Nuorašas

Vilniaus universiteto Tarybos 2020 metų veiklos ataskaita
Savo veikloje Taryba remiasi Universiteto Statuto nuostatomis bei šiame dokumente Tarybai
deleguotomis kompetencijomis bei funkcijomis. Pagrindinius savo veiklos prioritetus 2020 metais
VU Taryba įvardijo 2019 m. ataskaitoje (paskelbtoje 2020 m. kovo 25 d.):
-

-

tolesnis 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;
naujo Universiteto strateginio plano parengimas;
VU technologinių galimybių organizuojant e-studijas užtikrinimo ir plėtros stebėsena;
glaudesnio ir efektyvesnio bendradarbiavimo formų su pradedančio eiti pareigas rektoriaus
komanda paieška.

VU Tarybos sudėtis 2020 metais keitėsi: pasibaigus VU Studentų atstovybės deleguoto Tarybos
nario K. Melio įgaliojimams, jo vietoje Tarybos nario pareigas pradėjo eiti J. Kvedaravičius. Su
dabartine Tarybos sudėtimi galite susipažinti čia: https://www.vu.lt/apiemus/struktura/taryba
2020 m. įvyko 14 VU Tarybos posėdžių, kuriuose priimti 25 nutarimai. Kaip ir kasmet, Taryba
daug dėmesio skyrė Vilniaus 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. Kaip numatyta Tarybos darbo reglamente, 2020 metais buvo sukurta biudžeto projekto
derinimo grupė, kuri teikė siūlymus ir tikslino biudžeto išlaidų straipsnius; 2020 m. biudžeto projektas
buvo patvirtintas tik po ilgų diskusijų bei koregavimo, surengus pakartotinį Tarybos posėdį.
Pagrindiniai Tarybos sudarytos darbo grupės pasiūlymai buvo nukreipti į akademinių darbuotojų
darbo užmokesčio sistemos tobulinimą, lėšų sutelkimą atlyginimų kėlimui, studentų skatinamųjų
stipendijų sistemos plėtrą, Universiteto prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų užtikrinimą, VU
strategiją atitinkantį strateginio fondo lėšų paskirstymą, investicijas tyrimų plėtrai bei racionalų
padalinių neigiamų finansinių rodiklių vertinimą, identifikuojant priežastis ir padėties gerinimo
kelius. Šie prioritetai atsispindi ir vėlesniuose Tarybos nutarimuose, priimtuose 2020 metų bėgyje –
Taryba pritarė papildomų lėšų skyrimui Vilniaus universiteto 450 metų sukakties proginėms
stipendijoms 2020–2021 studijų metams, bei tikslinės dotacijos skyrimui prof. Virginijaus Šikšnio
tyrimams plėtoti 2021–2022 metais.
2020 m. kovo 25 d. posėdyje Taryba patvirtino Vilniaus universiteto 2019 metų metinės veiklos
ataskaitą, kurioje buvo pristatyti 2018–2020 m. strateginio plano vykdymo rezultatai, diskutavo apie
pandemijos nulemtus pokyčius mokymo procese bei su tuo susijusių rizikų valdymą.

2020 metais Taryba daug dėmesio skyrė Universiteto plėtrai bei investicijoms į infrastruktūros
projektus. Taryba patvirtino Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus
universiteto būdu sąlygų aprašą ir Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus
universiteto būdu planą, pritarė laikinajai Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos darbo užmokesčio
tvarkai. Taip pat Taryba pritarė tolimesnei VU Saulėtekio miestelio plėtrai numatydama Chemijos ir
geomokslų fakulteto bei Matematikos ir informatikos fakulteto pastatų statybą ir įrengimą; pritarė,
kad Universitetas taptų viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės ir viešosios
įstaigos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės dalininku ir sutiko investuoti Vilniaus
universiteto turtą į šių įstaigų dalininkų kapitalą. Taryba savo nutarimais pritarė Vilniaus universiteto
teritorijos ribų padidinimui perimant Šiaulių universiteto turtą bei perimant keletą kitų valstybės
nekilnojamojo turto objektų, reikalingų Universiteto strategijai vykdyti.
Paisydama išsikeltų prioritetų, Taryba nuo pat pradžių buvo įsitraukusi į naujo Universiteto
strateginio plano rengimo procesą, Tarybos nariai dalyvavo tiek darbo grupėje, atsakingoje už
Universiteto strateginio plano rengimo ir derinimo su bendruomene metodikos paruošimą, tiek ir
pradinėse bendruomenės diskusijose siekiant išgryninti Universiteto viziją, misiją ir strategiją
ateinantiems penkeriems metams. Toks ankstyvas Tarybos įtraukimas į svarbiausio Universiteto
strateginio dokumento rengimą buvo labai vertingas ir padėjo ieškant naujų glaudesnio ir
efektyvesnio bendradarbiavimo formų su pradedančio eiti pareigas rektoriaus komanda bei kitais
iniciatyviausiais bendruomenės nariais.
Greta paminėtų svarbiausių nutarimų, Taryba priėmė tvarkomojo organizacinio pobūdžio aktų.
Su visais jais galima susipažinti čia: https://www.vu.lt/apiemus/struktura/taryba/tarybos-sprendimai
Taryba pagrindinėmis savo veiklos 2021 metais kryptimis laikys:
- 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;
- VU 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;
- VU technologinių galimybių organizuojant e-studijas užtikrinimo ir plėtros stebėseną;
- VU projektų susijusių su klimato kaitos pėdsako mažinimu įgyvendinimo stebėseną.
Vilniaus universiteto tarybos pirmininkė

dr. Eglė Radzevičienė
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