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2017–2022 m. kadencijos Kolegijos tarybos sudėtis paskelbta Akademinės tarybos 2017 

m. rugsėjo 27 d. nutarimu Nr. ATN-37. 2021 m. rugsėjo 9 d. vykusiame akademinės bendruomenės 

susirinkime į Kolegijos tarybą buvo išrinkta lektorė Eslanda Mockevičienė (vietoj habil. dr. Vidos 

Motiekaitytės, kurios įgaliojimai nutrūko 2021-08-31, pasibaigus darbo santykiams). Kolegijos 

tarybos sudėties pakeitimas paskelbtas Akademinės tarybos 2021 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 

ATN-18 „Dėl Akademinės tarybos 2017 m. rugsėjo 27 d. nutarimo Nr. ATN-37 „Dėl Šiaulių 

valstybinės kolegijos tarybos sudėties skelbimo‟ pakeitimo‟. 2021 m. spalio 8 d. vykusioje 

neeilinėje Šiaulių valstybinės kolegijos Studentų atstovybės konferencijoje Kolegijos Studentų 

atstovybės prezidente išrinkta Skaistė Kairytė. 

Per 2021 m. įvyko 6 tarybos posėdžiai, priimta 12 nutarimų.  

2021 m. sausio 28 d. vykusiame posėdyje pritarta Šiaulių valstybinės kolegijos (toliau – 

Kolegijos) veiklos gerinimo plano 2014-2020 m. įgyvendinimo ataskaitai, nustatyta Kolegijos 

direktoriaus tarnybinio atlyginimo kintamoji dalis.   

2021 m. kovo 9 d. vykusiame posėdyje priimti nutarimai dėl Kolegijos tarybos 2020 m. 

veiklos ataskaitos patvirtinimo,  Kolegijos 2020 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo, Kolegijos 

2020 m. pajamų ir išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų patvirtinimo, Kolegijos 2021 m. pajamų ir 

išlaidų sąmatų patvirtinimo.  

2021 m. balandžio 29 d. vykusiame posėdyje taryba patvirtino Kolegijos plėtros strategiją 

2021–2030 m. (ŠVK 2030), pagal patvirtintą tvarkaraštį, nutarė vykdyti Kolegijos direktoriaus 

rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo procedūras, įpareigojo atsakingus darbuotojus tinkamai 

paskelbti ir publikuoti informaciją apie direktoriaus rinkimų viešą konkursą, patvirtino Kolegijos 

direktoriaus pareiginius nuostatus.  

2021 m. birželio 22 d. vykusiame posėdyje nutarta patvirtinti kandidatų Kolegijos 

direktoriaus pareigoms eiti sąrašą.  

2021 m. birželio 28 d. išklausius pretendentės į Kolegijos direktoriaus pareigas veiklos 

kolegijoje programą 2021-2026 m., sudarius balsų skaičiavimo komisiją ir patvirtinus balsavimo 

rezultatus, Šiaulių valstybinės kolegijos direktore išrinkta dr. Lina Tamutienė. Posėdyje nutarta 

sudaryti terminuotą darbo sutartį su Lina Tamutiene direktoriaus pareigoms (1 etatas), numatant 

kadencijos laikotarpį nuo 2021-08-02 iki 2026-08-01, tarnybinio atlyginimo koeficientą 18 bei 



atšaukti 2021-07-30 Nataliją Šedžiuvienę iš direktoriaus pareigų ir nutraukti sudarytą darbo sutartį.  

2021 m. rugpjūčio 31 d. vykusiame posėdyje svarstyti Kolegijos organizacinės struktūros 

pakeitimai ir patvirtinta nauja Kolegijos organizacinė struktūra. Susipažinta su Kolegijos Mokslinių 

tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos vystymo kryptimis 2021-2022 m. m. 

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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