
KLAIPĖDOS UNIVERSITETO   TARYBOS 

VEIKLOS ATASKAITA 2021 M.



Taryba yra kolegialus Klaipėdos Universiteto valdymo organas,

kuris vadovaujasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu,
Lietuvos Respublikos teisės aktais, universiteto Statuto nuostatomis ir
deleguotomis kompetencijomis bei funkcijomis 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 SUDĖTIS
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Taryba sudaryta 2018 m. balandžio 25 d.

Tarybos sudėtis keitėsi pasibaigus KU studentų atstovybės deleguotos Tarybos narės I. Vilutytės įgaliojimams,  2021 m. kovo 31 d. Tarybos 

posėdyje dalyvavo naujai išrinkta KUSS prezidentė Diana Šarkaitė.

Tarybos pirmininkas – Vytautas Grubliauskas, Klaipėdos miesto savivaldybės meras

Tarybos nariai:

prof. dr. Vytautas Juščius, Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių 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 „Industrinės sistemos ir inžinerija“ plėtros direktorius

Diana Šarkaitė, Klaipėdos universitteo studentų sąjungso prezidentė

prof. habil. dr. Geriuldas Žiliukas, Sveikatos mokslų fakulteto profesorius

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

darbuotojas



TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

2021 metais įvyko šeši Tarybos posėdžiai, iš jų 1 nuotolinis posėdis,

kuriuose buvo svarstomi svarbūs Klaipėdos universiteto veiklos,

strategijos ir struktūros klausimai. Taryba skyrė dėmesio universiteto

biudžeto (pajamų ir išlaidų sąmatos) planavimui, svarstymui, nes šis

dokumentas yra pagrindinis, kuriuo remiantis skirstomi ištekliai

kasdieninei veiklai ir strategijos įgyvendinimui. Buvo svarstoma apie

darbo užmokesčio tvarkos tobulinimo sistemą, gautų lėšų panaudojimą

pardavus nekilnojamąjį turtą, strateginių tikslų įgyvendinimą.

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.
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2021 METAIS TARYBOS PRIIMTI SPRENDIMAI

Vasario 12 d. posėdyje :

• Taryba patvirtino Klaipėdos universiteto pajamų-išlaidų sąmata 2021 m., kuri buvo parengta pagal finansų valdymo,

biudžeto formavimo ir vykdymo tvarkos aprašą. Universiteto biudžetas formuojamas atsižvelgiant į 2020 m. biudžeto

vykdymą, naujos Klaipėdos universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašo įgyvendinimą, planuojamus

gauti valstybės biudžeto asignavimus ir universiteto planuojamas uždirbti pajamas, pasirašytas ilgalaikes sutartis su

tiekėjais, padalinių vadovų pateiktą informaciją ir kt.

• Taryba buvo informuota apie įvykusį nekilnojamojo turto, esančio Sportininkų g., Klaipėda pardavimą. Už

nekilnojamąjį turtą gauta 1,9 mln. eur.

• Vykdant universiteto 2021-2030 m. strategiją ir sudarius darbo grupę buvo parengtas 2021-2022 m. KU veiklos

planas. Planas parengtas vadovaujantis KU misija, vizija, vertybėmis, bei siekiant sutelkti Universiteto bendruomenę

įgyvendinti strateginius tikslus. KU strateginių plėtros prioritetų 2030 įgyvendinimo planas susietas su Universiteto

veiklos sritimis. Taryba patvirtino 2021-2022 m. KU veiklos planą.

• Tarybos nariai svarstė ir siūlė idėjas kaip išlaikyti stabilų studentų skaičių, buvo pasiūlyta apie universiteto plėtrą

regione padiskutuoti ir Regiono plėtros posėdžių metu.
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2021 METAIS TARYBOS PRIIMTI SPRENDIMAI

Kovo 31 d. posėdyje:

• Buvo pristatyta 2020 m. veiklos ataskaita, kurioje įvardinti pagrindiniai pasiekimai – patvirtinta plėtros strategija 2030,

surengti renginiai paminint universiteto 30 – metį, paminėta, kad didėjo mokslo tinklaveika, mobilumas, tarptautinių

projektų skaičius, augo pajamos iš mokslinės ir ūkinės veiklos bei teikiamų paslaugų, išaugo verslo skiriamos paramos

lėšos, pradėtas vykdyti KU Ateities fondo steigimo procesas, turintis sustiprinti partnerystę su verslu. Pristatant

ataskaitą paminėta, kad užtruko infrastruktūrinių projektų vykdymui skirtų dokumentų derinimas, STEAM centro

kūrimas, kai kurie projektai dėl Covid19 buvo sustabdyti arba prailgintas jų vykdymo laikotarpis. Taryba KU 2020 m.

veiklos ataskaitai pritarė.

• Patvirtintos darbo tvarkos taisyklės, kurios reglamentuoja Klaipėdos universiteto vidaus tvarką, siekiant užtikrinti

universiteto darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis darbo kokybę ir didinti jo efektyvumą, sukurti darbuotojų

poreikius atitinkančią darbo aplinką.

• Tarybos nariams buvo pristatyta idėja - pastatyti šiuolaikinę sporto bazę KU miestelyje, numatant koncesininko

komercines veiklas: sporto salės nuoma, sportinės veiklos organizavimas, maitinimo, prekybos paslaugų teikimas. Šiai

idėjai Taryba pritarė.
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2021 METAIS TARYBOS PRIIMTI SPRENDIMAI

Liepos 8 d. posėdyje:

• Taryba patvirtino Klaipėdos universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašo naują redakciją, kurioje numatyta

pedagoginių ir mokslo darbuotojų naujus pareiginių koeficientų dydžius taikyti nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.,

administracijos ir aptarnaujančių darbuotojų pareiginių koeficientų naujus dydžius pradėti taikyti nuo 2022 m. sausio 1

d.

• Taryba, atsižvelgdama į 2021 m. gegužės 20 d. Klaipėdos miesto savivaldybės raštą Nr. (4.78E)-R2-1425 „Dėl

Klaipėdos universiteto gimnazijos kūrimo“ ir Senato nutarimą, pritarė Klaipėdos universiteto statuso suteikimui

Klaipėdos miesto „Žemynos“ gimnazijai ir jos veiklos modelio projektui, bei pavadinimui - Klaipėdos universiteto

„Žemynos“ gimnazija nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Gimnazijos įsteigimas aktualus miesto ugdymo tinklo plėtros

perspektyvai.

• Rektorius informavo, kad Studijų kokybės vertinimo centras, remdamasis Klaipėdos universiteto išorinio vertinimo

išvadomis akreditavo Klaipėdos universitetą 7 metų terminui.

Rugpjūčio 4 d. elektroniniame posėdyje:

• Remiantis išorinių ekspertų, kurie atliko KU veiklos išorinį vertinimą, rekomendacijomis ir siekiant užtikrinti vidinės

studijų kokybės užtikrinimo stebėsenos procesus Studijų tarnyboje Studentų ir dėstytojų paramos centro Studijų

kokybės užtikrinimo grupėje buvo nutarta nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. steigti vyriausiojo specialisto pareigybę.



2021 METAIS TARYBOS PRIIMTI SPRENDIMAI
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Lapkričio 15 d. posėdyje:

• Taryba, vadovaudamasi Klaipėdos universiteto Statuto 18.12 punktu, patvirtino Klaipėdos universiteto 2021 m.

patikslintą pajamų ir išlaidų sąmatą.

• Vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymu ir remiantis Klaipėdos universiteto išorinio vertinimo išvadomis, bei

atsižvelgiant į ilgalaikės strategijos tikslus, patvirtintas planas-grafikas 2021-2024 m.

• Buvo patvirtinta paramos studentams sportininkams ir meno kolektyvų nariams atstovaujantiems Klaipėdos

universitetą tvarka.

• Taryba pritarė, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerija papildytų 2020 m. rugsėjo 17 d. Švietimo, mokslo ir sporto

ministro įsakymą V-1385 ir numatytų, kad gautos lėšos už viešuosiuose aukcionuose parduotą turtą būtų panaudotos:

naujo bendrabučio studentų miestelyje statybai, Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto, esančio H. Manto g. 84

įrengimui, projekto ,,Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto infrastruktūros

koncentravimas ir modernizavimas“ papildomam finansavimui, Jūrinio STEAM APC infrastruktūros sukūrimui,

rekonstruojamo pastato H. Manto g. 84 kapitalinio rekonstravimo papildomam finansavimui, vitražinės menės (salės)

remontui, esančios Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultete, S. Nėries g. 5, sporto salės, esančios Socialinių ir

humanitarinių mokslų fakultete, S. Nėries g. 5. Taryba pritarė gautų lėšų skyrimui kuriant modernią infrastruktūrą,

siekiant investicijų projekte nustatytų tikslų ir prisiimant investicinių projektų finansavimo rizikas.
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2021 METAIS TARYBOS PRIIMTI SPRENDIMAI

Gruodžio 21 d. posėdyje:

• Siekiant sudaryti aiškias ir skaidrias finansines sąlygas doktorantų vykdomiems tyrimams atlikti ir mokslinių

tyrimų rezultatams skleisti, Taryba patvirtino Klaipėdos universiteto lėšų, skirtų doktorantų tyrimams,

panaudojimo tvarką.

• Atsižvelgiant į Senato nutarimą, rektoriaus prof. Artūro Razbadausko teikimą, buvo patvirtintos Klaipėdos

universiteto 2022 m. biudžeto formavimo gaires. KU biudžeto formavimo ir vykdymo tvarką reglamentuoja

Klaipėdos universiteto tarybos patvirtintas „Klaipėdos universiteto finansų valdymo, biudžeto formavimo ir

vykdymo tvarkos aprašas“. Universiteto biudžete sąmatos tvirtinamos tik Valstybės biudžeto asignavimams ir

nuosavoms lėšoms. Biudžetas formuojamas vieneriems finansiniams metams, atsižvelgiant į praėjusių metų

biudžeto vykdymą, universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašo pakeitimus, planuojamus gauti VBA

ir universiteto planuojamas uždirbti pajamas bei kitas planuojamas gauti lėšas.

• Vyriausybei patvirtinus minimalios algos didinimą, buvo patvirtinti Klaipėdos universiteto darbuotojų darbo

užmokesčio tvarkos aprašo pakeitimai.
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KITI SVARSTYTI KLAUSIMAI

Tarybos nariams buvo pristatyti 2021 m. priėmimo rezultatai į Klaipėdos universitetą. 2021

m. buvo priimti 792 studentai į 10 pirmosios pakopos ir 3 antrosios pakopos studijų programas

priėmimas neįvyko. Daugiausiai stojančiųjų sulaukta iš Gargždų, Kretingos, Mažeikių, Tauragės,

studijuoti atvyko 66 užsienio studentai. Buvo patikslinta, kad visoje Lietuvoje mokyklas baigė 1000

abiturientų mažiau, taip pat mažėja skaičius tokių asmenų, kurie mokyklas baigė gerokai anksčiau

ir teikdavo prašymus studijuoti. Paminėta, kad daugiausia priimta studijuoti valstybės

finansuojamose (VF) studijose yra inžinerijos studijų programose, daugiausia į valstybės

nefinansuojamas (VF) – verslo ir viešosios vadybos studijose. 2021 m. Klaipėdos universitete buvo

vykdoma 11 doktorantūros studijų programų, priimta 15 doktorantų į doktorantūros studijas.

Taryba daug dėmesio skiria universiteto plėtrai, investicijoms į infrastruktūros gerinimo

projektus, todėl buvo pasidalinta informacija, kad S. Nėries g. esančio pastato remontui trūksta 375

tūkst. Eur., o 2022 m. planuojama naujo (200 vietų) bendrabučio statybų pradžia. Tarybos nariai

buvo informuoti, kad planuojama išnuomoti Nemirsetos gelbėjimo stotį, parengtas gelbėjimo stoties

techninis projektas, toliau vykdomas Kopgalio projektas, norima plėtoti naujus akvakultūros

projektus sudarant nuomos sutartį su Lietuvos Jūrų muziejumi. Atsižvelgiant į pasikeitusią situaciją

statybų rinkoje, išaugus statybų kaštams ir norint atnaujinti Universiteto infrastruktūrą, bei tęsti

vykdomus projektus ir Tarybai pritarus, buvo išsiųstas raštas į LR Švietimo, mokslo ir sporto

ministerijai, kad už aukcione parduotą turtą gautos lėšos galėtų būti panaudotos ne tik naujo

bendrabučio Studentų miestelyje statybai.
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Viename iš posėdžių buvo pristatyti Lietuvos mokslų tarybos vertinimo

rezultatai, nuo kurių priklauso Klaipėdos universitetui skiriami asignavimai.

Buvo detalizuota, kad publikacijos vertinamos kiekvienoje mokslo srityje ir

2020 m. taškų pokytis gamtos moksluose -38 proc., nes baigėsi kai kurios

projektinės veiklos, technologijų moksluose +42 proc., medicinos, sveikatos

moksluose +38 proc., socialiniuose moksluose +144 proc., humanitariniuose

moksluose +26 proc. KU aktyviai dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose

projektuose: 2021 metais buvo vykdomi 132 projektai (iš jų 107 mokslo

projektai) , pradėti vykdyti 28 (iš jų 23 mokslo) nauji projektai.

Tarybai ir Senatui pritarus įsteigtas Klaipėdos universiteto Ateities paramos

fondas, kurio steigėjais ir dalininkais tapo 9 Klaipėdos krašte veikiantys verslo

subjektai – AB „Vakarų laivų gamykla“, AB „Limarko laivininkystės

kompanija“, AB „Linas Agro Group“, UAB „Klaipėdos laisvosios ekonominės

zonos valdymo bendrovė“, UAB „Vėjo projektai“, UAB saugos tarnyba

„Argus“, UAB „Garant“, UAB „Lighthouse Asset Management“ ir UAB

„Benko servisas“. Fondo valdybos pirmininku išrinktas verslininkas, AB

„Limarko laivininkystės kompanija“ generalinis direktorius Vytautas

Lygnugaris. Fondo direktoriumi dalininkų sprendimu tapo Vytautas Adomaitis.



TARYBOS SIŪLYMAI
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• Vystyti Universiteto tarptautiškumą;

• Siekti efektyvaus bendradarbiavimo su verslo atstovais;

• Lietuvos ir užsienio šalių studentų pritraukimas;

• Patvirtinto Klaipėdos universiteto veiklos gerinimo priemonių plano 2021-2024 m. 

įgyvendinimas;

• Siekti įgyvendinti Klaipėdos universiteto misiją, viziją, bei 2021-2022 m. patvirtintus 

veiklos prioritetus; 


