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Siūlomos datos 
 

Planuojami pristatymai 
 
 

2017 m. sausio 26 d.  
 
 

2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatos projektas. 

Dėl 2017 m. strateginių rodiklių. 

Dėl Finansų valdymo tvarkos aprašo tvirtinimo. 

Dėl nekilnojamojo turto investicinio projekto III etapo. 

Dėl investuoto valstybės nekilnojamojo turto pardavimo pajamų 
panaudojimo tarpinės ataskaitos patvirtinimo.  

Dėl nereikalingo/netinkamo naudoti turto grąžinimo Švietimo ir 
mokslo ministerijai bei šio turto nurašymo. 

Dėl I, II studijų pakopų kainų tvirtinimo.  

Dėl 2017–2018 m. Tarybos posėdžių grafiko tvirtinimo. 

Tarybos narių siūlymų įgyvendinimo eigos pristatymas. 

2017 m. kovo 30 d. 
 

2016 m. pajamų ir išlaidų įvykdymo ataskaita.  

2017 m. investicijų plano tvirtinimas. 

Rektoriaus teikiamos metinės Universiteto veiklos ataskaitos už 2016 
m. tvirtinimas. 

Doktorantūros kainų tvirtinimas. 

ISM ir KTU sinergijos programos pristatymas. 

Bendro studijų vietų skaičiaus tvirtinimas. 

Tarybos veiklos ataskaitos už 2016 m. tvirtinimas. 

Tarybos narių siūlymų įgyvendinimo eigos pristatymas. 

2017 m. birželio 8 d. Tarybos narių siūlymų įgyvendinimo eigos pristatymas. 

2017 m. rugsėjo 28 d.  Paskutinis Tarybos posėdis (Tarybos kadencija baigiasi 2017 m. 
rugsėjo 30 d.) 

2017 m. spalio 5/12 d.  Pirmasis naujos sudėties Tarybos posėdis. 

2017 m. stojimo į I, II ir III studijų pakopas rezultatų pristatymas. 
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2017 m. I–III ketvirčių veiklos finansinių rezultatų pristatymas. 

2018 m. sausio 25 d. 
 

2018 m. pajamų ir išlaidų sąmatos projektas. 

Dėl 2018 m. strateginių rodiklių. 

Dėl Tarybos posėdžių grafiko tvirtinimo. 

Tarybos narių siūlymų įgyvendinimo eigos pristatymas. 

 

2017 metų kalendorius 
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Tarybos atliekamos funkcijos (pagal KTU statutą): 

 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 struktūros pertvarkos planus; 

 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,; 

 įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo 

tvarką; renka, skiria rektorių į pareigas ir atleidžia iš jų, jei už tokį sprendimą balsavo ne mažiau 

kaip 3/5 visų Tarybos narių, rektoriaus teikimu skiria prorektorius; 

 nustato Universiteto administracijos ir kitų darbuotojų parinkimo ir vertinimo principus; 

 tvirtina Universiteto vidaus tvarkos taisykles; 

 rektoriaus teikimu nustato studijų kainą ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos 

įgyvendinimu, dydžius; 

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

užtikrinti studijų ir mokslinės veiklos kokybę; 

 per vieną mėnesį nuo įteikimo Tarybai visų Tarybos narių balsų dauguma tvirtina rektoriaus 

pateiktą Universiteto metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir šios sąmatos įvykdymo ataskaitą; gali 

inicijuoti Universiteto ūkinės ir finansinės veiklos auditą; 

 per vieną mėnesį nuo įteikimo Tarybai visų Tarybos narių balsų dauguma tvirtina rektoriaus 

pateiktą Universiteto metinę veiklos ataskaitą, vertina veiklos atitiktį Universiteto strateginiam 

veiklos planui, pasiektus rezultatus ir jų poveikį; 

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

Universiteto leidiniuose ir tinklalapyje informuoja visuomenę apie Universiteto strateginio 

veiklos plano vykdymo rezultatus iki kitų metų kovo 31 dienos;  

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

 įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina Universiteto reorganizavimo arba likvidavimo planus ir 

teikia juos Seimui; 

 rengia metinę savo veiklos ataskaitą ir iki balandžio 1 dienos ją paskelbia viešai Universiteto 

interneto svetainėje;  

 atlieka kitas Statute ir teisės aktuose nustatytas funkcijas. 


