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KU ATEITIES PARAMOS FONDAS 

METINIS PRANEŠIMAS 

2021 

 

 

2021 metai buvo Klaipėdos universiteto ateities paramos fondo (Fondas) steigimo ir pirmieji 

veiklos metai. Pradėjome sudėtingu laikotarpiu, kai visą pasaulį kaustė COVID-19 pandemijos 

gniaužtai. Atrodė ne metas imtis naujos veiklos, kai tiek daug nežinomųjų. Tačiau Klaipėdos 

universiteto ir verslo įmonių nusiteikimas buvo stipresnis už ateities nežinomybę ir vasario 

21d. pasirašoma  Steigimo sutartis. Bendrovės “Vakarų laivų gamykla”, “Limarko 

laivininkystės kompanija”, “Linas agro Group”, Klaipėdos LEZ, “Vėjo projektai”, saugos 

tarnyba “Argus”, “Garant”, “Lighthouse Asset Management”, “Benko servisas” sudėjo parašus 

ir įsipareigojo perduoti kuriamam fondui po 10 000 EUR dydžio piniginį įnašą. Steigimo sutartį 

pasirašiusios bendrovės tapo Fondo steigėjomis ir dalininkais. Vytautui Adomaičiui pavedama 

pradėti Fondo steigimo procedūras. 

Fondo steigėjams įvykdžius finansinius įsipareigojimus, kovo 31d. sušaukiamas  Klaipėdos 

universiteto ateities paramos fondo Steigiamasis susirinkimas. Susirinkimas patvirtino Fondo 

įstatus ir kitus steigimui bei veiklai reikalingus dokumentus. Išrinko Fondo valdybą, jos 

pirmininką, revizorių, paskyrė direktorių. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Visuotinis dalininkų susirinkimas 

 

 

 

Valdyba 

Vytautas Lygnugaris, Valdybos pirmininkas 

Alvydas Naujėkas 

Arnoldas Šileika 

Artūras Razbadauskas 

Eimantas Kiudulas 

Direktorius Revizorius 

Vytautas Adomaitis Šarūnas Butkus 



 
 
 
 

 

2021 metų gegužės 14d. buvo baigtos visos registracijos procedūros. Fondas pradėjo veiklą, 

kaip juridinis asmuo, kuriam suteiktas paramos gavėjo statusas. 2021 metų gegužės 31d. 

pasirašoma darbo sutartis su KU ateities paramos fondo direktoriumi Vytautu Adomaičiu. 

 

Per ataskaitinį laikotarpį, 2021 metais, įvyko 2 Fondo dalininkų visuotiniai susirinkimai ir 5 

Fondo valdybos posėdžiai. Šiuose Fondo valdymo organuose buvo svartstomi ir priimami 

sprendimai dėl dokumentų ir susitarimų Fondo veiklai. Padėti pagrindai Fondo 

funkcionavimui. Išgrynintos nuostatos dėl paramos sričių Klaipėdos universitetui. Išreikšta 

valia formuoti Neliečiamąjį kapitalą. 

 

  

Esminis dėmesys buvo sutelktas į tris Fondo veiklas: 

• Fondo veiklai reikalingų paslaugų ir procedūrų parengimas 

• Fondo pristatymas, veiklos ir išsikeltų tikslų viešinimas 

• Paramos skyrimo Fondui paieška ir rėmimo sutarčių pasirašymas 

 

Fondo veiklos vykdymui buvo reikalinga atlikti procedūrinius veiksmus ir susitarti dėl reikiamų 

paslaugų teikimo. Buvo atidarytos sąskaitos Citadele ir SEB bankuose bei mokėjimų 

bendrovėje Paysera. Pasirašyta sutartis su UAB “Eurobalas” dėl Fondo buhalterinės 

apskaitos tvarkymo. Sutartimi patvirtinta partnerystė su advokatų kontora “A.Šimkus, 

R.Šimkienė ir Partneriai” dėl teisinių paslaugų teikimo Pro bono pagrindais. Fondo tinklapio 

kūrimui, administravimui ir Fondo veiklos viešinimui socialiniuose tinkluose pasirinkta UAB 

“Perse”. Reikia pažymėti, kad visos paslaugos buvo perkamos žemiau paslaugos sąvikainos 

arba nemokamai. Šios įmonės buvo įtrauktos į Fondo partnerių sąrašą. 

 

Fondo pristatymas ir viešinimas vyko susitikimuose su įvairiomis visuomeninėmis ir verslo 

organizacijomis, bendruomenėmis. Su jomis buvo surengti gyvi ir nuotoliniai susitikimai, 

surengta daugiau nei 20 prezentacijų (Pramonininkų asociacija, Klaipėdos PPAR, Lietuvos 

jūrų krovos kompanijų asociacija, Rotary klubai ir kt.). Pagal pasirašytą sutartį su UAB “Perse” 

buvo sukurtas Fondo tinklapis ir paskyros socialiniuose tinkluose. Rugpjūčio mėnesį pradėjo 

veikti Fondo svetainė, kur talpiname visą informaciją ir naujienas. Piliečiams sudaryta patogi 

galimybė paremti fondą per tinklapio nuorodą. Aktyviai prasidėjo veiklos viešinimas 

socialiniuose tinkluose. Pristatėme savo rėmėjus, partnerius. Dalinomės Fondo steigėjų 

mintimis ir kvietimu jungtis į Fondo rėmėjų gretas. Pakvietėme Klaipėdos universiteto alumnus 

atsiliepti į Fondo veiklą. Su jais buvo parengta eilė video interviu, kurie turėjo didelį palaikymą 

socialiniuose tinkluose – Facebook ir LinkedIn. 

 

 



 
 
 
 

Antrąjį metų pusmetį buvo sutelktos pastangos finansinei paramai gauti. Įvyko individualūs 

daukartiniai susitikimai su įvairių įmonių vadovais. Bendrauta, susitikta ir tartasi su daugiau 

nei 30 įmonių. Tenka pastebėti, kad daugelio įmonių požiūris nebuvo vienareikšmiškai 

palaikantis. Nuostatos apie Klaipėdos universitetą dažnai būdavo neigiamos. Didesnė dalis 

įmonių norėdavo gauti konkrečios naudos, jei skirtų paramą. Iškilo išūkis, kaip kalbėtis, kad 

potencialūs rėmėjai suprastų kuo skiriasi parama nuo paslaugos pirkimo. To pasėkoje, kaip 

kompromisas atsirado paramos sutartis su tiksline paskirtimi. Kai kalbėdavome apie finansinę 

paramą suformuoti fondo Neliečiamąjį kapitalą, pokalbis būdavo dar sunkesnis – sunkiai 

tikėdavo investicijų grąžos perspektyva ilguoju laikotarpiu. Paramos teikėjų noras – skirti 

paramą konkretiems projektams ir gauti naudos čia ir dabar. Kaip pavyzdys, visiems reikia 

paruoštų ir geriausių absolventų (IT, gamybos inžinierių, ekonomikos, finansų, rinkodaros).  

Dirbant su potencialiais Fondo rėmėjais, derybos užtrukdavo net po kelis mėnesius ir ne 

visada sėkmingai. Už pagalbą ir kantrybę, atskirai dėkoju KU Rektoriui Artūrui Razbadauskui, 

Fondo valdybos pirmininkui Vytautui Lygnugariui, advokatams Rūtai ir Arūnui Šimkams. 

Nepaisant to, kad pirmieji veiklos metai atėmė daug laiko Fondo steigimui, registravimui, 

įvairiausioms procedūroms, pavyko pasirašyti 9 Paramos teikimo sutartis už 172 050 EUR. 

Kelios šių sutarčių yra ilgalaikės arba periodinės, todėl dalis nurodytos sumos papildys Fondo 

sąskaitas metų bėgyje.  

 

Eil. Paramą skyrė Suma 
EUR 

Pastabos 

1. UAB “BJK” Kletos grupė 1 200 Periodinė. 100 EUR/mėn 

2. AB “Limarko laivininkystės kompanija” 850 Tikslinė  

3. AB “Limarko laivininkystės kompanija” 12 500  

4. AB “Vakarų laivų gamykla” 25 000  

5. UAB “Towmar Baltic” 2 000  

6. UAB “Klaipėdos konteinerių terminalas” 10 000  

7. AB “Klaipėdos pienas” 8 000 Tikslinė per 4 metus 

8. AB “Limarko laivininkystės kompanija” 12 500  

9. UAB “VMGcorp” 100 000 Periodinė. Per 3 metus 

  

Birželio mėnesį buvo suteikta pirmoji Fondo parama – skirtos premijos Klaipėdos universiteto 

absolventams baigusiems studijas su pagyrimu. Apdovanota 20 absolventų, skiriant 

kiekvienam jų po 200 EUR. 

     

Metų pabaigoje, 2021 metų gruodžio mėnesį, Fondo valdyba nusprendė sušaukti Fondo 

dalininkų visuotinį neeilinį susirinkimą ir priimti sprendimą formuoti Neliečiamąjį kapitalą. Tai ir 

buvo padaryta 2022 sausio 20d. vykusiame neeiliniame susirinkime. Nuspręsta sukaupti 

500 000 EUR dydžio kapitalą į naujai atidarytą Fondo sąskaitą ir pradėti Neliečiamojo kapitalo 

fondo valdymą.  



 
 
 
 

Apžvelgus Fondo veiklą ir rezultatus už 2021 metus, svarbu susitarti ir išsikelti svarbiausius 

tikslus ir priemones 2022 metams: 

Tikslas – kaupti lėšas Neliečiamojo kapitalo fondui 

Priemonės – paruošti reikiamus dokumentus Neliečiamojo kapitalo fondo (NKF) valdymui; 

pasirašyti paslaugų teikimo sutartis dėl NKF valdymo ir aptarnavimo; su Klaipėdos 

universiteto pagalba viešinti NKF; individualus darbas su potencialiais paramos davėjais. 

 

Pasitvirtinti KU ateities paramos fondo priemonių planą 2022 metams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaipėdos universiteto ateities paramos fondo direktorius                            Vytautas Adomaitis 

  

 

 


