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Kauno technologijos universi-
teto (toliau – KTU, Universite-
tas) taryba (toliau – Taryba) yra 
kolegialus Universiteto valdy-
mo organas, formuojamas va-
dovaujantis Lietuvos Respubli-
kos mokslo ir studijų įstatymu 
(toliau – Mokslo ir studijų įsta-
tymas), pagal kurį į valstybi-
nių aukštųjų mokyklų valdymą 

Kauno technologijos universiteto taryba

įtraukiami ne tik akademinės 
bendruomenės, bet ir visuo-
menės atstovai. Jų įvairiapusė 
patirtis, žinios ir kompetenci-
jos leidžia diskutuoti, ieško-
ti sprendimų, teikti siūlymus 
svarbiausiais Universiteto vei-
klos klausimais. 

Taryba numato strateginius 
Universiteto tikslus, renka, ski-
ria ir atleidžia rektorių, užtikrina 
atskaitingumą ir ryšį su visuo-
mene, socialinę atsakomybę, 
sparčią ir veiksmingą reakciją į 
aplinkos pokyčius. 

Tarybos kadencija – 5 metai. 

užtikrina sparčią ir 

veiksmingą reakciją į 

aplinkos pokyčius

užtikrina atskaitingumą 

ir ryšį su visuomene, 

socialinę atsakomybę

renka, skiria ir 

atleidžia rektorių

numato strateginius 

Universiteto tikslus

Pagrindinės  
KTU tarybos veiklos
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Taryba, vadovaudamasi Mokslo ir studijų įstatymu bei Universiteto statutu (toliau – Statutas), atlie-
ka šias funkcijas:

Tarybos funkcijos

■ įvertinusi Universiteto se-
nato (toliau – Senatas) nuomo-
nę, tvirtina rektoriaus pateiktą 
Universiteto strateginį veiklos 
planą, kuriame apibrėžiama 
Universiteto misija ir vizija; nu-
mato turtinius, finansinius ir 
žmogiškuosius išteklius stra-
teginiam veiklos planui įgyven-
dinti; 

■ suderinusi su Senatu, teikia 
Lietuvos Respublikos Seimui 
(toliau – Seimas) tvirtinti Statu-
to pakeitimus; 

■ įvertinusi Senato nuomonę, 
svarsto ir tvirtina rektoriaus 
teikiamus Universiteto struk-
tūros pertvarkos planus, būti-
nus strateginiam veiklos planui 
įgyvendinti; 

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

■ įvertinusi Senato siūlymus, 
tvirtina rektoriaus rinkimų vie-
šo konkurso būdu organizavi-
mo tvarką; rektoriaus teikimu 
skiria prorektorius. Mokslo ir 
studijų veiklos organizavimo 
funkcijas atliekantys prorekto-
riai parenkami iš mokslininkų; 

■ nustato Universiteto admi-
nistracijos ir kitų darbuotojų 
parinkimo ir vertinimo princi-
pus;

■ tvirtina Universiteto vidaus 
tvarkos taisykles; 

■ svarsto ir tvirtina rektoriaus 
pateiktą Universiteto metinę 
pajamų ir išlaidų sąmatą bei 
tvirtina šios sąmatos įvykdymo 
ataskaitą; gali inicijuoti Univer-
siteto ūkinės ir finansinės vei-
klos auditą; 

■ tvirtina rektoriaus pateik-
tą Universiteto metinę veiklos 
ataskaitą, kurioje aptariamas 
ir strateginio veiklos plano įgy-
vendinimas; 

■ užtikrina Universiteto atskai-
tingumą ir ryšį su visuomene 
bei steigėju, kiekvienais me-
tais Universiteto leidiniuose ir 
interneto svetainėje informuo-
ja visuomenę apie Universiteto 
strateginio veiklos plano vyk-
dymo rezultatus iki kitų metų 
kovo 31 dienos; 

■ kartu su Senatu ir administ-
racija rūpinasi parama Univer-
sitetui ir užtikrina jo finansavi-
mą; 

■ suderinusi su Senatu, tvir-
tina Universiteto reorganiza-
vimo arba likvidavimo planus 
ir teikia juos Seimui ir Lietuvos 
Respublikos Vyriausybei (to-
liau – Vyriausybė); 

■ rengia metinę savo veiklos 
ataskaitą ir ją skelbia viešai 
aukštosios mokyklos interneto 
svetainėje, taip pat kiekvienais 
metais iki balandžio 1 dienos ją 
pristato aukštosios mokyklos 
bendruomenei;

■ atlieka Statuto ir kitų teisės 
aktų nustatytas funkcijas.
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Iki 2022 m. rugsėjo 30 d. įgaliojimus vykdančios Tarybos narių sudėtis paskelbta Senato 2017 m. 
birželio 29 d. nutarimu Nr. V3-S-52 „Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos sudėties paskel-
bimo“. Tarybą sudaro:

Tarybos sudėtis

KTU Informatikos fakulteto 

Informacinių sistemų 

projektavimo technologijų centro 

vadovas, Informacijos sistemų 

katedros profesorius

įmonių grupės „EIKA“ įkūrėjas bei 

valdybos pirmininkas

UAB „Wargaming Vilnius“ 

generalinis direktorius

KTU Mechanikos inžinerijos ir 

dizaino fakulteto Transporto 

inžinerijos katedros profesorius

KTU Cheminės technologijos 

fakulteto Maisto mokslo ir 

technologijos katedros profesorius

UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ 

generalinis direktorius, Tarybos 

pirmininkas

KTU Matematikos ir gamtos 

mokslų fakulteto Matematinio 

modeliavimo katedros profesorius

IPI srl, COESIA group (Italija) vadovas, 

UAB „PayRay Bank” stebėtojų tarybos 

narys, LTG valdybos pirmininkas

KTU Statybos ir architektūros 

fakulteto Statybos ir architektūros 

kompetencijų centro profesorius

UAB „Marijampolės LEZ 

valdymo bendrovė“ 

generalinis direktorius
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Tarybos darbo organizavimas

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



7KTU TARYBOS                               veiklos ataskaita                                                  2 0 2 1

Tarybos posėdžiai

■ Ataskaitiniu laikotarpiu, 2021 
m. sausio–gruodžio mėnesiais, 
Taryba surengė 7 posėdžius, 5 
iš jų vyko nuotoliniu būdu. Taip 
pat vyko du neformalūs nuoto-
liniai Tarybos pasitarimai.

■ Periodiškai vyko Tarybos 
suburtų Finansų, Organizacijos 
vystymo komitetų pasitarimai 
svarbiais Universiteto veiklos 
klausimais (žmogiškųjų išteklių 
valdymo, finansų, strateginio 
planavimo ir kt.). Tarybos nariai 
Universiteto vadovus konsul-
tavo ir individualiai, atstovavo 
Universiteto interesams susiti-
kimuose su Lietuvos Respubli-
kos švietimo, mokslo ir sporto 
ministerijos, Vyriausybės, Sei-
mo, Kauno miesto savivaldy-
bės, kitų valstybės institucijų 
vadovais ir atstovais. 

■ 2021 m. sausio 15 d. vyku-
siame nuotoliniame posėdyje 
Taryba vienbalsiai pritarė Uni-
versiteto darbuotojų pareigi-
nės algos bazinio dydžio pa-
keitimui. Taip pat buvo aptarta 
skolinimosi iš Energijos efekty-
vumo fondo galimybė, po vy-
kusios diskusijos šiai galimybei 
buvo pritarta. Posėdžio metu 
patvirtintas ir 2021 m. Tarybos 
posėdžių grafikas.

■ 2021 m. vasario 26 d. vyku-
siame nuotoliniame posėdyje 
patvirtinta KTU 2021–2025 m. 
strategija, 2021 m. pajamų ir 
išlaidų sąmata, taip pat pritar-
ta Universiteto strateginiams 
veiklos rodikliams        2021 
m. Planuojama bendra paja-
mų apimtis 2021 m., įsivertinus 
galimas rizikas ir numatomus 
padalinių veiklos planus, yra 
nuosaikesnė. 2021 m. patvir-
tinta valstybės asignavimų ap-
imtis – 33,71 mln. Eur – yra 400 
tūkst. Eur didesnė negu 2020 
m. Universiteto sąnaudų dalis 
yra 7 mln. Eur didesnė, lyginant 
su 2020 m. faktu, tačiau reikė-
tų atkreipti dėmesį, jog 2021 
m. planuojama projektinių lėšų 
apimtis taip pat yra didesnė. 
Universiteto investicijų turinys 
ar lėšų apimtis nepasikeitė ir 
sudaro 4,5 mln. Eur. Posėdyje 
pritarta ir pastato Tunelio g. 
60, Kaune, pripažinimui netin-
kamu naudoti, jo nurašymui, 
išardymui ir likvidavimui. Taip 
pat buvo aptartas Universiteto 
vadovaujančių pareigybių ver-
tinimas, Tarybos nariai pateikė 
pastabas ir pasiūlymus, tačiau 
formalūs sprendimai nebuvo 
priimti.

■ 2021 m. balandžio 2 d. vy-
kusiame nuotoliniame posėdy-
je patvirtinta Universiteto 2020 
m. pajamų ir išlaidų sąmatos 
įvykdymo ataskaita. Buvo pri-
statyta ir rektoriaus metinė 
KTU ataskaita už 2020 m., ku-
riai Taryba vienbalsiai pritarė. 
Posėdyje taip pat patvirtinta 
ir Tarybos veiklos ataskaita už 
2020 m. Bendru sutarimu pa-
tvirtinti ir Socialinių, humanita-
rinių mokslų ir menų fakulteto 
struktūros keitimai. Pristatyta 
KTU Vidaus audito skyriaus 
2020 m. veiklos ataskaita, Ta-
rybos nariai pateikė pastabas 
ir pasiūlymus, tačiau formalūs 
sprendimai nebuvo priimti.

■ 2021 m. balandžio 30  d. 
vykusiame nuotoliniame po-
sėdyje-pasitarime aptartas 
ECIU universiteto iniciatyvos 
įgyvendinimas. Tarybos nariai 
diskusijos metu pateikė klausi-
mus ir įžvalgas, tačiau forma-
lūs sprendimai nebuvo priimti.

■ 2021 m. gegužės 27 d. vy-
kusiame nuotoliniame posėdy-
je-pasitarime vyko diskusija su 
KTU Nacionalinio inovacijų ir 
verslo centro bei Dirbtinio inte-
lekto centro atstovais. Tarybos 
nariai diskusijos metu pateikė 
klausimus ir įžvalgas, tačiau 
formalūs sprendimai nebuvo 
priimti.



8 KTU TARYBOS                                veiklos ataskaita                                                  2 0 2 1

Tarybos posėdžiai

■ 2021 m. rugsėjo 17 d. vy-
kusiame posėdyje patvirtinti 
Aplinkos inžinerijos, Architek-
tūros ir statybos institutų ir 
Matematikos ir gamtos mokslų 
bei Ekonomikos ir verslo fakul-
tetų struktūros keitimai. Posė-
dyje aptarti ir 2021 m. studen-
tų priėmimo rezultatai, Tarybos 
nariai diskusijos metu pateikė 
klausimus ir įžvalgas, tačiau 
formalūs sprendimai nebuvo 
priimti.

■ 2021 m. rugsėjo 30 d. vyku-
siame nuotoliniame posėdyje 
Taryba vienbalsiai patvirtino 
Universiteto rektoriaus parei-
ginės algos koeficientą.

■ 2021 m. gruodžio 2 d. vy-
kusiame nuotoliniame posė-
dyje vyko diskusija dėl KTU 
ir Kauno miesto savivaldybės 
bendradarbiavimo, formalūs 
sprendimai nebuvo priimti. Ta-
ryba vienbalsiai patvirtino ne-
kilnojamojo turto pripažinimą 
nereikalingu valstybės funk-
cijoms įgyvendinti. Posėdyje 
buvo diskutuojama ir dėl Uni-
versiteto 2022 m. pajamų ir iš-
laidų sąmatos projekto, tačiau 
formalūs sprendimai nebuvo 
priimti.

■ 2021 m. gruodžio 17 d. vy-
kusiame posėdyje patvirtintas 
Universiteto darbuotojų parei-
ginės algos bazinio dydžio 
pakeitimas nuo 2022 m. Vien-
balsiai pritarta ir KTU admi-
nistracijos ir aptarnavimo dar-
buotojų pastovaus mėnesinio 
darbo užmokesčio minimaliųjų 
ir maksimaliųjų ribų pakeiti-
mui nuo 2022 m. Taryba taip 
pat balsavo dėl priemokų dy-
džių pakeitimo II lygmens aka-
deminių padalinių vadovams, 
mokslo grupių pagrindiniams 
tyrėjams ir studijų programų 
vadovams, balsavimo metu 
buvo vienbalsiai pritarta nu-
tarimams. Taryba patvirtino 
Maisto instituto struktūros pa-
keitimą nuo 2022 m. bei Uni-
versiteto Studentų atstovybės 
ir studentų organizacijų rėmi-
mo tvarkos aprašą. Posėdyje 
vyko diskusija dėl Universite-
to strateginių veiklos priori-
tetų 2022 m., tačiau formalūs 
sprendimai nebuvo priimti. 
Taryba patvirtino ir Universi-
teto 2022 m. pajamų ir išlaidų 
sąmatą, kurios išsamus apta-
rimas vyko 2021 m. gruodžio 
2 d. vykusiame posėdyje. Po-
sėdžio metu vienbalsiai pritar-
ta 2022  m. Tarybos posėdžių 
grafikui.

■ Tarybos nariai nuolat ben-
dravo su rektoriaus komanda 
ir sekė vykstančius procesus – 
stojimų eigą ir rezultatus, Uni-
versiteto dalyvavimą ECIU uni-
versiteto iniciatyvoje, taip pat 
teikė įžvalgas ir diskutavo dėl 
Universiteto biudžeto planavi-
mo, darbuotojų motyvavimo, 
bendradarbiavimo su verslu 
galimybių, proveržio krypčių ir 
kt. 

■ 2021 m. Tarybos posėdžių 
datos pateiktos 1 priede.
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Tarybos nutarimai Pagrindiniai (svarbiausi) Tarybos siūlymai

■ Ataskaitoje apibrėžtu laiko-
tarpiu Tarybos nariai priėmė 
26 nutarimus. 

■ Tarybos nutarimų sąrašas 
pateiktas 2 priede.

Tarybos nariai aktyviai įsi-
traukė į pristatomų klausimų 
svarstymus ir pateikė vertin-
gų komentarų bei įžvalgų Uni-
versiteto prioritetų iškėlimo, 
strateginių rodiklių, finansų ir 
veiklos valdymo, Lietuvos ir 
užsienio studentų pritraukimo 
ir kitais klausimais. 

Paminėtini Tarybos narių siūly-
mai: 

■ konkretizuoti proveržio 
kryptis, nustatyti ateities uni-
versiteto viziją;

■ aktyvinti darbuotojų moty-
vavimo ir skatinimo sistemą;

■ plėtoti ir skatinti efektyves-
nius bendradarbiavimo ryšius 
su verslo ir pramonės atsto-
vais;

■ vystyti Universiteto tarptau-
tiškumą, kuris padėtų įsitvir-
tinti tarptautinėje bendruome-
nėje.
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Tarybos veiklos planai 2022 m.

Pagrindiniai Tarybos 2022 m. veiklos prioritetai:

■ Lietuvos ir užsienio studentų pritraukimas ir integracija;

■ tvarios Universiteto veiklos ir poveikio visuomenei užtikrinimas;

■ veiklos tęstinumo užtikrinimas nuo 2022 m. birželio 15 d. perduodant įgaliojimus naujai išrinktai 
Tarybai.
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1 priedas 2 priedas

2021 m. Tarybos posėdžių 
datos:

■ 2021 m. sausio 15 d. 
(nuotolinis posėdis);

■ 2021 m. vasario 26 d. 
(nuotolinis posėdis);

■ 2021 m. balandžio 2 d. 
(nuotolinis posėdis);

■ 2021 m. rugsėjo 17 d.;

■ 2021 m. rugsėjo 30 d. 
(nuotolinis posėdis);

■ 2021 m. gruodžio 2 d. 
(nuotolinis posėdis);

■ 2021 m. gruodžio 17 d.

2021 m. Tarybos priimtų nutari-
mų sąrašas:

■ 2021 m. sausio 15 d. nutari-
mas Nr. V7-T-1 „Dėl Kauno tech-
nologijos universiteto darbuo-
tojų pareiginės algos bazinio 
dydžio (BD) pakeitimo“;

■ 2021 m. sausio 15 d. nutari-
mas Nr. V7-T-2 „Dėl skolinimosi 
iš Energijos efektyvumo fondo 
bendrabučių, esančių Vydūno 
al. 25, Vydūno al. 25A, Pašilės g. 
37, Pašilės g. 39, Kaune, moder-
nizavimui“;

■ 2021 m. sausio 15 d. nutari-
mas Nr. V7-T-3 „Dėl Kauno tech-
nologijos universiteto tarybos 
posėdžių grafiko tvirtinimo“;

■ 2021 m. vasario 26 d. nu-
tarimas Nr. V7-T-4 „Dėl Kau-
no technologijos universiteto 
2021–2025 m. strategijos pa-
tvirtinimo“;

■ 2021 m. vasario 26 d. nuta-
rimas Nr. V7-T-5 „Dėl Kauno 
technologijos universiteto 2021 
m. pajamų ir išlaidų sąmatos 
tvirtinimo“;

■ 2021 m. vasario 26 d. nuta-
rimas Nr. V7-T-6 „Dėl Kauno 
technologijos universiteto stra-
teginių veiklos rodiklių patvirti-
nimo 2021 metams“;

■ 2021 m. vasario 26 d. nutari-
mas Nr. V7-T-7 „Dėl pastato Tu-
nelio g. 60, Kaune, pripažinimo 
netinkamu naudoti, jo nurašy-
mo, išardymo ir likvidavimo“;

■ 2021 m. balandžio 2 d. nu-
tarimas Nr. V7-T-8 „Dėl Kauno 
technologijos universiteto 2020 
m. pajamų ir išlaidų sąmatos 
įvykdymo ataskaitos patvirtini-
mo“;

■ 2021 m. balandžio 2 d. nuta-
rimas Nr. V7-T-9 „Dėl rektoriaus 
teikiamos Kauno technologijos 
universiteto 2020 metų veiklos 
ataskaitos patvirtinimo“;

■ 2021 m. balandžio 2 d. nu-
tarimas Nr. V7-T-10 „Dėl Kauno 
technologijos universiteto tary-
bos veiklos ataskaitos patvirti-
nimo“;

■ 2021 m. balandžio 2 d. nu-
tarimas Nr. V7-T-11 „Dėl Kauno 
technologijos universiteto So-
cialinių, humanitarinių mokslų ir 
menų fakulteto struktūros pa-
keitimo“;

■ 2021 m. rugsėjo 17 d. nuta-
rimas Nr. V7-T-12 „Dėl Kauno 
technologijos universiteto ta-
rybos 2014 m. gruodžio 31 d. 
nutarimo Nr. V7-T-49 „Dėl Kau-
no technologijos universiteto 
mokslo institutų struktūros“ pa-
keitimo“;
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2 priedas

■ 2021 m. rugsėjo 17 d. nuta-
rimas Nr. V7-T-13 „Dėl Kauno 
technologijos universiteto ta-
rybos 2014 m. gruodžio 31 d. 
nutarimo Nr. V7-T-49 „Dėl Kau-
no technologijos universiteto 
mokslo institutų struktūros“ pa-
keitimo“;

■ 2021 m. rugsėjo 17 d. nuta-
rimas Nr. V7-T-14 „Dėl Kauno 
technologijos universiteto ta-
rybos 2017 m. spalio 26 d. nu-
tarimo Nr. V7-T-26 „Dėl Kauno 
technologijos universiteto fakul-
tetų struktūros“ pakeitimo“;

■ 2021 m. rugsėjo 17 d. nuta-
rimas Nr. V7-T-15 „Dėl Kauno 
technologijos universiteto ta-
rybos 2017 m. spalio 26 d. nu-
tarimo Nr. V7-T-26 „Dėl Kauno 
technologijos universiteto fakul-
tetų struktūros“ pakeitimo“;

■ 2021 m. rugsėjo 30 d. nuta-
rimas Nr. V7-T-16 „Dėl Kauno 
technologijos universiteto rek-
toriaus pareiginės algos koefici-
ento nustatymo“;

■ 2021 m. gruodžio 2 d. nuta-
rimas Nr. V7-T-17 „Dėl nekilno-
jamojo turto pripažinimo nerei-
kalingu valstybės funkcijoms 
įgyvendinti“;

■ 2021 m. gruodžio 17 d. nu-
tarimas Nr. V7-T-18 „Dėl Kauno 
technologijos universiteto dar-
buotojų pareiginės algos bazinio 
dydžio (BD) pakeitimo“;

■ 2021 m. gruodžio 17 d. nu-
tarimas Nr. V7-T-19 „Dėl Kauno 
technologijos universiteto admi-
nistracijos ir aptarnavimo dar-
buotojų pastovaus mėnesinio 
darbo užmokesčio minimaliųjų 
ir maksimaliųjų ribų pakeitimo“;

■ 2021 m. gruodžio 17 d. nu-
tarimas Nr. V7-T-20 „Dėl Kau-
no technologijos universiteto II 
lygmens akademinių padalinių 
vadovų priemokų“;

■ 2021 m. gruodžio 17 d. nu-
tarimas Nr. V7-T-21 „Dėl Kau-
no technologijos universiteto 
mokslo grupių pagrindinių tyrėjų 
priemokų“;

■ 2021 m. gruodžio 17 d. nu-
tarimas Nr. V7-T-22 „Dėl Kauno 
technologijos universiteto stu-
dijų programų vadovų priemo-
kų“;

■ 2021 m. gruodžio 17 d. nu-
tarimas Nr. V7-T-23 „Dėl Kauno 
technologijos universiteto ta-
rybos 2014 m. gruodžio 31 d. 
nutarimo Nr. V7-T-49 „Dėl Kau-
no technologijos universiteto 
mokslo institutų struktūros“ pa-
keitimo“;

■ 2021 m. gruodžio 17 d. nu-
tarimas Nr. V7-T-24 „Dėl Kauno 
technologijos universiteto 2022 
m. pajamų ir išlaidų sąmatos 
tvirtinimo“;

■ 2021 m. gruodžio 17 d. nu-
tarimas Nr. V7-T-25 „Dėl Kauno 
technologijos universiteto tary-
bos posėdžių grafiko tvirtinimo“;

■ 2021 m. gruodžio 17 d. nu-
tarimas Nr. V7-T-26 „Dėl Kauno 
technologijos universiteto Stu-
dentų atstovybės ir studentų 
organizacijų rėmimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“.
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