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1.SVARSTYTA. Panevėžio kolegijos tarybos narių rinkimų ir įgaliojimų pasibaigimo 

tvarkos aprašo pakeitimų svarstymas. 

NUTARTA. Patvirtinti Panevėžio kolegijos tarybos narių rinkimų ir įgaliojimų pasibaigimo 

tvarkos aprašo pakeitimus. 

 

2.SVARSTYTA. Kandidatų į Panevėžio kolegijos tarybos narius nuo Panevėžio kolegijos 

akademinės bendruomenės kėlimo viešas paskelbimas.  

NUTARTA. Viešai paskelbti, kad vadovaujantis Panevėžio kolegijos tarybos narių 

rinkimų ir įgaliojimų pasibaigimo tvarkos aprašo 14 punktu pradedamas kandidatų nuo Panevėžio 

kolegijos akademinės bendruomenės kėlimas į Panevėžio kolegijos tarybos narius iki 2022 m. 

spalio 3 d. ir iškeltų kandidatų registravimas Personalo ir dokumentų valdymo skyriuje iki 2022 m. 

spalio 17 d.  

 

3. SVARSTYTA. Viešo konkurso (iš Panevėžio Kolegijos personalui ir studentams 

nepriklausančių asmenų) Panevėžio kolegijos tarybos nario pareigoms eiti skelbimo projekto 

svarstymas. 

NUTARTA. Pritarti viešo konkurso Panevėžio kolegijos tarybos nario (iš Panevėžio 

kolegijos personalui ir studentams nepriklausančių asmenų) pareigoms eiti skelbimo projektui: 

Viešasis konkursas (iš Kolegijos personalui ir studentams nepriklausančių asmenų) 

Panevėžio kolegijos tarybos nario pareigoms eiti organizuojamas vadovaujantis Panevėžio kolegijos 

tarybos narių rinkimų ir įgaliojimų pasibaigimo tvarkos aprašu (Aprašas pridedamas). Viešas 

konkursas vyks 2022 m. spalio 26 d., 15.00 val., Panevėžio kolegijoje, 225 auditorijoje (Laisvės 

a. 23, Panevėžys). 

Viešame konkurse gali dalyvauti asmenys, nepriklausantys Panevėžio kolegijos 

personalui ir studentams.  

Kandidatai į Panevėžio kolegijos tarybos narius turi tenkinti šiuos reikalavimus: 

1. Būti nepriekaištingos reputacijos. Nepriekaištingos reputacijos laikomas asmuo, kuris 

atitinka šiuos kriterijus: 

1.1. Jo elgesys atitinka akademinės etikos vertybes – akademinio sąžiningumo, intelektinės 

nuosavybės apsaugos principus. 

1.2. Nėra įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs nusikalstamą veiką. 

1.3. Nebuvo atleistas iš tarnybos ar darbo už drausmės pažeidimus. 

1.4. Nepiktnaudžiauja alkoholiu, nevartoja narkotikų, psichotropinių ar toksinių medžiagų. 

2. Turintis žinių bei gebėjimų, padedančių siekti Panevėžio kolegijos strateginių tikslų ir 

įgyvendinti Panevėžio kolegijos misiją. 

Kandidatais į Panevėžio kolegijos tarybos narius negali būti: 

1. Lietuvos Respublikos Prezidentas, Seimo ir Vyriausybės nariai ir politinio (asmeninio) 

pasitikėjimo valstybės tarnautojai, įstaigų, įmonių ar organizacijų, kuriose aukštoji mokykla 

visuotiniame dalyvių susirinkime turi ne mažiau kaip 50 procentų visų juridinio asmens dalyvių 

balsų, vadovai ir jų pavaduotojai.  

Kandidatai Panevėžio kolegijos Personalo ir dokumentų valdymo skyriui (Panevėžys, 

Laisvės a. 23, 214 kabinetas) turi pateikti šiuos dokumentus: 



1. Prašymą (Aprašo priedas Nr. 2). 

2. Asmens dokumento kopiją. 

3. Kandidato į Panevėžio kolegijos tarybą anketą (Aprašo priedas Nr. 3). 

4. Jei kandidatą rekomenduoja juridinis asmuo, rekomendaciją patvirtinantį dokumentą. 

Dokumentų pateikimo galutinis terminas – 2022 m. spalio 17 d. 17.00 val. 
Papildoma informacija teikiama telefonu (845) 460324, el. paštu kolegija@panko.lt 
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