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Posėdžio pirmininkas: VU TSPMI direktorius prof. dr. Gediminas Vitkus. 
Posėdžio sekretorė: VU TSPMI administratorė Indrė Jovaišytė. 

 

Dalyvavo: Marijuš Antonovič, Justinas Dementavičius, Viktorija Gailiūtė, Dovilė Jakniūnaitė, 
Tomas Janeliūnas, Algimantas Jankauskas, Vygantė Mizgerytė, Vitalis Nakrošis, Nerija Putinaitė, Ainė 
Ramonaitė, Margarita Šešelgytė, Deividas Šlekys, Mintarė Varanavičiūtė, Ramūnas Vilpišauskas, Inga 
Vinogradnaitė, Gediminas Vitkus. 

TSPMI bendruomenės nariai,  VU Informacijos paslaugų centro Vartotojų aptarnavimo skyriaus 
vedėjas Vincas Grigas. 
 

Darbotvarkė:  
1. dėl TSPMI bibliotekos pertvarkos. (Margarita Šešelgytė); 
2. dėl universitetų reformos (Ramūnas Vilpišauskas); 
3. dėl TSPMI skatinimo sistemos principų (Inga Vinogradnaitė); 
4. dėl darbo krūvio apskaitos (Margarita Šešelgytė). 

 
1. SVARSTYTA. Dėl TSPMI bibliotekos pertvarkos. 

Tris bibliotekos ateities galimybes pristato pavaduotoja studijoms M. Šešelgytė. Kaip buvo minėta 
praėjusio Tarybos posėdžio metu, į dalį bibliotekos patalpų bei knygų įsimetė grybelis, kurį reikia gydyti, 
o vėliau užtikrinti, kad knygos būtų laikomos tinkamai. T.y. nebegalima jų laikyti rūsyje, be to, ko gero 
tektų gydyti dali skaityklos patalpų. VU Centrinė biblioteka siūlo išgydžius sergančias knygas bei 
nurašius nereikalingas, turimą biblioteką perkelti į Centrinius rūmus. VU Informacijos paslaugų centro 
Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėjas Vincas Grigas papildo M. Šešelgytę ir atsako į kitus klausimus. 
Pridėtame dokumente aprašomos trys administracijos matomos galimybės, ką daryti „išgydžius“ knygas. 
Diskusijos metu Tarybos narių nuomonės išsiskyrė. Vieni sakė, kad biblioteka yra TSPMI identiteto dalis 
ir būtina ją išsaugoti kaip atskirą vienetą. Tuo tarpu kiti nariai pasisakė už bibliotekos perkėlimą į VU 
Centrinės bibliotekos patalpas, institute paliekant tik erdves studentų savarankiškam ir kolektyviniams 
darbams. VU Informacijos paslaugų centro Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėjas Vincas Grigas 
papildo M. Šešelgytę ir atsako į kitus klausimus. 

Pridedama: Trys bibliotekos veiklos scenarijai. 
 

NUTARTA. Pritarti pirmojo ir trečiojo scenarijų sudėtiniam variantui. VU bibliotekos 
darbuotojams parengus TSPMI bibliotekos literatūros fondų sąrašą, jį pateikti TSPMI dėstytojams, kad jie 
atrinktų būtiniausią literatūrą, kuri liktų TSPMI skaitykloje kaip atviras knygų fondas. Atvirame fonde 
planuojama palikti apie 4000 leidinių. Likusiam fondui būtų paskirtos patalpos centrinėje bibliotekoje, o 
visiškai nebenaudojama literatūra būtų nurašoma.Per dvi savaites atlikti studentų apklausą dėl jų poreikių 
bibliotekoje.  

 
2. SVARSTYTA. Dėl universitetų reformos. 

Direktorius R. Vilpišauskas pristato universitetų reformos aktualijas, VU bei TSPMI poziciją. 
 

NUTARTA. Laukti detalesnių žinių ir tuomet į TSPMI Tarybos posėdį kviesti VU rektorių. 
Planuojama, kad tai būtų rudenį. 
 
3. SVARSTYTA. Dėl VU TSPMI skatinimo sistemos principų. 

Direktoriaus pavaduotoja mokslui I. Vinogradnaitė pristato VU TSPMI Akademinės veiklos planavimo ir 
finansinių paskatų skyrimo už veiklos rezultatus tvarkos pakeitimų projektą.  



NUTARTA. Pritarti VU TSPMI Akademinės veiklos planavimo ir finansinių paskatų skyrimo už 
veiklos rezultatus tvarkos (toliau – Tvarkos) pakeitimų projektui ir teikti jį derinti VU Rektoriaus 
įsakymu patvirtintai skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus komisijai. 

Įgyvendinant Tvarkos 1 punktą, patvirtinti tokio dydžio Skatinimo fondą už 2017 metų 
rezultatus - 3 proc. TSPMI akademinių darbuotojų darbo užmokesčio fondo skiriami premijoms 
už aukšto lygio pasikiemus ir 2 proc. TSPMI akademinių darbuotojų darbo užmokesčio fondo – už 
pasiekimus įgyvendinant strateginį veiklos planą. 

Numatyti, kad akademinės veiklos ataskaitų už 2016-2017 mokslo metus ir planų 2017 
metams pateikimo terminas yra 2017 m. lapkričio 1 d. 
 
4. SVARSTYTA. Dėl darbo krūvio apskaitos. 
Direktoriaus pavaduotoja studijoms M. Šešelgytė pristato VU TSPMI darbo krūvio apskaitos 

pakeitimų projektą. 
Iškeliamas klausimas ar dalyvavimas Baigiamųjų darbų gynimo bei Stojamųjų egzaminų 

komisijose turėtų būti įprasta darbo krūvio dalis ar skaičiuojamas kaip papildomas darbas. 
NUTARTA. Krūvio apskaitos projektui pritarta. 
 

 
 

Posėdžio pirmininkas   prof. dr. Gediminas Vitkus  
  
Posėdžio sekretorė   Indrė Jovaišytė 


