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Šiaulių valstybinės kolegijos tarybos (toliau – Kolegijos tarybos) sudėtis:  

 pirmininkė – Vaiva Makštutienė, VšĮ Respublikinės ligoninės medicinos 

direktorė; 

 Saulius Dargužas, Šiaulių profesinio rengimo centro direktorius;  

 Ginta Gerikaitė, lektorė, Sveikatos priežiūros fakulteto dekanė;  

 Stanislovas Grušas, AB „Neaustinių medžiagų fabrikas“ generalinis direktorius; 

 Greta Jočytė, Studentų atstovybės prezidentė, organizacijos komunikacijos studijų 

programos studentė. 

 Virginija Latvėnienė, lektorė, Verslo ir technologijų fakulteto prodekanė;  

 Audronė Ožalienė, lektorė, Kanceliarijos skyriaus vedėja;  

 Alvydas Stulpinas, UAB „Putokšnis“ valdybos pirmininkas, Šiaulių pramonininkų 

asociacijos prezidentas;  

 Rimvydas Tamulaitis, Kurtuvėnų regioninio parko direktorius. 

 

Kolegijos tarybos funkcijos numatytos Šiaulių valstybinės kolegijos statute, darbo 

tvarka apibrėžta Šiaulių valstybinės kolegijos tarybos darbo reglamente. 

Pagrindinė Kolegijos tarybos veiklos forma yra posėdis. 2017 m. iš viso įvyko 5 

(penki) Kolegijos tarybos posėdžiai.  

2017-01-30 vykusiame posėdyje patvirtintos ataskaitos: Šiaulių valstybinės kolegijos 

tarybos 2016 metų veiklos ataskaita, Šiaulių valstybinės kolegijos 2016 m. veiklos ataskaita, 2016 

m. Studijų ir mokslo plėtros programos įvykdymo ataskaita, 2016 m. kolegijos pajamų programos 

įvykdymo ataskaita; pritarta sąmatoms: 2017 m. Studijų ir mokslo plėtros programos sąmatai, 2017 

m. kolegijos pajamų programos sąmatai, 2017 m. kolegijos pajamų papildomai sąmatai (2016 m. 

likutis). 

2017-02-24 vykusiame posėdyje (el. būdu) patvirtinta registracijos įmoka, taikoma 

stojantiesiems į Šiaulių valstybinę kolegiją, prieš pasirašant studijų sutartį. 



2017-04-24 vykusiame posėdyje (el. būdu) patvirtinti Šiaulių valstybinės kolegijos 

metinės studijų kainos 2017 m. dydžiai ir studentų priėmimo į Šiaulių valstybinę kolegiją 2017 

metais skaičiai. 

2017-06-07 vykusiame posėdyje (el. būdu) patvirtintos įmokos už bendrabučio 

nuomos paslaugas. 

2017-10-24 vykusiame posėdyje aptarti kolegijos veiklos rezultatai, patvirtinta nauja 

Šiaulių valstybinės kolegijos organizacinės struktūros redakcija, patvirtinta Šiaulių valstybinės 

kolegijos tarybos 2017 m. veiklos ataskaita. 

 

2017 m. iš viso priimta 19 nutarimų. Kolegijos tarybos nutarimai skelbiami viešai 

kolegijos tinklalapyje, atsakingi kolegijos darbuotojai su jais supažindinami per Dokumentų 

valdymo sistemą „Kontora“.  

 

 

 

Pirmininkė      Vaiva Makštutienė 


