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PANEVĖŽIO KOLEGIJA 

 

KOLEGIJOS TARYBOS POSĖDŽIO NUTARIMAI 

 

2021-03-25 Nr. KT-3 

 

Panevėžys 

 

Posėdis įvyko 2021 m. kovo 25 d. 11.00 val., virtualioje posėdžių auditorijoje. 

 

 

 

SVARSTYTA. Nuomos sutarties pratęsimas. 

NUTARTA. Leisti pratęsti 5 (penkerių) metų laikotarpiui nuomos sutartį Panevėžio 

kolegijos patalpoms, esančioms Panevėžio kolegijos Pastate-Technikos mokyklos I-ajame aukšte, 

adresu Klaipėdos g. 3, Panevėžyje (pastato unikalus Nr. 2794-0005-4069, pažymėjimas plane 8C2p, 

patalpų indeksai 1-7 (28,82 kv. m.), 1-6 (0,75 kv. m.), 1-5 (4,90 kv. m.) ir daliai bendro naudojimo 

patalpų, kurių indeksai 1-3 (2 kv.m. iš 50,31 kv.m.), 1-12 (0,5 kv.m. iš 1,06 kv.m.), 1-13 (0,5 kv.m. iš 

1,27 kv.m)). Nuomojamų patalpų paskirtis – architektūros ir inžinerijos bei su ja susijusios techninių 

konsultacijų veiklai vykdyti. 

 

 

 

SVARSTYTA. Panevėžio kolegijos metinės veiklos ataskaitos už 2020 m. tvirtinimas. 

NUTARTA. Patvirtinti Panevėžio kolegijos metinės veiklos ataskaitą už 2020 m. 

 

 

 

SVARSTYTA. Kandidato į Panevėžio kolegijos direktoriaus pareigas tvirtinimas. 

NUTARTA.  

Patvirtinti kandidatą dr. Gediminą Sargūną į Panevėžio kolegijos direktoriaus pareigas. 

Įpareigoti Tarybos sekretorių, informuoti kandidatą ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo 

dienas iki rinkimų dienos el. paštu apie konkurso tikslią datą, vietą ir laiką. 

 

 

 

 

SVARSTYTA. Kolegijos tarybos sekretoriaus dalyvavimas viešo konkurso Panevėžio 

kolegijos direktoriaus pareigoms eiti posėdyje. 

NUTARTA. Kolegijos tarybos sekretorius dalyvaus viešojo konkurso Panevėžio kolegijos 

direktoriaus pareigoms eiti posėdyje, išskyrus momentą, kai vyks Tarybos narių diskusija dėl 

kandidato. 
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SVARSTYTA. Panevėžio kolegijos direktoriaus rinkimų organizavimas. 

NUTARTA.  

Patvirtinti Panevėžio kolegijos direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo 

tvarkos aprašą su pakeitimais: 

1) keičiant 19 punktą ir išdėstant jį taip: „Rinkimai prasideda ir baigiasi tą pačią dieną. 

Rinkimai gali būti vykdomi ir elektroninio posėdžio metu, naudojant vaizdo konferencijų įrankį 

Zoom. Elektroninio posėdžio metu daromas posėdžio vaizdo ir garso įrašas. Rinkimų tvarka:“ 

2) keičiant 19.4 papunktį ir išdėstant jį taip: „Pasibaigus kandidatų prisistatymams, tarybos 

nariams išdalijami slapto balsavimo biuleteniai (Priedas Nr. 5), kuriuose įrašytos visų kandidatų 

pavardės. Kolegijos tarybos nariai pažymi pavardę kandidato, už kurį balsuoja. Vykdant rinkimus 

elektroninio posėdžio metu, posėdžio pirmininkas pristato elektroninio balsavimo tvarką. Posėdžio 

pirmininkui leidus, Kolegijos Tarybos sekretorius, pradeda slaptą elektroninį balsavimą, įjungiant 

anoniminę Zoom apklausos anketą. Slapto balsavimo biuletenis automatiškai pateikiamas kiekvieno 

posėdyje dalyvaujančio Kolegijos tarybos nario Zoom programos lange. Kolegijos tarybos 

sekretoriui, anoniminės Zoom apklausos valdytojui, balsavimo teisė nėra suteikiama.“ 

3) keičiant 19.5 papunktį ir išdėstant jį taip: „Balsavimą ir balsų skaičiavimą organizuoja 

Kolegijos tarybos posėdžio metu išrinkta balsų skaičiavimo komisija. Vykdant elektroninį balsavimą, 

balsų skaičiavimo komisija nėra renkama. Posėdyje dalyvaujantiems Kolegijos tarybos nariams 

įvykdžius balsavimą, Kolegijos tarybos sekretorius stabdo balsavimą ir pasidalina Zoom programos 

apklausos rezultatų langu. Tarybos pirmininkas skelbia slapto balsavimo rezultatus. Direktorius 

laikomas išrinktu, jei už jį slaptu balsavimu balsuoja ne mažiau kaip 3/5 (trys penktadaliai) visų 

Kolegijos tarybos narių.“ 

 

 

 

 

SVARSTYTA. Viešo konkurso Panevėžio kolegijos direktoriaus pareigoms eiti datos 

nustatymas. 

NUTARTA. Viešas konkursas Panevėžio kolegijos direktoriaus pareigoms eiti vyks 2021 m. 

balandžio 8 d. 11.00 val., elektroninio posėdžio būdu. 

 

 


