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VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO 

TARYBOS 2018 M. VEIKLOS 

ATASKAITA 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Taryba  

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 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Taryba 2018 m. posėdžiavo 3 kartus: kovo 28 d., 

birželio 26 d., gruodžio 11 d. 
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Eil. 

Nr. 
Posėdyje svarstyti klausimai 

Posėdžio data ir 

protokolo Nr. 

1.  Vilniaus Gedimino technikos universiteto 2017 m. veiklos ataskaita 

2018 m. kovo 28 d. 

Nr. 1 

2.  
VGTU 2017 m. pajamų (įplaukų) ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita ir 

2018 m. pajamų (įplaukų) ir išlaidų sąmatos projektas 

3.  

Vilniaus Gedimino technikos universiteto 2017 metų strateginio 

veiklos plano įvykdymas ir 2018–2020 metų strateginis veiklos 

planas 

4.  
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Tarybos 2017 m. veiklos 

ataskaita 

5.  
Viešosios įstaigos Vilniaus Gedimino technikos universiteto valdomo 

valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaita 

6.  
Vilniaus Gedimino technikos universiteto nekilnojamojo turto valdymo 

strategija 

7.  
Dalies panaudos teise Vilniaus Dariaus ir Girėno aeroklubui 

perduotų statinių perėmimas 

8.  Statinių nurašymas ir griovimas 

9.  Pastatų rekonstrukcija 

10.  

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Tarybos 2016 m. spalio 

20 d. nutarimo Nr. 6-1 „Dėl Vilniaus Gedimino technikos 

universiteto nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto 

pardavimo viešojo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimas 

11.  

Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentų bendrabučio Nr. 

5 (Saulėtekio al. 19-1) atnaujinimo (modernizavimo) investicijų 

projektas 

12.  
Nekilnojamojo daikto, esančio Liepkalnio g. 122B, Vilniuje, 

perėmimas patikėjimo teise 

13.  
Dalies Vilniaus Gedimino technikos universiteto patikėjimo teise 

valdomo nekilnojamojo turto investavimas 

2018 m. birželio 26 d. 

Nr. 2 
14.  

Vilniaus Gedimino technikos universiteto struktūros pakeitimas 

(Civilinės inžinerijos mokslo centro pertvarka ir Integracijos ir 

karjeros direkcijos likvidavimas) 

15.  
Vilniaus Gedimino technikos universiteto struktūrinių padalinių 

sąrašas 

16.  
VGTU studentų bendrabučiai. Problemos. Pasiūlymai bendrabučių 

būklei ir administravimui pagerinti 

2018 m. gruodžio 11 d. 

Nr. 3 

17.  
Nekilnojamųjų daiktų, esančių Plytinės g. 27, Vilniuje,  perėmimas 

valdyti patikėjimo teise 

18.  
Asmenų, sulaukusių 65 metų amžiaus, skyrimas į padalinių vadovų 

ir pavaduotojų pareigas 

19.  

Informacija apie Mykolo Romerio universiteto reorganizavimo, 

prijungimo prie Vilniaus Gedimino technikos universiteto būdu, 

eigą 

 

2018 m. kovo 28 d. Tarybos nutarimai: 

1-1 „Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto 2017 metų veiklos ataskaitos“ 

1-2 „Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto 2017 m. pajamų (įplaukų) ir išlaidų 

sąmatos įvykdymo ataskaitos ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto 2018 m. pajamų ir išlaidų 

sąmatos patvirtinimo“ 

1-3 Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto 2018–2020 metų strateginio veiklos 

plano patvirtinimo“ 
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1-4 Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto Tarybos 2017 m. veiklos ataskaitos 

patvirtinimo“ 

1-5.1 Dėl viešosios įstaigos Vilniaus Gedimino technikos universiteto valdomo valstybės turto 

valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos“ 

1-5.2 Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto nekilnojamojo turto valdymo strategijos 

patvirtinimo“ 

1-5.3 „Dėl dalies panaudos teise Vilniaus Dariaus ir Girėno aeroklubui perduotų statinių 

perėmimo“ 

1-5.4 „Dėl statinių nurašymo ir griovimo“ 

1-5.5 „Dėl pastatų rekonstrukcijos“ 

1-5.6 „Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto Tarybos 2016 m. spalio 20 d. nutarimo 

Nr. 6-1 „Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo 

turto pardavimo viešojo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 

1-5.7 „Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentų bendrabučio Nr. 5 (Saulėtekio 

al. 19-1) atnaujinimo (modernizavimo) investicijų projekto“ 

1-5.8 „Dėl nekilnojamojo daikto, esančio Liepkalnio g. 122B, Vilniuje, perėmimo patikėjimo 

teise“ 

2018 m. birželio 26 d. Tarybos nutarimai: 

2-1 „Dėl dalies Vilniaus Gedimino technikos universiteto patikėjimo teise valdomo 

nekilnojamojo turto investavimo“ 

2-2 „Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto struktūros pakeitimo“ 

2018 m. gruodžio 11 d. Tarybos nutarimai: 

3-1 „Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentų bendrabučių, problemų, 

pasiūlymų bendrabučių būklei ir administravimui pagerinti“ 

3-2 „Dėl nekilnojamųjų daiktų, esančių Plytinės g. 27, Vilniuje, perėmimo patikėjimo teise“ 

3-3 „Dėl asmenų, sulaukusių 65 metų amžiaus, skyrimo į padalinio vadovų ir pavaduotojų 

pareigas“ 
____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


