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VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO 

TARYBOS 2016 M. VEIKLOS 

ATASKAITA 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Taryba  

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 20 straipsnio 3 dalimi 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Senatas 2016 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 89-2 „ Dėl 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Tarybos tvirtinimo“ patvirtino Vilniaus Gedimino 

technikos universiteto Tarybą (Tarybos sudėtis ir pareigos nurodytos Tarybos tvirtinimo metu): 

Senato nustatyta tvarka VGTU bendruomenės išrinktus Tarybos narius: 

1. Tomą Kačerauską, Filosofijos ir komunikacijos katedros vedėją, profesorių; 

2. Dalių Mažeiką, Informacinių sistemų katedros vedėją, profesorių; 

3. Virgaudą Puodžiuką, Kelių katedros vedėją, docentą; 

4. Juozą Valivonį, Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedros vedėją, profesorių; 

5. Edmundą Kazimierą Zavadską, Statybos technologijos ir vadybos katedros vedėją, 

profesorių. 

Senato nustatyta tvarka išrinktus Tarybos narius, nepriklausančius VGTU personalui 

ir studentams: 

1. Artūrą Abromavičių, UAB „Sweco Lietuva“ prezidentą; 

2. Dalių Gedvilą, Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentą; 
3. Sigitą Leonavičių, UAB „Traidenis“ generalinį direktorių; 

4. Aldą Rusevičių, AB „Kauno tiltai“ generalinį direktorių. 

Studentų atstovybės nustatyta tvarka išrinktą Tarybos narį, nepriklausantį VGTU 

personalui ir studentams, – Mindaugą Kiznį, VšĮ Nacionalinės plėtros instituto direktorių. 

Studentų atstovybės skirtą Tarybos narį – Laurą Ladietaitę, VGTU studentų atstovybės 

prezidentė. 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Tarybos 2016 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 4-1 

„Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto Tarybos pirmininko rinkimų“ Tarybos pirmininku 

išrinktas Sigitas Leonavičius, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Tarybos 2016 m. gegužės 

24 d. nutarimu Nr. 4-2 „Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto Tarybos pirmininko 

pavaduotojo rinkimų“ Tarybos pirmininko pavaduotoju išrinktas Artūras Abromavičius. 

Tarybos veikla 

Taryba veiklą vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto statutu ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto 

Tarybos 2013 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 1-2 „Vilniaus Gedimino technikos universiteto Tarybos 

darbo reglamento patvirtinimo“ patvirtintu Vilniaus Gedimino technikos universiteto Tarybos darbo 

reglamentu (Tarybos 2016 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 6-7 redakcija). 

Tarybos svarstyti klausimai ir nutarimai 

2016 m. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Taryba posėdžiavo 7 kartus: 2016 m. 

vasario 23 d., kovo 22 d., gegužės 10 d., gegužės 24 d., birželio 7 d., spalio 20 d. ir gruodžio 6 d.  
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Eil. 

Nr. 
Posėdyje svarstyti klausimai 

Posėdžio data ir 

protokolo Nr. 

1.  

Vilniaus Gedimino technikos universiteto įmokų už pirmosios, 

antrosios pakopų ir vientisąsias studijas ir papildomas paslaugas 

skaičiavimo tvarkos aprašas.  

2016 m. vasario 23 d. 

Nr. 1 

2.  
Trečiosios pakopos studijų kainų ir kitų įmokų, tiesiogiai 

nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, tvirtinimas.  

3.  

Vilniaus Gedimino technikos universiteto pirmosios ir antrosios 

studijų pakopų užsienio studentų įmokų už studijas ir papildomas 

paslaugas skaičiavimo tvarkos aprašas.  

4.  

Vilniaus Gedimino technikos universiteto bendrabučių Nr. 3 ir Nr. 

4 atnaujinimo (modernizavimo) kompensuojamų išlaidų dalis, 

tenkanti privatizuotų butų savininkams.  

5.  
Dalies Vilniaus Gedimino technikos universiteto patikėjimo teise 

valdomo nekilnojamojo turto investavimas.  

6.  
Vilniaus Gedimino technikos universiteto ilgalaikio materialiojo 

turto pardavimas.  

7.  Informacija apie VGTU Tarybos ir rektoriaus rinkimus.  

8.  Informacija dėl sekančio Tarybos posėdžio. 

9.  
2015 m. Vilniaus Gedimino technikos universiteto veiklos 

ataskaita. 

2016 m. kovo 22 d. 

Nr. 2 

10.  
VGTU 2015 m. pajamų (įplaukų) ir išlaidų sąmatos įvykdymo 

ataskaita ir 2016 m. pajamų (įplaukų) ir išlaidų sąmatos projektas. 

11.  
Vilniaus Gedimino technikos universiteto 2016–2018 metų 

strateginis veiklos planas. 

12.  

Viešosios įstaigos Vilniaus Gedimino technikos universiteto 

valdomo valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 

ataskaita. 

13.  
Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektoriaus rinkimų 

tvarkos aprašas. 

14.  
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Tarybos 2015 m. veiklos 

ataskaita. 

15.  Tarybos narių diskusija. 

16.  Darbo grupės rektoriaus rinkimams organizuoti posėdis. 

2016 m. gegužės 10 d. 

Nr. 3 

17.  

Darbo grupės rektoriaus rinkimams organizuoti perduotų kandidatų 

į VGTU rektoriaus pareigas dokumentų įvertinimas ir kandidatų į 

rektoriaus pareigas sąrašo sudarymas ir tvirtinimas. 

18.  

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Elektronikos fakulteto 

Mikro ir nanoelektroninių sistemų projektavimo ir tyrimo 

laboratorijos steigimas. 

19.  

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Tarybos 2013 m. 

lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 5-6 „Dėl Vilniaus Gedimino technikos 

universiteto struktūrinių padalinių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimas. 

20.  
Vilniaus Gedimino technikos universiteto stojimas į Statybos 

industrijos asociaciją. 

21.  
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Tarybos narių 

įsipareigojimo pasirašymas. 

2016 m. gegužės 24 d. 

Nr. 4 
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22.  
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Tarybos pirmininko ir 

pirmininko pavaduotojo rinkimai. 

23.  Posėdžio pirmininko rinkimai. 

2016 m. birželio 7 d. 

Nr. 5 
24.  

Rinkimų į Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektorius balsų 

skaičiavimo komisijos sudarymas. 

25.  Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektoriaus rinkimai. 

26.  

Vilniaus Gedimino technikos universiteto nuosavybės teise 

valdomo nekilnojamojo turto pardavimo viešojo aukciono būdu 

tvarkos aprašo svarstymas. 

2016 m. spalio 20 d. 

Nr. 6 

27.  
Vilniaus Gedimino technikos universiteto statinių pripažinimas 

nereikalingais naudoti. 

28.  
Vilniaus Gedimino technikos universiteto investuoto turto 

pardavimas. 

29.  
Vilniaus Gedimino technikos universiteto teritorijos, Linkmenų g. 

28, plėtros koncepcija. 

30.  
Asmenų, sulaukusių 65 metų amžiaus, skyrimas į VGTU padalinių 

vadovų ir pavaduotojų pareigas. 

31.  Informacija apie 2016 m. priėmimo į VGTU rezultatus. 

32.  VGTU Tarybos darbo reglamentas. 

33.  Vilniaus Gedimino technikos universiteto statutas. 

2016 m. gruodžio 6 d. 

Nr. 7 

34.  Universiteto pokyčių programa. 

35.  Verslo dalyvavimas studijų procese. 

36.  
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Knygyno „Technika“ 

likvidavimas. 

 

 

2016 m. Tarybos nutarimai: 

1. Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto įmokų už pirmosios, antrosios pakopų ir 

vientisąsias studijas ir papildomas paslaugas skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 

2. Dėl trečiosios pakopos studijų kainų ir kitų įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų 

programos įgyvendinimu, patvirtinimo. 

3. Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto pirmosios ir antrosios studijų pakopų 

užsienio studentų įmokų už studijas ir papildomas paslaugas skaičiavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo. 

4. Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto bendrabučių Nr. 3 ir Nr. 4 atnaujinimo 

(modernizavimo) kompensuojamų išlaidų dalies, tenkančios privatizuotų butų savininkams. 

5. Dėl dalies Vilniaus Gedimino technikos universiteto patikėjimo teise valdomo 

nekilnojamojo turto investavimo. 

6. Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto ilgalaikio materialiojo turto pardavimo. 

7. Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto veiklos ataskaitos. 

8. Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto 2015 metų pajamų (įplaukų) ir išlaidų 

sąmatos įvykdymo ataskaitos ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto 2016 metų pajamų 

(įplaukų) ir išlaidų sąmatos patvirtinimo. 

9. Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto 2016–2018 metų strateginio veiklos plano 

patvirtinimo. 

10. Dėl viešosios įstaigos Vilniaus Gedimino technikos universiteto valdymo  valstybės 

turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juos ataskaitos. 

11. Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto Tarybos 2015 m. veiklos ataskaitos 

patvirtinimo. 

12. Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektoriaus rinkimų tvarkos aprašo 

patvirtinimo. 
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13. Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto Elektronikos fakulteto Mokro ir 

nanoelektroninių sistemų projektavimo ir tyrimo laboratorijos steigimo. 

14. Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto struktūrinių padalinių sąrašo, patvirtinto 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Tarybos 2013 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 5-6 „Dėl 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto struktūrinių padalinių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

15. Dėl stojimo į Statybos industrijos asociaciją. 

16. Dėl kandidatų į Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektorius. 

17. Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto Tarybos pirmininko rinkimų. 

18. Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto Tarybos pirmininko pavaduotojo 

rinkimų. 

19. Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektoriaus išrinkimo. 

20. Dėl posėdžio pirmininko išrinkimo ir rinkimų į Vilniaus Gedimino technikos 

universiteto rektorius balsų skaičiavimo komisijos sudarymo. 

21. Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto nuosavybės teise valdomo 

nekilnojamojo turto pardavimo viešojo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo. 

22. Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto statinių pripažinimo nereikalingais 

naudoti. 

23. Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto investuoto turto pardavimo. 

24. Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto teritorijos, Linkmenų g. 28, plėtros 

koncepcijos. 

25. Dėl asmenų, sulaukusių 65 metų amžiaus, skyrimo į padalinių vadovų ir pavaduotojų 

pareigas. 

26. Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto Tarybos 2013 m. vasario 12 d. nutarimo 

Nr. 1-2 „Vilniaus Gedimino technikos universiteto Tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ 

pakeitimo. 

27. Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto statuto. 

28. Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto Knygyno „Technika“ likvidavimo. 

____________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė 

Referentė 

 

 

____________________ 

Jolanta Marcinkevičienė, tel. 274 5030 

2017-03-14 


