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

atlieka šias funkcijas: 

o suderinusi su akademine taryba, teikia Vyriausybei tvirtinti Kolegijos 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. 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 ir taikomųjų mokslų departamento vadovė;  

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 Mantas Gedrimas, Kauno kolegijos Studentų atstovybės prezidentas; 

o Vitalija Skėruvienė, Kauno kolegijos Verslo fakulteto Vadybos ir teisės katedros lektorė; 

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

o dr. Inga Valentinienė, Kauno kolegijos Menų akademijos vadovė;  

o Faustas Zubka, Kauno kolegijos Studijų valdymo sistemos vystymo vadovas, Technologijų 

fakulteto Išmaniųjų sistemų ir robotikos katedros lektorius; 

Nuo 2018 m. birželio 20 d. vietoje Izabelės Rainytės Tarybos nariu paskelbtas Studentų atstovybės 

prezidentas Mantas Gedrimas (Akademinės tarybos pirmininkės 2018-06-20 nutarimas Nr. (2.2.)-3-15).  

Kolegijos tarybos veikla (posėdžiai ir nutarimai). Kolegijos taryba 2018 metais surengė 7 

posėdžius, iš jų du – elektroninius. Posėdžių metu buvo priimti 28 nutarimai1. Pažymėtini šie nutarimai:   

                                                           
1 Visi Kolegijos tarybos nutarimai skelbiami Kolegijos interneto svetainėje. 

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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- patvirtinti Kauno kolegijos darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatai (2018 m. sausio 30 d., (2.1)-2-

1); 

- patvirtinti Kauno kolegijos dėstytojų atlyginimo padidinimo principai (2018 m. sausio 30 d., (2.1)-

2-1); 

- patvirtintas 2018 metų nebiudžetinių pajamų planas ir 2018 metų nebiudžetinių lėšų išlaidų sąmata 

(2018 m. sausio 30 d., (2.1)-2-1); 

- patvirtintas Kolegijos tarybos darbo reglamentas (2018 m. sausio 30 d., (2.1)-2-1); 

- patvirtintos Kauno kolegijos 2017 m. veiklos ataskaita bei 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatos 

įvykdymo ataskaita (2018 m. kovo 14 d., (2.1)-2-2); 

- patvirtintas VšĮ Kauno kolegijos direktoriaus rinkimų tvarkos aprašas bei reglamentuotos rinkimų 

organizavimo procedūros (2018 m. kovo 14 d., (2.1)-2-2); 

- patvirtintas Kauno kolegijos lėšų ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo jais tvarkos aprašas (2018 m. kovo 14 d., (2.1)-2-2); 

- patvirtinta Studentų atstovybės sąmata 2018 metams (2018 m. gegužės 4 d., (2.1)-2-3); 

- išrinktas į VšĮ Kauno kolegijos direktoriaus pareigas Paulius Baltrušaitis (2018 m. gegužės 14 d., 

(2.1)-2-4); 

- patvirtinta nauja Kauno kolegijos organizacinė struktūra (2018 m. birželio 21 d., (2.1)-2-5); 

- atnaujinti Kauno kolegijos darbuotojų parinkimo ir vertinimo principai (2018 m. gruodžio 17 d., 

(2.1)-2-7). 

- suformuota Kauno kolegijos tarybos pozicija dėl Kauno kolegijos veiklos perspektyvų koleginio 

tinklo pertvarkos kontekste (2018 m. gruodžio 17 d., (2.1)-2-7). 

 
 
 

    


