ir kitas teikiamas paslaugas programos
pajamų ir išlaidų sąmatose.
Penktojo posėdžio metu buvo svarstytas iš LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos gautas
raštas, kuriame nurodyta, jog Ministerija gavo anoniminį skundą, dėl įvairių galimai Panevėžio
kolegijoje daromų pažeidimų. Komisijos išanalizuota situacija nesuteikė pagrindo tvirtinti, kad buvo
pažeidžiami teisės aktai. Pastebėta, kad taisytinų dalykų būta, todėl Komisija suformulavo tam tikrus
pasiūlymus Kolegijai. Įvertinus gautus tyrimo rezultatus Tarybos nariai bendru sutarimu pritarė LR
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai paruoštam atsakymui, Komisijos pateiktoms išvadoms bei
rekomendacijoms,

skirtoms

Kolegijos

administracijai

ir

pasiūlymui

informuoti

Kolegijos

bendruomenę. Buvo nutarta:
1. Pateikti LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai atsakymą atsižvelgiant į rašte minimų
faktų ir situacijos analizės metu gautus rezultatus.
2. Kolegijos administracijai atsižvelgti į Komisijos (sudarytos 2019 m. lapkričio 4 d.
Panevėžio kolegijos direktoriaus įsakymu Nr. V1-212 Ministerijos rašte minimų faktų analizei atlikti)
rekomendacijas.
3. Rekomenduoti Kolegijos administracijos darbuotojams skelbti viešai informaciją apie
priėmimo valandas.
4. Informuoti Kolegijos bendruomenę elektroniniu būdu apie esamą situaciją Panevėžio
kolegijoje.
Tęsiant posėdį buvo svarstytinas iš Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos ir
Panevėžio kolegijos bendruomenės profesinės sąjungos 2019 m. lapkričio mėn. 22 d. gautas
kreipimasis, dėl Panevėžio kolegijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos derinimo ir vykdymo
proceso. Išklausius profesinių sąjungų poziciją ir informaciją, Kolegijos darbuotojų darbo apmokėjimo
sistema Tarybos narių buvo paliekama galioti tokia, kokia buvo tai dienai patvirtinta iki kol baigsis
Kolektyvinės sutarties galiojimo laikas ir Profesinės sąjungos derybų metu su Darbdaviu priims
sprendimus dėl Kolektyvinės sutarties pratęsimo.
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Paskutiniuoju klausimų buvo svarstytas Panevėžio kolegijos darbuotojų darbo
apmokėjimo sistemos 9, 11, 11.1, 46, 59, 61, 62, 63 punktų keitimas; 11.1.2, 11.2, 11.3.1, 12.2, 12.3,
12.4 punktų galimas keitimas; pakeitimas (Panevėžio kolegijos darbuotojų darbo apmokėjimo
sistemos papildymas 2 priedu). Taryba nutarė pritarti nuo 2020 m. sausio 1 d. Panevėžio kolegijos
darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos 11.1.7, 11.1.8, 11.2, 11.3.1, 12.2, 12.3, 12.4 punktų
pakeitimams, kurie susiję su Teisės aktų, reglamentuojančių darbo apmokėjimą, pasikeitimais
(patvirtinus pareiginį algos bazinį dydį – 176 eurus, patvirtinus minimalią mėnesinę algą - 607 eurus),
o kitų teikiamų Panevėžio kolegijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos pakeitimų, atsižvelgiant į
Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos ir Panevėžio kolegijos bendruomenės profesinės
sąjungos 2019-11-22 kreipimąsi, nesvarstyti. Išsamus šio klausimo nutarimas pateikiamas priede (žr.
2 priedas).

Panevėžio kolegijos Tarybos posėdžių nutarimai yra viešinami kolegijos tinklapyje,
adresu http://panko.lt/apie-kolegija/kolegijos-taryba/

Pirmininkas

Sigitas Gailiūnas

Sekretorė

Aušra

Eismontienė
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PRIEDAI
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1 priedas
Išrašas iš Kolegijos Tarybos posėdžio protokolo
2019-03-21 Nr. KT-2
SVARSTYTA. Panevėžio kolegijos tarybos darbo reglamento koregavimas ir papildymas.
NUTARTA: Patvirtinti Panevėžio kolegijos Tarybos darbo reglamentą su pakeitimais:
1) keičiant 20 punktą ir išdėstant jį taip: „Pagrindinė Tarybos darbo forma yra posėdis.
Posėdžiai gali būti organizuojami žodinės ar rašytinės procedūros tvarka. Paprastai posėdžiai
organizuojami žodinės procedūros tvarka. Tarybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne
mažiau kaip du trečdaliai Tarybos narių.“
2) papildant 27 punktu ir išdėstant jį taip:
„27. Tarybos posėdis gali būti organizuojamas rašytinės procedūros tvarka Tarybos pirmininko
iniciatyva dėl klausimo, dėl kurio Tarybos nariai gali tik išreikšti savo pritarimą ar nepritarimą
pateiktam Tarybos sprendimo projektui:
27.1. Sprendimą dėl Tarybos posėdžio organizavimo rašytinės procedūros tvarka Tarybos
pirmininkas priima ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo klausimui svarstyti reikalingų dokumentų
gavimo dienos ir paveda Tarybos sekretoriui organizuoti Tarybos posėdį rašytinės procedūros tvarka.
27.2. Sekretorius elektroniniu paštu Tarybos nariams, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo
Tarybos pirmininko sprendimo organizuoti Tarybos posėdį rašytinės procedūros tvarka priėmimo
dienos išsiunčia: Tarybos sprendimo projektą, visus reikalingus dokumentus dėl klausimo sprendimo ir
Tarybos nario balsavimo lapą (1 priedas).
27.3. Visi reikalingi dokumentai dėl klausimo sprendimo laikomi pateiktais nuo jų išsiuntimo
elektroniniu paštu Tarybos nariams dienos.
27.4. Tarybos nariai per 5 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo dienos savo pritarimą ar
nepritarimą Tarybos sprendimo projektui išreiškia užpildydami Tarybos nario balsavimo lapą
(1 priedas) ir elektroniniu paštu išsiųsdami jį Tarybos sekretoriui.
27.5. Tarybos nariui per nustatytus terminus neužpildžius ir neišsiuntus sekretoriui Tarybos
nario balsavimo lapo laikoma, kad jis nedalyvavo priimant Tarybos sprendimą.
27.6. Nepasibaigus nustatytam procedūros terminui ir gavus ne mažiau kaip du trečdalius visų
Tarybos narių užpildytus Tarybos nario balsavimo lapus, kuriuose pritarimas arba nepritarimas
išreikštas ne mažiau kaip dviem trečdaliais Tarybos narių balsų dauguma, laikoma, kad sprendimas,
priimtas arba nepriimtas ir priimtą sprendimą Tarybos pirmininkas gali pasirašyti nelaukiant nustatyto
termino pabaigos. Tarybos sekretorius, Tarybos pirmininkui priėmus sprendimą, per 2 (dvi) darbo
dienas informuoja Tarybos narius apie priimtą sprendimą.
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2 priedas
Išrašas iš Kolegijos Tarybos posėdžio protokolo
2019-12-04 Nr. KT-5
SVARSTYTA. Panevėžio kolegijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos 9, 11, 11.1, 46,
59, 61, 62, 63 punktų keitimas; 11.1.2, 11.2, 11.3.1, 12.2, 12.3, 12.4 punktų galimas
keitimas; pakeitimas (Panevėžio kolegijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos papildymas 2
priedu).
NUTARTA:
1. Pritarti nuo 2020 m. sausio 1 d. Panevėžio kolegijos darbuotojų darbo apmokėjimo
sistemos 11.1.7, 11.1.8, 11.2, 11.3.1, 12.2, 12.3, 12.4 punktų pakeitimams, kurie susiję su Teisės aktų,
reglamentuojančių darbo apmokėjimą, pasikeitimais (patvirtinus pareiginį algos bazinį dydį – 176
eurus, patvirtinus minimalią mėnesinę algą - 607 eurus):
1.1. Pakeisti 11.1.7 punktą ir išdėstyti jį taip:
11.1.7. Pagalbiniai specialistai. Pareiginės algos koeficientas: 3,711 – 4,059. 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.

1.2. Pakeisti 11.1.8 punktą ir išdėstyti jį taip:
11.1.8. Kiti specialistai. Pareiginės algos koeficientas: 3,761 – 5,872. Kitais specialistais
laikoma:
11.1.8.1. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas – personalo specialistas;
11.1.8.2. Archyvaras;
11.1.8.3. Ūkvedys.
1.3. Pakeisti 11.2 punktą ir jį išdėstyti taip:
11.2. Tarnautojai. Pareiginės algos koeficientas: 3,711 – 4,195. Tarnautojais laikoma:
11.2.1. Sekretorius;
11.2.2. Sandėlininkas.
1.4. Pakeisti 11.3.1 punktą ir jį išdėstyti taip:
11.3.1.Kvalifikuoti darbininkai. Pareiginės algos koeficientas: 3,711 – 4,195. Kvalifikuotais
darbininkais laikoma:
11.3.1.1. Vairuotojas – pagalbinis darbininkas;
11.3.1.2. Dailidė;
11.3.1.3. Santechnikas.
1.5. Pakeisti 12.2 punktą ir išdėstyti jį taip:
12.2. Dėstytojams, dirbantiems pagal valandinę darbo apmokėjimo formą, už kontaktinio ir
nekontaktinio darbo valandą mokamas valandinis atlygis (eurais):
12.2.1. Profesorius – 13,73-15,33;
12.2.2. Docentas – 9,81-10,96;
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12.2.3. Lektorius –8,94-9,07;
12.2.4. Asistentas – 5,89-6,27.
1.6. 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 – 7,316, valandinis atlygis – 8,94 eur.
12.3.2. Lektorius 2 – pareiginės algos koeficientas – 7,423, valandinis atlygis – 9,07 eur.
1.7. 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 algos
koeficientas Sistemos 12.1.4 ir 12.2.4 p. nustatytose ribose, atitinkamai nustatant pareigybės
kategorijas:
12.4.1. Asistentas 1 (neatestuotas) – pareiginės algos koeficientas – 4,815, valandinis atlygis
–5,89 eur;
12.4.2. Asistentas 2 – pareiginės algos koeficientas – 5,133, valandinis atlygis — 6, 27 eur.

2. Atsižvelgiant į Panevėžio kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos ir Panevėžio kolegijos
bendruomenės profesinės sąjungos 2019-11-22 kreipimąsi, kitų teikiamų Panevėžio kolegijos
darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos pakeitimų nesvarstyti.

