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PATVIRTINTA 

Marijampolės kolegijos tarybos 

2021-03-17 nutarimu Nr. KT-1     

 

 

KOLEGIJOS TARYBOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Kolegijos taryba – kolegijos strateginių reikalų valdymo organas, užtikrinantis jos atskaitomybę 

visuomenei, socialinę atsakomybę bei sparčią ir veiksmingą reakciją į aplinkos pokyčius. 

 
KOLEGIJOS TARYBOS FUNKCIJOS.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 27 straipsnio nuostatomis1, Kolegijos 

Taryba atlieka šias funkcijas:  

• suderinusi su akademine taryba, teikia Vyriausybei tvirtinti kolegijos statuto pakeitimus; 

• įvertinusi akademinės tarybos nuomonę, tvirtina direktoriaus pateiktą aukštosios mokyklos strateginį 

veiklos planą, kuriame apibrėžiama jos misija ir vizija, numato turtinius, finansinius ir 

žmogiškuosius išteklius strateginiam planui įgyvendinti; 

• įvertinusi akademinės tarybos nuomonę, tvirtina direktoriaus teikiamus aukštosios mokyklos 

struktūros pertvarkos planus, būtinus strateginiam veiklos planui įgyvendinti; 

• įvertinusi akademinės tarybos siūlymus, nustato aukštosios mokyklos lėšų (taip pat lėšų, skirtų 

administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo jais tvarką; 

• įvertinusi akademinės tarybos siūlymus, tvirtina aukštosios mokyklos direktoriaus rinkimų viešo 

konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašą; 

• renka, skiria ir atleidžia direktorių; 

• svarsto ir tvirtina direktoriaus pateiktą aukštosios mokyklos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir 

tvirtina šios sąmatos įvykdymo ataskaitą; 

• tvirtina direktoriaus pateiktą aukštosios mokyklos metinę veiklos ataskaitą, kurioje aptariamas ir 

strateginio plano įgyvendinimas; 

• suderinusi su akademine taryba, tvirtina aukštosios mokyklos reorganizavimo arba likvidavimo 

planus ir teikia juos Vyriausybei; 

• rengia metinę savo veiklos ataskaitą ir ją skelbia viešai aukštosios mokyklos interneto svetainėje, 

taip pat kiekvienais metais iki balandžio 1 dienos ją pristato aukštosios mokyklos bendruomenei; 

• atlieka kitas funkcijas, nustatytas aukštosios mokyklos statute ir kituose teisės aktuose. 

 
KOLEGIJOS TARYBOS SUDĖTIS 2020 METŲ PABAIGOJE.  

 

Tarybos pirmininkė: 

prof. dr. Snieguolė Matulienė – Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademijos 

dekanė, atstovaujanti šalies aukštąjį mokslą. 

 

Tarybos pirmininko pavaduotojas:  

Kęstutis Svitojus, atstovaujantis regiono socialinius partnerius. 

 

 
1 Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas, 2009 m. balandžio 30 d. Nr. XI-242 [prieiga: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.343430/GPPKEFIUCM ] .   

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.343430/GPPKEFIUCM
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.343430/GPPKEFIUCM
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Tarybos nariai: 

Arvydas Bekeris – Marijampolės sav. Administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo sk. 

vedėjas – vyriausiasis architektas; 

Vladas Beržanskis – Marijampolės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto dekanas, lektorius, 

atstovaujantis socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupes ar 

atitinkamus dėstomuosius dalykus; 

Rimas Bradūnas – Marijampolės kolegijos lektorius, atstovaujantis humanitarinių mokslų, teisės 

studijų krypčių grupes ar atitinkamus dėstomuosius dalykus; 

Valė Sorakaitė – Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto lektorė 

atstovaujanti ugdymo mokslų, sporto, sveikatos mokslų studijų krypčių grupes ar atitinkamus 

dėstomuosius dalykus; 

Edvinas Šalčiūnas – Marijampolės kolegijos alumnų atstovas; 

Kęstutis Traškevičius – Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto 

dekanas, lektorius, atstovaujantis inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, žemės ūkio mokslų, 

fizinių mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų studijų krypčių grupes ar atitinkamus 

dėstomuosius dalykus, dėstytojo darbo Kolegijoje nedirbančius administracijos darbuotojus ir 

kitus darbuotojus. 

Vaida Vosyliūtė – Marijampolės kolegijos studentų atstovybės prezidentė išrinkta Marijampolės 

kolegijos studentų atstovybės.  

 
KOLEGIJOS TARYBOS VEIKLA (POSĖDŽIAI IR NUTARIMAI).  

 

Nuo 2020 metų kovo16 dienos šalyje paskelbus pandemiją, Kolegijos Taryba 2020 metais į 

posėdžius rinkosi tik 5 kartus. Du posėdžiai iš penkių vyko nuotoliniu būdu. Posėdžių metu viso buvo 

priimta 13 nutarimų2.  

Tarybos priimti nutarimai: 

• Patvirtintas Marijampolės Kolegijos Tarybos 2020 metų veiklos planas (2020-03-19 Nr. KT-1). 

• Pritarta patvirtinti Viešojo konkurso eiti Marijampolės kolegijos Direktoriaus pavaduotojo 

infrastruktūrai ir projektinei veiklai pareigas organizavimo tvarkos aprašą (2020-03-19 Nr. KT-

1). 

• Pritarta patvirtinti Viešojo konkurso eiti Marijampolės kolegijos Direktoriaus pavaduotojo 

akademinei ir mokslo taikomajai veiklai pareigas organizavimo tvarkos aprašą (2020-03-19 Nr. 

KT-1). 

• Patvirtinta Marijampolės kolegijos 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita 

(2020-05-27 Nr. KT-2). 

• Patvirtinta Marijampolės kolegijos 2019 metų veiklos ataskaita (2020-05-27 Nr. KT-2). 

• Patvirtinta Marijampolės kolegijos 2020 metų pajamų ir išlaidų sąmata (2020-05-27 Nr. KT-2). 

• Patvirtinta Marijampolės kolegijos tarybos 2019 metų veiklos ataskaita (2020-05-27 Nr. KT-2). 

• Marijampolės kolegijos Tarybos stipendija 2019-2020 m. m. pavasario semestre paskirta Livetai 

Dimidovičiūtei, KS17NS gr. Studentei (2020-05-27 Nr. KT-2). 

• Suteiktos Marijampolės kolegijos direktorei Alei Murauskienei kasmetinės atostogos (2020-05-

27 Nr. KT-2), (2020-07-01Nr. KT-3). 

• Marijampolės kolegijos direktorės Alės Murauskienės kasmetinių atostogų laikotarpiu (nuo 

2020-06-08 iki 2020-06-12) pavaduojančiu ją asmeniu paskirtas Edukologijos ir socialinio darbo 

fakulteto dekanas Kęstutis Traškevičius (2020-05-27 Nr. KT-2). 

 
2 Visi Kolegijos tarybos nutarimai skelbiami Kolegijos interneto svetainėje: http://www.marko.lt/kolegijos-taryba/  

http://www.marko.lt/kolegijos-taryba/
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• Marijampolės kolegijos direktorės Alės Murauskienės kasmetinių atostogų laikotarpiu 

pavaduojančiais ją asmenimis skirti Iloną Mulerenkienę, direkloriaus pavaduotoją akademinei ir 

mokslo taikomajai veiklai, nuo 2020-07-09 iki 2020-07-19; Mindaugą Lelešių, direktoriaus 

pavaduotoją infrastruktūrai ir projektinei veiklai, nuo 2020-07 -20 iki 2020-08 – 16 (2020-07-

01Nr. KT-3). 

• Patvirtinti Marijampolės kolegijos administracijos ir kitų darbuotojų parinkimo ir vertinimo 

principai (2020-05-27 Nr. KT-2). 

• Marijampoles kolegijos Tarybos stipendija 2020-2021 m. m. rudens semestre paskirta Daumantui 

Panitauskui, VAI 8NS gr. Studentui (2020-09-30 Nr. KT-4). 

Paskirta Ilona Mulerenkiengė, direktorės pavaduotoja akademinei ir mokslo taikomajai veiklai, 

pavaduoti direktorę Alę Murauskienę nuo 2020 m. spalio 5 d. iki jos nedarbingumo laikotarpio 

pabaigos (2020-10-05 Nr. KT-5). 

 

Pagal 2020 m. kovo 19 dienos posėdyje patirtintą Tarybos 2020 metų darbo veiklos planą (2020-

03-16 Nr. KT-1), pagrindiniai nusimatyti nagrinėti klausimai buvo svarstyti Tarybos posėdžiuose ir 

priimti nutarimai. Tačiau dėl paskelbtos pandemijos šalyje, kai kurie Tarybos veiklos uždaviniai nebuvo 

įgyvendinti iki galo. Pavyzdžiui, Marijampolės kolegijos tarybos 2019 metų veiklos ataskaita nebuvo 

pristatyta kolegijos bendruomenei viešai. Ataskaita buvo patalpinta tik į internetinį tinklapį 

(https://marko.lt/wp-content/uploads/2021/01/4-priedas_MK_Tarybos_veiklos_ataskaita_2019.pdf ). 

Taip pat tik dviejuose posėdžiuose buvo svarstytas Marijampolės kolegijos pajamų sąmatos vykdymas. 

https://marko.lt/wp-content/uploads/2021/01/4-priedas_MK_Tarybos_veiklos_ataskaita_2019.pdf

