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Vytauto Didžiojo universiteto Tarybos sudėtis

2016 m. balandžio 27 d. Vytauto Didžiojo universiteto Senato pirmininkas prof. Zigmas 
Lydeka, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 20 straipsnio 3 
dalimi bei Vytauto Didžiojo universiteto Statuto 19 straipsniu, viešai paskelbė atnaujintą 
2015 m. lapkričio 25 d. – 2020 m. lapkričio 24 d. kadencijos Vytauto Didžiojo universiteto 
Tarybos sudėtį.

Taryba sudaryta iš 11 narių: šeši išrinkti iš Universiteto bendruomenės (iš jų vieną skyrė 
Studentų atstovybė), dar penki nepriklauso universiteto personalui ar studentams. Pastarieji 
penki nariai išrinkti viešo konkurso būdu.

VDU Tarybos nariai:

Lietuvos Respublikos Prezidentas J. E. Valdas Adamkus, Tarybos pirmininkas, 
VDU Atkūrimo tarybos garbės narys, VDU Garbės daktaras.
Audrius Balaišis, „Prudentis“ direktorius, VDU absolventas.
Saulius Gerulis, Muzikos akademijos dekanas, Fortepijono katedros docentas.
Marius Horbačauskas, „Volfas Engelman“ generalinis direktorius, VDU absolventas.
Marius Kybartas, „Lidl Lietuva“ valdybos narys, VDU absolventas.
Paulius Motiejūnas, Kauno „Žalgirio“ krepšinio klubo prezidentas, VDU absolventas.
Algimantas Paulauskas, biologas, biomedicinos mokslų daktaras, VDU Biologijos 
katedros profesorius.
Eigirdas Sarkanas (iki 2017 m. rugsėjo 28 d.), VDU Studentų atstovybės prezidentas.
Greta Šmaižytė (nuo 2017 m. rugsėjo 28 d.), VDU Studentų atstovybės prezidentė.
Margarita Teresevičienė, VDU Socialinių mokslų fakulteto Edukologijos katedros 
profesorė.
Jonas Vaičenonis, VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedros profesorius
Pranas Žukauskas, VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto Vadybos katedros profesorius.

3



Tarybos funkcijos

Vadovaujantis VDU Statutu, patvirtintu 2010 m. gegužės 28 d. LR Seimo nutarimu  
Nr. XI-859 (Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. XI-2151 nauja 
redakcija), Universiteto Taryba atlieka šias funkcijas: 

• įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina Universiteto viziją ir misiją;
• įvertinusi Senato siūlymus, teikia Seimui tvirtinti Statuto pakeitimus;
• svarsto ir tvirtina rektoriaus teikiamus Universiteto struktūros pertvarkos planus;
• įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina rektoriaus pateikta Universiteto strateginį veiklos planą;
• įvertinusi Senato siūlymus, nustato Universiteto lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir 

kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir 
disponavimo jais tvarką;

• įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo 
tvarką;

• renka, skiria į pareigas ir atleidžia iš jų rektorių;
• nustato Universiteto administracijos ir kitų darbuotojų parinkimo ir vertinimo principus;
• tvirtina Universiteto vidaus tvarkos taisykles;
• rektoriaus teikimu nustato studijų kainą ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos 

įgyvendinimu, dydžius;
• įvertinusi Senato siūlymus, nustato bendrą studijų vietų skaičių, atsižvelgdama į galimybes 

užtikrinti studijų ir mokslo, meno veiklos kokybę;
• svarsto rektoriaus pateiktą Universiteto metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir tvirtina šios sąmatos 

įvykdymo ataskaitą;
• tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto metinę veiklos ataskaitą;
• įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina Universiteto reorganizavimo arba likvidavimo planus ir 

teikia juos Seimui;
• rengia metinę savo veiklos ataskaitą ir kiekvienais metais iki balandžio 1 dienos ją paskelbia 

viešai Universiteto interneto svetainėje;
• atlieka kitas Statute ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.
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2017 metais universiteto Tarybos svarstyti 
klausimai

2017 m. įvyko aštuoni Tarybos posėdžiai, kuriuose priimti šie nutarimai: 

• patvirtinta 2016 m. išlaidų sąmatos ataskaita; 
• patvirtinta Universiteto 2017 m. pajamų sąmata; 
• pritarta Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos edukologijos universiteto integracijos sutarčiai 

bei Tarybos pirmininkas Prezidentas Valdas Adamkus įgaliotas šią sutartį pasirašyti; 
• patvirtinta rektoriaus prof. Juozo Augučio pateikta 2016 m. Vytauto Didžiojo universiteto 

veikos ataskaita; 
• nustatytas 2017 m. priėmimo į studijas bendras studijų vietų skaičius; 
• patvirtintos 2017 m. metinės pirmosios ir vientisųjų studijų, nuolatinės formos antrosios 

pakopos ir profesinių studijų bei trečiosios studijų pakopos kainos;
• patvirtintos studijų kainos užsienio piliečiams ir lietuvių kilmės užsieniečiams; 
• patvirtintos „Baltic Summer University“ 2017 vasaros programų kainos; 
• patvirtintos Vytauto Didžiojo universiteto intelektinės nuosavybės valdymo, naudojimo ir 

disponavimo taisyklės; 
• 2017 m. gegužės 23 d. posėdyje pritarta Vytauto Didžiojo universiteto ir Aleksandro Stulginskio 

universiteto jungimuisi; 
• pritarta Universiteto dalyvavimui steigiant Žaliąjį aljansą. 
• 2017 m. rugsėjo 28 d. nustatytas įkainis kandidatams, dalyvaujantiems vertinant ir pripažįstant 

neformaliuoju bei savaiminiu būdu įgytas kompetencijas; 
• pritarta valstybės nekilnojamojo turto Utenos r. sav. Tauragnų sen., Vaišnoriškių k. 3 ir 6 

įstatymo nustatyta tvarka perdavimui VĮ Turto bankui valdyti centralizuotai. 
• 2017 m. lapkričio 30 d. Taryboje pritarta Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos edukologijos 

universiteto ir Aleksandro Stulginskio universiteto reorganizavimui sujungimo būdu į Vytauto 
Didžiojo universitetą ir Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos edukologijos universiteto bei 
Aleksandro Stulginskio universiteto reorganizavimo sujungiant į Vytauto Didžiojo universitetą 
sąlygų aprašo projektui; 

• pritarta VDU Statuto pakeitimams; 
• pritarta Vytauto Didžiojo universiteto pasitraukimui iš viešųjų įstaigų „Tarptautinio švietimo 

institutas“, „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės institutas“ bei „Jaunimo karjeros centras“ 
dalininkų ir siūlant kitiems dalininkams neatlygintinai perimti universiteto turimas dalis;

• patvirtinta verslumo kompetencijų ugdymo programos „Verslumo akademija“ ir  neformaliosios 
studijų programos „Lituanistika“ studijų dalyko vieno kredito kaina.
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2017 metais universiteto Tarybos svarstyti 
klausimai

Posėdžiuose svarstyti kiti klausimai: 

• rektoriaus teikimai dėl statinių pripažinimo netinkamais (negalimais) naudoti; 
• buto Ž. E. Žilibero g. 4-1, Kaune, įsigijimo klausimas; 
• dėl VšĮ Verslo praktikų centro; dėl valstybės nekilnojamojo turto investavimo į Vytauto Didžiojo 

universitetą; 
• dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir Vytauto Didžiojo universiteto patikėjimo teise 

valdomo turto, esančio Sodininkų g. 2, Kaune, perdavimo Kauno miesto savivaldybei; 
• dėl VšĮ „Socialinės ekonomikos instituto“ likvidavimo.
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