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Kauno technikos kolegijos taryba (toliau – Kolegijos Taryba) - kolegialus,
aukštosios mokyklos strateginių reikalų valdymo organas, užtikrinantis jos atskaitomybę
visuomenei, socialinę atsakomybę bei sparčią ir veiksmingą reakciją į aplinkos pokyčius.
Tarybos veiklą reglamentuoja LR Mokslo ir studijų įstatymas (Įstatymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 542140; Žin. 2009, Nr.61-0; Žin. 2009, Nr.101-0, i. k. 1091010ISTA00XI-242; Nauja redakcija nuo 2017-01-01:Nr.
XII-2534, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-07-14, i. k. 2016-20555).

Kolegijos Tarybos funkcijos
Vadovaujantis Kauno technikos kolegijos statutu, patvirtintu 2012 m. liepos 18 d.
LR Vyriausybės nutarimu Nr. 951, Kolegijos Taryba atlieka šias funkcijas:
•

įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, tvirtina Kolegijos viziją ir misiją;

•

įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, teikia Lietuvos Respublikos
Vyriausybei tvirtinti Statuto pakeitimus;

•

įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, tvirtina direktoriaus pateiktą Kolegijos
strateginį veiklos planą;

•

svarsto ir tvirtina direktoriaus teikiamus Kolegijos struktūros pertvarkos planus;

•

įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, nustato Kolegijos lėšų (taip pat lėšų,
skirtų administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise
valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką;

•

įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, tvirtina Kolegijos direktoriaus rinkimų
viešo konkurso būdu organizavimo tvarką;

•

renka, skiria ir atleidžia direktorių;

•

nustato Kolegijos administracijos ir kitų darbuotojų parinkimo ir vertinimo
principus;

•

tvirtina Kolegijos vidaus tvarkos taisykles;

•

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

•

įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, nustato bendrą studijų vietų skaičių,
atsižvelgdama į galimybes užtikrinti studijų ir mokslo kokybę;

•

svarsto direktoriaus pateiktą Kolegijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir tvirtina
šios sąmatos įvykdymo ataskaitą;

3

•

tvirtina direktoriaus pateiktą Kolegijos metinę veiklos ataskaitą;

•

įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, tvirtina Kolegijos reorganizavimo arba
likvidavimo planus ir teikia juos Lietuvos Respublikos Vyriausybei;

•

rengia metinę savo veiklos ataskaitą ir ją skelbia viešai Kolegijos interneto
tinklalapyje kasmet iki balandžio 1 dienos;

•

atlieka Statute ir kituose teisės aktuose nustatytas kitas funkcijas.

Kolegijos Tarybos sudėtis
Kolegijos tarybą sudaro:
Pirmininkas: Prof., habil. Dr. Juozas Augutis, Vytauto Didžiojo universiteto Rektorius
Kauno technikos kolegijos Tarybos nariai:
Dr. Vytautas Jokužis, UAB "Elinta" generalinis direktorius
Simonas Kairys, Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojas
Eimantas Kuznecovas, Kauno technikos kolegijos Statybos inžinerijos studijų programos
studentas
Dr. Rosita Norvaišienė, Kauno technikos kolegijos Statybos inžinerijos krypties studijų
programų departamento docentė
Valdas Paulauskas, Kauno technikos kolegijos Elektronikos ir elektros inžinerijos krypčių
studijų programų departamento lektorius
Dr. Aušra Tartilaitė – Paulauskienė, Kauno technikos kolegijos teisininkė
Kęstutis Vanagas, AB „YIT Kausta" Generalinis direktorius
Sekretorė: Dr. Giedrė Adomavičienė, Kauno technikos kolegijos mokslo ir edukacinių
projektų vadovė

Kolegijos Tarybos veikla (posėdžiai ir nutarimai)
Kolegijos taryba 2018 metais surengė 10 posėdžių. Posėdžių metu buvo priimti 39
nutarimai. 2 posėdžius surengė Kolegijos tarybos Rinkimų komisija (2018-02-08, V18-14; 2018
-02-09, V18-15).
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Visi Kolegijos Tarybos nutarimai skelbiami Kolegijos internetinėje svetainėje.
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Kolegijos Tarybos priimtų nutarimų pasiskirstymas pagal veiklos pobūdį:
•

Direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimas – priimti 2
nutarimai.

•

Kolegijos struktūros pertvarkos planų tvirtinimas, kurie būtini strateginiam veiklos planui

įgyvendinti – priimtas 1 nutarimas.
•

Kolegijos lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui)

ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarkos
nustatymas – priimti 2 nutarimai.

•

Kolegijos direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo
rengimas ir tvirtinimas – priimti 2 nutarimai.

•

Kolegijos direktoriaus rinkimas, skyrimas, atleidimas – priimta 13 nutarimų.

•

Kolegijos direktoriaus pateiktos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos tikslinimas ir
tvirtinimas - priimti 3 nutarimai.

•

Kolegijos direktoriaus pateiktos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos
tvirtinimas – priimti 2 nutarimai.

•

Kolegijos tarybos reglamento papildymas – priimti 4 nutarimai.

•

Kiti su Kolegijos veikla susiję nutarimai – 4 nutarimai.

•

Kolegijos direktoriaus kasmetinių atostogų suteikimo ir jo pavadavimo, tvirtinimas –
priimti 6 nutarimai.

