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

m. rugsėjo 27 d. nutarimu Nr. ATN-37. 2020 m. rugsėjo 15 d. vykusiame akademinės 

bendruomenės susirinkime į Kolegijos tarybą buvo išrinkta lektorė Erika Jonuškienė (vietoj dr. 

Ingridos Vaičiulytės, kuri paskirta eiti dekanės pareigas). Kolegijos tarybos sudėties pakeitimas 

paskelbtas Akademinės tarybos 2020 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. ATN-28 „Dėl Akademinės 

tarybos 2017 m. rugsėjo 27 d. nutarimo Nr. ATN-37 „Dėl Šiaulių valstybinės kolegijos tarybos 

sudėties skelbimo‟ pakeitimo‟. Erika Jonuškienė 2021-01-28 posėdyje pasirašė įsipareigojimą 

vadovautis Šiaulių valstybinės kolegijos ir visuomenės interesais ir sąžiningai atlikti LR mokslo ir 

studijų įstatymo nustatytas funkcijas.   

Per 2020 m. įvyko 3 tarybos posėdžiai, priimta 15 nutarimų. Iš jų du nutarimai buvo 

susiję su direktorės Natalijos Šedžiuvienės prašymu išvykti į komandiruotę užsienyje (Pskove, 

Rusijoje) ir komandiruotės atšaukimu; du nutarimai – suteikti direktorei kasmetines atostogas.   

2020 m. sausio 31 d. vykusiame posėdyje svarstytos Šiaulių valstybinės kolegijos 2019 

m. veiklos ataskaitos: priimti nutarimai dėl Šiaulių valstybinės kolegijos tarybos 2019 m. veiklos 

ataskaitos patvirtinimo ir Šiaulių valstybinės kolegijos 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo, 

2019 m. pajamų ir išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų patvirtinimo, 2020 m. kolegijos pajamų ir 

išlaidų sąmatų patvirtinimo, kolegijos direktoriaus tarnybinio atlyginimo kintamosios dalies 

nustatymo. Posėdyje pritarta kolegijos organizacinės struktūros pakeitimams, išdėstant naują 

redakcija organizacinę struktūrą, patvirtintą 2015 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. KTN-21 „Dėl 

Šiaulių valstybinės kolegijos organizacinės struktūros pakeitimo ir patvirtinimo“. Pritarta Šiaulių 

valstybinės kolegijos dalyvavimui NEOLAiA aljanse.  

2020 m. gegužės 29 d. vykusiame posėdyje taryba pritarė Šiaulių valstybinės kolegijos 

plėtros strategijos 2021–2030 m. rengimo gairėms, patvirtino Šiaulių valstybinės kolegijos 

direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo naują redakciją. Buvo 

nutarta Šiaulių valstybinės kolegijos direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu Lietuvos 



Respublikoje paskelbto karantino ar ekstremaliosios situacijos metu nerengti, Šiaulių valstybinės 

kolegijos direktoriaus rinkimų viešą konkursą organizuoti Lietuvos Respublikoje atšaukus paskelbtą 

karantiną ar ekstremaliąją situaciją. 

2020 m. birželio 29 d. vykusiame posėdyje svarstyti Šiaulių valstybinės kolegijos 

organizacinės struktūros pakeitimai, nutarta patvirtinti pakeitimus ir išdėstyti nauja redakcija 

patvirtintą struktūrą. Svarstytas klausimas dėl Šiaulių valstybinės kolegijos direktorės dr. Natalijos 

Šedžiuvienės kadencijos pabaigos 2020-08-18. Nutarta išmokėti kadencijos pabaigoje (2020-08-18) 

Šiaulių valstybinės kolegijos direktorei Natalijai Šedžiuvienei priemoką ir premiją už indėlį į 

koleginio sektoriaus plėtrą ir nepriekaištingą ilgalaikį darbą Šiaulių valstybinėje kolegijoje; laikyti 

nuo 2020-08-18 Natalijos Šedžiuvienės papildomas Vadybos ir komunikacijos katedros docento 

pareigas (darbo funkcijas) Šiaulių valstybinėje kolegijoje pagrindinėmis, o Šiaulių valstybinės 

kolegijos direktoriaus pareigas (darbo funkcijas) – papildomomis, kurios suėjus kadencijos terminui 

pasibaigia 2020-08-18; laikinai paskirti docentę Nataliją Šedžiuvienę eiti Šiaulių valstybinės 

kolegijos direktoriaus pareigas nuo 2020-08-19 iki Šiaulių valstybinės kolegijos taryba išrinks naują 

direktorių ir jis pradės eiti pareigas, bet ne ilgiau kaip iki 2021-08-18; nustatyti nuo 2020-08-19 

Natalijai Šedžiuvienei už papildomą darbą, t. y. laikinai einant Šiaulių valstybinės kolegijos 

direktoriaus pareigas, pareiginės algos koeficientą ir taikyti nustatytą tarnybinio atlyginimo 

kintamosios dalies dydį. 

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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