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Senatas, vadovaudamasis Klaipėdos universiteto statuto 32.12 punktu, n u t a r i a: 

1. Iš esmės pritarti Klaipėdos universiteto 2020 m. biudžeto formavimo gairėms. 

2. Nepritarti Klaipėdos universiteto 2020 m. biudžeto formavimo gairių 3.1 punkto 2 pastraipai 

dėl projektinių lėšų paskirstymo projektą vykdančio padalinio administravimui. 

3. Teikti Klaipėdos universiteto Tarybai pasiūlymus dėl Klaipėdos universiteto 2020 m. biudžeto 

formavimo gairių. 

 

 

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos universiteto 2020 m. formavimo gairės, 2 lapai. 

2. Senato pasiūlymai Klaipėdos universiteto Tarybai dėl Klaipėdos universiteto 

2020 m. biudžeto formavimo gairių, 1 lapas. 

 

 

 

 

Senato pirmininkas      prof. dr. Vaidutis Laurėnas 

 

  



PATVIRTINTA 

KU Senato 2019-12-12 

Nutarimas Nr. 11 – 15 

Klaipėdos universiteto biudžeto planavimo gairės 

 

Eil.

Nr. 

Pajamos   Išlaidoms padaliniuose  Išlaidoms centralizuotai  

1. Valstybės asignavimai 

1.1. Lėšos studijoms:    

1.Studijų „ krepšelių“ lėšos; 

75%/25% * 

2.Stipendijos. 

90%/10% * 

 

1.Pedagogų ir darbuotojų, aptarnaujančių studijas DU 

(darbo užmokestis) išlaidoms padengti; 

2. Stipendijoms: 

    2.1. I ir II pakopos studentams pagal studijų 

rezultatus; 

     2.2. III pakopos – pagal esamų doktorantų skaičių. 

3. Studentų praktikoms apmokėti pagal poreikį; 

4  Prekių, paslaugų, turto įsigijimui. 

  1.Fondams suformuoti (darbuotojų 

DU didinimui, doktorantūros, mokslo 

skatinimo, kultūros, sporto, KUSS); 

  2.Administracijos, aptarnaujančių 

padalinių  darbuotojų dalies DU 

išlaidoms padengti; 

  3.Administracinių pastatų 

eksploatavimui; 

  4.Projektų avansavimui, 

kofinansavimui; 

  5.Rinkodaros ir reklamos išlaidoms 

padengti; 

  6.Transporto išlaidoms padegti; 

  7.Tikslinėms stipendijoms; 

  8. Emeritams; 

  9.Išeitinėms pašalpoms, paramai; 

10.Banko paskolai padengti; 

11.Mokslinei leidybai, spaudiniams; 

12.Kt.prekėms, paslaugoms, turtui 

įsigyti; 

13. Rezervo formavimui. 

1.2. Mokslui ir menui: 

1.Mokslui ir menui pagal 

palyginamojo ekspertinio vertinimo 

rezultatus; 50%/50%* 

2.Mokslui ir menui pagal 2015-

2017m. veiklos vertinimo rezultatus. 

100%/0%* 

1.Mokslo ir aptarnaujančių mokslą darbuotojų DU 

išlaidoms padengti. 

 

1.3. Lėšos ūkiui ir administravimui,  t.sk. 

spec. objektų  išlaikymui (Botanikos 

sodas, laivai, NKV pastatai). :    

0%/100% * 

Siūloma nuo 2020m.: 

1.Pastatų eksploatacijai; 

2.Spec.objektų išlaikymui paskirstyti proporcingai jų 

poreikiui. 

2. 
Universiteto uždirbtos lėšos 

2.1 
Valstybės nefinansuojamų studentų 

studijų mokesčiai 75%/25%* 

1.Padalinių pedagoginiams darbuotojams ir 

darbuotojams, aptarnaujantiems studijas DU (darbo 

užmokesčiui); 

2. Stipendijoms I ir II pakopos studentams pagal 

studijų rezultatus; 

3. Studentų praktikoms apmokėti pagal poreikį; 

4. Prekių, paslaugų, turto įsigijimui. 

2.2 Valstybės nefinansuojamų užsienio 

studentų studijų mokesčiai  :   

75%/25%* 

 

1.Padalinių darbuotojų DU išlaidoms padengti; 

2.Prekių, paslaugų,  turto įsigijimui užsienio studentų 

gerbūvio užtikrinimui; 

3.Projektų avansavimui, kofinansavimui pagal 

poreikį. 

 

2.3 Ūkiskaitinės pajamos, pajamos 

gautos už mokslinius, tiriamuosius 

darbus, už kursų, seminarų, 

konferencijų organizavimą už knygų 

leidybą, pardavimus.  85%/15%* 

 

1.Darbuotojų DU išlaidoms padengti; 

2. Projektų avansavimui, kofinansavimui pagal 

poreikį; 

3. Prekių, paslaugų, turto įsigijimui; 

4 .Pastatų, patalpų eksploatavimui. 

Siūloma nuo 2020m.: 

1. Rezervo formavimui (įrangos atnaujinimui, laivų 

remontui, priežiūrai ir kt.). 

2.4 Apgyvendinimo paslaugos -

bendrabučių pajamos 

0%/100% * 

 

 1.Bendrabučių  eksploatacijai; 

2.Darbuotojų  DU išlaidoms 

padengti; 

3.Prekių, paslaugų bei turto 

įsigijimui; 

4.Paskolos dengimui. 



 2019m. KU biudžete  planuotas procentinis lėšų paskirstymas  (padalinys/centralizuotos). 

 

  

2.5 Patalpų nuoma: 

1.trumpalaikė nuoma;  100%/0 %* 

2. ilgalaikė  nuoma. 50%/50 %* 

 

1 Nuomojamų patalpų, pastatų remontui; 

2. Kt. prekių, paslaugų įsigijimui  pagal likutinį 

principą. 

1 Nuomojamų patalpų, pastatų 

remontui; 

2. Kt. prekių, paslaugų įsigijimui  

pagal likutinį principą. 

2.6 Rėmėjų lėšos Parama naudojama pagal tikslinę paskirtį Parama naudojama pagal tikslinę 

paskirtį 

3. Tarptautinių ir nacionalinių fondų bei organizacijų, ES paramos projektų lėšos 

3.1. Projektinės lėšos 

1.Lėšos skirtos projektinėms 

veikloms vykdyti; 100%/0 %* 

2.Lėšos skirtos projektą vykdančios 

institucijos administravimui. 

 Siūloma nuo 2020m - 50%/50 %. 

1.Projektinių veiklų administravimui  pagal 

patvirtintą sąmatą. 

2. Projektų kofinansavimui, avansavimui. 

 

1.Projektų kofinansavimui, 

avansavimui; 

2.Administracijos darbuotojų,  

aptarnaujančių projektus,  darbo 

užmokesčio išlaidoms padengti. 

 

 

    



SENATO PASIŪLYMAI  

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO 2020 M. BIUDŽETO FORMAVIMO GAIRIŲ 

PROJEKTUI 

 

Senatas, iš esmės pritardamas Klaipėdos universiteto 2020 m. biudžeto formavimo gairėms, siūlo 

papildyti išlaidų planavimo charakteristikas: 

1. Atlyginimų dydžiai (su akademiniams darbuotojams mokėtais „atlyginimų padidinimo“ priedais) 

ir įdiegus naują darbo apmokėjimo tvarką 2020 m. neturi būti mažesni nei 2019 m. 

2. Nustatyti vienodo dydžio procentinę dalį iš studijoms gaunamų pajamų, skiriamą  fakultetams ir 

mokslo institutams I–III pakopų studijoms vykdyti. 

3. Numatyti lėšas 2-3 akademinių grupių, kurių studentų skaičius gali būti mažesnis už norminį, 

sudarymui priimant studentus 2020 m. į bakalauro studijas. ŠMS ministerija gali atsisakyti finansuoti jų 

studijas, bet jos yra reikšmingos Klaipėdos universiteto misijai ir jūrinei specializacijai.  

4. Skaičiuojant lėšas, skiriamas fakultetams ir mokslo institutams už II ir III studijų pakopų 

valstybės finansuojamas vietas (ir jų dalis III pakopoje), remtis ne faktiniu vietų paskirstymu į Klaipėdos 

universiteto padalinius, bet valstybės institucijų naudojamais (uždirbamų vietų) kriterijais, paskirstant 

Klaipėdos universiteto magistrantūros bei doktorantūros vietas pagal mokslo kryptis. 

5. LMT konkursinės doktorantūros vietų finansavimą biudžete įtraukti ne į projektines lėšas, o į 

padalinių studijų pajamas tais pačiais principais kaip ir iš valstybės asignavimų tiesiogiai finansuojamas 

I–III pakopos studijas. 

6. Pratęsti 2019 m. praktiką skiriant dalį doktorantūros lėšų (15-18 proc.) tiesiogiai doktorantams 

(dalyvavimui konferencijose, stažuotėse, pirkimams ir pan.) 

7. Mokslui ir menui iš valstybės biudžeto skirtas lėšas padaliniams paskirstyti pagal valstybinių 

institucijų patvirtintą lėšų skirstymo metodiką, savarankiškiems padaliniams (fakultetams ir institutams) 

paliekant 50 proc. už palyginamojo ekspertinio vertinimo (MOSTA balai) rezultatus skirtų lėšų mokslui 

ir 100 proc. už formaliojo mokslo produkcijos vertinimo (LMT taškai) rezultatus skirtų lėšų. 

8. Savarankiškų padalinių biudžete numatyti ne mažesnes kaip 2 proc. lėšos, kuriomis jie disponuos 

nustatyta tvarka savarankiškai (pirkiniams, komandiruotėms ir pan.) 

9.  Nustatyti atskaitymus į centralizuotus fondus tik iš tų projektų (netiesioginių) lėšų, kurie bus 

pateikti konkursui 2020 m. ir vėliau, ne daugiau kaip 10 proc. netiesioginių lėšų nuskaitant bendrai į 

centralizuotas lėšas ir dar iki 20 proc. netiesioginių lėšų skiriant projekto administravimui (tam gavus 

padalinio ir projekto vadovų pritarimus) centralizuotai arba projektą vykdančiuose padaliniuose. 

10.  Numatyti neatidėliotinas išlaidas: paskolos aptarnavimas, konvencinis laivyno aptarnavimas, 

projektų avansavimas ir koofinansavimas, kt. 

11. Sudaryti biudžeto rezervą (apie 150 000 EUR), naudoti jį tik force majeure atvejais. Rezervo 

lėšas naudoti Klaipėdos universiteto Tarybos nutarimu. 

 

 

 

 

 


