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2017–2020 m. kadencijos Kolegijos tarybos sudėtis paskelbta Akademinės tarybos 
2017 m. rugsėjo 27 d. nutarimu Nr. ATN-37. Nuo 2018-10-10 Studentų atstovybės skirtas narys – 
Egidija Šalčiūnaitė, Studentų atstovybės prezidentė, BA17 grupės studentė (vietoj Amandos 
Jasotytės).    

Per 2018 m. įvyko 5 tarybos posėdžiai, iš jų du vykdyti kaip pasitarimai, apklausiant 
tarybos narius elektroniniu paštu (vadovaujantis Šiaulių valstybinės kolegijos tarybos darbo 
reglamento 43 punktu). Kolegijos taryba per 2018 m. priėmė 15 nutarimų. Iš jų trys nutarimai buvo 
skirti tenkinti direktorės Natalijos Šedžiuvienės prašymus išvykti į komandiruotes užsienyje, keturi 
– suteikti direktorei kasmetines atostogas. Su tarybos pirmininku Feliksu Aliumi Valiu suderinta 20 
tarnybinių pranešimų dėl direktorės išvykimo į komandiruotes Lietuvoje.  

2018 m. sausio 29 d. vykusiame posėdyje svarstyti Šiaulių valstybinės kolegijos 
strateginio veiklos plano 2016–2018 m. įgyvendinimo rodikliai, Šiaulių valstybinės kolegijos 
dėstytojų atlyginimo didinimo klausimai, nustatytas kolegijos direktoriaus tarnybinio atlyginimo 
kintamosios dalies dydis, priimti nutarimai dėl Šiaulių valstybinės kolegijos tarybos 2017 m. 
veiklos ataskaitos patvirtinimo ir Šiaulių valstybinės kolegijos 2017 m. veiklos ataskaitos 
patvirtinimo. 

2018 m. kovo 7 d. posėdyje priimti nutarimai dėl 2017 m. Studijų ir mokslo plėtros 
programos sąmatos ir kolegijos pajamų programos sąmatos įvykdymo ataskaitų patvirtinimo, 2018 
m. kolegijos pajamų programos sąmatų patvirtinimo, pritarimo 2018 m. Studijų ir mokslo plėtros 
programos sąmatai. 

2018 m. kovo 19 d. pasitarime, vykdytame elektroniniu būdu, priimtas nutarimas 
pritarti valstybės turto (dalies administracinio pastato, esančio Mažeikiuose) patikėjimo sutarties 
nutraukimui. 

Kolegijos tarybos pirmininkas Feliksas Alius Valys, kolegijos direktorė dr. Natalija 
Šedžiuvienė ir studentų atstovė Egidija Šalčiūnaitė 2018 m. balandžio 17 d. dalyvavo susitikime su 
Švietimo ir mokslo ministre Jurgita Petrauskiene, viceministru Giedriumi Viliūnu, Kolegijų 
vertinimo komisijos nariais. Susitikimo metu buvo aptarti aktualūs kolegijų veiklos klausimai, 
Lietuvos valstybinių kolegijų būklė šalies, regiono, švietimo sektoriaus, ūkio, demografinės, 
socialinės aplinkos kontekste.    

2018 m. gegužės 4 d. pasitarime, vykdytame elektroniniu būdu, priimtas nutarimas 
pritarti patalpų (pastate Muziejaus g. 29A, Telšiai) eksploatavimo sutarties nutraukimui. 

2018 m. rugsėjo 13 d. vykusiame posėdyje priimtas nutarimai dėl Šiaulių valstybinės 
kolegijos organizacinės struktūros pakeitimo, dėl Šiaulių valstybinės kolegijos tarybos 2014 m. 
vasario 4 d. nutarimo Nr. KTN-9, 2015 m. rugpjūčio 27 d. nutarimo Nr. KTN-23, 2017 m. vasario 
24 d. nutarimo Nr. KTN-6, 2017 m. birželio 7 d. nutarimo Nr. KTN-13 pripažinimo netekusiais 
galios.             



Kolegijos tarybos pirmininkas F. A. Valys, kolegijos direktorė dr. N. Šedžiuvienė 
2018 m. spalio 30 d. dalyvavo susitikime su Švietimo ir mokslo ministre J. Petrauskiene dėl 
kolegijų veiklos rezultatų ir perspektyvų aptarimo. 

 Kolegijos tarybos funkcijos numatytos Šiaulių valstybinės kolegijos statute, darbo 
tvarka apibrėžta Šiaulių valstybinės kolegijos tarybos darbo reglamente. Kolegijos tarybos 
nutarimai skelbiami viešai Kolegijos tinklalapyje, atsakingi Kolegijos darbuotojai su jais 
supažindinami per Dokumentų valdymo sistemą „Kontora“.  
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