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Vytauto Didžiojo universiteto  
Tarybos sudėtis

2016 m. balandžio 27 d. Vytauto Didžiojo universiteto Senato pirmininkas 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, (iki 2018 m. liepos 20 d.), „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.

Greta Šmaižytė, 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.
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Tarybos 
funkcijos

Vadovaujantis VDU Statutu, patvirtintu 2018 m. birželio 5 d. LR Seimo nutarimu  
Nr. XIII-1229, Universiteto Taryba atlieka šias funkcijas:  

• suderinusi su Senatu, teikia Seimui tvirtinti Universiteto statuto pakeitimus;

• įvertinusi Senato nuomonę, tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto strateginį veiklos planą, 
kuriame apibrėžiama Universiteto misija ir vizija, numato turtinius, finansinius ir žmogiškuosius 
išteklius, būtinus strateginiam planui įgyvendinti;

• įvertinusi Senato nuomonę, tvirtina rektoriaus teikiamus Universiteto struktūros pertvarkos 
planus, būtinus strateginiam veiklos planui įgyvendint;

• 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 
tvarkos aprašą;

• renka, skiria ir atleidžia rektorių;

• svarsto ir tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir tvirtina 
šios sąmatos įvykdymo ataskaitą;

• tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto metinę veiklos ataskaitą, kurioje aptariamas ir 
strateginio plano įgyvendinimas;

• suderinusi su Senatu, tvirtina Universiteto reorganizavimo arba likvidavimo planus ir teikia 
juos Seimui;

• rengia metinę savo veiklos ataskaitą, ją skelbia viešai Universiteto interneto svetainėje ir 
kiekvienais metais iki balandžio 1 dienos ją pristato Universiteto bendruomenei;

• svarsto Senato ir Švietimo akademijos tarybos bei Žemės ūkio akademijos tarybos teikimus dėl 
Universiteto akademinių padalinių valdymo organų priimtų nutarimų atitikties šiam statutui 
ir Lietuvos Respublikos įstatymams bei įstatymų įgyvendinamiesiems teisės aktams, akademijų 
interesams, priima sprendimus dėl šių teisės aktų ir pateikia Senatui ar Švietimo akademijos 
tarybos bei Žemės ūkio akademijos tarybos argumentuotą atsakymą dėl priimto sprendimo;

• skiria ir atleidžia Švietimo akademijos ir Žemės ūkio akademijos kanclerius;

• atlieka kitas funkcijas, nustatytas šiame statute ir kituose teisės aktuose.

• atlieka kitas Statute ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.
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2018 metais universiteto Tarybos 
svarstyti klausimai

2018 m. įvyko septyni Tarybos posėdžiai, kuriuose priimti šie nutarimai: 

• pritarta, kad Lietuvos edukologijos universitetas ir Aleksandro Stulginskio universitetas būtų 
reorganizuojami jungimo būdu, prijungiant juos prie Vytauto Didžiojo universiteto;

• patvirtinta rektoriaus prof. Juozo Augučio pateikta Vytauto Didžiojo universiteto 2017 m. 
veiklos ataskaita;

• patvirtinta 2017 m. išlaidų sąmatos ataskaita;

• patvirtinta Universiteto 2018 m. pajamų sąmata. 

• Taryba nustatė 2018 m. priėmimo į studijas Vytauto Didžiojo universitete bendrą studijų vietų 
skaičių – 2530;

• nustatė pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų metines kainas pagal studijų kryptis Lietuvos 
Respublikos (LR) piliečiams, Europos Sąjungos (ES) valstybių narių ir Europos ekonominės 
erdvės (EEE) valstybių piliečiams, asmenims, turintiems leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, bei 
užsienio lietuviams, nustatė pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų  metines ir 1 
kredito kainas pagal studijų kryptis bei dokumentų registracijos mokesčio dydį kitiems užsienio 
šalių piliečiams;

• nustatė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018-01-15 įsakymu Nr. V-34 
patvirtintas normines trečiosios studijų pakopos kainas, doktorantūros studijų dalyko kredito 
kainą – 72,41 EUR;

• patvirtino Baltic Summer University 2018 vasaros programų kainas. 

• 2018 m. patvirtintas Vytauto Didžiojo universiteto mokėjimo už neformaliojo kalbų mokymo 
kursus Užsienio kalbų institute tvarkos aprašas;

• nustatytas Gamtos mokslų fakultete organizuojamų kvalifikacijos kėlimo kursų įkainis, ECTS 
kredito kaina – 250 eurų;

• nustatyta mokymų kaina kvalifikacijos kėlimo mokymų advokatams ir advokatų padėjėjams 
Vytauto Didžiojo universitete.

• Taryba svarstė ir priėmė nutrimus dėl valstybės nekilnojamojo turto perėmimo valdyti 
patikėjimo teise, taip pat dėl statinių pripažinimo nereikalingais, išardytinais ir likviduotinais. 

• 2018 metais Taryba patvirtino VDU neakademinio personalo darbuotojų atlyginimų koeficientų 
nustatymo metodikos pakeitimus, VDU administracijos ir neakademinio personalo darbuotojų 
atlyginimų koeficiento nustatymo metodikos pakeitimus. 
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• Pritarta Vytauto Didžiojo universiteto akademinio padalinio Švietimo akademija įsteigimui ir 
struktūrai. 

• Taryba patvirtino doc. dr. Laimą Taparauskienę VDU Studijų prorektore nuo 2018 m. rugsėjo 3 d.  
iki 2020 m. birželio 30 d. 

• Priimtas nutarimas dėl sutikimo perimti  Vytauto Didžiojo universitetui patikėjimo teise 
valdyti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir tuo metu Lietuvos edukologijos universiteto 
patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą Vytauto Didžiojo universiteto priskirtoms 
valstybinėms funkcijoms  įgyvendinti.

• Pritarta dėl sporto centro Technikos g. 18R, Kaune, pardavimo.

• Priimtas nutarimas dėl sutikimo perimti valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise tuo 
metu Aleksandro Stulginskio universiteto patikėjimo teise valdomą valstybės nekilnojamąjį 
turtą. 

• Patvirtintas Vytauto Didžiojo universiteto struktūros pertvarkos nuo 2019 m. sausio 1 d. planas, 
patvirtintas atnaujintas Vytauto Didžiojo universiteto darbo užmokesčio nustatymo tvarkos 
aprašas.
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