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Pagrindinė Kolegijos tarybos veiklos forma yra posėdis. Kolegijos taryba 2013 m.
posėdžiavo aštuonis kartus. Posėdžiuose buvo svarstoma: Kolegijos tarybos veiklos planas,
direktoriaus rinkimų tvarka ir konkurso organizavimo klausimai, 2012 metų Kolegijos direktoriaus
veiklos ataskaita bei pajamų ir išlaidų ataskaita, tvirtinama 2013 metų pajamų ir išlaidų sąmata,
renkamas Kolegijos direktorius, tvirtinamas studijų vietų skaičius ir kaina, tvirtinama disponavimo
Kolegijos turtu tvarka, svarstoma ir tvirtinama Kolegijos valdymo struktūra, t.y. tie klausimai ir
dokumentai, kurie turėjo įtakos Kolegijos strateginių tikslų įgyvendinimui.
KOLEGIJOS TARYBOS NUTARIMAI
2013 m. sausio 9 d. posėdyje nutarta (protokolas Nr. V18-02):
•

Patvirtinti Kauno technikos kolegijos Tarybos 2013 metų 1-ojo pusmečio veiklos planą.

•

Patvirtinti Kauno technikos kolegijos direktoriaus rinkimų tvarkos aprašą.

•

Skelbti konkursą Kauno technikos kolegijos direktoriaus pareigoms eiti 2013 m. sausio 11 d. ir
nustatyti, kad pretendentų direktoriaus pareigoms eiti dokumentai priimami iki 2013 m. vasario
12 d. 12 val. Kauno technikos kolegijos direktoriaus rinkimus vykdyti 2013 m. vasario 26 d.

•

Patvirtinti skelbimą apie konkursą Kauno technikos kolegijos direktoriaus pareigoms eiti ir
talpinti interneto svetainėje www.ktk.lt ir dienraščiuose "Kauno diena", "Lietuvos rytas" bei
"Verslo žinios".

•

Kolegijos veiklos ataskaitą už 2012 metus, Kolegijos 2012 metų pajamų ir išlaidų sąmatos
įvykdymo ataskaitą ir Kolegijos 2013 metų pajamų ir išlaidų sąmatą svarstyti 2013 m. vasario
1 d. posėdyje

•

Papildyti Kauno technikos kolegijos Tarybos darbo reglamento 22 punktą sakiniu: "Atskirais
atvejais Tarybos sprendimu terminas gali būti sutrumpintas iki 5 dienų."
2013 m. vasario 1 d. posėdyje nutarta (protokolas Nr. V18-06):

•

Patvirtinti Kauno technikos kolegijos 2012 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą.

•

Patvirtinti Kauno technikos kolegijos 2013 m. nuosavų lėšų sąmatą.

•

Patvirtinti Kauno technikos kolegijos direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaitą.

•

Kauno technikos kolegijos tarybos 2012 m. veiklos ataskaitą pateikti ir svarstyti sekančiame
posėdyje po direktoriaus rinkimų.

•

Nuomonę apie kolektyvinę sutartį pareikšti po derinimo ir aptarimo su naujai išrinktu
direktoriumi.

•

Atidėti Kauno technikos kolegijos strateginio veiklos plano svarstymą.

•

Atidėti lėšų skyrimo Kauno technikos kolegijos studentų atstovybei klausimą ir pakartotinai
svarstyti gavus, konkrečius pasiūlymus ir sąmatas.
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2013 m. vasario 26 d. posėdyje nutarta (protokolas Nr. V18-11):
•

Patvirtinti 2013 m. vasario 12 d. pretendentų į KTK direktoriaus pareigas pateiktų dokumentų
patikrinimo protokolą.

•

Išrinkti Nerijų Varną Kauno technikos kolegijos direktoriaus pareigoms.

•

Sudaryti su Nerijumi Varnu darbo sutartį direktoriaus pareigoms nuo 2013 m. kovo 1 d.,
nustatant pareiginį koeficientą 42,3.

•

Patvirtinti 2012 m. Kolegijos tarybos veiklos ataskaitą.
2013 m. kovo 18 d. posėdyje nutarta (protokolas Nr. V18-14):

•

Tenkinti kolegijos direktoriaus prašymą ir leisti jam dirbti papildomai - baigti įgyvendinti KTK
vykdomą projektą VP3-2.2-ŠMM-15-K-01-009 "Technologijų srities Multidisciplininio
praktinio mokymo centro įkūrimas".
2013 m. balandžio 25 d. posėdyje nutarta (protokolas Nr. V18-21):

•

Studijų vietų kvotų 2013-2014 m.m. nekeisti, palikti 2012-2013 m.m. kvotas.

•

Atidėti "Kauno technikos kolegijai nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo tvarkos" tvirtinimą sekančiam tarybos posėdžiui.

•

Sudaryti darbo grupę, į kurią įeitų direktorius Nerijus Varnas, darbuotojų profesinės sąjungos
pirmininkė Dalia Karčiauskienė ir tarybos nariai: Jovita Danielytė, Šarūnas Kilius, Vytautas
Valaitis. Šiai darbo grupei pavesti iki 2013 m. gegužės 15 d. parengti kolegijos administracijos
ir kitų darbuotojų parinkimo ir vertinimo principus.

•

Pavesti direktoriaus sudarytai darbo grupei iki 2013 m. gegužės 9 d. parengti naują kolegijos
valdymo struktūros projektą, atsižvelgiant į siūlymą atsisakyti fakultetų ir katedrų, perduodant jų
funkcijas studijų programų komitetams.
2013 m. gegužės 15 d. posėdyje nutarta (protokolas Nr. V18-25):

•

2013 m. priimamiems į Kauno technikos kolegiją studentams, patvirtinti tokias studijų kainas:
nuolatinių – 4695 Lt., ištęstinių – 3450 Lt.

•

Patvirtinti "Kauno technikos kolegijai nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo
ir disponavimo juo tvarką".

•

Patvirtinti "Kauno technikos kolegijos administracijos ir kitų darbuotojų parinkimo ir vertinimo
principus".

•

Patvirtinti Kauno technikos kolegijos struktūrą.
2013 m. liepos 5 d. posėdyje nutarta (protokolas Nr. V18-35):

•

Pritarti direktoriaus pasiūlytiems pakeitimams ir patvirtinti atnaujintą Kauno technikos kolegijos
struktūrą.
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2013 m. gruodžio 13 d. posėdyje nutarta (protokolas Nr. V18-68):
•

Suteikti Nerijui Varnui, direktoriui, kasmetines atostogas nuo 2013-12-23 iki 2013-12-27
įskaitytinai (2 kalend. d.) ir nuo 2013-12-30 iki 2014-01-03 įskaitytinai (4 kalend. d.): (viso
6 kalendorines dienas) už 2013-03-08 – 2014-03-07 darbo laikotarpį.

•

Pavesti eiti direktoriaus pareigas, N.Varno kasmetinių atostogų laikotarpiu:
•

Marijai Jotautienei, direktoriaus pavaduotojai akademinei veiklai, – 2013-12-30, 2014-0102/03.

•

Nelei Šimoliūnienei, direktoriaus pavaduotojai infrastruktūrai ir plėtrai, – 2013-1223/27/31.

KITA VEIKLA
•

Vasario 22 d. kolegijos Tarybos pirmininko ir kolegijos akademinės bendruomenės atstovų
taryboje kvietimu Tarybos nariai svečiavosi praktinio mokymo centre „BOSCH“, kolegijos
bendrabutyje, susipažino su kolegijos mokymo baze, auditorijomis ir pan. aptarė kitus
klausimus.

•

Kovo 7 d. buvo pasirašyta darbo sutartis su naujuoju kolegijos direktoriumi Nerijumi Varnu.

•

Gegužės 10 d. įvyko bendras Kolegijos tarybos, Akademinės tarybos ir kolegijos struktūros
rengimo darbo grupės susitikimas, diskutuota apie naująją kolegijos struktūrą.

Reikšmingiausi 2013 m. Kolegijos įvykiai, prie kurių tiesiogiai prisidėjo kolegijos Taryba, yra 2013
m. vasario 26 dieną įvykę Kauno technikos kolegijos direktoriaus rinkimai ir 2013 m. liepos 5 d.
patvirtinta nauja Kauno technikos kolegijos struktūra.

