
 
 

KOLEGIJOS TARYBOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

 

 

 

 

Kolegijos tarybos funkcijos. Vadovaujantis LR Mokslo ir studijų įstatymu, Kolegijos Taryba 

atlieka šias funkcijas: 

o suderinusi su akademine taryba, teikia Vyriausybei tvirtinti statuto pakeitimus; 

o įvertinusi akademinės tarybos nuomonę, tvirtina direktoriaus pateiktą kolegijos strateginį veiklos 

planą, kuriame apibrėžiama jos misija ir vizija, numato turtinius, finansinius ir žmogiškuosius 

išteklius strateginiam planui įgyvendinti; 

o įvertinusi akademinės tarybos nuomonę, tvirtina direktoriaus teikiamus kolegijos struktūros 

pertvarkos planus, būtinus strateginiam veiklos planui įgyvendinti; 

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 kolegijos direktoriaus rinkimų viešo konkurso 

būdu organizavimo tvarkos aprašą; 

o renka, skiria ir atleidžia direktorių; 

o svarsto ir tvirtina direktoriaus pateiktą kolegijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir tvirtina šios 

sąmatos įvykdymo ataskaitą; 

o tvirtina direktoriaus pateiktą kolegijos metinę veiklos ataskaitą, kurioje aptariamas ir strateginio 

plano įgyvendinimas; 

o suderinusi su akademine taryba, tvirtina kolegijos reorganizavimo arba likvidavimo planus ir 

teikia juos Vyriausybei; 

o rengia metinę savo veiklos ataskaitą ir ją skelbia viešai kolegijos interneto svetainėje, taip pat 

kiekvienais metais iki balandžio 1 dienos ją pristato aukštosios mokyklos bendruomenei; 

o atlieka kitas funkcijas, nustatytas kolegijos statute ir kituose teisės aktuose.  

 

Kolegijos tarybos sudėtis. 2017 m. gegužės 19 d. Akademinės tarybos pirmininkė nutarimu Nr. 

(2.2)-3-7 paskelbė Kauno kolegijos tarybos sudėties pakeitimus – vietoje Kristinos Karinauskaitės Kauno 

kolegijos Tarybos nariu tapo Studentų atstovybės prezidentė Izabelė Rainytė. Kauno kolegijos tarybą iki 

2017 m. spalio 26 d. sudarė: 

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; 

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 Izabelė Rainytė, Kauno kolegijos Studentų atstovybės prezidentė. 

      Šios sudėties Kolegijos taryba 2017 m. gruodžio 3 d. baigė savo penkerių metų kadenciją. 2017 m. 

rugsėjo – spalio mėnesiais vyko naujos sudėties Kolegijos tarybos rinkimai. Nuo 2017 m. spalio 27 d. 

Kolegijos tarybą sudaro (paskelbta Akademinės tarybos pirmininkės 2017 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 

(2.2.)-3-18): 

o dr. Kristina Bespalova, Kauno kolegijos Studijų tarnybos vedėja;  

Kolegijos taryba – kolegijos strateginių reikalų valdymo organas, užtikrinantis jos atskaitomybę 

visuomenei, socialinę atsakomybę bei sparčią ir veiksmingą reakciją į aplinkos pokyčius.  
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o Vidas Butkus, AB „Kauno Baltija“ generalinis direktorius; 

o Saulius Drasutis, AB „Swedbank“ Pietų Lietuvos filialo vadovas; 

o Eduardas Jasas, UAB „SDG“ generalinis direktorius; 

o Izabelė Rainytė, Kauno kolegijos Studentų atstovybės prezidentė; 

o Vitalija Skėruvienė, Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakulteto Administravimo katedros 

lektorė; 

o Donatas Valentinavičius, UAB „KVADRATU LT“ pardavimų ir marketingo direktorius; 

o dr. Inga Valentinienė, Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Pramoninių technologijų katedros 

vedėja;  

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

 

Kolegijos tarybos veikla (posėdžiai ir nutarimai). Kolegijos taryba 2017 metais surengė 9 

posėdžius, iš jų septynis - elektroninius. Posėdžių metu buvo priimta 19 nutarimų1:  

- patvirtintas 2017 m. nebiudžetinių pajamų planas ir 2017 m. nebiudžetinių lėšų išlaidų sąmata 

(2017 m. sausio 31 d., (2.1)-2-1(1)); 

- pritarta Kauno kolegijos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto – kiemo statinių su vartais, 

esančių Kėdainiuose – nurašymui ir likvidavimui dėl fizinio nusidėvėjimo (2017 m. kovo 15 d., 

(2.1)-2-1);   

- patvirtinta Kolegijos tarybos veiklos ataskaita už 2016 metus (2017 m. balandžio 6 d., (2.1)-2-2);   

- patvirtinti Kolegijos tarybos darbo planas 2017 metams, Kolegijos veiklos ataskaita už 2016 

metus, Kolegijos 2016 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita. Pritarta valstybei 

nuosavybės teise priklausančio ir šiuo metu Kauno kolegijos valdomo, kolegijoms funkcijoms 

įgyvendinti nereikalingo nekilnojamojo turto pastato-baseino su kiemo statiniais, esančio 

Mastaičių kaime, perdavimui teisės aktų nustatyta tvarka. Taip pat pritarta valstybei nuosavybės 

teise priklausančio ir šiuo metu Kauno kolegijos valdomo pastato-gyvenamojo namo, esančio 

Geidukonių kaime, nurašymui ir likvidavimui teisės aktų nustatyta tvarka. Patvirtintos 2017 metų 

studijų kainos. Pritarta Humanitarinių studijų centro perkėlimui į Kauną nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. 

Nustatyta Kolegijos direktoriaus kintamoji darbo užmokesčio dalis. (2017 m. balandžio 26 d., 

(2.1)-2-4);   

- patvirtinta Studentų atstovybės sąmata 2017 metams (2017 m. birželio 15 d., (2.1)-2-5);   

- pritarta šio valstybei nuosavybės teise priklausančio ir šiuo metu Kauno kolegijos valdomo, 

tolesnei Kolegijos veiklai nereikalingo nekilnojmojo turto perdavimui VĮ Turto bankui: pastatas-

mokykla, kiemo statiniai ir kiti inžineriniai statiniai, bendrabutis Kėdainiuose (2017 m. liepos 5 d., 

(2.1)-2-6);   

- pritarta šio valstybei nuosavybės teise priklausančio ir šiuo metu Kauno kolegijos valdomo, 

tolesnei Kolegijos veiklai nereikalingo nekilnojmojo turto perdavimui VĮ Turto bankui: pastatas-

arkinis sandėlis, pastatas-sandėlis Kauno r. sav., Jonučių k. (2017 m. rugsėjo 28 d., (2.1)-2-7);   

- pritarta valstybei nuosavybės teise priklausančio ir Kauno kolegijos patikėjimo teise įregistruoto 

visiškai išnykusio nekilnojamojo turto nurašymui (2017 m. spalio 20 d., (2.1)-2-8);   

- Tarybos pirmininku patvirtintas Vidas Butkus, Tarybos sekretore – Inga Stravinskienė. Taip pat 

patvirtintas Tarybos 2018 m. I-ojo pusmečio darbo planas. Tarybos pirmininkas įgaliotas priimti 

sprendimus dėl Kolegijos direktoriaus darbo sutarties sudarymo, vykdymo bei nutraukimo, 

atostogų suteikimo, komandiruočių į užsienio valstybes siuntimo bei direktorių pavaduojančio 

asmens paskyrimo (2017 m. gruodžio 21 d., (2.1)-2-9). 

       Tarybos pirmininkas atstovavo Kolegijos interesams susitikimuose su LR Švietimo ir mokslo 

ministerija. 
 
 

 

                                                           
1 Visi Kolegijos tarybos nutarimai skelbiami Kolegijos interneto svetainėje. 

   


