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2012–2017 m. kadencijos Šiaulių valstybinės kolegijos (toliau – Kolegijos) tarybos 

ataskaita už 2017 m. buvo patvirtinta 2017 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. KTN-19. 

2017–2020 m. kadencijos Kolegijos tarybos sudėtis paskelbta Akademinės tarybos 

2017 m. rugsėjo 27 d. nutarimu Nr. ATN-37: Studentų atstovybės skirtas narys –  Greta Jočytė; 

Kolegijos akademinės bendruomenės skirti nariai: Remigijus Juknevičius, Marius 

Kernagis, habil. dr. Vida Motiekaitytė, dr. Ingrida Vaičiulytė; Kolegijos tarybos nariai, 

nepriklausantys Kolegijos personalui ir studentams: Rolandas Gabrielaitis, UAB „Bodesa“ 

vykdantysis direktorius; Antanas Pauliukas, VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės medicinos 

direktoriaus pavaduotojas chirurgijai, laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas; Daiva 

Šorienė, AB Šiaulių banko administracijos vadovo pavaduotoja, Verslo plėtros tarnybos vadovė; 

Feliksas Alius Valys, Šiaulių verslo inkubatoriaus direktorius.  

2017 m. lapkričio 6 d. įvyko pirmasis naujos kadencijos Kolegijos tarybos 

posėdis. Naujai išrinktą Kolegijos tarybą pasveikino Akademinės tarybos pirmininkė dr. Vitalija 

Gerikienė, direktorė dr. Natalija Šedžiuvienė. Dalyvaujant Akademinės tarybos nariams, Kolegijos 

tarybos nariai pasirašė įsipareigojimus vadovautis Kolegijos ir visuomenės interesais ir sąžiningai 

atlikti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo nustatytas funkcijas. Posėdžio metu 

išrinktas Kolegijos tarybos pirmininkas - Feliksas Alius Valys (2017-11-06 Kolegijos tarybos 

posėdžio protokolas Nr. KT-6). Kolegijos tarybos nutarimais patvirtinti dokumentai: Šiaulių 

valstybinės kolegijos tarybos darbo reglamentas ir Šiaulių valstybinės kolegijos tarybos posėdžių 

planas 2017–2018 m. 

2017 m. gruodžio 14 d. vykusiame Kolegijos tarybos posėdyje svarstytas ir patvirtintas 

Šiaulių valstybinės kolegijos lėšų ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo jais tvarkos aprašas, laikomas galiojančiu nuo 2018-01-01 (Kolegijos tarybos 2017 m. 

gruodžio 14 d. nutarimas Nr. KTN-23). Šiame apraše apibrėžta Kolegijai nuosavybės teise 

priklausančio turto bei kolegijos lėšų sandara, pateiktos esminės nuostatos, susijusios su lėšų bei 

turto valdymu, naudojimu bei disponavimu juo. Posėdyje svarstytas klausimas dėl Kolegijos 

direktoriaus pareiginės algos koeficiento perskaičiavimo, nustatytas Kolegijos direktoriui Lietuvos 

Respublikos Seimo patvirtinto pareiginės algos bazinio dydžio pareiginės algos koeficientas nuo 

2018-01-01.   

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“.  

 

 

 

Pirmininkas     Feliksas Alius Valys 


