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Kauno technologijos universiteto (toliau – KTU, 
Universitetas) taryba (toliau – Taryba) yra kolegi-
alus Universiteto valdymo organas, formuojamas 
vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymu, pagal 
kurį į valstybinių aukštųjų mokyklų valdymą įtrau-
kiami ne tik akademinės bendruomenės, bet ir vi-
suomenės atstovai. Jų įvairiapusė patirtis, žinios ir 
kompetencijos leidžia diskutuoti, ieškoti sprendi-
mų, teikti siūlymus svarbiausiais Universiteto vei-
klos klausimais. 

Taryba numato strateginius Universiteto tikslus, 
renka, skiria ir atleidžia rektorių, užtikrina atskai-
tingumą ir ryšį su visuomene, socialinę atsakomy-
bę, sparčią ir veiksmingą reakciją į aplinkos po-
kyčius. 

Tarybos kadencija – 5 metai. 
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Tarybos funkcijos

Taryba, vadovaudamasi Mokslo ir studijų įstatymu 
bei Universiteto statutu (toliau – Statutas), atlieka 
šias funkcijas:

 » įvertinusi Universiteto senato (toliau – Se-
natas) nuomonę, tvirtina rektoriaus pateiktą 
Universiteto strateginį veiklos planą, kuriame 
apibrėžiama jo misija ir vizija, numato turtinius, 
finansinius ir žmogiškuosius išteklius strategi-
niam planui įgyvendinti; 

 » suderinusi su Senatu, teikia Lietuvos Respu-
blikos Seimui (toliau – Seimas) tvirtinti Statuto 
pakeitimus; 

 » įvertinusi Senato nuomonę, svarsto ir tvirtina 
rektoriaus teikiamus Universiteto struktūros 
pertvarkos planus, būtinus strateginiam vei-
klos planui įgyvendinti; 

 » įvertinusi Senato siūlymus, nustato Univer-
siteto lėšų (taip pat lėšų, skirtų vadovų ir kitų 
darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės 
teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir dis-
ponavimo jais tvarką; 

 » įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina rektoriaus 
rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo 
tvarką; rektoriaus teikimu skiria prorektorius. 
Mokslo ir studijų veiklos organizavimo funk-
cijas atliekantys prorektoriai parenkami iš 
mokslininkų; 

 » nustato Universiteto administracijos ir kitų 
darbuotojų parinkimo ir vertinimo principus;

 » tvirtina Universiteto vidaus tvarkos taisykles; 

 » svarsto ir tvirtina rektoriaus pateiktą Universi-
teto metinę pajamų ir išlaidų sąmatą bei tvirtina 
šios sąmatos įvykdymo ataskaitą; gali inicijuoti 
Universiteto ūkinės ir finansinės veiklos auditą; 

 » tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto metinę 
veiklos ataskaitą, kurioje aptariamas ir strate-
ginio plano įgyvendinimas; 

 » užtikrina Universiteto atskaitingumą ir ryšį su 
visuomene bei steigėju, kiekvienais metais 
Universiteto leidiniuose ir interneto svetainėje 
informuoja visuomenę apie Universiteto stra-
teginio veiklos plano vykdymo rezultatus iki 
kitų metų kovo 31 dienos; 

 » kartu su Senatu ir administracija rūpinasi pa-
rama Universitetui ir užtikrina jo finansavimą; 

 » suderinusi su Senatu, tvirtina Universiteto re-
organizavimo arba likvidavimo planus ir teikia 
juos Seimui (Vyriausybei); 

 » rengia metinę savo veiklos ataskaitą ir ją skel-
bia viešai aukštosios mokyklos interneto sve-
tainėje, taip pat kiekvienais metais iki balan-
džio 1 dienos ją pristato aukštosios mokyklos 
bendruomenei;

 » atlieka Statute ir kituose teisės aktuose nusta-
tytas funkcijas. 
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Tarybos sudėtis
2017 m. rugsėjo 30 d. baigėsi 2012 m. sudarytos Tarybos penkerių metų kadencija. Įvykus rinkimams, 2017 m. 
birželio 29 d. Senato pirmininko nutarimu Nr. V3-S-52 „Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos sudėties 
paskelbimo“ patvirtinta naujos sudėties Taryba, kuri 2017 m. spalio 1 d. pradėjo darbą.

Iki 2017 m. rugsėjo 30 d. įgaliojimus vykdžiusią 
Tarybą sudarė:

» RAMUTIS PETRAS BANSEVIČIUS,                
KTU Mechatronikos instituto vyriausias mokslo 
darbuotojas; 

» REGIMANTAS BUOŽIUS,                                  
UAB „ACC Distribution“ direktorius; 

» GINTAUTAS GALVANAUSKAS,                 
„Danske Bank“ A/S Lietuvos filialo generalinis 
direktorius; 

» RIMANTAS GATAUTIS,                                              
KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto 
Elektroninio verslo tyrimų centro direktorius, 
Marketingo katedros profesorius; 

» MINDAUGAS GLODAS,                                 
UAB „Nextury Ventures“ generalinis 
direktorius;

» ARVYDAS JANULAITIS,                     
biochemikas, Tarybos pirmininkas; 

» ARŪNAS LAURINAITIS,                              
Lietuvos pramoninkų konfederacijos 
viceprezidentas; 

» RAIMONDAS KUODIS,                                       
Lietuvos banko valdybos pirmininko 
pavaduotojas; 

» SIGITAS STANYS,                                                
KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto 
Medžiagų inžinerijos katedros profesorius;

» ALGIRDAS ŠAČKUS,                                          
KTU Cheminės technologijos fakulteto 
Sintetinės chemijos instituto direktorius, 
Organinės chemijos katedros profesorius; 

» MARTYNAS UBARTAS,                                     
KTU Studentų departamento direktorius.

Nuo 2017 m. spalio 1 d. įgaliojimus vykdančią 
Tarybą sudaro: 

 » KĘSTUTIS BALTAKYS,                                       
KTU Cheminės technologijos fakulteto Silikatų 
technologijos katedros profesorius;

 » RIMANTAS BUTLERIS,                                      
KTU Informatikos fakulteto Informacinių sistemų 
projektavimo technologijų centro direktorius, 
Informacijos sistemų katedros profesorius;

 » ROBERTAS DARGIS,                                   
Lietuvos pramonininkų konfederacijos 
prezidentas;

 » ŽILVINAS KALVANAS;

 » MANTAS KATINAS,                                             
VšĮ „Investuok Lietuvoje“ generalinis 
direktorius;

 » ARTŪRAS KERŠYS,                                               
KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto 
Transporto inžinerijos katedros profesorius;

 » DALIUS MISIŪNAS,                                          
UAB „Maxima grupė“ generalinis direktorius, 
Tarybos pirmininkas;

 » RAIMUNDAS PETRAUSKAS,                           
UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ generalinis 
direktorius;

 » MINVYDAS KAZYS RAGULSKIS,                    
KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto 
Matematinio modeliavimo katedros profesorius;

 » KĘSTUTIS ŠLIUŽAS,                                                 
AB „Telia Lietuva“ vadovas;

 » KĘSTUTIS ZALECKIS,                                        
KTU Statybos ir architektūros fakulteto 
Statybos ir architektūros kompetencijų centro 
profesorius.
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Tarybos darbo organizavimas

Tarybos posėdžiai

Tarybos darbo organizavimo tvarka, pirmininko rinkimo ir atsakomybių bei veiklos sąrašas, visų narių teisės ir 
pareigos nustatytos 2011 m. kovo 30 d. Tarybos nutarimu Nr. 1 „Dėl Tarybos darbo reglamento“ patvirtintame 
Tarybos darbo reglamente.

Ataskaitiniu laikotarpiu, 2017 m. sausio–gruodžio 
mėnesiais, Taryba surengė 8 posėdžius, du iš jų – 
elektroninius. Taip pat surengtas vienas bendras 
Tarybos ir KTU Verslo tarybos posėdis, skirtas ap-
tarti strateginius Universiteto veiklos klausimus.

Periodiškai vyko Tarybos suburtų Finansų, Organi-
zacijos vystymo komitetų susitikimai svarbiais Uni-
versiteto veiklos klausimais (finansų, žmogiškųjų iš-
teklių valdymo, strateginio planavimo ir kt.). Tarybos 
nariai Universiteto vadovus konsultavo ir individua-
liai, atstovavo Universiteto interesams susitikimuose 

su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministe-
rijos, Vyriausybės, Seimo, Kauno miesto savivaldy-
bės, kitų valstybės institucijų vadovais ir atstovais. 

Tarybos nariai aktyviai įsitraukė į su Lietuvoje vyks-
tančia aukštojo mokslo pertvarka susijusias veiklas, 
dalyvavo diskusijose, viešose konsultacijose, ats-
tovavo Universitetui Švietimo ir mokslo ministerijos 
iniciatyva suburtoje koordinacinėje grupėje, dis-
kutavusioje dėl Vyriausybės patvirtinto valstybinių 
universitetų tinklo optimizavimo plano įgyvendinimo 
Kaune.
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07 2017 m. sausio 26 d. vykusiame Tarybos posėdyje pritarta strateginiams 2017 m. Univer-

siteto rodikliams, patvirtintas metinis Universiteto biudžetas. Tarybos nariai pabrėžė būtinybę 
kontroliuoti valdymo kaštus, atlikti detalesnę šio rodiklio analizę, identifikuoti priežastis, le-
miančias valdymo kaštų rodiklio pokyčius. Taip pat pasiūlyta ateityje atsisakyti praktikos atski-
rai rengti ir tvirtinti biudžetą, strateginius rodiklius, investicijas, o pateikti bendrą Universiteto 
veiklos planą, apimantį investicijas, žmogiškuosius išteklius, rinkodarą, finansus. Posėdyje 
Taryba pritarė Finansų valdymo tvarkos aprašo pakeitimams, pritarė kreipimuisi į Švietimo 
ir mokslo ministeriją dėl leidimo parduoti nebenaudojamus Universiteto pastatus, esančius 
miesto centre, patvirtino tarpinę ataskaitą dėl investuoto valstybės nekilnojamojo turto par-
davimo pajamų panaudojimo. Tarybos nariai aptarė aukštojo mokslo pertvarkos eigą, galimus 
universitetų tinklo optimizavimo scenarijus.

2017 m. kovo 30 d. vykusiame posėdyje aptarta ir patvirtinta 2016 m. Universiteto veiklos 
ataskaita, susipažinta su svarbiausiais trijų vertės grandinių – mokslo ir technologijų, studi-
jų bei doktorantūros – rezultatais ir didžiausiais iššūkiais jų siekiant, identifikuoti 2017-ųjų 
veiklos prioritetai. Svarstydama 2016 m. biudžeto įvykdymo ataskaitą, Taryba pateikė bendrų 
pastabų dėl finansinių ataskaitų turinio ir reguliarumo, nutarta, kad jos bus teikiamos kartą į 
ketvirtį. Tarybos nariai susipažino su KTU ir ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto (toliau  – 
ISM) sinergijos planu, kuriuo siekiama glaudinti abiejų institucijų bendradarbiavimą mokslo, 
studijų, administracinėse veiklose, diskutavo apie planuojamus pokyčius bakalauro studijose, 
susijusius su studijų modelio „3 + 2“ įvedimu, unifikuotu bakalauro programų tinkleliu, inte-
gruotu tęstiniu produkto vystymo projektu, išskirtinių kompetencijų ugdymu. Posėdyje Taryba 
taip pat patvirtino darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatų pakeitimus, suteikiančius galimybę 
skatinti darbuotojus už pritrauktus kontraktus su užsienio įmonėmis, skiriant jiems 5 proc. 
kontrakto vertės siekiančią išmoką. 

2017 m. balandžio 5–9 d. rengtame elektroniniame posėdyje Taryba patvirtino Univer-
siteto 2017–2019 m. strateginį veiklos planą, pagrindžiantį valstybės biudžeto asignavimų 
panaudojimą. 

2017 m. birželio 8 d. Svarstydama 2017 m. pirmojo ketvirčio Universiteto finansinių re-
zultatų ataskaitą, 2017 m. birželio 8 d. posėdyje Taryba dar kartą grįžo prie valdymo kaštų 
mažinimo klausimo, pabrėžė būtinybę efektyvinti administravimo veiklas, mažinti prioritetiniais 
vadinamų projektų skaičių, išskiriant kelis pagrindinius, kuriuos leidžia įgyvendinti turimi riboti 
finansiniai ir žmogiškieji ištekliai. Tarybos nariai patvirtino Finansų valdymo tvarkos aprašo 
pakeitimus, tačiau pabrėžė, kad būtina finansų valdymo metodiką atnaujinti iš esmės. Tarybos 
nariai taip pat susipažino su mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) 
veiklos vystymo koncepcija, teikė siūlymus dėl šio projekto įgyvendinimo, siekiamų rezultatų 
vertinimo.

2017 m. birželio 8 d. surengtas ir bendras Tarybos bei KTU Verslo tarybos posėdis, kuriame 
diskutuota dėl aukštojo mokslo reformos eigos ir iššūkių, pasidalinta įžvalgomis ir siūlymais 
dėl naujo Universiteto bakalauro studijų tinklelio.
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2017 m. liepos 3–8 d. Siekiant optimizuoti Universiteto valdomą turtą, 2017 m. liepos 3–8 
d. vykusiame elektroniniame posėdyje Taryba patikslino 2017 m. sausio 26 d. posėdyje priimtą 
sprendimą kreiptis į LR Švietimo ir mokslo ministeriją dėl valstybės nekilnojamo turto inves-
tavimo ir KTU įstatinio kapitalo didinimo, patvirtindama, kad įsipareigoja pasiekti investicinio 
projekto tikslus ir prisiima projekto finansavimo riziką. 

2017 m. spalio 11 d. į pirmą posėdį susirinko naujai išrinktos Tarybos nariai, kurie, da-
lyvaujant Senato nariams ir kitiems akademinės bendruomenės atstovams, pasirašė įsiparei-
gojimus vadovautis Universiteto ir visuomenės interesais ir sąžiningai atlikti Mokslo ir studijų 
įstatyme nustatytas funkcijas, kaip tai numatyta Mokslo ir studijų įstatymo 27 straipsnio 7 da-
lyje ir Statuto 30 punkte. Taryba taip pat išsirinko savo pirmininką, kuriuo tapo D. Misiūnas. 
Posėdyje svarstytas ir patvirtintas Universiteto rektoriaus Petro Baršausko 2017 m. spalio 11 
d. Tarybai pateiktas prašymas atleisti jį iš užimamų pareigų, nutarta nuo 2017 m. spalio 26 d. 
laikinai eiti rektoriaus pareigas skirti studijų prorektorę Jurgitą Šiugždinienę.

2017 m. spalio 26 d. vykusiame posėdyje Tarybos nariai paskyrė laikinai einančias parei-
gas prorektores. Laikinai einančios pareigas rektorės J. Šiugždinienės teikimu, laikinąja studijų 
prorektore paskirta iki tol Studijų organizavimo departamentui vadovavusi Kristina Ukvalber-
gienė, laikinąja mokslo ir inovacijų prorektore – iki tol šias pareigas ėjusi Asta Pundzienė. Jos 
šiose pareigose dirbs tol, kol bus išrinktas naujasis rektorius. Besirengdama šiems rinkimams, 
Taryba sudarė darbo grupę, kuriai pavesta peržiūrėti Rektoriaus rinkimų tvarką, suformuluo-
ti reikalavimus, kurie bus taikomi pretendentams vadovauti Universitetui, sudaryti rinkimų 
proceso planą. Taryba taip pat patvirtino su vykstančia mokslo valdymo pertvarka susijusius 
Universiteto fakultetų struktūros pakeitimus, pritarė Universiteto lėšų ir nekilnojamojo turto 
valdymo tvarkos pakeitimams. Siekdama efektyviau organizuoti darbą, Taryba iš savo narių 
sudarė du komitetus – Finansų bei Organizacijos vystymo.

2017 m. gruodžio 6 d. Tęsdama pasirengimą rektoriaus rinkimams, 2017 m. gruodžio 6 d. 
posėdyje Taryba patvirtino atnaujintą Rektoriaus rinkimų tvarkos aprašą, iš savo narių sudarė 
rinkimų komisiją rektoriaus rinkimams organizuoti, patvirtino, kada bus skelbiamas konkursas 
rektoriaus pareigoms užimti. Sekdami geriausia tarptautine praktika bei siekdami užtikrinti kuo 
didesnį skaidrumą, Tarybos nariai, organizuodami rinkimus, taip pat nusprendė pasitelkti išo-
rinių personalo atrankos konsultantų pagalbą. Pabrėždama būtinybę strateginius sprendimus 
Universitete priimti lanksčiau ir greičiau, Taryba posėdyje patvirtino naują Finansų valdymo 
tvarkos aprašą, pritarė Universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatų pakeitimui, lei-
dusiam nuo 2018 m. sausio 1 d. 5 proc. padidinti darbo užmokestį Universiteto akademiniams 
darbuotojams.  

Tarybos posėdžių datos pateikiamos 1 priede.



KTU    tar yb os ve iklos  ataskai ta   2017

08/
09

Ataskaitoje apibrėžtu laikotarpiu Tarybos nariai priėmė 
33 nutarimus. Tarp jų paminėtini Universiteto raidai ir 
plėtrai svarbūs sprendimai, susiję su Universiteto finansų 
valdymo tvarkos tobulinimu, nenaudojamo Universiteto 
nekilnojamo turto optimizavimu, MTEPI veiklos valdymo 
pertvarka.

Tarybos nutarimų sąrašas pateikiamas 2 priede.

Tarybos nariai aktyviai įsitraukė į visų pristatomų klausi-
mų svarstymus ir pateikė reikšmingų komentarų bei įž-
valgų Universiteto finansų valdymo, metinio planavimo, 
darbuotojų motyvavimo, vidinės komunikacijos gerinimo, 
studijų tinklelio atnaujinimo, MTEP darbų ir paslaugų 
apimčių didinimo bei kitais klausimais.

Paminėtini Tarybos narių siūlymai:

 » parengti Universiteto veiklos plano, apimančio biu-
džetą, investicijų programą, personalo strategiją, 
rinkodaros planus ir kt., rengimo metodiką;

 » aiškiai identifikuoti Universiteto veiklos prioritetus, 
susietus su žmogiškaisiais ir finansiniais ištekliais 
jiems įgyvendinti;

 » vadovų darbo užmokestį išskaidyti į pastoviąją ir kin-
tamąją dalis, kintamąją siejant su strateginių rodiklių 
pasiekimu; 

 » tobulinti finansų valdymo modelį, paremtą pilnų kaš-
tų skaičiavimu;

 » stiprinti darbuotojų motyvavimo ir skatinimo sistemą;

 » gerinti vidinę komunikaciją.

Tarybos nutarimai

Pagrindiniai (svarbiausi) 
Tarybos siūlymai
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Tarybos veiklos planai 2018 m.

Pagrindiniais 2018 metų veiklos prioritetais 
Taryba laikys:

 » tolesnį Universiteto veiklos optimizavimą ir 
valdymo kaštų mažinimą;

 » žmogiškųjų išteklių valdymo strategijos 
parengimą;

 » proaktyvų Universiteto dalyvavimą aukštųjų 
mokyklų tinklo optimizavimo procese.

Einamųjų metų posėdžių grafikas su planuoja-
mais svarstyti klausimais patvirtintas paskutinia-
me 2017 m. Tarybos posėdyje.
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2017 m. sausio 26 d.

2017 m. kovo 30 d. 

2017 m. balandžio 5–9 d. (elektroninis posėdis)

2017 m. birželio 8 d.

 » „Dėl Kauno technologijos universiteto strate-
ginių veiklos rodiklių tvirtinimo“ (nutarimas Nr. 
V7-T-1, 2017 m. sausio 26 d.)

 » „Dėl Kauno technologijos universiteto 2017 m. 
pajamų ir išlaidų sąmatos projekto patvirtinimo“ 
(nutarimas Nr. V7-T-2, 2017 m. sausio 26 d.)

 » „Dėl Kauno technologijos universiteto finansų 
valdymo tvarkos aprašo pakeitimo“ (nutarimas 
Nr. V7-T-3, 2017 m. sausio 26 d.)

 » „Dėl pritarimo kreiptis į Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministeriją dėl valstybės ne-
kilnojamojo turto investavimo į Kauno technolo-
gijos universitetą ir įstatinio kapitalo didinimo ir 
pritarimo objektų sąrašui“ (nutarimas Nr. V7-T-
4, 2017 m. sausio 26 d.)

 » „Dėl pritarimo parduoti ir įkeisti Kauno techno-
logijos universiteto investuojamą nekilnojamąjį 
turtą“ (nutarimas Nr. V7-T-5, 2017 m. sausio 
26 d.)

 » „Dėl tarpinės ataskaitos dėl investuojamo vals-
tybės nekilnojamojo turto pardavimo pajamų 
panaudojimo patvirtinimo“ (nutarimas Nr. V7-
T-6, 2017 m. sausio 26 d.)

 » „Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos 
posėdžių grafiko tvirtinimo“ (nutarimas Nr. V7-
T-7, 2017 m. sausio 26 d.)

1 priedas. 2017 m. Tarybos posėdžių datos:

2 priedas.  2017 m. Tarybos priimtų nutarimų sąrašas:

 » „Dėl siūlomo pripažinti nereikalingu arba netin-
kamu (negalimu) naudoti valstybės turto, per-
duoto Kauno technologijos universitetui pagal 
patikėjimo sutartį“ (nutarimas Nr. V7-T-8, 2017 
m. sausio 26 d.) 

 » „Dėl rektoriaus teikiamos Kauno technologi-
jos universiteto 2016 metų veiklos ataskaitos 
patvirtinimo“ (nutarimas Nr. V7-T-9, 2017 m. 
kovo 30 d.)

 » „Dėl 2016 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvyk-
dymo ataskaitos patvirtinimo“ (nutarimas Nr. 
V7-T-10, 2017 m. kovo 30 d.)

 » „Dėl pirmosios ir antrosios pakopos bei vienti-
sųjų ir profesinių studijų kainų“ (nutarimas Nr. 
V7-T-11, 2017 m. kovo 30 d.)

 » „Dėl bendro studijų vietų, į kurias 2017 metais 
priimami pirmosios ir antrosios pakopos, vien-
tisųjų ir profesinių studijų studentai, skaičiaus 
patvirtinimo“ (nutarimas Nr. V7-T-12, 2017 m. 
kovo 30 d.)

 » „Dėl Kauno technologijos universiteto darbuo-
tojų darbo apmokėjimo nuostatų pakeitimo“ 
(nutarimas Nr. V7-T-13, 2017 m. kovo 30 d.)

 » „Dėl Kauno technologijos universiteto Ekonomi-
kos ir verslo fakulteto struktūros keitimo“ (nuta-
rimas Nr. V7-T-14, 2017 m. kovo 30 d.)

2017 m. liepos 3–8 d. (elektroninis posėdis)

2017 m. spalio 11 d.

2017 m. spalio 26 d.

2017 m. gruodžio 6 d.



KTU    tar yb os ve iklos  ataskai ta   2017

 » „Dėl Kauno technologijos universiteto Tarybos 
veiklos ataskaitos patvirtinimo“ (nutarimas Nr. 
V7-T-15, 2017 m. kovo 30 d.)

 » „Dėl Kauno technologijos universiteto 2017–
2019 metų strateginio veiklos plano patvirtini-
mo“ (nutarimas Nr. V7-T-16, 2017 m. balan-
džio 7 d.)

 » „Dėl Kauno technologijos universiteto pilnų 
kaštų principu paremto finansų valdymo tvar-
kos aprašo pakeitimo“ (nutarimas Nr. V7-T-17, 
2017 m. birželio 8 d.)

 » „Dėl III pakopos valstybės finansuojamų studijų 
vietų skaičiaus ir kainų tvirtinimo“ (nutarimas Nr. 
V7-T-18, 2017 m. birželio 8 d.)

 » „Dėl patalpų Panevėžyje, Nemuno g. 33, per-
davimo pagal panaudos sutartį“ (nutarimas Nr. 
V7-T-19, 2017 m. birželio 8 d.)

 » „Dėl sutikimo Kauno technologijos universiteto 
rektoriui Petrui Baršauskui eiti Universitetų pa-
žangos konferencijos kanclerio pareigas sutei-
kimo“ (nutarimas Nr. V7-T-20, 2017 m. birželio 
8 d.)

 » „Dėl projekto Nr. 3 „Valstybės nekilnojamojo 
turto investavimo ir Kauno technologijos univer-
siteto įstatinio kapitalo didinimas“ patvirtinimo“ 
(nutarimas Nr. V7-T-21, 2017 m. liepos 7 d.)

 » „Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos 
pirmininko išrinkimo“ (nutarimas Nr. V7-T-22, 
2017 m. spalio 11 d.)

 » „Dėl Kauno technologijos universiteto rektoriaus 
atleidimo iš pareigų ir laikinai einančio pareigas 
rektoriaus skyrimo“ (nutarimas Nr. V7-T-23, 
2017 m. spalio 11 d.)

 » „Dėl Kauno technologijos universiteto laiki-
nų studijų prorektoriaus bei mokslo ir inovacijų 
prorektoriaus skyrimo“ (nutarimas Nr. V7-T-24, 
2017 m. spalio 26 d.)

 » „Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos 
2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 
„Dėl KTU lėšų ir nuosavybės teise valdomo turto 
valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarkos“ 
patvirtintos tvarkos pakeitimo“ (nutarimas Nr. 
V7-T-25, 2017 m. spalio 26 d.)

 » „Dėl Kauno technologijos universiteto fakultetų 
struktūros“ (nutarimas Nr. V7-T-26, 2017 m. 
spalio 26 d.) 

 » „Dėl Kauno technologijos universiteto rektoriaus 
rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nutarimas 
Nr. V7-T-27, 2017 m. gruodžio 6 d.) 

 » „Dėl Kauno technologijos universiteto finansų 
valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nutarimas 
Nr. V7-T-28, 2017 m. gruodžio 6 d.)

 » „Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos 
2013 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. V7-T-15 
„Dėl Kauno technologijos universiteto darbuo-
tojų darbo apmokėjimo nuostatų tvirtinimo“ 
pakeitimo“ (nutarimas Nr. V7-T-29, 2017 m. 
gruodžio 6 d.)

 » „Dėl Kauno technologijos universiteto darbuo-
tojų darbo apmokėjimo nuostatuose nurodytų 
akademinių darbuotojų kategorijų grupių ir 
administracijos bei aptarnavimo darbuoto-
jų pareigybių grupių darbo užmokesčio ribų 
tvirtinimo“ (nutarimas Nr. V7-T-30, 2017 m. 
gruodžio 6 d.)

 » „Dėl Kauno technologijos universiteto II lygmens 
akademinių padalinių vadovų priedų“ (nutari-
mas Nr. V7-T-31, 2017 m. gruodžio 6 d.)

 » „Dėl Kauno technologijos universiteto mokslo 
grupių pagrindinių tyrėjų priedų“ (nutarimas Nr. 
V7-T-32, 2017 m. gruodžio 6 d.)

 » „Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos 
posėdžių grafiko tvirtinimo“ (nutarimas Nr. V7-
T-33, 2017 m. gruodžio 6 d.)
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