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Utena 
 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo 7, 10, 17, 19, 20, 21, 

22, 23, 43, 44 47, 48, 51, 55, 57, 66, 69, 70, 71, 73, 75, 95 straipsnių pakeitimo ir papildymo 

įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140; 2012, Nr. 13-554) 24 straipsnio 4 punktu, Utenos kolegijos 

statuto, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 948 (Žin., 

2012, Nr. 92-4781), 44.3 punktu, Kandidatūrų į VšĮ Utenos kolegijos tarybą kėlimo, rinkimo, 

skyrimo ir atšaukimo tvarkos aprašo, patvirtinto Utenos kolegijos Akademinės tarybos 2012 m. 

rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. AT-27, 16, 26 ir 27 punktais, Utenos kolegijos Akademinės tarybos 

2012 m. lapkričio 5 d. sprendimais Nr. AT-33 ir Nr. AT-34, Utenos kolegijos Studentų atstovybės 

2012 m. rugpjūčio 1 d. raštu „Dėl atstovo delegavimo“, Utenos kolegijos Akademinės 

bendruomenės 2012 m. lapkričio 19 d. susirinkimo protokolu Nr. V2-1 bei Aukštojo mokslo 

tarybos 2012 m. lapkričio 30 d. raštu Nr. SR-5878, Utenos kolegijos Akademinė taryba                   

n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti Utenos kolegijos tarybos nariais, jau skirtus į Utenos kolegijos tarybą: 

1.1. Danuką Arlauską, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos generalinį direktorių, 

skirtą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, kartu su Utenos kolegijos Akademine 

taryba;  

1.2. Vidą Garunkštytę, Utenos A. ir M. Miškinių bibliotekos direktorę, skirtą Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro Aukštojo mokslo tarybos teikimu iš Utenos kolegijos 

personalui ir studentams nepriklausančių asmenų;  

1.3. Reginą Bagdonavičienę, Utenos kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto dekanę, 

skirtą Utenos kolegijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų;  

1.4. Zitą Zajančkauskienę, Utenos kolegijos Sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos 

fakulteto prodekanę, skirtą Utenos kolegijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų;  

1.5. Vitaliją Bartuševičienę, Utenos kolegijos direktoriaus pavaduotoją mokslui ir 

plėtrai, skirtą Utenos kolegijos administracijos ir kitų darbuotojų. 

2. Patvirtinti Utenos kolegijos tarybos nariais: 

2.1. Eglę Vitkelytę, Utenos kolegijos Studentų atstovybės prezidentę, skirtą Utenos 

kolegijos Studentų atstovybės;  



2.2. Virginijų Kantauską, UAB „BIOVELA group“ ir UAB „Utenos mėsa“ generalinį 

direktorių, skirtą iš Utenos kolegijos personalui ir studentams nepriklausančių asmenų, pasiūlytą 

Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filialo;  

2.3. Vaidą Steponėnienę, Utenos kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto prodekanę, 

skirtą Utenos kolegijos akademinės bendruomenės; 

2.4. Akademinė taryba, reiškia pagarbą ir padėką Aukštojo mokslo tarybai, kaip 

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų politikos įgyvendinimo institucijai. Tačiau atsižvelgusi į 

Aukštojo mokslo tarybos neigiamą kandidato į Utenos kolegijos tarybą Alvydo Katino vertinimą, 

Akademinė taryba visgi laikosi pozicijos, kad šis kandidatas, dirbdamas Utenos rajono savivaldybės 

meru, gali tinkamai atlikti Kolegijos tarybos nario pareigas, kadangi iš esmės nepažeidžia Lietuvos 

Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 20 str. 5 d. nuostatos, kad Tarybos nariais negali būti 

politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, nes, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

valstybės tarnybos įstatymo 2 str. 11 dalies nuostata, Savivaldybės meras yra valstybės politikų, o 

ne politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų kategorijai priskiriamas asmuo. 

Akademinė taryba taip pat nemano, kad kandidatas yra politiškai angažuotas ar turi politinių 

interesų. Be to, šio kandidato buvimas kolegijos taryboje leis užtikrinti dar glaudesnį kolegijos 

bendradarbiavimą su regiono valdžios institucijomis, vietos bendruomene. Apie tokio 

bendradarbiavimo svarbą ne kartą yra pasisakę Lietuvos Respublikos Seimo, Švietimo ir mokslo 

ministerijos atstovai. Be to, Akademinė taryba įvertina ir tai, kad Alvydo Katino kandidatūrą į 

Kolegijos Tarybą pasiūlė Kolegijos Studentų atstovybė. Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytus 

argumentus Akademinė taryba patvirtina Utenos kolegijos tarybos nariu Alvydą Katiną, Utenos 

rajono savivaldybės merą, skirtą iš Utenos kolegijos personalui ir studentams nepriklausančių 

asmenų, pasiūlytą Utenos kolegijos Studentų atstovybės. 

3. Tvirtinti šios sudėties Utenos kolegijos tarybą: 

3.1. Eglė Vitkelytė, Utenos kolegijos studentų atstovybės prezidentė, skirta Utenos 

kolegijos Studentų atstovybės;  

3.2. Regina Bagdonavičienė, Utenos kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto dekanė, 

skirta Utenos kolegijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų;  

3.3. Zita Zajančkauskienė, Utenos kolegijos Sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos 

fakulteto prodekanė, skirta Utenos kolegijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų; 

3.4. Vitalija Bartuševičienė, Utenos kolegijos direktoriaus pavaduotoja mokslui ir 

plėtrai, skirta Utenos kolegijos administracijos ir kitų darbuotojų;  

3.5. Vaida Steponėnienė, Utenos kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto prodekanė, 

skirta Utenos kolegijos akademinės bendruomenės; 



3.6. Danukas Arlauskas, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos generalinis 

direktorius, skirtas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, kartu su Utenos kolegijos 

Akademine taryba;  

3.7. Vida Garunkštytė, Utenos A. ir M. Miškinių bibliotekos direktorė, skirta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro Aukštojo mokslo tarybos teikimu iš Utenos kolegijos 

personalui ir studentams nepriklausančių asmenų;  

3.8. Virginijus Kantauskas, UAB „BIOVELA group“ ir UAB „Utenos mėsa“ 

generalinis direktorius, skirtas iš Utenos kolegijos personalui ir studentams nepriklausančių asmenų, 

pasiūlytas Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filialo;  

3.9. Alvydas Katinas, Utenos rajono savivaldybės meras, skirtas iš Utenos kolegijos 

personalui ir studentams nepriklausančių asmenų, pasiūlytas Utenos kolegijos Studentų atstovybės.  

4. Utenos kolegijos tarybos narių, paskirtų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2011 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. V-403 ir nepatvirtintų Utenos kolegijos Akademinės 

tarybos, įgaliojimai nutrūksta nuo šio sprendimo priėmimo.  

5. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2012 m. gruodžio 1 d. 

 

 

Akademinės tarybos pirmininkas                                                             doc. dr. Raimundas Čepukas 


