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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; 

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. 2016 m. gegužės 26 d. Akademinės tarybos pirmininkė I. Spūdytė 

nutarimu Nr. (2.2)-3-11 paskelbė Kauno kolegijos tarybos sudėties pakeitimus – vietoje Justinos 

Jakubavičiūtės Kauno kolegijos Tarybos nariu tapo Studentų atstovybės prezidentė Kristina 

Karinauskaitė. Kauno kolegijos tarybą sudaro: 

o dr. Vytautas Šileikis, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų direktorius iki 2016-12-20;  

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; 

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. 
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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 Kristina Karinauskaitė, Kauno kolegijos Studentų atstovybės prezidentė. 

 

     Kolegijos tarybos veikla (posėdžiai ir nutarimai). Kolegijos taryba 2016 m. surengė 4 posėdžius. 

Posėdžių metu buvo priimti 25 nutarimai1.  

     2016 m. sausio 27 d. vykusiame posėdyje svarstyta Kolegijos administravimo organizacinė struktūra. 

Nuspręsta Tauragės skyrių integruoti į Vadybos ir ekonomikos faulteto sudėtį. Patvirtintos 2016 m. 

Kolegijos sąmatos (studijų ir mokslo plėtros programos išlaidų sąmata, nebiudžetinių pajamų planas, 

nebiudžetinių lėšų išlaidų sąmata). Patvirtinta Kolegijos tarybos veiklos ataskaita už 2015 m. 

     2016 m. balandžio 27 d. patvirtinta 2015 m. Kolegijos veiklos ataskaita bei 2015 m. Kolegijos pajamų 

ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita. Nustatyta Kolegijos direktoriaus kintamoji darbo užmokesčio 

dalis. 

     2016 m. lapkričio 14 d. vykusiame posėdyje pritarta žemės sklypo dalių funkcinių zonų ir servituto 

nustatymo prie UAB „REES investicija“ nuosavybės teise valdomo pastato (A. Mackevičiaus g. 27) 

sąlygoms, sudarant Taikos sutartį. Patvirtinti bendradarbiavimo su UAB „GS Investicija“, tvarkant 

Medicinos fakulteto I-ųjų rūmų žaliąją teritoriją (parką), principai ir sąlygos bei ES projektinių lėšų, 

skirtų studijų įrangai įsigyti, paskirstymo principai. Pavesta Kolegijos administracijai kartu su Kolegijos 

profesine sąjunga apsvarstyti Kolegijos dėstytojų darbo užmokesčio didinimo galimybes bei peržiūrėti ir 

atnaujinti dėstytojų skatinimo sistemą.  

    2016 m. gruodžio 14 d. pritarta Kolegijos statuto pakeitimams. Patvirtinti Kolegijos veiklos strateginio 

plano iki 2020 m. pakeitimai, bendras studijų vietų skaičius 2017 m. (6636), studentų priėmimo vietų 

skaičius 2017 m. (2596). Nuspręsta nestabdyti studentų priėmimo 2017 metais į Leidybos ir spaudos 

technologijų, Interjero ir baldų projektavimo, Želdinių ir jų dizaino studijų programas. Nurodyta 

Kolegijai išsiaiškinti priežastis, sąlygojančias blogėjančią šių studijų programų situaciją, ir numatyti 

tolimesnius jų tobulinimo veiksmus. Pritarta šiems organizacinės valdymo struktūros pakeitimams: 

Technologijų ir kraštotvarkos fakulteto pavadinimas pakeistas į „Technologijų fakultetas“; įkurta 

Aplinkos inžinerijos katedra, sujungiant Geodezijos bei Želdinių ir agrotechnologijų katedras; 

Kompiuterinių technologijų katedros pavadinimas pakeistas į „Informatikos katedrą“; Kėdainių J. 

Radvilos studijų centro pavadinimas pakeistas į „Humanitarinių studijų centras“.  

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Visi Kolegijos tarybos nutarimai skelbiami Kolegijos interneto svetainėje. 

              Tarybos pirmininkas                           Vytautas Šileikis 


