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2014 M. VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO TARYBOS VEIKLOS ATASKAITA 
 

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

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus 
Prof. Jurgis Vilemas 
Prof. Juozas Augutis 
Prof. Egidijus Aleksandravičius 
Prof. Pranas Žukauskas 
Dangirutė Radzevičienė 
Justinas Petkus  
Vida Julia Bandis 
Dr. Vladas Lašas 
Prof. Rein Raud 
Audrius Žiugžda. 

 
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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2014 METAIS UNIVERSITETO TARYBOS SVARSTYTI KLAUSIMAI 
 
 
2014 m. sausio 6 d. Taryba elektroniniu būdu svarstė šiuos klausimus: viešosios įstaigos Vytauto 
Didžiojo universiteto „Verslo praktikų centras“ steigimą; VDU leidyklos reorganizavimą; 
Mokėjimo už neformaliojo kalbų mokymo kursus užsienio kalbų institute tvarką; tęstinio leidinio 
„VDU Nuomonė” įsteigimą.  
 
2014 m. sausio 6 d. Taryba pritarė viešosios įstaigos Vytauto Didžiojo universiteto „Verslo praktikų 
centras“ steigimui, VDU leidyklos reorganizacijai į VDU leidybą bei jos priskyrimui VDU 
bibliotekos struktūrai, patvirtino Mokėjimo už neformaliojo kalbų mokymo kursus užsienio kalbų 
institute tvarką, pritarė tęstinio leidinio „VDU Nuomonė” įsteigimui. 
 
2014 m. vasario 2 d. Universiteto Tarybos posėdyje svarstyti šie klausimai: Rektoriaus pateiktos 
Universiteto metinės veiklos ataskaitos tvirtinimas; Rektoriaus pateiktos Universiteto metinės 
pajamų ir išlaidų sąmatos ir šios sąmatos įvykdymo ataskaitos tvirtinimas; Universiteto 2014 m. 
biudžeto tvirtinimas; Kauno universiteto rektorių ketinimas iki 2022 m. atkurti istorinį Lietuvos 
universitetą, įsteigtą 1922 m. Kaune; studijų kainų tvirtinimas; studijų programų ir dalykų, 
dėstomų užsienio kalba, sąrašo ir jų kainų užsienio šalių piliečiams, stojantiems 2014 m. į VDU 
tvirtinimas; Bendro studijų vietų skaičiaus nustatymas; mokslinės produkcijos ir kitos veiklos taškų 
koeficientų tvirtinimas; su apgyvendinimu susijusių mokesčių tarifų nustatymas. 
 
2014 m. vasario 2 d. Taryba patvirtino Rektoriaus prof. Zigmo Lydekos pateiktą Universiteto 2013 
m. veiklos ataskaitą bei Universiteto 2013 m. pajamų ir išlaidų sąmatą ir šios sąmatos įvykdymo 
ataskaitą. Universiteto Taryba patvirtino Vytauto Didžiojo universiteto 2014 m. sąmatą ir jos 
vykdymo principus. Taryba pasirašė pareiškimą dėl Kauno universitetų rektorių iniciatyvos iki 
2022 metų Kaune atkurti Lietuvos universitetą.  
 
Šiame posėdyje Taryba nutarė nustatyti metines studijų kainas pirmosios pakopos nuolatinėms ir 
vientisosioms studijoms pagal studijų sritis; įgalioti VDU Rektoratą tvirtinti pirmosios pakopos ir 
nuolatinių studijų kainų pakeitimus; įgalioti VDU rektoratą tvirtinti antrosios pakopos ir laipsnio 
nesuteikiančių studijų kainas; nustatyti Lietuvos Respublikos švietimo ministro 2013-11-27 
įsakymu Nr. V-1166 patvirtintas normines trečiosios studijų pakopos kainas; įgalioti VDU rektoratą 
spręsti doktorantūros studijų kainos sumažinimo klausimą individualiems doktorantams ir 
doktorantūros studijų dalyko kredito kainos keitimo klausimą atsižvelgiant į doktorantūros 
partnerinių institucijų nustatytą doktorantūros studijų dalyko kredito kainą; patvirtinti pirmosios ir 
antrosios pakopų studijų programų, dėstomų anglų ir/ar rusų kalbomis, sąrašus; patvirtinti užsienio 
šalių piliečiams, stojantiems 2014 m. į VDU, studijų kainas; įgalioti VDU rektoratą tvirtinti studijų 
programų, dėstomų užsienio kalbomis, metinių studijų kainų pakeitimus; patvirtinti 2014 m. į 
VDU bendrą studijų vietų skaičių – 3100. 
 
VDU Taryba nutarė nuo 2014 m. netaikyti padidintų koeficientų dėstytojų ir mokslo darbuotojų 
mokslo produkcijos ir kitos veiklos taškams; nustatyti su Universiteto teikiamomis apgyvendinimo 
paslaugomis susijusių mokesčių tarifų grupes; suteikti teisę rektoriui priskirti su apgyvenimu 
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susijusius mokesčių dydžius atsižvelgiant į atitinkamas, Tarybos nustatytas, tarifų grupes bei 
konkrečius jų taikymo atvejus. 
 
2014 m. rugpjūčio 29 d. Universiteto Taryba elektroniniu būdu pritarė Kokybės ir strategijos 
tarnybos steigimui Vytauto Didžiojo universitete reorganizuojant Kokybės ir inovacijų centrą, 
Karjeros ir kompetencijų centrą ir Tęstinių studijų centrą nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. 
 

2014 m. spalio 1 d. Universiteto Tarybos posėdyje svarstyti šie klausimai: priėmimo į VDU 
2014 m. analizė ir perspektyvos; VDU plėtra ir reorganizavimas; Mokėjimo už užsienio kalbų 
kompetencijų vertinimą tvarkos aprašo tvirtinimas; Universiteto vidinės kokybės užtikrinimo 
sistemos palaikymas.  

 

2014 m. spalio 1 d. Universiteto taryba pritarė Marketingo ir komunikacijos tarnybos steigimui 
Vytauto Didžiojo universitete reorganizuojant Studijų marketingo ir Viešosios komunikacijos 
tarnybas; pritarė valstybei nuosavybės teise priklausančių ir Universiteto patikėjimo teise valdomų 
patalpų, esančių adresu Laisvės al. 53, Kaune, eksploatavimo sustabdymui; nutarė įgalioti rektorių 
prašyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės investuoti minėtas patalpas į Universitetą arba grąžinti jas 
į Valstybės turto fondą ir atlyginti Universitetui kita forma; patvirtino Mokėjimo už užsienio kalbų 
kompetencijų vertinimą tvarkos aprašą; nutarė netęsti Universiteto vidinės kokybės užtikrinimo 
sistemos palaikymo, remiantis standartų ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimais, o šios sistemos 
plėtotę realizuoti atsižvelgiant į bendros Europos Sąjungos aukštojo mokslo erdvės standartus ir 
gaires, bei kitus susijusius tarptautinių standartų reikalavimus, atliepiant Universiteto poreikius ir 
kultūrinį kontekstą. 
 

 

 
 
Tarybos pirmininkas 
Lietuvos Respublikos Prezidentas    Valdas Adamkus 
 
 


