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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.

Tarybos narių patirtis, žinios ir kompetencijos leidžia
diskutuoti, ieškoti sprendimų, teikti pasiūlymus Universiteto veiklos

klausimais.

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.

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA 
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Tarybos pirmininkas – Vytautas Grubliauskas Klaipėdos miesto savivaldybės meras

Tarybos nariai:

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

Nijolė Laužikienė, Lietuvos nacionalinio muziejaus Jono Šliūpo memorialinės sodybos vedėja

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

Vidas Mišeikis, AB „Klaipėdos baldai“ direktorius

Tomas Vainorius, UAB Litana ir KO Laivų statybos komercijos vadovas

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

2020 m. sausio mėn. gautas Tarybos narės Jurgitos Šilinskaitės-Venslovienės atsistatydinimo prašymas nutraukti jos įgaliojimus. 

2020 m. kovo 30 d.  posėdyje pristatytas naujai išrinktas Tarybos narys Tomas Vainorius, UAB Litana ir KO Laivų statybos komercijos 

vadovas. 

Nauja Tarybos sudėtis:
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TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

Tarybos darbo organizavimo tvarka, atsakomybių bei veiklų sąrašas,

narių teisės ir pareigos numatytos 2018 m. gegužės 2 d. Tarybos nutarimu

Nr. 9N-05 patvirtintame Klaipėdos universiteto Tarybos darbo

reglamente.

Pagrindinė Tarybos darbo forma yra posėdžiai. Atsižvelgiant į

aplinkybes, kurios susijusios su karantino paskelbimu, nuo kovo mėnesio

vyko ir nuotoliniai posėdžiai.

2020 metais įvyko aštuoni Tarybos posėdžiai, iš jų 3 elektroninės

formos, 2 nuotoliniai posėdžiai, kuriuose buvo svarstomi svarbūs

Klaipėdos universiteto veiklos, strategijos ir struktūros klausimai.
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2020 METAIS TARYBOS PRIIMTI SPRENDIMAI

Sausio mėnesį:

• Įvyko elektroninis posėdis, kuriame buvo patvirtintas viešame aukcione parduodamų nekilnojamo turto objektų kainų

mažinimas 10 procentų nuo pradinės objektų pardavimo kainos, nustatytos prieš tai organizuotuose aukcionuose.

Vasario mėnesį :

• Posėdyje buvo pristatytas Tarybos narės J. Šilinskaitės-Veslovienės prašymas nutraukti jos įgaliojimus. Buvo

patvirtintos 2020 m. pagrindinių veiklų pajamos 12 261,3 tūkst. eur. (įskaitant 2019 m. lėšų likutį 230,8 tūkst. eur.) ir

išlaidos 18 060,6 tūkst. eur. Atsižvelgiant į rektoriaus prof. A. Razbadausko teikimus patvirtintas Sveikatos mokslų

fakulteto, Rekreacijos ir turizmo katedros prijungimas prie Kūno kultūros katedros, naują katedrą pavadinant Sporto,

rekreacijos ir turizmo katedra; Baltijos regiono ir istorijos institute, suteikiant mokslo centro statusą patvirtintas

Konservavimo ir restauravimo centro įsteigimas. Siekiant racionaliau naudoti panaudos sutartimi valdomą turtą,

pritarta Nemirsetos laivų gelbėjimo stoties nuomai 9 m. laikotarpiui. Taryba pritarė Išeivijos kultūros ir meno archyvo

perdavimui Lietuvos muzikos ir teatro akademijai.
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2020 METAIS TARYBOS PRIIMTI SPRENDIMAI

Kovo mėnesį:

• Posėdyje pristatytas naujai išrinktas Tarybos narys Tomas Vainorius, UAB Litana ir KO Laivų statybos komercijos

vadovas. Aptarta ir patvirtinta Klaipėdos universiteto 2019 m. veiklos ataskaita, pristatanti universiteto strateginius

tikslus ir metų veiklos rezultatus, dalyvavimą nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose. Siekiant visuomenės

sveikatos stiprinimo ir sveikatos raštingumo gerinimo, papildomosios ir alternatyviosios medicinos paslaugų efektyvios

ir saugios integracijos, slaugos ir reabilitacijos studentų praktinės ir mokslinės veiklos užtikrinimo, studentų sveikatos

gerinimo Taryba pritarė iniciatyvai pirmosios Lietuvoje Klaipėdos Universiteto Integratyvios medicinos paslaugų

centro kaip pumpurinės įmonės steigimui. Bendru sutarimu pritarta Klaipėdos universiteto Tarybos 2019 m. ataskaitai.

Gegužės mėnesį:

• Taryba pavirtino Klaipėdos universiteto administracijos ir jai pavaldžių padalinių organizacinę struktūrą ir schemą, kuri

įsigaliojo nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Nauja struktūra patvirtinta norint užtikrinti valdymo procesų efektyvumą ir

suderinamumą, atsakomybes už konkrečių veiklų valdymo rezultatus, reaguojant į vidaus ir išorės pokyčius, kuriant

tarptautinį universitetą EU-CONEXUS, informacinių technologijų ir sistemų plėtrą ir vidaus auditų, veikos

monitoringo rezultatus. Buvo pritarta kreipimuisi į LR Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją dėl skolinimosi limito

nustatymo, bei kreipimuisi su paraiška į UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūrą“ dėl 2,0 mln. EUR kredito dėl II

bendrabučio korpuso statybos projekto kreditavimo. Tarybos narė I. Vilutytė deleguota į Klaipėdos universiteto

savianalizės rengimo darbo grupę .
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2020 METAIS TARYBOS PRIIMTI SPRENDIMAI

Birželio mėnesį:

• Įvyko elektroninis posėdis, kurio metu Taryba pritarė viešame aukcione parduodamų nekilnojamo turto objektų kainų

mažinimui, nuo prieš tai patvirtintos kainos.

Spalio mėnesį:

• Buvo patvirtinta Klaipėdos universiteto plėtros strategija 2021 – 2030 metams. Siekiant įgyvendinti patvirtintą plėtros

strategiją, nutarta kas dvejus metus rengti KU veiklos planus ir Universiteto studijų ir/ar mokslo padalinių strateginius

atitinkamo laikotarpio veiklos planus. Spalio 16 d. įvyko elektroninis posėdis, kurio metu pritarta valstybei nuosavybės

teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Palangoje, Klaipėdos pl. 35D, objektų perėmimui, valdyti, naudoti ir

disponuoti juo patikėjimo teise pagal turto patikėjimo sutartį 99 metų terminui.

Gruodžio mėnesį:

• Posėdyje patvirtina Klaipėdos universiteto 2020 m. patikslinta pajamų ir išlaidų sąmata, patvirtintas Klaipėdos

universiteto finansų valdymo, biudžeto formavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, kuriame apibrėžtas finansų valdymo

modelis, nustatyti pagrindiniai finansų valdymo principai, lėšų paskirstymas, sudarant Universiteto einamųjų metų

pajamų ir išlaidų sąmatą.
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KITI SVARSTYTI KLAUSIMAI

Tarybos nariai svarstė apie idėją teikti viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektą, kurio dėka būtų galima pastatyti dengtą futbolo

maniežą, treniruočių salę universiteto miestelio teritorijoje, šiai idėjai buvo pritarta.

Tarybos nariai aktyviai dalyvavo svarstant pristatomus klausimus, teikė svarius ir vertingus komentarus, pastabas ir pasiūlymus apie

universiteto finansų ir veiklos valdymą, strateginius rodiklius iškeliant prioritetus, Lietuvos ir užsienio studentų pritraukimą ir kitais

klausimais. Tarybos narių nuomone Strategija turi būti parengta atsižvelgiant į valstybės strateginius pažangos tikslus, Europos komisijos

aukštojo mokslo strategines nuostatas, įvertinant aktualias visuomenės bei verslo aplinkos raidos tendencijas, atliepiant regiono poreikius.

Tarybos nariai pritarė svarbiausiems Universiteto strategijos uždaviniams: misijai - darni socialinė, kultūrinė ir ekonominė regiono pažangą

skatinanti institucija, kurios veikla skirta kūrybingoms asmenybėms ugdyti ir visuomenės gerovei kurti; vizijai - ateičiai kuriantis

universitetas su pripažintais tarptautiniais mokslo ir studijų pasiekimais bei Baltijos jūros regiono gerovei reikšmingomis inovacijomis.

Buvo svarstoma apie darbuotojų motyvavimo ir skatinimo sistemos tobulinimą universitete.

Taryba sprendimus priėmė atsižvelgdama į Senato pateiktus pasiūlymus, pastabas.
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2020 m. spalio 5 d. Tarybos nariai dalyvavo iškilmingame Seimo

posėdyje, kurio metu buvo pradėtas Universiteto 30 – mečio sukakties

renginių minėjimas, pristatyti trijų dešimtmečių laimėjimai ir

pasiekimai.

Rektorius prof. A. Razbadauskas Tarybos narius reguliariai informavo

apie Universiteto aktualijas, EU-Conexus projekto eigą, veiklos

rezultatus, perspektyvas, universiteto ilgalaikės strategijos rengimą,

informaciją susijusią su išorine akreditacija, gerėjančią universiteto

poziciją tarptautiniuose reitinguose, studijų ir darbo organizavimo

tvarką karantino laikotarpiu, vykdomus infrastruktūros atnaujinimo

darbus ir kitas pradėtas, tęsiamas ir vykdomas svarbias Universitetui

veiklas.


