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Kolegijos tarybos funkcijos. Vadovaujantis Kauno kolegijos statutu, patvirtintu 2012 m. liepos 18 d. LR 

Vyriausybės nutarimu Nr. 953, Kolegijos Taryba atlieka šias funkcijas: 

o įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, tvirtina Kolegijos viziją ir misiją; 

o įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, teikia Vyriausybei tvirtinti Statuto pakeitimus; 

o įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, tvirtina direktoriaus pateiktą Kolegijos strateginį veiklos 

planą; 

o svarsto ir tvirtina direktoriaus teikiamus Kolegijos struktūros pertvarkos planus; 

o įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, nustato Kolegijos lėšų (taip pat lėšų, skirtų 

administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo jais tvarką; 

o įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, tvirtina direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu 

organizavimo tvarką; 

o renka, skiria ir atleidžia direktorių; 

o nustato Kolegijos administracijos ir kitų darbuotojų parinkimo ir vertinimo principus; 

o tvirtina Kolegijos vidaus tvarkos taisykles; 

o direktoriaus teikimu nustato studijų kainą ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos 

įgyvendinimu, dydžius; 

o įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, nustato bendrą studijų vietų skaičių, atsižvelgdama į 

galimybes užtikrinti studijų ir mokslo, meno veiklos kokybę; 

o svarsto direktoriaus pateiktą Kolegijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir tvirtina šios sąmatos 

įvykdymo ataskaitą; 

o tvirtina direktoriaus pateiktą Kolegijos metinę veiklos ataskaitą; 

Kolegijos taryba – kolegialus valdymo organas, sudarytas iš 9 narių (vieną Kolegijos tarybos 

narį skyrė Studentų atstovybė, 4 narius – kiti akademinės bendruomenės nariai (išskyrus studentus) 

Akademinės tarybos nustatyta tvarka, 4 narius, nepriklausančius Kolegijos personalui ir studentams 

– atrinkus viešo kokurso būdu ir įvertinus Aukštojo mokslo tarybos altiktą kandidatų įvertinimą, 

Akademinės tarybos nustatyta tvarka. 

 



o įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, tvirtina Kolegijos reorganizavimo arba likvidavimo 

planus ir teikia juos Vyriausybei; 

o rengia metinę savo veiklos ataskaitą ir ją skelbia viešai Kolegijos interneto tinklalapyje kasmet iki 

balandžio 1 dienos; 

o atlieka kitas Statute ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.  

Kolegijos tarybos sudėtis. Kauno kolegijos tarybą sudaro: 

o dr. Vytautas Šileikis, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų direktorius;  

o prof. Zigmas Lydeka, Vytauto Didžiojo universiteto rektorius; 

o Vidas Butkus, AB „Kauno Baltija“ generalinis direktorius; 

o Andrius Neniškis, UAB „EVD“ generalinis direktorius; 

o Ona Junevičienė, Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakulteto dekanė; 

o Paulius Baltrušaitis, Kauno kolegijos direktoriaus pavaduotojas plėtrai ir infrastruktūrai; 

o dr. Nijolė Zinkevičienė, Kauno kolegijos direktoriaus pavaduotoja studijoms ir mokslui; 

o Faustas Zubka, Kauno kolegijos studijų aprūpinimo informacija centro vedėjas; 

o Andrius Šimonėlis, Kauno kolegijos Studentų atstovybės prezidentas. 

Kolegijos tarybos posėdžiai ir nutarimai. Kolegijos taryba 2013 m. surengė 13 posėdžių, iš jų 6 

posėdžiai vyko elektroniniu būdu (1 priedas). Posėdžių metu buvo priimti 58 nutarimai
1
, iš kurių 

svarbiausi Kolegijos veiklai buvo šie: 

 patvirtinta atnaujinta Kolegijos strategija iki 2020 metų ir atnaujintas Kolegijos veiklos strateginis 

planas iki 2020 metų; 

 išrinktas naujas Kolegijos direktorius M. Misiūnas penkerių metų kadencijai;  

 patvirtinti Kolegijos darbuotojų parinkimo ir vertinimo principai; 

 patvirtinta Studentų atstovybės ir kitų studentų organizacijų rėmimo tvarka; 

 patvirtinta naujoji  Kolegijos organizacinė struktūra; 

 grąžintas Švietimo ir mokslo ministerijai Kauno kolegijos patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį 

valdomas valstybės turtas, esantis Kauno rajono savivaldybėje, Mastaičių kaime, tikslu perduoti jį 

valdyti, naudoti ir disponuoti juo Lietuvos policijos mokyklai (išskyrus baseiną). 

 patvirtinta Kolegijos lėšų ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo 

jais tvarka. 

 patvirtintos Kolegijos vidaus tvarkos taisyklės. 
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 Visi Kolegijos tarybos nutarimai skelbiami Kolegijos interneto svetainėje. 

              Tarybos pirmininkas                      Vytautas Šileikis 


