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TARYBOS VEIKLOS ATASKAITA
 2018



KAUNO TECHNOLOGIJOS 
UNIVERSITETO TARYBA

Kauno technologijos universiteto (toliau – KTU, Universitetas) 
taryba (toliau – 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. Jų įvairiapusė patirtis, žinios ir 
kompetencijos leidžia diskutuoti, ieškoti sprendimų, teikti 
siūlymus svarbiausiais Universiteto veiklos klausimais. 

Taryba numato strateginius Universiteto tikslus, renka, skiria ir 
atleidžia rektorių, užtikrina atskaitingumą ir ryšį su visuomene, 
socialinę atsakomybę, sparčią ir veiksmingą reakciją į aplinkos 
pokyčius. 

Tarybos kadencija – 5 metai. 
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Taryba, vadovaudamasi Mokslo ir studijų įstatymu bei 
Universiteto statutu (toliau – Statutas), atlieka šias funkcijas:
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TARYBOS FUNKCIJOS

įvertinusi Universiteto senato 
(toliau – Senatas) nuomonę, 
tvirtina rektoriaus pateiktą 
Universiteto strateginį veiklos 
planą, kuriame apibrėžiama jo 
misija ir vizija, numato turtinius, 
finansinius ir žmogiškuosius 
išteklius strateginiam planui 
įgyvendinti; 

suderinusi su Senatu, teikia 
Lietuvos Respublikos Seimui 
(toliau – Seimas) tvirtinti Statuto 
pakeitimus; 

įvertinusi Senato nuomonę, svarsto 
ir tvirtina rektoriaus teikiamus 
Universiteto struktūros pertvarkos 
planus, būtinus strateginiam 
veiklos planui įgyvendinti; 

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; rektoriaus teikimu skiria 
prorektorius. Mokslo ir studijų 
veiklos organizavimo funkcijas 
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 Universiteto 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 
strateginio plano įgyvendinimas; 

užtikrina Universiteto 
atskaitingumą ir ryšį su 
visuomene bei steigėju, 
kiekvienais metais Universiteto 
leidiniuose ir interneto 
svetainėje 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; 

suderinusi su Senatu, tvirtina 
Universiteto reorganizavimo 
arba likvidavimo planus ir teikia 
juos Seimui (Vyriausybei); 

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. 



Iki 2022 m. rugsėjo 30 d. įgaliojimus vykdančios KTU Tarybos narių sudėtis 
paskelbta 2017 m. birželio 29 d. Senato pirmininko nutarimu Nr. V3-S-52 „Dėl 
Kauno technologijos universiteto tarybos sudėties paskelbimo“. Tarybą sudaro:
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KĘSTUTIS BALTAKYS
KTU Cheminės technologijos fakulteto Silikatų 
technologijos katedros profesorius (atsistatydino iš 
Tarybos nario pareigų nuo 2018 m. lapkričio 25 d.)

ŽILVINAS KALVANAS

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

MANTAS KATINAS

VšĮ „Investuok Lietuvoje“ generalinis direktorius

ROBERTAS DARGIS

Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas

ARTŪRAS KERŠYS

KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto 
Transporto inžinerijos katedros profesorius

DALIUS MISIŪNAS

„Maxima Grupės“ valdybos pirmininkas ir 
generalinis direktorius, Tarybos pirmininkas

KĘSTUTIS ŠLIUŽAS

IPI srl, COESIA group (Italija) vadovas, asociacijos 
„BICG“ valdybos narys

KĘSTUTIS ZALECKIS

KTU Statybos ir architektūros fakulteto Statybos ir 
architektūros kompetencijų centro profesorius

RAIMUNDAS PETRAUSKAS

UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ generalinis 
direktorius

MINVYDAS KAZYS RAGULSKIS

KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto 
Matematinio modeliavimo katedros profesorius

TARYBOS SUDĖTIS



TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

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

Ataskaitiniu laikotarpiu, 2018 m. sausio–gruodžio mėnesiais, Taryba surengė 12 posėdžių, iš jų 5 – 
elektroniniai. Tarp jų surengtas atviras Tarybos posėdis, skirtas visuomenei pristatyti kandidatus į 
Universiteto rektorius.

Periodiškai vyko Tarybos suburtų Finansų, Organizacijos vystymo komitetų susitikimai svarbiais 
Universiteto veiklos klausimais (žmogiškųjų išteklių valdymo, finansų, strateginio planavimo ir kt.). 
Tarybos nariai Universiteto vadovus konsultavo ir individualiai, atstovavo Universiteto interesams 
susitikimuose su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Vyriausybės, Seimo, 
Kauno miesto savivaldybės, kitų valstybės institucijų vadovais ir atstovais. 



2018 m. sausio 26 d. vykusiame Tarybos posėdyje pritarta strateginiams 2018 m. 
Universiteto pasiekimų rodikliams. Planuojant kitų metų rodiklius, Taryba siūlė išskirti 
kelis Universitetui ypač svarbius rodiklius, numatyti tam tikrus veiksmus ir skirti 
didesnius finansinius išteklius, kad tose srityse būtų pasiektas didesnis pokytis. 
Posėdyje patvirtintas ir metinis Universiteto biudžetas. Taryba išsakė nuomonę, kad 
skiriant lėšas darbuotojų gerovės kėlimui, kartu svarbu numatyti rezervą galimoms 
rizikoms ateityje suvaldyti, o taip pat investuoti į veiklas, kurios padėtų pritraukti 
studentus ir leistų užsitikrinti pajamas. 

2018 m. vasario 14–19 d. rengtame elektroniniame posėdyje Taryba priėmė Universite-
to rektoriaus rinkimų tvarkos aprašo, patvirtinto Tarybos 2017 m. gruodžio 6 d. nutarimu 
Nr. V7-T-27, pakeitimą, kuriuo Tarybai patvirtinus kandidatus į rektoriaus pareigas, Rin-
kimų komisija turi teisę organizuoti susitikimus su kiekvienu kandidatu kartu su įmonių 
ar organizacijų atstovais, kurios pasitelkiamos rinkimų organizavimui ar pretendentų 
paieškai atlikti ir teikia su tuo susijusias paslaugas.

2018 m. vasario 26–28 d. elektroniniu balsavimu buvo priimtas Tarybos nutarimo 
pakeitimas dėl Universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatuose nurodytų 
akademinių darbuotojų kategorijų grupių ir administracijos bei aptarnavimo darbuotojų 
pareigybių grupių darbo užmokesčio ribų. Atsižvelgiant į Mokslo ir studijų įstatymo 
aukštosioms mokykloms suteiktą autonomiją nustatyti organizacijos darbo apmokėjimo 
sąlygas, taip pat papildomai gautas lėšas, skirtas dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo 
užmokesčiui padidinti, nutarimu buvo patvirtintas akademinių darbuotojų kategorijų 
grupių pastovaus mėnesinio darbo užmokesčio ribų kėlimas 20 procentų.

2018 m. kovo 29 d. vykusiame posėdyje aptarta ir patvirtinta 2017 m. Universiteto vei-
klos ataskaita, pristatanti Universiteto strateginius tikslus ir metų rezultatus. Universi-
tetas pagrindines veiklas vykdo per dvi vertės kūrimo grandines: studijų bei mokslo ir 
inovacijų. Ataskaitoje atskleidžiamas vykdomų veiklų indėlis į visuomenės gerovės kū-
rimą, veiklos valdymas ir infrastruktūra. Taryba siūlė atkreipti dėmesį į pokyčių valdymo 
kompetencijų poreikį ir įvertinti, ar Universiteto administracinė struktūra leidžia įgyven-
dinti kelis didesnės apimties pokyčius vienu metu. Taryba apsvarsčiusi ir išanalizavusi 
ataskaitą, bendru sutarimu patvirtino 2017 m. biudžeto įvykdymo ataskaitą. Bendru 
nutarimu patvirtino ir Universiteto 2018–2020 m. strateginį veiklos planą, kuris rengia-
mas pagal patvirtintą formą ir kasmet teikiamas Lietuvos Respublikos švietimo, moks-
lo ir sporto ministerijai atsiskaityti už iždo lėšų panaudojimą. Tarybos posėdžio metu 
svarstytas ir rektoriaus rinkimų eigos klausimas. Tarybos rinkimų komisijos pirmininkas 
K. Šliužas teigė, kad planuojat rinkimus, nebuvo įvertinta, kiek laiko gali trukti visi su 
rinkimais susiję procesai. Anot jo, geroji kitų universitetų praktika rodo, kad rektoriaus 
atrankos procesas paprastai trunka 6–12 mėnesių. Atsižvelgdamas į esamą situaciją, K . 
Šliužas pasiūlė dviem mėnesiams pratęsti dokumentų pateikimo terminą. Apsvarsčius 
klausimą dėl pretendentų į rektoriaus pareigas paraiškų pateikimo termino pratęsimo, 
buvo nuspręsta terminą nukelti iki 2018 m. gegužės 28 d.

2018 m. gegužės 28 d. vyko Tarybos susitikimas su Universiteto profesinės sąjungos 
pirmininku Vytautu Juodagalviu ir pirmininko pavaduotoju Olgirdu Tumšiu. V. Juodagal-
vis trumpai pristatė profsąjungos veiklą, struktūrą, derybų dėl kolektyvinės sutarties 
eigą, aptarė klausimus, susijusius su galimybėmis didinti darbo užmokestį akademi-
niams darbuotojams.  
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2018 m. birželio 13 d. elektroniniu balsavimu Taryba vienbalsiai nutarė patvirtinti 
kandidatų į Universiteto rektorius sąrašą. Vadovaudamasi Universiteto rektoriaus 
rinkimų tvarkos aprašu, atsižvelgdama į rektoriaus rinkimų komisijos 2018 m. 
birželio 13 d. išvadas ir Universiteto senato 2018 m. birželio 13 d. nutarimą Nr. 
V3-S-37 „Dėl pretendentų į rektoriaus pareigas pedagoginės ir mokslinės veiklos 
atitikties Universiteto keliamiems reikalavimams“, Taryba patvirtino 11 kandidatų 
rektoriaus pareigoms užimti.

2018 m. birželio 29 d. atviro Tarybos posėdžio metu visuomenei buvo pristatyti 
visi kandidatai į Universiteto rektorius. Kandidatai pateikė savo vizijas, veiklos 
gaires ir atsakinėjo į Tarybos, Senato bei Universiteto bendruomenės narių 
užduodamus klausimus. 

2018 m. liepos 9 d. vienbalsiai elektroniniu balsavimu Taryba pritarė KTU Statybos 
ir architektūros fakulteto II lygmens padalinio „Išmaniųjų miestų ir infrastruktūros 
centro“ (angl. Centre for Smart Cities and Infrastructure (CSCI)) steigimui nuo 2018 m. 
rugpjūčio 1 d.

Tęsdami Universiteto rektoriaus rinkimų procedūras, 2018 m. liepos 13 d. Tarybos 
nariai dalyvavo uždarame posėdyje, kuriame vertino kandidatus į Universiteto 
rektorius. Remdamasi slapto balsavimo rezultatais, Taryba Universiteto rektoriumi 
pirmajai kadencijai išrinko Eugenijų Valatką, pavedant Universiteto rektoriui eiti 
pareigas nuo 2018 m. rugpjūčio 10 d. Universiteto Tarybos pirmininkas D. Misiūnas 
buvo įgaliotas pasirašyti darbo sutartį su išrinktu ir paskirtu rektoriumi.  2018 m. 
rugpjūčio 10 d., prasidėjus naujai išrinkto rektoriaus kadencijai, Taryba vienbalsiai 
paskyrė iki nuolatinio mokslo ir inovacijų prorektoriaus paskyrimo laikinai eiti 
mokslo ir inovacijų prorektoriaus pareigas Astą Pundzienę ir iki nuolatinio studijų 
prorektoriaus paskyrimo laikinai eiti studijų prorektoriaus pareigas Kristiną 
Ukvalbergienę.

2018 m. rugpjūčio 31 d. rengtame Tarybos posėdyje Universiteto rektorius pristatė 
kandidatus į prorektorių pozicijas. Aptarus pateiktas prorektorių kandidatūras, 
posėdžio pirmininkas pakvietė Tarybos narius balsuoti dėl jų patvirtinimo. 
Remiantis slapto balsavimo rezultatais, nuo 2018 m. rugsėjo 3 d. iki Universiteto 
rektoriaus įgaliojimų pabaigos Taryba nutarė skirti Leoną Balaševičių eiti mokslo ir 
inovacijų prorektoriaus pareigas, o Joną Čeponį – studijų prorektoriaus pareigas.

2018 m. gruodžio 14 d. vadovaudamasi Mokslo ir studijų įstatymu, Statutu, 
Valstybinio socialinio draudimo įstatymu ir atsižvelgdama į Universiteto senato 
2018 m. lapkričio 21 d. nutarimą Nr. V3-S-60 „Dėl Kauno technologijos universiteto 
pareiginės algos bazinio dydžio (BD) pakeitimo“, Taryba patvirtino Universiteto 
darbuotojų 2019 metų pareiginės algos bazinio dydžio padidinimą iki 374 Eur. 
Posėdžio metu Tarybos nariai sutarė, kad ilgalaikė organizacijos strategija turi 
būti kasmet peržiūrima, įvertinami naujai atsiradę išoriniai ar vidiniai veiksniai. 
Remiantis tuo, Taryba ėmėsi iniciatyvos ir nusprendė 2019 m. sausio mėnesį 
surengti strateginę sesiją su Universiteto dekanais ir administracijos darbuotojais, 
skirtą Universiteto prioritetams peržiūrėti. Taryba posėdyje taip pat peržiūrėjo ir 
patvirtino 2019 m. Tarybos posėdžių grafiką.

Tarybos posėdžių datos pateiktos 1 priede.



TARYBOS NUTARIMAI

Ataskaitoje apibrėžtu laikotarpiu Tarybos nariai priėmė 24 nutarimus. Tarp 
jų paminėtini: Universiteto rektoriaus išrinkimas, mokslo ir inovacijų bei 
studijų prorektorių  skyrimas, raidai ir plėtrai svarbūs sprendimai, susiję 
su Universiteto finansų valdymo tvarkos tobulinimu, „Išmaniųjų miestų ir 
infrastruktūros centro“ steigimas, darbuotojų gerovės kėlimas, 2018–2020 m. 
strateginis veiklos planas.

Tarybos nutarimų sąrašas pateiktas 2 priede.

PAGRINDINIAI (SVARBIAUSI) 
TARYBOS SIŪLYMAI

identifikuoti veiklos optimizavimo sritis, o joms skirtus finansus ir kitus 
išteklius nukreipti į prioritetines sritis;

atkreipti dėmesį į pokyčių valdymo kompetencijų poreikį Universitete;

parengti žmonių vadybos strategiją, padėsiančią lengviau į Universitetą 
pritraukti kompetentingiausius specialistus iš Lietuvos ir užsienio;

sujungti rinkodaros ir komunikacijos funkcijas, identifikuoti pagrindines 
kompetencijas, užtikrinant sklandesnį ir efektyvesnį funkcijų vykdymą;

nukreipti Universiteto komunikaciją į potencialių studentų pritraukimą iš 
regionų, labiau orientuotis į užsienio rinką;

peržiūrėti Tarybos darbo reglamentą.

Tarybos nariai aktyviai įsitraukė į pristatomų klausimų svarstymus ir pateikė vertingų 
komentarų bei įžvalgų Universiteto finansų ir veiklos valdymo, strateginių rodiklių ir gairių 
rengimo, prioritetų iškėlimo ir kitais klausimais, aktyviai dalyvavo Universiteto rektoriaus 
rinkimų procese. 

Paminėtini Tarybos narių siūlymai:
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TARYBOS VEIKLOS 
PLANAI 2019 M.

K TU    tar ybos veiklos ataskai ta  2018

Pagrindiniai Tarybos 2019 m. 
veiklos prioritetai:

Universiteto 
strategijos 
atnaujinimas ir 
patvirtinimas, 
prioritetų 
peržiūrėjimas;

Žmonių 
vadybos 
strategijos 
parengimas;

Lietuvos 
ir užsienio 
studentų 
pritraukimas.

Einamųjų metų posėdžių 
grafikas su planuojamais 
svarstyti klausimais 
patvirtintas paskutiniame 
2018 m. Tarybos posėdyje.



1 PRIEDAS
2018 m. Tarybos posėdžių datos:

   2018 m. sausio 26 d.;

   2018 m. vasario 14–19 d. (elektroninis posėdis);

   2018 m. vasario 26–28 d. (elektroninis posėdis);

   2018 m. kovo 29 d.;

   2018 m. gegužės 28 d.;

   2018 m. birželio 13 d. (elektroninis posėdis);

   2018 m. birželio 29 d. (atviras Tarybos posėdis);

   2018 m. liepos 3–8 d. (elektroninis posėdis);

   2018 m. liepos 13 d.;

   2018 m. rugpjūčio 10 d. (elektroninis posėdis);

   2018 m. rugpjūčio 31 d.;

   2018 m. gruodžio 14 d.
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2 PRIEDAS

 2018 m. sausio 26 d. nutarimas 
Nr. V7-T-1 „Dėl Kauno technologi-
jos universiteto strateginių veiklos 
rodiklių tvirtinimo“; 

2018 m. sausio 26 d. nutarimas Nr. 
V7-T-2 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto 2018 m. pajamų ir 
išlaidų sąmatos projekto patvirti-
nimo“;

2018 m. sausio 26 d. nutarimas Nr. 
V7-T-3 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto planuojamų investici-
jų sąrašo parengimo“;

 2018 m. vasario 19 d. nutarimas 
Nr. V7-T-4 „Dėl Kauno technologi-
jos universiteto rektoriaus rinkimų 
tvarkos aprašo pakeitimo“;

2018 m. vasario 28 d. nutarimas 
Nr. V7-T-5 „Dėl Kauno technologi-
jos universiteto tarybos 2017 m. 
gruodžio 6 d. nutarimo Nr. V7-
T-30 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto darbuotojų darbo 
apmokėjimo nuostatuose nuro-
dytų akademinių darbuotojų kate-
gorijų grupių ir administracijos bei 
aptarnavimo darbuotojų pareigy-
bių grupių darbo užmokesčio ribų 
patvirtinimo“ pakeitimo“;

2018 m. kovo 29 d. nutarimas Nr. 
V7-T-6 „Dėl rektoriaus teikiamos 
Kauno technologijos universiteto 
2017 metų veiklos ataskaitos pat-
virtinimo“;

2018 m. kovo 29 d. nutarimas Nr. 
V7-T-7 „Dėl 2017 metų pajamų ir 
išlaidų sąmatos įvykdymo ataskai-
tos patvirtinimo“;

2018 m. kovo 29 d. nutarimas Nr. 
V7-T-8 „Dėl Kauno technologi-
jos universiteto tarybos veiklos 
ataskaitos patvirtinimo“;

2018 m. kovo 29 d. nutarimas Nr. 
V7-T-9 „Dėl Kauno technologi-

jos universiteto 2018–2020 metų 
strateginio veiklos plano patvirti-
nimo“;

2018 m. kovo 29 d. nutarimas Nr. 
V7-T-10 „Dėl patalpų Kaune, Lais-
vės al. 13, perdavimo pagal panau-
dos sutartį“;

2018 m. birželio 13 d. nutarimas 
Nr. V7-T-11 „Dėl kandidatų į Kauno 
technologijos universiteto rektori-
us sąrašo patvirtinimo“;

2018 m. liepos 9 d. nutarimas Nr. 
V7-T-12 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto Statybos ir architek-
tūros fakulteto II lygmens padalin-
io steigimo“;

2018 m. liepos 13 d. nutarimas Nr. 
V7-T-13 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto rektoriaus išrinkimo“;

2018 m. rugpjūčio 10 d. nutarimas 
Nr. V7-T-14 „Dėl Kauno technologi-
jos universiteto laikinojo studijų 
prorektoriaus bei mokslo ir ino-
vacijų prorektoriaus skyrimo“;

2018 m. rugpjūčio 31 d. nutarimas 
Nr. V7-T-15 „Dėl Kauno technologi-
jos universiteto mokslo ir inovaci-
jų prorektoriaus ir studijų prorek-
toriaus skyrimo“;

2018 m. gruodžio 14 d. nutarimas 
Nr. V7-T-16 „Dėl Kauno technologi-
jos universiteto darbuotojų pa-
reiginės algos bazinio dydžio (BD) 
pakeitimo“;

2018 m. gruodžio 14 d. nutarimas 
Nr. V7-T-17 „Dėl Kauno technologi-
jos universiteto tarybos 2017 m. 
gruodžio 6 d. nutarimo Nr. V7-T-31 
„Dėl Kauno technologijos univer-
siteto II lygmens akademinių pad-
alinių vadovų priedų“ pakeitimo“;

2018 m. gruodžio 14 d. nutarimas 
Nr. V7-T-18 „Dėl Kauno technologi-
jos universiteto tarybos 2017 m. 

gruodžio 6 d. nutarimo Nr. V7-T-32 
„Dėl Kauno technologijos univer-
siteto mokslo grupių pagrindinių 
tyrėjų priedų“ pakeitimo“;

2018 m. gruodžio 14 d. nutarimas 
Nr. V7-T-19 „Dėl Kauno technologi-
jos universiteto tarybos 2016 m. 
sausio 28 d. nutarimo Nr. V7-T-
5 „Dėl studijų krypties vadovų 
priedų“ pakeitimo“;

2018 m. gruodžio 14 d. nutarimas 
Nr. V7-T-20 „Dėl Kauno tech-
nologijos universiteto tarybos 
2014 m. sausio 30 d. nutarimo Nr. 
V7-T-24 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto laboratorijų vadovų 
priedų“ pakeitimo“;

2018 m. gruodžio 14 d. nutari-
mas Nr. V7-T-21 „Dėl į kolegialius 
valdymo organus išrinktų darbuo-
tojų priedų“;

2018 m. gruodžio 14 d. nutarimas 
Nr. V7-T-22 „Dėl Kauno tech-
nologijos universiteto tarybos 
2017 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 
V7-T-30 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto darbuotojų darbo 
apmokėjimo nuostatuose nuro-
dytų akademinių darbuotojų kate-
gorijų grupių ir administracijos bei 
aptarnavimo darbuotojų pareigy-
bių grupių darbo užmokesčio ribų 
patvirtinimo“ pakeitimo“;

2018 m. gruodžio 14 d. nutarimas 
Nr. V7-T-23 „Dėl Kauno tech-
nologijos universiteto tarybos 
2017 m. spalio 26 d nutarimo Nr. 
V7-T-26 „Dėl Kauno technologijos 
universiteto fakultetų struktūros“ 
pakeitimo“;

2018 m. gruodžio 14 d. nutarimas 
Nr. V7-T-24 „Dėl Kauno tech-
nologijos universiteto tarybos 
posėdžių grafiko tvirtinimo“.

K
T

U
  

 
 

taryb
o

s veiklo
s ataskaita  

20
18

2018 m. Tarybos priimtų nutarimų sąrašas:



Kauno technologijos universitetas
K. Donelaičio g. 73, LT-44249 Kaunas
tel. +370 37 300 000, faks. +370 37 324 144
e. p. ktu@ktu.lt

© Kauno Technologijos Universitetas

KTU.EDU


	Turinys
	KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO TARYBA
	Tarybos funkcijos
	Tarybos sudėtis
	Tarybos darbo organizavimas
	Tarybos posėdžiai
	2018 m. sausio 26 d. 
	2018 m. vasario 14-19 d. 
	2018 m. vasario 26-28 d.
	2018 m. kovo 29 d.
	2018 m. gegužės 28 d.
	2018 m. birželio 13 d.
	2018 m. birželio 29 d.
	2018 m. liepos 9 d.
	2018 m. liepos 13 d
	2018 m. rugpjūčio 31 d.
	2018 m. gruodžio 14 d.

	Tarybos nutarimai
	Pagrindiniai (svarbiausi) Tarybos siūlymai
	Tarybos veiklos planai 2019 m.
	1 priedas. 2018 m. Tarybos posėdžių datos
	2 priedas. 2018 m. Tarybos priimtų nutarimų sąrašas:
	Kontaktai

