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KTU tarybos 2014 m. sausio  – gruodžio mėn. veiklos ataskaita



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. 

KTU tarybos 2014 m. sausio  – gruodžio mėn. veiklos ataskaita



Tarybos funkcijos

Taryba, vadovaudamasi  Kauno technologijos universiteto statutu 
(Žin., 2010, Nr. 144-7364; 2012, Nr. 81-4229) atlieka šias funkcijas:

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

o įvertinusi Senato siūlymus, teikia Seimui tvirtinti statuto pakeitimus; 

o svarsto ir tvirtina rektoriaus teikiamus Universiteto struktūros pertvarkos planus; 

o įvertinusi Senato siūlymus, nustato Universiteto lėšų (taip pat lėšų, skirtų vadovų ir kitų darbuotojų     

             darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką; 

o įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarką;.   

             rektoriaus teikimu skiria prorektorius. Mokslo ir studijų veiklos organizavimo funkcijas atliekantys 

             prorektoriai parenkami iš mokslininkų; 

o nustato Universiteto administracijos ir kitų darbuotojų parinkimo ir vertinimo principus 

o tvirtina Universiteto vidaus tvarkos taisykles; 

o rektoriaus teikimu nustato studijų kainą ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžius; 

o įvertinusi Senato siūlymus, nustato bendrą studijų vietų skaičių, atsižvelgdama į galimybes užtikrinti 

             studijų ir mokslinės veiklos kokybę; 

o per vieną mėnesį tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir šios 

             sąmatos įvykdymo ataskaitą; gali inicijuoti Universiteto ūkinės ir finansinės veiklos auditą; 

o per vieną mėnesį tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto metinę veiklos ataskaitą, vertina veiklos 

             atitiktį Universiteto strateginiam veiklos planui, pasiektus rezultatus ir jų poveikį; 

o užtikrina Universiteto atskaitingumą ir ryšį su visuomene ir steigėju, kiekvienais metais Universiteto 

             leidiniuose ir interneto svetainėje informuoja visuomenę apie Universiteto strateginio veiklos plano   

             vykdymo rezultatus iki kitų metų kovo 31 dienos; 

o kartu su Senatu ir administracija rūpinasi parama Universitetui ir užtikrina jo finansavimą; 

o įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina Universiteto reorganizavimo arba likvidavimo planus ir teikia juos Seimui; 

o rengia metinę savo veiklos ataskaitą ir iki balandžio 1 dienos ją paskelbia viešai Universiteto interneto svetainėje; 

o atlieka KTU statute ir kituose teisės aktuose nustatytas kitas funkcijas. 
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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:

o prof. habil. dr. Ramutis Petras Bansevičius, Kauno technologijos universiteto Mechatronikos instituto   

              vyriausias mokslo darbuotojas; 

o Regimantas Buožius, UAB „ACC Distribution“ direktorius; 

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

o prof. dr. Rimantas Gatautis, Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto 

             Elektroninio verslo tyrimų centro direktorius, Marketingo katedros profesorius; 

o Mindaugas Glodas, UAB "Nextury Ventures" generalinis direktorius;

o prof. habil. dr. Arvydas Janulaitis, biochemikas; 

o Arūnas Laurinaitis, Lietuvos pramoninkų konfederacijos viceprezidentas; 

o doc. dr. Raimondas Kuodis, Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas, 

             Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto Ekonomikos katedros docentas; 

o prof. dr. Sigitas Stanys, Kauno technologijos universiteto tarptautinių ryšių ir plėtros prorektorius, 

             Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto Medžiagų inžinerijos katedros profesorius; 

o prof. dr. Algirdas Šačkus, Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto 

             Sintetinės chemijos instituto direktorius, Organinės katedros profesorius; 

o Martynas Ubartas, Kauno technologijos universiteto Studentų departamento direktorius;

o KTU tarybos pirmininku 2011 m. kovo 30 d. Tarybos nutarimu nr. 2 patvirtintas prof. A. Janulaitis.
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Tarybos darbo organizavimas

Tarybos darbo organizavimo tvarka, pirmininko rinkimo ir atsakomybių bei veiklos 
sąrašas, visų narių  teisės ir pareigos patvirtintos Tarybos darbo reglamentu (2011 m. 

kovo 30 d. nutarimas Nr. 1, redakcija: 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 14). 

Tarybos posėdžiai
KTU taryba ataskaitiniu laikotarpiu 2014 m. sausio – gruodžio mėn. surengė 7 posėdžius iš jų du – 
elektroninius. Taip pat įvyko vienas suburto finansų komiteto susirinkimas ir vienas Tarybos susitikimas 
su bendruomene, būtent fakultetų dekanais. Tarybos nariai individualiai konsultavo Universiteto tarnybų 
vadovus (Finansų, Infrastruktūros tarnybų).
2014 m. vasario 26 d. įvykusio posėdžio metu Kauno Universiteto Technologijos studentų atstovai turėjo 
galimybę išreikšti požiūrį į Universitete vykstančius pokyčius. Posėdžio metu ir po posėdžio užmegztas 
artimesnis dialogas tarp Universiteto administracijos, studentų ir Tarybos. Taip pat, pritarta Kauno 
technologijos universiteto 2014 – 2016 metų Strateginiam veiklos planui. 
2014 m. kovo 27 d. vykusio posėdžio metu patvirtinta Universiteto 2013 m. veiklos ataskaita ir KTU 
Tarybos veiklos ataskaita. Posėdžio metu pasiūlyta organizuoti bendrą Tarybos ir Verslo tarybos 
sprendžiant svarbius universitetui klausimus.
2014 m. birželio 18 d. posėdyje Tarybos nariai ir universiteto administracija diskutavo finansų modelio 
tobulinimo klausimais ir vienbalsiai pritarė Kauno technologijos universiteto finansų valdymo, paremto 
pilnų kaštų principu, tvarkos aprašui. Posėdžio metu buvo pristatyta ir patikslinta administracinė 
struktūra, kurioje atsiranda vykdomojo direktoriaus pareigybė. Posėdžio metu pabrėžta procesų kultūros 
diegimo svarba universitete. Patvirtinus šią struktūrą Kauno technologijos universitetas tapo pirmuoju 
universitetu turinčiu vykdomąjį direktorių.
Atsižvelgiant į Universiteto strategiją ir jau patvirtintus strateginius rodiklius 2014 m. spalio 2 d. Taryboje 
buvo pristatytos 2015 m. veiklos plano gairės, svarbios ir 2015 m. biudžeto formavime. Taip pat, Tarybos 
nariai išsakė nuomonę, kad dokumentas yra naujoviškas, turi vertingų idėjų ir orientuotas į universiteto 
procesus. Taryboje taip pat pristatyta ir 2014 m. bendrojo priėmimo rezultatai. Pristatymo metu 
diskutuota abiturientų parengimo klausimais. Pasidžiaugta, kad pagal priimtus studentus į valstybės 
finansuojamas (VF) vietas matomas žymus KTU augimas.
Universiteto Taryba 2014 m. gruodžio 4 d. susitiko su fakultetų atstovais, dekanais. Susitikimo metu 
buvo diskutuota dėl pagrindinių pokyčių universitete. Taryba metų pradžioje išgirdusi studentų nuomonę, 
šio susitikimo metu siekė įsiklausyti į fakultetų atstovų nuomonę ir pastabas į universitete vykstančius 
pokyčius. 
Tarybos posėdžių datos pridedamos priede Nr. 1
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KTU taryba ataskaitiniu laikotarpiu 2014 m. sausio – gruodžio mėn. surengė 7 posėdžius iš jų du – 
elektroninius. Taip pat įvyko vienas suburto finansų komiteto susirinkimas ir vienas Tarybos susitikimas 
su bendruomene, būtent fakultetų dekanais. Tarybos nariai individualiai konsultavo Universiteto tarnybų 
vadovus (Finansų, Infrastruktūros tarnybų).
2014 m. vasario 26 d. įvykusio posėdžio metu Kauno Universiteto Technologijos studentų atstovai turėjo 
galimybę išreikšti požiūrį į Universitete vykstančius pokyčius. Posėdžio metu ir po posėdžio užmegztas 
artimesnis dialogas tarp Universiteto administracijos, studentų ir Tarybos. Taip pat, pritarta Kauno 
technologijos universiteto 2014 – 2016 metų Strateginiam veiklos planui. 
2014 m. kovo 27 d. vykusio posėdžio metu patvirtinta Universiteto 2013 m. veiklos ataskaita ir KTU 
Tarybos veiklos ataskaita. Posėdžio metu pasiūlyta organizuoti bendrą Tarybos ir Verslo tarybos 
sprendžiant svarbius universitetui klausimus.
2014 m. birželio 18 d. posėdyje Tarybos nariai ir universiteto administracija diskutavo finansų modelio 
tobulinimo klausimais ir vienbalsiai pritarė Kauno technologijos universiteto finansų valdymo, paremto 
pilnų kaštų principu, tvarkos aprašui. Posėdžio metu buvo pristatyta ir patikslinta administracinė 
struktūra, kurioje atsiranda vykdomojo direktoriaus pareigybė. Posėdžio metu pabrėžta procesų kultūros 
diegimo svarba universitete. Patvirtinus šią struktūrą Kauno technologijos universitetas tapo pirmuoju 
universitetu turinčiu vykdomąjį direktorių.
Atsižvelgiant į Universiteto strategiją ir jau patvirtintus strateginius rodiklius 2014 m. spalio 2 d. Taryboje 
buvo pristatytos 2015 m. veiklos plano gairės, svarbios ir 2015 m. biudžeto formavime. Taip pat, Tarybos 
nariai išsakė nuomonę, kad dokumentas yra naujoviškas, turi vertingų idėjų ir orientuotas į universiteto 
procesus. Taryboje taip pat pristatyta ir 2014 m. bendrojo priėmimo rezultatai. Pristatymo metu 
diskutuota abiturientų parengimo klausimais. Pasidžiaugta, kad pagal priimtus studentus į valstybės 
finansuojamas (VF) vietas matomas žymus KTU augimas.
Universiteto Taryba 2014 m. gruodžio 4 d. susitiko su fakultetų atstovais, dekanais. Susitikimo metu 
buvo diskutuota dėl pagrindinių pokyčių universitete. Taryba metų pradžioje išgirdusi studentų nuomonę, 
šio susitikimo metu siekė įsiklausyti į fakultetų atstovų nuomonę ir pastabas į universitete vykstančius 
pokyčius. 
Tarybos posėdžių datos pridedamos priede Nr. 1

Tarybos nutarimai

Ataskaitoje apibrėžtu laikotarpiu tarybos nariai priėmė 29 nutarimus, tarp kurių tokie Universiteto 
raidai svarbūs sprendimai kaip Universiteto neakademinių padalinių administracijos pirmojo lygio 
padalinių struktūros tikslinimas. KTU tarybos nutarimu patvirtintas universiteto 2014–2016 metų 
strateginis veiklos planas. Taryba taip pat pritarė valstybės investuojamo nekilnojamojo turto 
pardavimui siekiant Universiteto infrastruktūros optimizavimo. 2014 m. gale Tarybos nutarimais 
užtikrintas sklandus Universiteto perėjimas prie euro. 
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, kaštų optimizavimo, investicinio projekto bei visais 
kitais pristatomais klausimais. 
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Paminėti Tarybos narių siūlymai

o Poreikis surasti specialių motyvacinių priemonių, kurios didintų publikacijų skaičių 

              užsienio žurnaluose;

o Pateikti aiškiai suformuotą ir ekonomiškai pagrįstą infrastruktūros valdymo strategiją;

o Įvairių lygių vadovams rengti mokymus, kuriuose būtų mokoma, kaip pavaldiniams 

              turėtų būti perteikiama informacija, siekiant efektyvios informacijos sklaidos;

o Detalizuoti valdymo kaštus;

o Į Tarybos posėdžius kviesti dekanų, institutų direktorių ir studentų atstovus; 

o Skirti didesnį dėmesį naujų programų rengimui kartu nedidinant bendro programų skaičiaus,   

              atnaujinti programų modulius, išskirti finansavimą studijų programų atnaujinimui. 

              Pateikti studijų programų pertvarkos esamą situacijos apžvalgą ir planą dėl 2015 m. 

              studijų programų peržiūros, atnaujinimo ir kūrimo;

o Peržiūrėti skatinimo sistemą siekiant ją individualizuoti, įvertinti dekanų fondo 

              atsiradimo galimybes, visos sistemos įgyvendinimą;

o Atlikti administracijos auditą, optimizuoti valdymo kaštus.

             Finansų komiteto posėdyje – konkrečių sričių specialistai pateikė universiteto 

             administracijai siūlymus ir komentarus dėl efektyvaus Universiteto finansų bei turto valdymo, 

             aktyviai dalyvavo siūlant pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo bei biudžeto pristatymo formas.

Tarybos veiklos planai 2015 m.

2015 m. sausio 29 d. Tarybos posėdyje patvirtintas einamųjų metų 

posėdžių grafikas su numatomais svarstyti klausimais.
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Priedas Nr. 1

Tarybos posėdžių datos (2014 m. sausio mėn.–2014 m. gruodžio mėn.): 

2014 m. sausio mėn. 30 d. (priimta 5 nutarimai)

2014 m. vasario mėn. 26 d. (priimta 5 nutarimai)

2014 m. kovo mėn. 27 d. (priimta 5 nutarimai)

2014 m. birželio mėn. 18 d. (priimta 4 nutarimai)

2014 m. rugsėjo 12-16 d. (elektroninis posėdis) (priimtas 1 nutarimas)

2014 m. spalio mėn. 2 d.  (priimtas 1 nutarimas);

2014 m. gruodžio 22-31 d. (elektroninis posėdis) (priimta 8 nutarimai).

Tarybos komitetų posėdžiai:

2014 m. lapkričio 4 d. vyko finansų komiteto posėdis.

Tarybos susitikimai su bendruomene:

2014 m. gruodžio 4 d. vyko Tarybos susitikimas su fakultetų dekanais ir valdymo grupės nariais.
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Priedas Nr. 2

KTU tarybos nutarimų sąrašas (2014 m. sausio mėn.– 2014 m. gruodžio mėn.):

DĖL KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO NUOSTATŲ KEITIMO (V7-T-21 2014-01-30)

DĖL PIRMOSIOS IR ANTROSIOS STUDIJŲ PAKOPOS STUDENTŲ STUDIJŲ KAINŲ (V7-T-22 2014-01-30)

DĖL KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO REKTORIAUS PASTOVAUS MĖNESINIO DARBO UŽMOKESČIO KOEFCIENTO (BD) 

NUSTATYMO (V7-T-23 2014-01-30)

DĖL KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LABORATORIJŲ VADOVŲ PRIEDŲ (V7-T-24 2014-01-30)

DĖL PRITARIMO LIETUVOS UNIVERSITETO ATKŪRIMUI KAUNE (V7-T-25 2014-01-30)

DĖL 2013 M. SĄMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO (V7-T-26 2014-02-26)

DĖL 2014 M. SĄMATOS PROJEKTO TVIRTINIMO (V7-T-27 2014-02-26)

DĖL KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO 2014–2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO (V7-T-28 2014-02-26)

DĖL III PAKOPOS VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ STUDIJŲ VIETŲ SKAIČIAUS TVIRTINIMO (V7-T-29 2014-02-26)

DĖL KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO TARYBOS GRAFIKO TVIRTINIMO (V7-T-30 2014-02-26)

DĖL REKTORIAUS TEIKIAMOS UNIVERSITETO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (V7-T-31 2014-03-27)

DĖL 2013 M. SĄMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO (V7-T-32 2014-03-27)

DĖL KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO TARYBOS VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO (V7-T-33 2014-03-27)

DĖL PRITARIMO KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INVESTICINIO PROJEKTO OBJEKTŲ DETALIZAVIMO SĄVADUI (V7-T-34 2014-03-27)

DĖL PRITRIMO PASKOLOS SUTEIKIMUI LIETUVOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ ASOCIACIJAI BENDRAJAM PRIĖMIMUI ORGANIZUOTI 

(LAMA BPO) (V7-T-35 2014-03-27)

DĖL KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO FINANSŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (V7-T-36 2014-06-18)

DĖL KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO NEAKADEMINIŲ PADALINIŲ ADMINISTRACIJOS PIRMOJO LYGIO PADALINIŲ STRUKTŪROS 

TVIRTINIMO (V7-T-37 2014-06-18)

DĖL BENDRO STUDIJŲ VIETŲ, Į KURIAS 2014 METAIS PRIIMAMI STUDENTAI, SKAIČIAUS (V7-T-38 2014-06-18)

DĖL KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. NUTARIMO NR. V7-T-22 „DĖL PIRMOSIOS IR ANTROSIOS STUDIJŲ 

PAKOPOS STUDENTŲ STUDIJŲ KAINŲ" PAKEITIMO (V7-T-39 2014-06-18)

DĖL PRITARIMO PARDUOTI KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INVESTUOJĄMĄ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ (V7-T-40 2014-09-16)

DĖL KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. NUTARIMO NR. V7-T-22 „DĖL PIRMOSIOS IR ANTROSIOS 

STUDIJŲ PAKOPOS STUDENTŲ STUDIJŲ KAINŲ" PAKEITIMO (V7-T-41 2014-10-02)

DĖL STUDENTŲ, ĮSTOJUSIŲ STUDIJUOTI NUO 2009 M. RUGSĖJO 1 D., STUDIJŲ MOKESČIŲ (V7-T-42 2014-12-31)

DĖL STUDENTŲ, ĮSTOJUSIŲ STUDIJUOTI NUO 2010 M. RUGSĖJO 1 D. IR NUO 2011 M. RUGSĖJO 1 D., STUDIJŲ MOKESČIŲ (V7-T-43 2014-12-31)

DĖL STUDENTŲ, ĮSTOJUSIŲ STUDIJUOTI NUO 2012 M. RUGSĖJO 1 D., 2013 M. RUGSĖJO 1 D. IR 2014 M. RUGSĖJO 1 D., 

STUDIJŲ KAINŲ (V7-T-44 2014-12-31)

DĖL KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO PAREIGINĖS ALGOS BAZINIO DYDŽIO (BD) NUSTATYMO (V7-T-45 2014-12-31)

DĖL 2014 M. SAUSIO 30 D. KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO TARYBOS NUTARIMO NR. V7-T-24 PAKEITIMO (V7-T-46 2014-12-31)

DĖL 2013 M. GRUODŽIO 17 D. KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO TARYBOS NUTARIMO NR. V7-T-20 PAKEITIMO (V7-T-47 2014-12-31)

DĖL KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO PIRMOJO LYGMENS MOKSLO PADALINIŲ STRUKTŪROS PAPILDYMO (V7-T-48 2014-12-31)

DĖL KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO MOKSLO INSTITUTŲ STRUKTŪROS (V7-T-49 2014-12-31)
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