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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.

Saulius Gerulis, Muzikos akademijos dekanas, Fortepijono katedros docentas.

Marius Horbačauskas, „Volfas Engelman“ generalinis direktorius, VDU absolventas.

Marius Kybartas, „Lidl Lietuva“ valdybos narys, VDU absolventas.

Edvardas Makelis (nuo 2019-09-19), Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos 
direktorius.

Paulius Motiejūnas, Kauno „Žalgirio“ krepšinio klubo prezidentas, VDU absolventas.

Algimantas Paulauskas, biologas, biomedicinos mokslų daktaras, VDU Biologijos 
katedros profesorius.

Greta Šmaižytė (iki 2019-09-19), VDU Studentų atstovybės prezidentė. 

Margarita Teresevičienė, VDU Edukologijos instituto profesorė.

Jonas Vaičenonis, VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedros profesorius.

Paulius Vaitiekus (nuo 2019-09-19), VDU Studentų atstovybės prezidentas.

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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2019 metais universiteto Tarybos 
svarstyti klausimai

2019 m. įvyko šeši Tarybos posėdžiai, kuriuose priimti šie nutarimai: 

• pritarta sprendimui investuoti į valstybės nuosavybės teise priklausantį ir Aleksandro Stulginskio 
patikėjimo teise valdytą nekilnojamąjį turtą.

• didinant Vytauto Didžiojo universiteto savininko kapitalą, nutarta pasiekti investicinio projekto 
„Valstybės turto investavimas ir VšĮ Aleksandro Stulginskio universiteto savininko kapitalo 
didinimas“ tikslus ir prisiimti šio projekto finansavimo riziką. 

• patvirtinta rektoriaus prof. Juozo Augučio pateikta Vytauto Didžiojo universiteto 2018 m. 
veiklos ataskaita. 

• patvirtinta 2018 m. išlaidų sąmatos ataskaita.

• patvirtinta  Vytauto Didžiojo universiteto 2019 m. pajamų sąmata. 

• 2019 m. kovo 19 d. Taryba rektoriaus teikimu, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio 
akademijos kancleriu paskyrė prof. habil. dr. Antaną Maziliauską. 

• pritarė Universiteto nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto pardavimui ir turto įkeitimui 
ar hipotekos sandorio sudarymui po to, kai turtas parduotas, užtikrinant turto pirkėjo ir kredito 
gavėjo prievolių, kylančių iš kreditavimo sutarčių, skirtų parduotam Universiteto turtui įsigyti, 
tinkamą įvykdymą (Pastatas – administracinis – gamybinis, Kauno m. sav., Kauno m. Vaškų g. 1,  
Negyvenamoji patalpa – įstaiga Kauno m. sav. Kauno m. Laisvės al. 53) 2019 m. liepos 30 d. 

• pritarė VšĮ Vytauto Didžiojo universiteto licėjaus steigimui ir patvirtino VŠĮ Vytauto Didžiojo 
universiteto licėjaus įstatus;

• atnaujino ir patvirtino Vytauto Didžiojo universiteto Tarybos darbo reglamentą su pakeitimais. 

• pritarė, kad panaudos pagrindu (ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui) viešajai įstaigai Kauno 
rajono greitosios medicinos pagalbos stočiai valstybės nuosavybės teise priklausančiame ir 
Vytauto Didžiojo universiteto patikėjimo teise valdomame turte – pastate – bendrabutyje, 
adresu Universiteto g. 6, Akademijoje, Kauno r. sav., pastato unikalus numeris 5296-5021-7013, 
patalpos, pažymėtos indeksais II-26, II-27 (bendras perduotinų patalpų plotas 36,82 kv. m), 
būtų perduotos jos veiklai vykdyti.

• Taryba svarstė ir pritarė statinių, adresu D. Poškos g. 18, Vilniuje (unikalus Nr. 4400-2295-
6576, statinių įsigijimo vertė 1345,86 Eur, likutinė vertė 2019 m. birželio 30 d. 642,85 Eur.), 
pripažinimo nereikalingais, išardytinais ir likviduotinais.
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• pritarė turto: pastato – sporto komplekso, adresu Technikos g. 18R, Kaune ir pastato – gyvenamųjų 
patalpų, adresu Taikos pr. 123, Kaune pardavimui ir įkeitimui ar hipotekos sandorio sudarymui 
po to, kai šis turtas parduotas, užtikrinant turto pirkėjo ir kredito gavėjo prievolių, kylančių iš 
kreditavimo sutarčių, skirtų parduotam Universiteto turtui įsigyti, tinkamą vykdymą. 

• Taryba pritarė, kad panaudos pagrindais (ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui) Lietuvos 
olimpiečių asociacijai (toliau – Asociacija) valstybės nuosavybės teise priklausančiame ir 
Vytauto Didžiojo universiteto patikėjimo teise valdomame turte – pastate – mokomajame 
laboratoriniame korpuse, adresu Studentų g. 39, Vilniuje, pastato unikalus numeris 1096-0034-
6025, dalis patalpų, pažymėtų indeksais 2-42a, 2-91 (bendras perduotinų patalpų dalių plotas 
37,17 kv. m), būtų perduota Asociacijos veiklai susijusiai su žmonių fizinio aktyvumo poreikių 
per kūno kultūros ir sporto veiklos skatinimą, tenkinimui. 

• patvirtino atnaujintas Vytauto Didžiojo universiteto intelektinės nuosavybės valdymo, 
naudojimo ir disponavimo taisykles. 

• 2019 m. gruodžio 18 d. Taryba nutarė dalyvauti steigiant UAB „CHEGLOK“ šiomis sąlygomis –  
pasirašant ir apmokant 125 vnt. paprastųjų vardinių steigiamos UAB „CHEGLOK“ akcijų 
jų nominalia verte, t. y. 125 (vieną šimtą dvidešimt penkis) eurus. Pritarė pakartotiniuose 
elektroniniuose aukcionuose planuojamų parduoti nekilnojamojo turto pradinių kainų 
sumažinimui 10 procentų nuo nepriklausomų turto vertintojų nustatytos kainos.

6

2019 metais universiteto Tarybos 
svarstyti klausimai


