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Kauno 
technologijos 
universiteto 
tarybos
veiklos ataskaita → 2013



Taryba yra kolegialus Universiteto 
valdymo organas, formuojamas 
vadovaujantis Mokslo ir studijų 
įstatymu, pagal kurį į valstybinių 
aukštųjų mokyklų valdymą 
įtraukiami ne tik akademinės 
bendruomenės, bet ir visuomenės 
atstovai. Taryba numato strateginius 
Universiteto tikslus, renka rektorių, 
užtikrina atskaitingumą ir ryšį su 
visuomene bei steigėjais. Tarybos 
kadencija – 5 metai. 
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Tarybos funkcijos
Taryba, vadovaudamasi  Kauno technologijos universiteto statutu (Žin., 2010, Nr. 144-7364; 2012, Nr. 81-4229) atlieka šias 
funkcijas1:

įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina Universiteto viziją ir 
misiją, rektoriaus pateiktą strateginį veiklos planą; 

įvertinusi Senato siūlymus, teikia Seimui tvirtinti statuto 
pakeitimus; 

svarsto ir tvirtina rektoriaus teikiamus Universiteto struk-
tūros pertvarkos planus; 

įvertinusi Senato siūlymus, nustato Universiteto lėšų (taip 
pat lėšų, skirtų vadovų ir kitų darbuotojų darbo užmokes-
čiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudoji-
mo ir disponavimo jais tvarką; 

įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina rektoriaus rinkimų 
viešo konkurso būdu organizavimo tvarką;. rektoriaus 
teikimu skiria prorektorius. Mokslo ir studijų veiklos or-
ganizavimo funkcijas atliekantys prorektoriai parenka-
mi iš mokslininkų; 

nustato Universiteto administracijos ir kitų darbuotojų 
parinkimo ir vertinimo principus 

tvirtina Universiteto vidaus tvarkos taisykles; 

rektoriaus teikimu nustato studijų kainą ir įmokų, tiesio-
giai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dy-
džius; 

įvertinusi Senato siūlymus, nustato bendrą studijų vietų 
skaičių, atsižvelgdama į galimybes užtikrinti studijų ir 
mokslinės veiklos kokybę; 

per vieną mėnesį tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto 
metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir šios sąmatos įvykdy-
mo ataskaitą; gali inicijuoti Universiteto ūkinės ir finansi-
nės veiklos auditą; 

per vieną mėnesį tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto 
metinę veiklos ataskaitą, vertina veiklos atitiktį Universi-
teto strateginiam veiklos planui, pasiektus rezultatus ir jų 
poveikį; 

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

kartu su Senatu ir administracija rūpinasi parama Univer-
sitetui ir užtikrina jo finansavimą; 

įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina Universiteto reorgani-
zavimo arba likvidavimo planus ir teikia juos Seimui; 

rengia metinę savo veiklos ataskaitą ir iki balandžio 1 die-
nos ją paskelbia viešai Universiteto interneto svetainėje; 

atlieka KTU statute ir kituose teisės aktuose nustatytas 
kitas funkcijas. 

1  Lyginant su iki 2012 m. birželio 28 d. galiojusiu Tarybos funkcijų sąrašu  – pakito santykis su Senatu: pagal naujausią KTU statuto redakciją Taryba 
privalo įvertinti Senato nuomonę daugeliu svarstomų klausimų.  Anksčiau galiojusių funkcijų aprašas: žr. LR Seimo 2010 m. lapkričio 30 d. nutarimu nr. 
XI-1194 patvirtintą KTU statuto 26 punktą. (Nuoroda internetu: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=388144&p_query=&p_tr2=2).
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Tarybos sudėtis
Šiuo  metu įgaliojimus vykdančios Kauno technologijos universiteto (toliau – KTU) tarybos narių sudėtis paskelbta 2012 m. 
spalio 1 d. Senato pirmininko (R. P. Bansevičius) nutarimu Nr. V3-S-66. Tarybą sudaro:

prof. habil. dr. Ramutis Petras Bansevičius, Kauno technologijos universiteto Mechatronikos instituto vyriausias mokslo 
darbuotojas; 

Regimantas Buožius, UAB „ACC Distribution“ direktorius; 

Gintautas Galvanauskas, Danske Bank A/S Lietuvos filialo generalinis direktorius; 

prof. dr. Rimantas Gatautis, Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto Elektroninio verslo tyrimų 
centro direktorius, Marketingo katedros profesorius; 

Mindaugas Glodas, UAB „Nextury Ventures“ generalinis direktorius;

prof. habil. dr. Arvydas Janulaitis, biochemikas; 

Arūnas Laurinaitis, Lietuvos pramoninkų konfederacijos viceprezidentas; 

doc. dr. Raimondas Kuodis, Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas, Kauno technologijos universiteto Ekono-
mikos ir verslo fakulteto Ekonomikos katedros docentas; 

prof. dr. Sigitas Stanys, Kauno technologijos universiteto tarptautinių ryšių ir plėtros prorektorius, Mechanikos inžinerijos 
ir dizaino fakulteto Medžiagų inžinerijos katedros profesorius; 

prof. dr. Algirdas Šačkus, Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto Sintetinės chemijos institu-
to direktorius, Organinės katedros profesorius; 

Martynas Ubartas, Kauno technologijos universiteto Studentų departamento direktorius.

KTU tarybos pirmininku 2011 m. kovo 30 d. Tarybos nutarimu Nr. 2 patvirtintas prof. A. Janulaitis.

Tarybos darbo organizavimas
Tarybos darbo organizavimo tvarka, pirmininko rinkimo ir atsakomybių bei veiklos sąrašas, visų narių  teisės ir pareigos pa-
tvirtintos Tarybos darbo reglamentu (2011 m. kovo 30 d. nutarimas Nr. 1, redakcija: 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 14). 
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Tarybos posėdžiai
KTU taryba ataskaitiniu laikotarpiu 2013 m. sausio – gruodžio 
mėn. surengė 6 posėdžius, iš jų du – elektroninius. Taip pat 
įvyko vienas suburtos darbo grupės susirinkimas ir vienas 
neoficialus Tarybos posėdis. Tarybos nariai individualiai kon-
sultavo Universiteto tarnybų vadovus (Finansų, Infrastruktū-
ros tarnybų).

2013 m. vasario 28 d. įvykusio posėdžio metu priimtas nu-
tarimas, kuriuo patvirtinta nauja Universiteto neakademinių 
padalinių administracijos struktūra, paremta funkcijų išgry-
ninimu ir kompetencijų sutelkimu. Pritarta naujiems finansų 
valdymo principams, paremtiems pilnų kaštų skaičiavimu. 
Pritarta Kauno technologijos universiteto 2013–2015 metų 
Strateginiam veiklos planui. Tarybos nariai pateikė reikš-
mingų komentarų pristatomiems klausimams ir atkreipė 
dėmesį į padalinių veiklos rentabilumą, rizikos nustatymą, 
išryškino Universiteto ir padalinių išlaidų struktūrą. Tai suda-
rė prielaidas ieškoti optimalaus lėšų paskirstymo ir veiklos 
procesų efektyvinimo sprendimų. 

2013 m. kovo 28 d. vykusio posėdžio metu patvirtinta Uni-
versiteto 2012 m. veiklos ataskaita ir KTU Tarybos veiklos 
ataskaita už 2011 m. II p.– 2012 m. bei pritarta Kauno techno-
logijos universiteto mokslo ir studijų atsinaujinimo progra-
mai ir jos įgyvendinimo 2013–2014 m. planui. Posėdžio metu 
Tarybos nariai atkreipė dėmesį į mokslininkų autorinių sutar-
čių apmokestinimo problemą Lietuvoje, unikalios aparatūros 
Universitete veikimo užtikrinimo galimybes. 

Atsižvelgiant į bendrus Universitetui aktualius tikslus – 
tarptautiškumo, tarpdiscipliniškumo ir orientacijos į verslą, 
– 2013 m. birželio 27 d. Taryboje buvo pristatytas atnaujin-
tas, dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų 
pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašas, kuriam Tary-
ba vienabalsiai pritarė. Posėdžio metu Tarybos nariai iškėlė 
aktualius klausimus, susijusius su nauja darbuotojų darbo 
apmokėjimo sistema. Atkreiptas dėmesys į šios sistemos 
įgyvendinimo procesą ir būtinybę įvertinti riziką dėl studentų 
skaičiaus mažėjimo. 

Siekiant numatytų strateginių tikslų ir pasinaudoti visomis 
viešosios įstaigos statuso teikiamomis galimybėmis, Taryba 
patvirtino Lėšų ir nuosavybės teise valdomo turto valdy¬mo, 
naudojimo ir disponavimo jais tvarką.

2013 m. lapkričio 8 d. įvykusiame posėdyje Taryba patvirti-
no naują fakultetų struktūrą. Posėdžio metu buvo atkreip-
tas dėmesys į galimai reikšmingesnių pokyčių būtinumą, 
tardiscipliniškumo svarbą, siekiant studentui įgyti įvairiapu-
siškesnių žinių. Tarybos nariai pateikė komentarų pristato-
miems klausimams ir atkreipė dėmesį į nekilnojamo turto 
ir neefektyvaus ploto valdymo strategijos būtinumą; aukšto 
lygio mokslininkų senėjimo problemą; projektų reikalingumą 
Universitetui ir jų vertinimą kokybiniais rodikliais.

Tarybos posėdžių datos pridedamos priede Nr. 1
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Tarybos nutarimai

Paminėtini Tarybos narių siūlymai:

Ataskaitoje apibrėžtu laikotarpiu Tarybos nariai priėmė 21 
nutarimą, tarp kurių tokie Universiteto raidai svarbūs spren-
dimai kaip Universiteto struktūros pertvarka, KTU lėšų ir 
nuosavybės teise valdomo turto naudojimo tvarka. KTU 
Tarybos nutarimu patvirtintas 2013–2015 metų strateginis 
veiklos planas. Nutarimais patvirtinti fakultetų ir pirmojo 

mokslo premijos technologijų mokslų srityje poreikis: 
pasiūlyta kreiptis į Švietimo ir mokslo ministeriją;

atkreiptas dėmesys į Lietuvos mokesčių politiką Univer-
sitetams vykdant MTEP užsakymus įmonėms. Išreikštas 
verslo ir Universitetų atstovų diskusijos poreikis su atsa-
kingais Vyriausybės darbuotojais;

poreikis analizuoti Universiteto turto valdymo situaciją, 
peržiūrėti Slėnio patalpų panaudojimo strategiją;

pasiūlyta parengti Universitetui ir šaliai aktualias te-
matikas bei specialistų grupes pagal kryptis – minima 
galimybė pagelbėti KTU atstovams pasireikšti Lietuvos 
pramonininkų konfederacijoje (LPK) ir Vyriausybėje (per 
patarėjų grupes);

peržiūrėti naujų technologijų pritaikymo galimybes, po-
puliarėjant savarankiškam mokymuisi;

lygmens mokslo padalinių struktūros bei darbuotojų darbo 
apmokėjimo nuostatai.

Tarybos nutarimų sąrašas pridedamas priede Nr. 2.

Pagrindiniai (svarbiausi) narių siūlymai
Tarybos nariai aktyviai įsitraukė į pristatomų klausimų svarstymus ir pateikė reikšmingų komentarų Universiteto strategijos, 
metinės veiklos ataskaitos, metinės pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo bei biudžeto rengimo, investicinio projekto bei visais 
kitais pristatomais klausimais. 

užtikrinti unikalios aparatūros Universitete veikimo ga-
limybes;

užtikrinti finansinį fondą aukšto lygio jauniems moksli-
ninkams skatinti ir ugdyti;

su absolventais pasirašyti sutartis, leidžiančias rinkti 
informaciją apie jų karjerą, kurią būtų galima pristatyti 
būsimiems studentams.

Neoficialiame posėdyje / darbo grupėje Tarybos nariai – 
konkrečių sričių specialistai pateikė KTU tarnybų direkto-
riams siūlymus ir komentarus dėl efektyvaus Universiteto 
finansų bei turto valdymo, aktyviai dalyvavo siūlant pajamų 
ir išlaidų sąmatos įvykdymo bei biudžeto pristatymo for-
mas.
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Tarybos veiklos planai 2013 m.
2013 m. pirmajame Tarybos posėdyje patvirtintas einamųjų metų posėdžių grafikas su numatomais svarstyti klausimais.

Priedas nr. 1

Tarybos posėdžių datos (2013 m. sausio mėn.–2013 m. gruodžio mėn.): 

2013 m. vasario mėn. 28 d.

2013 m. kovo mėn. 28 d.

2013 m. birželio mėn. 27 d.

2013 m. spalio mėn. 24 d. (elektroninis posėdis);

2013 m. lapkričio mėn. 8 d. 

Priedas nr. 2

KTU tarybos nutarimų sąrašas (2013 m. sausio mėn.– 2013 m. gruodžio mėn.):

Dėl universiteto struktūros pertvarkos tvirtinimo (2013 
m. vasario 28 d. Nr. V7-T-1);

Dėl Kauno technologijos universiteto 2012 m. pajamų ir 
išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos tvirtinimo (2013 m. 
vasario 28 d. Nr. V7-T-2);

Dėl Kauno technologijos universiteto 2013 m. . pajamų 
ir išlaidų sąmatos tvirtinimo (2013 m. vasario 28 d. Nr. 
V7-T-3);

Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos grafiko 
tvirtinimo (2013 m. vasario 28 d. Nr. V7-T-4);

Dėl Kauno technologijos universiteto 2013–2015 metų 
strateginio veiklos plano tvirtinimo (2013 m. vasario 28 
d. Nr. V7-T-5);

Dėl Kauno technologijos universiteto mokslo ir studi-
jų atsinaujinimo programos ir jos įgyvendinimo plano 
2013–2014 m. (2013 m. kovo 28 d. Nr. V7-T-6);

Dėl rektoriaus teikiamos Universiteto 2012 m. veiklos 
ataskaitos patvirtinimo (2013 m. kovo 28 d. Nr. V7-T-7);

Dėl Kauno technologijos universiteto  Tarybos veiklos 
ataskaitos  tvirtinimo (2013 m. kovo 28 d. Nr. V7-T-8);

Dėl rektoriaus teikiamų trečiosios pakopos studijų kainų 
patvirtinimo (2013 m. kovo 28 d. Nr. V7-T-9);

Dėl pastato Kaune, Tunelio g. 60 (4B5b), perdavimo pagal 
panaudos sutartį (2013 m. kovo 28 d. Nr. V7-T-10);

Dėl pritarimo dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo 
ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašo 
(2013 m. birželio 27 d. Nr. V7-T-11);

Dėl pritarimo Kauno technologijos universiteto  darbuo-
tojų darbo apmokėjimo nuostatų projektui (2013 m. bir-
želio 27 d. Nr. V7-T-12);

Dėl KTU lėšų ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, 
naudojimo ir disponavimo jais tvarkos (2013 m. birželio 
27 d. Nr. V7-T-13);

Dėl bendrų studijų vietų, į kurias 2013 metais priimami 
studentai, skaičiaus (2013 m. birželio 27 d. Nr. V7-T-13-
1);

Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos 2012 m. 
sausio 27 d. nutarimo Nr. V7-T-0-1 tęstinumo (2013 m. 
birželio 27 d. Nr. V7-T-14);

Dėl Kauno technologijos universiteto  darbuotojų darbo 
apmokėjimo nuostatų tvirtinimo (2013 m. spalio 24 d. Nr. 
V7-T-15);

Dėl Kauno technologijos universiteto  darbuotojų darbo 
apmokėjimo nuostatuose nurodytų akademinių darbuo-
tojų kategorijų grupių ir administracijos ir aptarnavimo 
darbuotojų pareigybių grupių darbo užmokesčio ribų 
tvirtinimo (2013 m. spalio 24 d. Nr. V7-T-16);

Dėl Kauno technologijos universiteto fakultetų struktū-
ros (2013 m. lapkričio 8 d. Nr. V7-T-17);

Dėl Kauno technologijos universiteto pirmojo lygmens 
mokslo padalinių struktūros (2013 m. gruodžio 20 d. Nr. 
V7-T-18);

Dėl Kauno technologijos universiteto pareiginės algos 
bazinio dydžio (BD) nustatymo (2013 m. gruodžio 20 d. 
Nr. V7-T-19);

Dėl Kauno technologijos universiteto katedrų vedėjų, fa-
kultetų centrų, institutų direktorių priedų (2013 m. gruo-
džio 20 d. Nr. V7-T-20);
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