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2021 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; 

Justas Kirailis, Justas Kirailis, Biomedicinos mokslų fakulteto studijų programos „Kineziterapija“, 

KTP-18 akademinės grupės studentas, studentų atstovybės prezidentas. Studentų atstovo 

pasikeitimas buvo patvirtintas tarybos nutarimu 2020-04-17, KT-1.  

2021 metais įvyko 5 (penki) Panevėžio kolegijos Tarybos posėdžiai. Pirmasis posėdis buvo 

organizuotas rašytinės procedūros tvarka, o kiti 4 (keturi) posėdžiai – nuotoliniu būdu, kurių metu 

buvo daromi vaizdo-garso įrašai.  

2021 m. sausio 22 d. elektroniniu būdu, rašytinės procedūros tvarka, Tarybos neeiliniame 

posėdyje (KT-1) buvo svarstomas klausimas, dėl viešo konkurso Panevėžio kolegijos direktoriaus 

pareigoms eiti skelbimo. Kolegijos Taryba nutarė 2021 m. sausio 23 d. skelbti viešą konkursą 

Panevėžio kolegijos direktoriaus pareigoms eiti šalies „Lietuvos rytas“ dienraštyje ir informaciją 

detalizuoti kolegijos tinklapyje www.panko.lt. Tarybos narė Rima Adomaitienė buvo įpareigota nuo 

2021 m. sausio 26 d. iki 2021 m. kovo 2 d., laikantis griežtų konfidencialumo reikalavimų, priimti, 

registruoti ir tinkamai saugoti kandidatų, Panevėžio kolegijos direktoriaus pareigoms eiti, pateiktus 

dokumentus. 

2021 m. sausio 28 d. antrasis Tarybos posėdis (KT-2)  buvo organizuotas nuotoliniu būdu, 

virtualioje posėdžių auditorijoje. Posėdyje svarstyti 7 klausimai. Taryba patvirtino pirmininko 

Sigito Gailiūno pristatytą Tarybos veiklos ataskaitą už 2020 m. Buvo patvirtinti kolegijos veiklai 

aktualūs dokumentai: 

- 2020 m. valstybės biudžeto ir pajamų už studijas ir kitas teikiamas paslaugas pajamų ir 

išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita; 

- 2021 m. pajamų už studijas ir kitas teikiamas paslaugas pajamų ir išlaidų programų 

sąmata. 

- Panevėžio kolegijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema su  pakeitimais. 

- Panevėžio kolegijos Strateginis planas 2021–2026 m. 

Šiame posėdyje buvo patvirtinta kandidatų, į Panevėžio kolegijos direktoriaus pareigas, 

sąrašo tvirtinimo data  2021 m. kovo 25 d..  
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2021 m. kovo 25 d. virtualioje posėdžių auditorijoje buvo organizuotas trečiasis Tarybos 

posėdis (KT-3), kuriame svarstyti 7 klausimai. Kolegijos Taryba bendru sutarimu leido pratęsti 5 

(penkerių) metų laikotarpiui nuomos sutartį Panevėžio kolegijos patalpoms, esančioms Panevėžio 

kolegijos Pastate-Technikos mokyklos I-ame aukšte, adresu Klaipėdos g. 3, Panevėžyje.  

Kolegijos direktorius dr. Gediminas Sargūnas pristatė išsamią metinės veiklos ataskaitą už 

2020 m., kuri Tarybos narių bendru sutarimu buvo patvirtinta.  

Kitu klausimu buvo svarstytas kandidato, į Panevėžio kolegijos direktoriaus pareigas, 

tvirtinimas. Klausimą pristatęs Panevėžio kolegijos Tarybos pirmininkas Sigitas Gailiūnas 

akcentavo, kad dokumentus konkursui pateikė tik vienas kandidatas dr. Gediminas Sargūnas. 

Devynių Tarybos narių pritarimu buvo patvirtinta dr. Gedimino Sargūno kandidatūra. 

 Svarstant Panevėžio kolegijos direktoriaus rinkimų organizavimo klausimą ir atsižvelgiant 

į besitęsiančią šalyje pandeminę situaciją, buvo priimti nutarimai, patvirtinantys Panevėžio 

kolegijos direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo pakeitimus (žr. 1 

priedas). Aprašo pakeitimai įgalino direktoriaus rinkimų vykdymą elektroninio posėdžio būdu, 

naudojant vaizdo konferencijų įrankį Zoom bei darant posėdžio vaizdo-garso įrašą, taip pat buvo 

apibrėžta elektroninio balsavimo tvarka.  

Posėdyje buvo priimtas nutarimas direktoriaus rinkimus organizuoti 2021 m. balandžio 8 

d. ir juos vykdyti elektroninio posėdžio būdu.  

 

2021 m. balandžio 8 d. buvo sukviestas ketvirtasis Tarybos posėdis (KT-4) – Panevėžio 

kolegijos direktoriaus rinkimų posėdis, kuriame svarstyti 2 (du) klausimai. Vadovaujantis Viešo 

konkurso Panevėžio kolegijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašo IV skyriaus 

reikalavimais, buvo vykdomi Panevėžio kolegijos direktoriaus rinkimai. Tarybos pirmininkas 

Sigitas Gailiūnas Tarybos nariams trumpai pristatė direktoriaus rinkimų organizavimo eigą ir 

priminė, kad yra daromas posėdžio vaizdo įrašas. Taip pat akcentavo, kad visi procedūriniai etapai, 

susiję su direktoriaus rinkimu, buvo vykdomi vadovaujantis Aprašu ir laikantis visų nurodytų 

terminų bei reikalavimų. 

Pakviestas prisijungti į nuotolinį posėdį, kandidatas dr. Gediminas Sargūnas pristatė 

Tarybai savo veiklos programą, išskyrė jos viziją, misiją, tikslus, vertybes ir strategiją. Kandidatas 

akcentavo esminius laukiančius iššūkius: išorinį institucinį vertinimą ir akreditaciją; finansinio 

tvarumo užtikrinimą; naudos ir kaštų santykio metodų taikymą kolegijoje; lobistinės veiklos 

inicijavimą ir akademinės bendruomenės intelektualinio potencialo didinimą. Po išsamaus 

programos pristatymo Tarybos nariai kandidatui pateikė klausimus. Buvo domėtasi apie ankstesnės 

veiklos programos neįgyvendintus etapus, apie kolegijos gautas investicijas ir jų panaudojimo 
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galimybes, apie situaciją Kolegijoje dėl studijų turinio skaitmeninimo, apie strategijos parengimą 

intelektualinio potencialo auginimui, aiškinosi tolimesnius bendradarbiavimo su verslo įmonėmis 

žingsnius, užsienio studentų pritraukimo į kolegiją ir kitus klausimus. Kandidatui atsakius į 

klausimus, vyko uždara Tarybos narių diskusija. Pasibaigus diskusijai buvo organizuota 

elektroninio balsavimo procedūra. Įvykus balsavimui Tarybos pirmininkas paskelbė slapto 

balsavimo rezultatus – devyni (100 proc.) Tarybos nariai pritarė, kad Panevėžio kolegijos 

direktoriumi būtų išrinktas dr. Gediminas Sargūnas. Paskelbus slapto balsavimo rezultatus, Tarybos 

pirmininkas Sigitas Gailiūnas pakvietė Tarybos narius atviru balsavimu patvirtinti sprendimą apie 

direktoriaus išrinkimą. Visi devyni Tarybos nariai patvirtino Tarybos pirmininko paskelbtus slapto 

balsavimo rezultatus.  

Šiame posėdyje, vadovaujantis Viešo konkurso Panevėžio kolegijos direktoriaus 

pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašu, Panevėžio kolegijos direktoriumi buvo išrinktas dr. 

Gediminas Sargūnas. 

Svarstant antrąjį klausimą, su kolegijos Taryba buvo suderintas kolegijos direktoriaus 

pareiginės algos koeficientas (18.48) ir priimtas nutarimas naujos terminuotos darbo sutarties 

pasirašymui. Kolegijos Taryba įgaliojo Tarybos pirmininką Sigitą Gailiūną su išrinktu Panevėžio 

kolegijos direktoriumi, per 5 (penkias) darbo dienas po rinkimų rezultato paskelbimo, pasirašyti 

dokumentus, susijusius su direktoriaus darbo sutarties pakeitimais, papildymais ir 

komandiruotėmis. 

2021 m. spalio 22 d. buvo organizuotas penktasis ir paskutinis šių metų virtualus Tarybos 

posėdis (KT-5), kuriame svarstyti 9 klausimai. Šiame posėdyje Vestina Simanavičiūtė, Panevėžio 

kolegijos studentų atstovybės prezidentė, pradėjo eiti Panevėžio kolegijos Tarybos nario pareigas.  

Posėdyje buvo priimtas nutarimas pagal panaudos sutartį perduoti Kauno technologijos 

universitetui Panevėžio kolegijos patikėjimo teise valdomas patalpas, esančias Panevėžyje, 

Klaipėdos g. 3, pastato pirmame aukšte ir patalpas perduoti naudotis nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 

2031 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui. Taip pat buvo leista išnuomoti viešojo konkurso būdu 5 

(penkerių) metų laikotarpiui Panevėžio kolegijos patalpas, esančias Pastate-Technikos mokykloje, 

adresu Klaipėdos g. 3, Panevėžyje, ir dalį bendro naudojimo patalpų. 

Visi devyni Tarybos nariai pritarė bibliotekos dokumentų (knygų, CD), pagal pridedamus 

4 (keturis) sąrašus, ir ilgalaikio materialaus turto, pagal pridedamą 1 (vieną) sąrašą, nurašymui. 

Posėdyje taip pat buvo pritarta 2021 m. pajamų bei išlaidų už studijas ir kitas teikiamas paslaugas 

programos sąmatų pakeitimams.  

Tarybai direktorius dr. Gediminas Sargūnas pristatė informacinio pobūdžio klausimą, 

kuriame apžvelgė reinvestavimo projekto esmę. Įgyvendinus šį projektą būtų suremontuotas 
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Kolegijos IV korpusas, regioninės reikšmės kultūros paveldo objektas, kurio techninis stovis labai 

blogas. Šio pastato remonto finansavimo klausimas spręstųsi, pardavus Margaritos Rimkevičaitės 

profesinio rengimo centro nenaudojamus ir nereikalingus pastatus. Direktoriaus dr. Gedimino 

Sargūno teigimu, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija neprieštarauja ir pritaria šio projekto 

įgyvendinimui, o kolegijai atlikus paruošiamuosius darbus, šis projektas būtų teikiamas tvirtinimui 

LR Vyriausybei. Tarybos nariai palinkėjo sėkmingo projekto veiklų realizavimo. 

 

Panevėžio kolegijos Tarybos posėdžių nutarimai yra viešinami kolegijos tinklapyje, adresu 

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

1) Pakeisti 19 punktą ir išdėstyti 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) Pakeisti 19.4 papunktį ir išdėstyti 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) Pakeisti 19.5 papunktį ir išdėstyti 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.“ 

 

 

 

 

 

 


