
Vilniaus universiteto Tarybos 2021 metų veiklos ataskaita 
 

Savo veikloje Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) taryba (toliau – Taryba) remiasi 

Universiteto Statuto nuostatomis bei šiame dokumente Tarybai deleguotomis kompetencijomis bei 

funkcijomis. Pagrindinius savo veiklos prioritetus 2021 metais Taryba įvardijo 2020 m. ataskaitoje 

(paskelbtoje 2021 m. kovo 31 d.):  

- tolesnį biudžeto sudarymo modelio tobulinimą, paremtą plačiu visų padalinių ir valdymo 

grandžių konsensusu dėl bendrųjų paslaugų ir poreikių finansavimo naštos pasidalijimo, 

įtraukiant priemones, susijusias su studijų programų būtinųjų išlaidų nustatymu, investicijų į 

mokslinius tyrimus ir jų grąžos įvertinimu, bei nustatančias strateginio fondo paskirstymo ir 

Universiteto finansinių rezervų naudojimo principus; 

- Universiteto Šiaulių akademijos integracijos darnaus proceso užtikrinimą; 

- Pedagogikos studijų ir edukologinių tyrimų plėtrai Universitete būtinų organizacinių ir 

finansinių priemonių numatymą; 

- Universiteto 2021–2025 metų strateginio veiklos plano bei metinio 2021 veiklos plano 

įgyvendinimo stebėseną; 

- Universiteto technologinių galimybių organizuojant e-studijas užtikrinimo ir plėtros 

stebėseną. 

 

Tarybos sudėtis 2021 metais keitėsi. Pasibaigus Vilniaus universiteto Studentų atstovybės (toliau 

– VUSA) deleguoto Tarybos nario J. Kvedaravičiaus įgaliojimams, jo vietoje Tarybos narės pareigas 

pradėjo eiti naujai išrinkta VUSA prezidentė N. Žutautaitė. Taip pat vietoje pasitraukusio Tarybos 

nario Raimundo Balčiūnaičio deleguotas dar vienas VUSA atstovas pagal Universiteto statuto 39 

straipsnio 2 dalies 4 punktą – Justinas Kondratas.  

Su dabartine Tarybos sudėtimi galite susipažinti čia: https://www.vu.lt/apiemus/struktura/taryba   

 

2021 m. įvyko 14 Tarybos posėdžių, kuriuose priimti 24 nutarimai.  

 

Kaip ir kasmet, Taryba daug dėmesio skyrė Universiteto biudžeto (pajamų ir išlaidų sąmatos) 

planavimui, svarstymui bei vykdymo eigai, nes šis dokumentas Tarybos požiūriu yra pagrindinis 

instrumentas, kuriuo remiantis yra paskirstomi ištekliai Universiteto kasdienei veiklai ir strateginio 

plano priemonėms. 

Tarybos nuomone, adekvačios Universiteto darbuotojų atlygio bei motyvacinės sistemos kūrimas 

yra labai svarbi strateginė užduotis, siekiant užtikrinti akademinių ir neakademinių darbuotojų 

pritraukimą, išlaikymą ir konkurencingą jų darbo apmokėjimą, todėl Tarybos nariai aktyviai įsitraukė 

į posėdžius ir diskusijas kuomet buvo svarstomi klausimai dėl Universiteto darbuotojų darbo 

užmokesčio tvarkos aprašo pakeitimų. 

 

2021 m. Taryba daug dėmesio skyrė Universiteto plėtrai bei tam reikalingoms investicijoms į 

infrastruktūros projektus. Taryba pritarė lėšų skyrimo projekto „Vilniaus universiteto Medicinos 

fakulteto Mokslo centro sukūrimas“ įgyvendinimui. Taip pat Taryba pritarė lėšų skyrimui pedagogų 

rengimo infrastruktūrai, o siekiant įgyvendinti Universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto statybų 

investicijų projektą, pritarė Universiteto patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto dalies 

investavimui į Universiteto turtą ir Universiteto chemijos ir geomokslų fakulteto statybos investicijų 

projekto tikslų įgyvendinimui bei finansavimo rizikos prisiėmimui. Su visais nutarimais, kuriuos 

priėmė Taryba, galima susipažinti čia: https://www.vu.lt/apiemus/struktura/taryba/tarybos-

sprendimai. 

 

 

 

Nuorašas

https://www.vu.lt/site_files/Taryba_VUStrateginis_planas2021-2025.pdf
https://www.vu.lt/apiemus/struktura/taryba
https://www.vu.lt/apiemus/struktura/taryba/tarybos-sprendimai
https://www.vu.lt/apiemus/struktura/taryba/tarybos-sprendimai


Taryba pagrindinėmis savo veiklos 2022 metais kryptimis laikys: 

 

- Tolesnį biudžeto sudarymo modelio tobulinimą, įtraukiant priemones, susijusias su studijų 

programų būtinųjų išlaidų nustatymu, investicijų į mokslinius tyrimus ir jų grąžos įvertinimu, 

bei nustatančias strateginio fondo paskirstymo ir Universiteto finansinių rezervų naudojimo 

principus; 

- Universiteto 2021–2025 metų strateginio veiklos plano bei metinio 2022 veiklos plano 

įgyvendinimo stebėseną; 

- Pedagogikos studijų ir edukologinių tyrimų plėtrai Universitete būtinų organizacinių ir 

finansinių priemonių numatymą, įskaitant ir tolesnį VU Šiaulių akademijos integracijos  bei 

plėtros darnaus proceso užtikrinimą; 

- Studijų programų bei mokslinių tyrimų tarptautiškumo ir tarpdalykiškumo didinimą; 

- Universiteto informacinių technologijų infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros projektų 

stebėseną, įskaitant ir technologinių bei administracinių priemonių užtikrinant nuotolinių 

studijų galimybę stebėseną. 

- Investicijas į tvarią energetiką bei tvarios energetikos infrastruktūros plėtros projektų 

vykdymo stebėseną; 

- Universiteto veiklos tęstinumo padidėjusios rizikos sąlygomis užtikrinimo priemonių diegimą 

ir jų stebėseną.   

 

 

Tarybos pirmininkė           dr. Eglė Radzevičienė 

https://www.vu.lt/site_files/Taryba_VUStrateginis_planas2021-2025.pdf
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