
 

PATVIRTINTA 

Mykolo Romerio universiteto 

Tarybos 2022 m. vasario 18 d. 

nutarimu Nr. 1UT-2 

 

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO TARYBOS VEIKLOS 2021 METAIS 

ATASKAITA 

 

I. AUKŠTOSIOS MOKYKLOS TARYBA 

 

Pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 27 straipsnio 1 dalį valstybinės 

aukštosios mokyklos taryba yra aukštosios mokyklos strateginių reikalų valdymo organas, 

užtikrinantis jos atskaitomybę visuomenei, socialinę atsakomybę bei sparčią ir veiksmingą reakciją į 

aplinkos pokyčius. 

 

II. MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO TARYBOS FUNKCIJOS 

 

Pagal Mykolo Romerio universiteto statuto 19 punktą Mykolo Romerio universiteto (toliau – 

Universitetas) taryba atlieka šias funkcijas: 

1) įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina Universiteto viziją ir misiją; 

2) įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto strateginį veiklos planą; 

3) įvertinusi Senato siūlymus, teikia Seimui tvirtinti Statuto pakeitimus; 

4) svarsto ir tvirtina rektoriaus teikiamus Universiteto struktūros pertvarkos planus; 

5) 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; 

6) įvertinusi Senato siūlymus, nustato Universiteto rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu 

organizavimo tvarką; 

7) renka, skiria ir atleidžia rektorių; 

8) nustato Universiteto administracijos ir kitų darbuotojų parinkimo ir vertinimo principus; 

9) rektoriaus teikimu nustato studijų kainą ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos 

įgyvendinimu, dydžius; 

10) įvertinusi Senato siūlymus, nustato bendrą studijų vietų skaičių, atsižvelgdama į galimybes 

užtikrinti studijų ir mokslo, meno veiklos kokybę; 

11) tvirtina Universiteto vidaus tvarkos taisykles; 

12) svarsto rektoriaus pateiktą Universiteto metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir tvirtina šios 

sąmatos įvykdymo ataskaitą; 

13) gali inicijuoti Universiteto ūkinės ir finansinės veiklos auditą; 

14) tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto metinę veiklos ataskaitą; 

15) rūpinasi parama Universitetui; 

16) įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina Universiteto reorganizavimo arba likvidavimo planus ir 

teikia juos Seimui; 

17) rengia metinę savo veiklos ataskaitą ir kiekvienais metais iki balandžio 1 dienos ją viešai 

paskelbia Universiteto interneto svetainėje; 

18) atlieka kitas šiame statute ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas. 

 

III. MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO TARYBOS SUDĖTIS 

 

Dabartinės sudėties Mykolo Romerio universiteto taryba, kurią sudaro 9 nariai, savo darbą 

pradėjo 2020 m. vasario 27 d. posėdžiu, kuriame Tarybos nariai pasirašė įsipareigojimus ir išrinko 

Tarybos pirmininką. 

Mykolo Romerio universiteto tarybos sudėtis: 
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prof. dr. Egidijus Jarašiūnas (pirmininkas); 

Lukas Borusevičius; 

Laurynas Juozapaitis; 

prof. dr. Saulius Katuoka; 

Danguolė Seniutienė; 

prof. dr. Vytautas Sinkevičius;   

Rima Urbonaitė; 

Gediminas Vagnorius; 

Roma Žakaitienė. 

 

IV. MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO TARYBOS 2021 METŲ VEIKLOS 

REZULTATAI 

 

Mykolo Romerio universiteto taryba 2021 metais svarstė ir priėmė nutarimus šiais klausimais: 

Dėl Mykolo Romerio universiteto darnios veiklos strategijos patvirtinimo; 

Dėl skolinimosi limito Mykolo Romerio universitetui suteikimo ir kreipimosi dėl paskolos; 

Dėl Mykolo Romerio universiteto 2020 metų išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitos ir 2021 metų 

išlaidų sąmatų patvirtinimo; 

Dėl Mykolo Romerio universiteto organizacinės struktūros pakeitimo ir patvirtinimo; 

Dėl Mykolo Romerio universiteto ir Mykolo Romerio universiteto tarybos 2020 metų veiklos 

ataskaitų patvirtinimo;  

Dėl Mykolo Romerio universiteto patikėjimo teise valdomo turto, adresu Vilnius, Valakupių g. 

5, perduodamo viešajai įstaigai Mykolo Romerio universiteto progimnazijai, sąrašo, patvirtinto 

Tarybos 2020 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 1UT-18, pakeitimo ir patvirtinimo;  

Dėl pritarimo įgyvendinti projektą pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. 

sąmatą detalizuojančio plano priemonę; 

Dėl Mykolo Romerio universiteto įmokų mokėjimo administravimo tvarkos, patvirtintos 

Mykolo Romerio universiteto tarybos 2019 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1UT-21, 37, 39-40 punktų 

pakeitimo;  

Dėl Mykolo Romerio universiteto tarybos 2021 m. liepos 5 d. nutarimo Nr. 1UT-7 „Dėl 

pritarimo įgyvendinti projektą pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą 

detalizuojančio plano priemonę“ 2 punkto pakeitimo; 

Dėl teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto 

naudojimo“ suteikimo Mykolo Romerio universiteto rektorei prof. dr. Ingai Žalėnienei;  

Dėl viešosios įstaigos Mykolo Romerio universiteto progimnazija likvidavimo; 

Dėl Mykolo Romerio universiteto fakulteto apibrėžimo ir fakultetų institutų formavimo 

principų;  

Dėl Mykolo Romerio universiteto patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto investavimo; 

Dėl 1.1 ir 1.2 programų ir nuosavų lėšų 2021 metų sąmatų 1/12 dalies 2022 metams 

patvirtinimo; 

Dėl patikslintų Mykolo Romerio universiteto 2021 metų 1.1 ir 1.2 programų ir nuosavų lėšų 

išlaidų sąmatų patvirtinimo;  

Dėl darbo užmokesčio Mykolo Romerio universiteto rektorei prof. dr. Ingai Žalėnienei 

nustatymo. 

______________ 


