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2020 metus Panevėžio kolegijos taryba pradėjo 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 ir 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. Studentų atstovo pasikeitimas buvo patvirtintas tarybos nutarimu 

2018-12-11, KT-6.  

2020 metais įvyko trys Panevėžio kolegijos Tarybos posėdžiai. Visi posėdžiai vyko nuotoliniu 

būdu. 

Pirmasis Tarybos posėdis įvyko 2020 m. balandžio 17 d., kurio metu buvo svarstomi 8 

klausimai.  

LR Vyriausybei šalyje paskelbus karantiną, dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo 

grėsmės, pirmasis šių metų tarybos posėdis buvo organizuojamas nuotoliniu būdu, vykdant vaizdo 

konferenciją. Dėl ateityje galimų panašių situacijų, buvo koreguojamas ir tvirtinimui teikiamas 

Panevėžio kolegijos Tarybos darbo reglamentas su pakeitimais, kuris tarybos narių bendru sutarimu 

buvo patvirtintas. Priimti Panevėžio kolegijos Tarybos darbo reglamento pakeitimai pateikiami priede 

(žr. Priedas Nr.1).  

Pirmojo posėdžio metu įvyko tarybos nario, studentų atstovo, pasikeitimas.  Klausimą, dėl 

kolegijos tarybos nario pasikeitimo, pristatė kolegijos teisininkė Virginija Gimžauskienė. Justas Kirailis, 

naujasis Panevėžio kolegijos Studentų atstovybės prezidentas, pasirašęs tarybos nario įsipareigojimus, 

pradėjo eiti Panevėžio kolegijos tarybos nario pareigas. 

Posėdžio metu buvo patvirtinti kolegijos veiklai aktualūs dokumentai: 

1. Panevėžio kolegijos metinė veiklos ataskaita už 2019 m. 

2. Panevėžio kolegijos Tarybos veiklos ataskaita už 2019 m. 

3. Valstybės biudžeto ir pajamų už studijas ir kitas teikiamas paslaugas pajamų ir išlaidų 

sąmatų vykdymo už 2019 m ataskaita. 

4. 2020 m. pajamų už studijas ir kitas teikiamas paslaugas pajamų ir išlaidų programų sąmata. 

Posėdyje buvo svarstomas ir Panevėžio kolegijos Statuto projekto tvirtinimas. Po išsamaus 

Erminos Čižienės, studijų programos „Teisė“ komiteto pirmininkės, klausimo pristatymo, buvo nutarta 

teikti LR Vyriausybei tvirtinti Panevėžio kolegijos statuto pakeitimus.  
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2020 m. birželio 4 d. buvo organizuotas antrasis Tarybos posėdis. Jo metu svarstyti 6 

klausimai. Panevėžio kolegijos direktoriaus pavaduotojas mokslui ir plėtrai dr. Donatas Bakšys pristatė 

klausimus: dėl leidimo išnuomoti patalpas viešojo konkurso būdu ir dėl ilgalaikio materialaus turto, 

bibliotekos dokumentų (knygų) nurašymo. Taryba bendru sutarimu leido išnuomoti viešojo konkurso 

būdu 5 (penkerių) metų laikotarpiui Panevėžio kolegijos patalpas, esančias:  

1. Pastate-Technikos mokykloje, adresu Klaipėdos g. 3, Panevėžyje; 

2. Panevėžio kolegijos pastate-gyvenamajame name (bendrabutyje), adresu Klaipėdos g 31, 

Panevėžyje.  

Taip pat Taryba leido nurašyti ilgalaikį materialų turtą, bibliotekos dokumentus (knygas), 

pagal pridedamą patikrintą sąrašą.  

Posėdžio metu buvo svarstytas Panevėžio kolegijos Darbo tarybos pirmininkės Rimos 

Strelčiūnienės pristatytas raštas „Dėl Panevėžio kolegijos veiklos stabilumo užtikrinimo priemonių 

plano 2020/2021 m.m.“. Tarybos nariai, išklausę pranešimą, rekomendavo kolegijos administracijai 

įsigilinti į Darbo tarybos išsakytus siūlymus ir daugiau bendrauti su Darbo taryba bei profesinėmis 

sąjungomis. 

Sekančiu klausimu kolegijos direktorius dr. Gediminas Sargūnas tarybos nariams pristatė 

priemonių planą, kurį įgyvendinus būtų užtikrinamas kolegijos finansinis stabilumas. Po diskusijų buvo 

priimtas sprendimas, jog informacija išklausyta ir Taryba bendru sutarimu išreiškė palaikymą 

tolimesniam šio plano vystymui bei tobulinimui, ieškant naujų sprendimų ir atsižvelgiant į Darbo 

tarybos nuomonę.  

Svarstytinas klausimas, dėl kolegijos valdymo struktūros optimizavimo, sulaukė didelio 

dėmesio tiek iš kolegijos Darbo tarybos, tiek iš pačių tarybos narių. Išklausius šio projekto pristatymą ir 

Darbo tarybos nuomonę buvo priimtas sprendimas netvirtinti Panevėžio kolegijos valdymo struktūros 

optimizavimo projekto, įpareigojant kolegijos direktorių rasti optimalų valdymo struktūros 

optimizavimo variantą, išlaikant  normalų kolegijos bendruomenės mikroklimatą. 

Posėdžio pabaigoje buvo aptartas papildomas klausimas, dėl Panevėžio kolegijos profesinių 

sąjungų atstovų įtraukimo į darbo grupę, esant administracinio ir aptarnaujančio personalo etatų 

mažinimui. Tarybos nariai bendru sutarimu priėmė sprendimą, leidžiantį įtraukti į darbo grupę 

patariamuoju balsu po atstovą iš abiejų profesinių sąjungų, svarstant administracinio ir aptarnaujančio 

personalo etatų mažinimą. 

Trečiasis kolegijos Tarybos posėdis buvo sukviestas 2020 m. gruodžio 4 d.. Posėdžio metu 

svarstyti 8 klausimai. 

Taryba priėmė sprendimus, susijusius su valstybės materialiojo turto nuoma. Buvo nutarta 

viešojo konkurso būdu 5 (penkerių) metų laikotarpiui išnuomoti Panevėžio kolegijos patalpas, esančias 

adresu: 
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1. Laisvės a. 23, Panevėžyje, Pastate-Praktinio mokymo centre. Bendras planuojamas išnuomoti 

plotas 2 kv.m.. Patalpos yra tuščios ir nenaudojamos, planuojama išnuomoti kavos, vandens ar 

maisto aparatams pastatyti. 

2. Klaipėdos g. 3, Panevėžyje, Pastate-Technikos mokykloje. Planuojamas išnuomoti plotas 1 

kv.m.. Patalpos yra tuščios ir nenaudojamos, planuojama išnuomoti kavos, vandens ar maisto 

aparatams pastatyti. 

3. Klaipėdos g. 29, Panevėžyje, Pastate-Kolegijoje. Planuojamas išnuomoti plotas 1 kv.m.. 

Patalpos yra tuščios ir nenaudojamos, planuojama išnuomoti kavos, vandens ar maisto 

aparatams pastatyti. 

4. Klaipėdos g. 31, Panevėžyje, Pastate-Gyvenamajame name (bendrabutyje). Planuojamas 

išnuomoti plotas 10 kv.m.. Patalpos yra tuščios ir nenaudojamos, planuojama išnuomoti 

veiklai, susijusiai su skalbimo paslaugų teikimu kolegijos studentams. 
 

Posėdžio metu taip pat buvo priimtas sprendimas nurašyti fiziškai, morališkai ir techniškai 

pasenusį Panevėžio kolegijos ilgalaikį materialųjį turtą, pagal pridedamus 3 sąrašus. 

Kolegijos teisininkė Virginija Gimžauskienė pristatė posėdžio klausimą, dėl Panevėžio 

kolegijos direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo naujos redakcijos 

tvirtinimo. Taryba, išklausiusi klausimo pristatymą, priėmė sprendimą patvirtinti Panevėžio kolegijos 

direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos Aprašą su Priedais, pakoreguojant 

Aprašo 19.1 punkto formuluotę ir išdėstant ją sekančiai: 19.1. Kolegijos tarybos nariams, pasirašiusiems 

konfidencialumo pasižadėjimus, kandidatų veiklos programos susipažinimui pateikiamos elektroniniu 

būdu prieš 24 valandas iki posėdžio pradžios.   

Trečio posėdžio metu buvo patvirtinti kolegijos veiklai aktualūs dokumentai: 

1. 2020 m. pajamų už studijas ir kitas teikiamas paslaugas programos patikslinta pajamų 

sąmata; 

2. 2020 m. išlaidų už studijas ir kitas teikiamas paslaugas programos sąmata; 

Taip pat tarybos nariai bendru sutarimu pritarė Panevėžio kolegijos administracijos 

pasiūlymui, paskatinti darbuotojus iki 50.0 Eur vertės Kalėdinėmis dovanomis 2020 metais. 

Posėdžio metu tarybos nariams buvo pristatyti 2020 m. studentų priėmimo rezultatai. Kolegijos 

direktorius dr. Gediminas Sargūnas akcentavo, kad šių metų rezultatai yra geresni nei pernai. 2020 

metais priimta 372 studentai, pernai – 351. Studentų priėmimo situaciją apsunkina vis didėjantis 

išvykstančių studijuoti į Vilnių bei Kauną abiturientų skaičius. 2020 m. duomenimis, net 79 % 

Panevėžio miesto abiturientų išvyko į šiuos didmiesčius, o 20 % – pasirinko studijas Panevėžio 

kolegijoje. Bendras priėmimo rezultatas yra geras, bet, direktoriaus teigimu, perspektyvoje dar yra kur 

dirbti, rinka gana didelė, tik reikia ją pasiekti.  
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Paskutiniuoju klausimu buvo svarstomas atnaujintas Panevėžio kolegijos valdymo struktūros 

optimizavimo projektas. Kolegijos direktoriaus dr. Gedimino Sargūno teigimu, projektas būtų 

įgyvendinamas taikant kelių etapų sisteminį modelį, todėl reikėtų: 

1. tobulinti Panevėžio kolegijos veiklos procesinį modelį, įtraukiant visas vidines 

suinteresuotąsias šalis (dėstytojai, administracija, darbo taryba, profesinės sąjungos ir kt.); 

2. diegti Lean vadybos sistemą, kuri padėtų pasiekti rezultatą - būtų optimizuotas visas 

valdymas bei valdymo struktūra; 

3. kelti darbuotojų kvalifikaciją suorganizavus mokymų kursą „Organizacijų vystymo 

strategija – Elgsenos mokslas“. 

Po įvykusių diskusijų projektas nebuvo patvirtintas. Panevėžio kolegijos direktorius ir administracija 

buvo įpareigoti toliau tęsti diskusijas su kolegijos bendruomene, ieškant efektyviausių sprendimų 

valdymo struktūros optimizavimui. Tarybos nariai pritarė kolegijos direktoriaus pasiūlymui, pravesti 

darbuotojams mokymus, dėl organizacinės elgsenos gerinimo. 

 

Panevėžio kolegijos Tarybos posėdžių nutarimai yra viešinami kolegijos tinklapyje, adresu 

http://panko.lt/apie-kolegija/kolegijos-taryba/  

 

 

 

 

 

 

Pirmininkas              Sigitas Gailiūnas 

 

 

 

 

 

Sekretorė               Aušra  Eismontienė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://panko.lt/apie-kolegija/kolegijos-taryba/


6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R I E D A I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Priedas Nr.1 

 

 

Išrašas iš Kolegijos Tarybos posėdžio protokolo 2020-04-17 Nr. KT-1 

 

 

 

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 elektroninės procedūros tvarka. Paprastai posėdžiai 

organizuojami žodinės procedūros tvarka. Elektroniniai posėdžiai gali būti vykdomi elektroniniu paštu 

rašytinės procedūros tvarka ar organizuojant vaizdo konferencijas. Tarybos posėdžiai yra teisėti, jeigu 

juose dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Tarybos narių.“ 

 

2) keičiant 27 punktą ir išdėstant jį taip: „Tarybos posėdis gali būti organizuojamas 

elektroniniu paštu rašytinės procedūros tvarka Tarybos pirmininko iniciatyva dėl klausimo, dėl kurio 

Tarybos nariai gali tik išreikšti savo pritarimą ar nepritarimą pateiktam Tarybos sprendimo projektui:“  

 

3) papildant 28 punktu ir išdėstant jį taip:  

„28. Tarybos posėdis gali būti organizuojamas vykdant elektroninį posėdį vaizdo konferencijos 

būdu. Posėdžio pradžioje kiekvienas dalyvaujantis kolegijos tarybos narys turi save identifikuoti: įjungti 

kamerą ir/ar prisistatyti žodžiu. Tarybos pirmininkas organizuoja balsavimą pasitelkdamas vaizdo 

konferencijos įrankio teikiamas priemones ir skelbia balsavimo rezultatus. Vaizdo konferencijos metu 

daromas posėdžio vaizdo ir garso įrašas.“ 

 

4) papildant 29 punktu ir išdėstant jį taip:  

„29.  Kiekvieno Tarybos posėdžio formą nustato Tarybos pirmininkas.“ 

 


