
Vilniaus universiteto Tarybos 2019 metų veiklos ataskaita

 Savo veiklos 2019 m. pagrindinius prioritetus VU Taryba įvardijo 2018 m. ataskaitoje 
(paskelbtoje 2019 m. kovo 28 d.): 

Detalesnė 2018–2020 m. strateginio plano peržvalga buvo pateikta tarybai 2019 m. vasario 27 d. 
posėdyje. Faktinius rezultatus bus galima vertinti tik 2020 metais, kai dauguma strateginio plano 
projektų bus įpusėję ar netoli pabaigos. 

 Vilniaus universiteto biudžetas (pajamų ir išlaidų sąmata) Tarybos požiūriu yra pagrindinis 
dokumentas, kuriuo vadovaujantis yra paskirstomi ištekliai universiteto kasdieninei veiklai ir 
strateginio plano priemonėms, tad ir Tarybos dėmesys biudžeto planavimui, svarstymui bei 
vykdymo eigai buvo ir yra ypatingas. 2018 m. ir 2019 m. biudžetų projektai buvo patvirtinti tik po 
ilgų diskusijų, koregavimo, surengus pakartotinius Tarybos posėdžius. Kaip numatyta Tarybos 
darbo reglamente, buvo sukurta biudžeto projekto derinimo grupė, kuri teikė siūlymus ir tikslino 
biudžeto išlaidų straipsnius. Pagrindinis Tarybos inicijuotų keitimų motyvas buvo akademinių 
darbuotojų darbo užmokesčio sistemos, su išlygomis galiojančios nuo 2017 m., visiškas 
įgyvendinimas, lėšų sutelkimas atlyginimų kėlimui, racionalus padalinių neigiamų finansinių 
rodiklių vertinimas, identifikuojant priežastis ir padėties gerinimo kelius. Kas ketvirtį kancleris teikė 
Tarybai biudžeto vykdymo apžvalgas. Taryba konstatuoja, kad biudžeto formavimas visa apimtimi 
neatitinka tų nuostatų, kurios Taryba pateikė kaip rekomendacijas Rektoriaus vadovaujamai 
centrinei administracijai (buvo suformuluotos Tarybos 2016 m. spalio 26 d. nutarime Nr T-2016-12-
24, patikslintos ir papildytos Tarybos 2019 m. vasario 13 d. nutarime TPN-2), todėl Taryba ir toliau 
siūlo biudžeto sudarymo modelį tobulinti, įtraukiant priemones, susijusias su studijų programų 
būtinųjų išlaidų apskaitos nustatymu, investicijų į mokslinius tyrimus ir jų grąžos įvertinimu.

2019 m. liepos 24 d. Taryba paskelbė viešą tarptautinį konkursą rektoriaus pareigoms eiti.

2019 m. lapkričio 20 d. Tarybos posėdyje patvirtintas kandidatų atitinkančių Vilniaus universiteto 

neakademininių darbuotojų pareigybių ir darbo užmokesčio reformos stebėsena, įskaitant 
būtinas galiojančių dokumentų korekcijas;

-

biudžeto sudarymo modelio tobulinimas, įtraukiant priemones, susijusias su studijų 
programų būtinųjų išlaidų nustatymu, investicijų į mokslinius tyrimus ir jų grąžos įvertinimu 
bei plačiu visų padalinių ir valdymo grandžių konsensusu dėl bendrųjų paslaugų ir poreikių 
finansavimo naštos pasidalijimo;

-

centrinės administracijos veiklos efektyvinimas, ypač akcentuojant kokybiškesnes paslaugas 
studentams ir darbuotojams;

-

VU Šiaulių akademijos integracijos darnaus proceso užtikrinimas;-

viešo konkurso rektoriaus pareigoms eiti sąlygų parengimas ir paskelbimas.-



rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos apraše nustatytus reikalavimus 
kandidatams į Vilniaus universiteto rektoriaus pareigas sąrašas. Taip pat buvo patvirtintas kandidatų 
į VU rektoriaus pareigas prisistatymų bei debatų tvarkaraštis.

 2019 m. įvyko 10 VU Tarybos posėdžių, kuriuose priimta 19 nutarimų. Be jau paminėtų 
svarbiausių, nemaža dalis nutarimų buvo tvarkomojo organizacinio pobūdžio. Su visais nutarimais
galima susipažinti čia: https://www.vu.lt/apiemus/struktura/taryba/tarybos-sprendimai.

 2019 metais buvo organizuoti naujos Tarybos rinkimai ir atnaujinta Tarybos sudėtis: iki 
2019 metų gruodžio 17 d. veiklą vykdė 2014 m. išrinkta Taryba (sudėtis atnaujinta 2016, 2017 ir 
2018 m.), o 2019 m. lapkričio mėn. įvykus pakartotiniems rinkimas buvo patvirtintas naujos 
kadencijos Tarybos sudėtis. Kadenciją baigiančios Tarybos įgaliojimai pasibaigė 2019 m. gruodžio 
17 d. naujos kadencijos Tarybai susirinkus į pirmąjį posėdį. Su naujos kadencijos Tarybos sudėtimi 
galite susipažinti čia: https://www.vu.lt/apiemus/struktura/taryba 

 Taryba 2020 m. savo veiklos pagrindinėmis kryptimis laikys:

Vilniaus universiteto tarybos pirmininkė     dr. Eglė Radzevičienė

biudžeto sudarymo modelio tobulinimą, įtraukiant priemones, susijusias su studijų programų 
būtinųjų išlaidų nustatymu, investicijų į mokslinius tyrimus ir jų grąžos įvertinimu bei plačiu 
visų padalinių ir valdymo grandžių konsensusu dėl bendrųjų paslaugų ir poreikių 
finansavimo naštos pasidalijimo;

-

centrinės administracijos veiklos efektyvinimą, ypač akcentuojant kokybiškesnes paslaugas 
studentams ir darbuotojams;

-

VU Šiaulių akademijos integracijos darnaus proceso užtikrinimą;-

naujo Universiteto strateginio plano parengimą;-

VU technologinių galimybių organizuojant e-studijas užtikrinimo ir plėtros stebėseną;-

glaudesnio ir efektyvesnio bendradarbiavimo formų su pradedančio eiti pareigas rektoriaus  
komanda paiešką.

-

https://www.vu.lt/apiemus/struktura/taryba/tarybos-sprendimai
https://www.vu.lt/apiemus/struktura/taryba

