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2021 METU VETKLOS ATASKAITA

I. KOLEGI.IOS TARYBA

Pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir
auk5tosios mokyklos taryba yra auk5tosios

uZtikrinantis jos atskaitomybg visuomenei,
reakcij4 i aplinkos pokydius.

studijq istatymo 27 straipsnio 1 dali valstybines
mokyklos strateginiq reikalq valdymo organas,

socialing atsakomybg bei spardi4 ir veiksmingq

TI. KOLEGIJOS TAITYBOS FUNKCIJOS.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijq istatymo 27 straipsnio nuostatomis, Kolegi-
jos Taryba atlieka Sias funkcijas:

o suderinusi su akademine taryba, teikia Vyriausybei wirtinti kolegijos statuto pakeitimus;

o ivertinusi akademines tarybos nuomong, tvirtina direktoriaus pateikt4 auk5tosios mokyklos strategini
veiklos plan4, kuriame apibreZiama jos misija ir vizija, numato turtinius, finansinius ir Zmogi5kuosi-
us i5teklius strateginiam planui igyvendinti;

o ivertinusi akademines tarybos nuomong, tvirtina direktoriaus teikiamus auk5tosios mokyklos
struktDros pertvarkos planus, bfltinus strateginiam veiklos planui igyvendinti;

o ivertinusi akademines tarybos siElymus, nustato auk5tosios mokyklos le5q (taip pat le5q, skirtr; ad-
ministracijos ir kitq darbuotojq darbo uZmokesdiui) ir nuosavybes teise valdomo turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo jais tvark4;

6 ivertinusi akademin0s tarybos siDlymus, tvirtina auk5tosios mokyklos direktoriaus rinkimq vie5o
konkurso bfidu organizavimo tvarkos apra5q;

o renka, skiria ir atleidZia direktoriq;

. svarsto ir tvirtina direktoriaus pateikt4 auk5tosios mokyklos meting pajamq ir i5laidq s4mat4 ir tvirti-
na Sios sqmatos ivykdymo ataskaitq;

o tvirtina direktoriaus pateiktq auk5tosios mokyklos meting veiklos ataskaitq, kurioje aptariamas ir
strateginio plano igyvendinimas;

o suderinusi su akademine taryba, tvirtina auk5tosios mokyklos reorganizavimo arba likvidavimo
planus ir teikia juos Vyriausybei;

o rengia meting savo veiklos ataskait4 ir jq skelbia vie5ai auk5tosios mokyklos interneto svetaineje,
taip pat kiekvienais metais iki balandZio I dienos jq pristato aukStosios mokyklos bendruomenei;

o atlieka kitas funkcijas, nustatytas aukStosios mokyklos statute ir kituose teises aktuose.



III, KOLEGIJOS TARYBOS ST]DETIS

. prof. dr. Snieguole Matuliene - Tarybos pirmininke;

. Kgstutis Svitojus - Tarybos pirmininko pavaduotojas;

. Arvydas Bekeris;

. Vladas BerZanskis;

. Rimas Bradunas;

. Vale Sorakaite;

. Edvinas Saldilnas;

. KgstutisTraSkevidius;

. Vaida Vosyliute.

IV. KOLEGI.tOS'rAIr\aBOS 2020 MnT'U VEIKLOS Rt:ZUt,TA'l"AI

Dabartines sudeties Kolegijos taryba 2021 metais svarste ir prieme nutarimus Siais klausimais:
Del Marij ampoles kole gij os tarybos 2021 mett4 ve iklos plano patvirtinimo.
Del Marijampoles kolegijos 2020 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.
Del fakultetq2020 m. veiklos perspektyvq.

De I Marij ampo les ko I egij os strukturos pokydiq patv irti nimo.
Del Marijampoles kolegijos 2020 metq pajamq ir s4matos ivykdymo ataskaitq patvirtinimo.
Del Marijampoles kolegijos202l m. pajamq ir iSlaidq s4matos patvirtinimo.
Del Marijampoles kolegijos tarybos 2020 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.
Del Marijampoles kolegijos tarybos stipendijq skyrimo.
Del Marijampoles kolegijos direktoriuikasmetiniq atostogq suteikimo, graZinimo i5 kasmetiniq
atostogq ir pavaduojandiq asmenq paskyrimo atostogq laikotarpiams.
Del 2015 m. balandZio I d. Marijampoles kolegijos tarybos posedZio protokolu Nr. KT-2 pat-
virtintq Vardines stipendijos skyrimo Marijampoles kolegijos studentams nuostatq 7 punkto
pakeitimo.

Del leidimo Marijampoles kolegijos direktoriui vykti i komandiruotes ir pavaduojandiq asmenq
paskyrimo.

Del Marijampoles kolegijos direktoriaus pavadavimo ligos laikotarpiuipatvirtinimo.
Del Marijampoles kolegijos panaudos pagrindais naudojamuose valstybei nuosavybes teise
priklausandiuose Zemes iikio paskirties Zemes sklypuose, tolimesnio studijq veiklos vykdymo
bei pletojimo nekeidiant jq dabartiniq ribq pritarimo.
Del Marijampoles kolegijos 2022-2026 m. strategijos ir veiklos gairiq 2022-2030 m.

Su visais Tarybos priimtais nutarimais ir nagrinetais klausimais posedZiq metu galima susipaZinti
internetineje svetaineje https://marko.ltlvaldymas/.

Pagal2021m. kovo l7 dienos posedyje patirtint4 Tarybos 2021metqdarbo veiklos planq(2021-03-
l7 Nr. KT-l), pagrindiniai nusimatyti nagrineti klausimai buvo svarstyti Tarybos posedZiuose ir priimti
nutarimai. Tadiau del paskelbtos pandemijos Salyje, kai kurie Tarybos veiklos uZdaviniai nebuvo-lgyven-
dinti iki galo.PavyzdZiui,Ivlarijampoles kolegijos tarybos 2020 metqveiklos ataskaita nebuvo pristatyta
kolegijos bendruomenei vieSai.
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