
KLAIPĖDOS UNIVERSITETO   

TARYBOS VEIKLOS ATASKAITA

2019 M.



2

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA

Klaipėdos universiteto Taryba yra kolegialus Klaipėdos Universiteto valdymo 
organas. Taryba vadovaujasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos 
Respublikos teisės aktais, universiteto Statutu ir Tarybos darbo reglamentu. 

Taryba yra universiteto strateginių reikalų valdymo organas, užtikrinantis jos 
atskaitomybę visuomenei, socialinę atsakomybę bei sparčią ir veiksmingą reakciją į 
aplinkos pokyčius, svarsto ir tvirtina svarbiausius universiteto veiklos klausimus. 
Universiteto Tarybos kadencija ₋ 5 metai.



Tarybos pirmininkas – Vytautas Grubliauskas Klaipėdos miesto savivaldybės meras

Tarybos nariai:

prof. dr. Vytautas Juščius Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakulteto Ekonomikos katedros vedėjas

Nijolė Laužikienė Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento direktorė

prof. dr. Arvydas Martinkėnas Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto Medicinos technologijų katedros vedėjas

Vidas Mišeikis AB „Klaipėdos baldai“ direktorius

Jurgita Šilinskaitė-Venslovienė, AB „Klaipėdos nafta“ SGD paslaugų skyriaus vadovė

Irma Vilutytė Klaipėdos universiteto studentų sąjungos prezidentė

prof. habil. dr. Geriuldas Žiliukas Sveikatos mokslų fakultetas

prof. habil. dr. Vladas Žulkus Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyriausiasis mokslo 

darbuotojas

TARYBOS SUDĖTIS

2019 m. kovo mėn. įvykus KUSS prezidento rinkimams, vietoje Vaivos Makarauskaitės studentų atstove Taryboje tapo Irma Vilutytė.

Atsistatydinus tarybos nariui prof. Dariui Dauniui, nauju tarybos nariu išrinktas prof. habil. dr. Geriuldas Žiliukas, Sveikatos mokslų 

fakulteto profesorius. 
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TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

2018 m. gegužės 2 d. Tarybos nutarimu Nr. 9N-05 patvirtintas Klaipėdos

universiteto Tarybos darbo reglamentas, kuriame numatyta Tarybos darbo

organizavimo tvarka, atsakomybių bei veiklų sąrašas, narių teisės ir pareigos.

Pagrindinė Tarybos darbo forma yra posėdžiai.

2019 metais įvyko vienuolika Tarybos posėdžių, iš jų 5 virtualūs posėdžiai,

kuriuose buvo svarstomi svarbūs Klaipėdos universiteto veiklos ir struktūros

klausimai.

2019 m. kovo 4 d. remdamasi Klaipėdos universiteto Statuto 18.7 punktu,

Klaipėdos universiteto Rektoriaus rinkimų reglamento 19 ir 22 punktais, bei

slapto balsavimo rezultatais Taryba Klaipėdos universiteto Rektoriumi išrinko

prof. dr. Artūrą Razbadauską, 5 metų kadencijai.
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2019 METAIS TARYBOS PRIIMTI SPRENDIMAI

Sausio mėnesį:

• Patvirtinta Klaipėdos universiteto 2018 m. pajamų ir išlaidų vykdymo ataskaita.

• Patvirtinta Klaipėdos universiteto 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmata.

• Nutarta kreiptis į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją dėl sprendimo investuoti su tikslu parduoti valstybės nekilnojamąjį turtą (sąrašas

pridedamas), kurį šiuo metu Klaipėdos universitetas valdo patikėjimo teise, o gautas lėšas skirti modernios infrastruktūros kūrimui, bei

siekti investicijų projekte nustatytų tikslų ir prisiimti investicijų projekto finansavimo riziką.

• Patvirtinta Klaipėdos universiteto rektoriaus rinkimų komisija.

Vasario mėnesį :

• Remdamasi Klaipėdos universiteto rektoriaus rinkimų reglamento 16 punktu, 2019 m. vasario 7 d. Senato nutarimu Nr. 11-31 „Dėl

pretendento į Klaipėdos universiteto rektoriaus pareigas tinkamumo eiti rektoriaus pareigas“ prof. dr. A. Razbadauskas patvirtintas

pretendentu į Rektoriaus pareigas.

• Pritarta valstybei nuosavybės teise priklausančio Mokslinių laboratorijų pastato Klaipėdoje, Universiteto al. 17 perėmimui, valdyti, naudoti

ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal valstybės turto patikėjimo sutartį, VšĮ Klaipėdos universiteto įstatuose numatytai veiklai vykdyti

(išskyrus ūkinę komercinę veiklą).

• Vadovaudamasi Klaipėdos universiteto Statuto 18.5 punktu ir Klaipėdos universiteto Studijų nuostatų 198 punktu patvirtinta studentų

rėmimo tvarkos nauja redakcija.
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2019 METAIS TARYBOS PRIIMTI SPRENDIMAI

Kovo mėnesį:

• Pritarta doc. dr. S. Mačiulskytės skyrimui Studijų prorektorės pareigoms nuo 2019 m. kovo 5 d.

• Pritarta prof. dr. D. Daunio skyrimui Mokslo ir inovacijų prorektoriaus pareigoms nuo 2019 m. kovo 5 d.

• Pritarta doc. dr. B. Petrausko skyrimui Infrastruktūros ir plėtros prorektoriaus pareigoms nuo 2019 m. kovo 5 d.

• Dėl Klaipėdos universiteto prorektorių pareigybių

Balandžio mėnesį:

• Patvirtinta patikslinta Klaipėdos universiteto 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmata.

Gegužės mėnesį:

• Patvirtinta Klaipėdos universiteto 2018 m. veiklos ataskaita.

• Pritarta patikėjimo teise valdomą Mokslo technologijų parko pastatą, esantį adresu Vilhelmo Berbomo g. 10, Klaipėda, perduoti valdyti, 

naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkui

• Pritarta laivo „Puta“, kuris šiuo metu Klaipėdos universiteto valdomas patikėjimo teise, pagal patikėjimo sutartį, pripažinimui nereikalingu 

įstaigos funkcijoms vykdyti, bei kreipimuisi dėl jo perdavimo VĮ Turto bankas.

• Nutarta nuo 2019 m. liepos 1 d. patvirtinti Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto struktūros pakeitimus:

Sujungus Baltų filologijos ir Europos kalbų katedras įsteigti Filologijos katedrą.

Panaikinus Tęstinių studijų institutą ir Andragogikos katedrą įsteigti Tęstinių studijų centrą, priskiriant centrui Andragogikos studijų 

programos vykdymą. 

Pakeisti Filosofijos ir kultūrologijos katedros pavadinimą į Filosofijos, menotyros ir komunikacijos katedra.

Pakeisti Kalbų ir socialinės edukacijos centro pavadinimą į Lituanistikos ir užsienio kalbų centras.
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2019 METAIS TARYBOS PRIIMTI SPRENDIMAI

Birželio mėnesį:

• Vadovaudamasi Klaipėdos universiteto Statuto 18.4 ir 18.15 punktais ir rektoriaus A. Razbadausko teikimu patvirtinta Klaipėdos

universiteto administracijos organizacinė struktūra.

• Pritarta bendrabučio, esančio Karklų g. 5, Klaipėda, perdavimui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal turto patikėjimo

sutartį VšĮ Lietuvos aukštajai jūreivystės mokyklai nuo 2019 m. rugpjūčio 30 d.

• Siekiant infrastruktūros optimizavimo ir efektyvesnio jos valdymo nutarta kreiptis į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją dėl sprendimo

investuoti su tikslu parduoti valstybės nekilnojamąjį turtą, kurį šiuo metu Klaipėdos universitetas valdo patikėjimo teise, o gautas lėšas

skirti modernios infrastruktūros kūrimui, bei siekti investicijų projekte nustatytų tikslų ir prisiimti investicijų projekto finansavimo riziką.

Spalio mėnesį:

• Taryba, vadovaudamasi Klaipėdos universiteto Statuto 18.5 punktu ir atsižvelgdama į rektoriaus prof. A. Razbadausko teikimą pritarė

pateiktoms viešame aukcione planuojamų parduoti nekilnojamojo turto objektų kainoms.

• Įvertindama prasmingą ir produktyvią KU studentų veiklą akademinių ir socialinių reikalų srityse nutarta leisti mokėti KUSS prezidiumo

nariams, kitiems aktyviems KU studentams iš rektoriaus fondo kas mėnesį (išskyrus liepos-rugpjūčio mėn.) stipendijas, pagal rektoriaus

nustatytą tvarką, nustatant mėnesinį stipendijų fondas ne didesnį nei 20 BSI.

Gruodžio mėnesį:

• Taryba, vadovaudamasis Klaipėdos universiteto Statuto 18.5 ir 18.8 punktais patvirtino Klaipėdos universiteto darbuotojų darbo 

užmokesčio tvarkos aprašą. 

• Taryba pritarė Klaipėdos universiteto Ateities fondo steigimui.

• Pritarta Klaipėdos universiteto 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tikslinimui.



8

KITI SVARSTYTI

KLAUSIMAI IR PRIIMTI SPRENDIMAI

2019 m. vasario 4 d. įvyko atviras Tarybos posėdis, kuriame dalyvavo Tarybos, Senato

nariai, pretendentai rektoriaus pareigoms užimti ir KU bendruomenė.

Tarybos nariai svarstė ir siūlė rektoriui numatyti darbų planą rengiant Klaipėdos

universiteto strategiją, kuri baigiasi 2020 m. Buvo svarstoma apie universitetinės

gimnazijos perspektyvas ir poreikį mieste.

Tarybos nutarimu sujungtas Personalo, Dokumentų ir kokybės valdymo skyrius ir

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba, naujas padalinys pavadintas Personalo ir

dokumentų valdymo skyrius; įkurta Studijų tarnyba Akademinių reikalų skyriaus pagrindu,

perkeliant tarptautinių ryšių funkciją iš Rinkodaros ir tarptautinių ryšių skyriaus; iškėlus

tarptautinių ryšių funkciją, naujas padalinys pavadintas Komunikacijos ir rinkodaros

skyriumi; Meno kolektyvai ir Sporto klubas perkelti Rektoriaus pavaldumui; sujungtas

Juridinis ir Viešųjų pirkimų skyrius, įkuriant Teisės ir viešųjų pirkimų grupę; sujungus

Biblioteką ir Leidyklą, įkurtas Informacinių išteklių ir leidybos centras; įkurta

Organizacijos aptarnavimo tarnyba, pavaldi Infrastruktūros ir plėtros prorektoriui;

panaikinta Finansų ir ekonomikos direkcija, įkuriant Finansų apskaitos skyrių; prie

Infrastruktūros priežiūros centro prijungtas Informacinių sistemų ir technologijų centras,

įkuriant Infrastruktūros ir informacinių technologijų priežiūros centrą.

Studijų prorektorė doc. S. Mačiulskytė Tarybos nariams pristatė svarbiausius uždavinius ir

tikslus, susijusius su studijų procesu universitete - studijų tarptautiškumo didinimas,

studijų administravimo gerinimas atliekant studijų programų analizę, pertvarkant studijų

planus, užsienio studentų integracijos gerinimas, darbas su Klaipėdos miesto mokyklomis

steigiant universitetinę gimnaziją, dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas vykdant valstybės

projektą.



Infrastruktūros ir plėtros prorektorius doc. B. Petrauskas Tarybos nariams pristatė

pagrindinius su infrastruktūros valdymu susijusius uždavinius: SHMF infrastruktūros

modernizavimas, STEAM infrastruktūrinės dalies įgyvendinimas, dokumentų parengimas

Botanikos sodo rekonstrukcijai, Kopgalio klausimas, dokumentų parengimas dėl

pakartotino kreipimosi dėl leidimo investuoti su tikslu parduoti valstybei priklausančius ir

Klaipėdos universiteto patikėjimo teise valdomus nekilnojamojo turto objektus į

Klaipėdos universitetą didinant įstatinį kapitalą, eksploatavimo išlaidų mažinimas,

susitarimų pasirašymas su Kultūros paveldo departamentu dėl pastatų remonto.

Tarybos nariams Mokslo ir inovacijų prorektorius doc. D. Daunys pristatė informaciją

susijusią su mokslo sritimi: t .y., kad mokslo pajamas sudaro mokslo krypčių kasmetinis

LMT vertinimas pagal mokslo kryptis (publikacijos ir MTEP projektai), mokslo krypčių 5

m. mokslinės veiklos (MOSTA) lyginamasis vertinimas, tarptautiniai ir nacionaliniai

projektai, paslaugos. Buvo įvardinti mokslo ir inovacijų prioritetai – mokslo krypčių

konsolidavimas ir kryptinga plėtra (strateginės kryptys 2030 m., mokslo krypčių planai,

projektinių veiklų ir aukšto lygio publikacijų skatinimo mechanizmas, doktorantūrų

tarptautiškumo, publikacijų kokybė / vertė), žinių komercializavimas ir inovacijos

(ilgalaikės inovacijų ir komercializavimo praktikos sukūrimas ir palaikymas), mokslo

valdymo įrankių diegimas (mokslo veiklos ir akademinių darbuotojų stebėsena,

informacijos sisteminimas).

Įvykus priėmimui buvo apžvelgti priėmimo į Klaipėdos universitetą 2019 m. rezultatai.

Tarybos nariams buvo pristatyta informacija, kad Klaipėdos universitetas, kartu su dar

penkiomis Europos aukštosiomis mokyklomis partnerėmis, priklauso konsorciumui „EU-

CONEXUS“ , kuriame dalyvauja La Rošelio, Atėnų, Valencijos, Zadaro ir Bukarešto

miestų universitetai.
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