
Senato ataskaita 2018 

 

Ataskaitiniais metais įvyko 7 Senato posėdžiai. Metų pradžia Vilniaus dailės akademijoje 

buvo itin įtempta emociškai, pažymėta intensyviu vertybių persvarstymu, paskatinusiu kiekvieno 

bendruomenės nario asmeninę akistatą su savimi ir aplinka. Pasaulyje nuvilnijusių judėjimų už 

žmogaus teises bei lygias galimybes iniciatyvų kontekste VDA bendruomenėje išryškinti įsisenėję 

sopuliai paskatino viešai persvarstyti žmogiškąsias bei akademines vertybes. Didelis krūvis teko 

Senato etikos komitetui, kurio atlikti tyrimai ir teiktos išvados žymi naują bendravimo bei studijų 

aplinkos formavimo Akademijoje kultūros ir kokybės etapą. Praėję metai liudija, kad Akademija ir 

visa jos bendruomenė yra pajėgi prisiimti atsakomybę, daryti išvadas, priimti atsakingus 

sprendimus ir toliau kuriančiai, o ne griaunančiai, vykdyti savo misiją Lietuvos ir pasaulio meno, 

mokslo bei kultūros srityse.  

 

Įgyvendindama užsibrėžtus 2018–2021 m. strateginius tikslus, kur aukščiausios 

kvalifikacijos specialistų meninei ir mokslinei veiklai rengimas yra vienas iš prioritetų, 2018 metais 

Vilniaus dailės akademijos daktaro diplomai Senato posėdžių metu buvo įteikti šešiems naujiems 

daktarams: Mariui Bartkui (2018-02-14), Laisvydei Šalčiūtei (2018-05-30), Eglei Ulčickaitei (2018-

11-28), Renatai Obcarskei (2018-11-28), Karinai Simonson (2018-12-19) ir Aistei Dičkalnytei 

(2018-12-19). Visų Senato narių vardu linkime jiems prasmingo kelio.  

 

Pirmojo Senato posėdžio 2018-02-14 metu buvo svarstytas VDA 2018 m. biudžetas ir 

teiktas tvirtinti Tarybai. Studentų atstovybės prezidentė Rūta Sabaliauskaitė patvirtinta VDA Senato 

nare. Šiame posėdyje pritarta VDA Akademinės etikos komiteto išvadai, kad Jonas Paulius 

Gasiūnas grubiai pažeidė VDA akademinės etikos kodekso 7 straipsnio 7.1, 7.2,7.8 ir 8 straipsnio 

8.1 punktus; Vilniaus dailės akademijos vidaus darbo tvarkos taisyklių 43, 45, 46, 47 straipsnius; 

VDA statuto 99 straipsnį ir pripažinta, kad J. P. Gasiūno elgesys yra nesuderinamas su VDA 

dėstytojo vardu ir pareigomis, kad toks elgesys žemina žmogaus orumą ir yra nepriimtinas 

akademinėje aplinkoje ir bendruomenėje. Pritarta VDA akademinės etikos komiteto išvadai, kad 

Gintautas Trimakas pažeidė VDA akademinės etikos kodekso 7 straipsnio 7.2 punktą ir dalinai 8 

straipsnio 8.1 punktą, kartu pažymint 246 studentų raštu išreikštą nuomonę apie teigiamas G. 

Trimako, kaip menininko ir specialisto savybes. Pritarta VDA akademinės etikos komiteto 

konstatavimui, kad VDA Tapybos katedroje buvo nuolat pažeidžiami VDA akademinės etikos 

kodekso 7 straipsnio 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.7, 7.8 punktai; apie pažeidimus žinojo dauguma kolektyvo 

narių, katedros vedėjas, Vilniaus fakulteto dekanas, pažeidimai buvo toleruojami; taip pat pritarta 



komiteto rekomendacijai reorganizuoti VDA VF Tapybos katedrą, padidintą dėmesį skiriant 

katedros vadybos ir akademinio bendravimo kultūros gerinimui.  

Buvo patvirtintos priėmimo į VDA 2018 metais taisyklės bei stipendijų skyrimo 

nuostatai. Pritarta LKTI prisijungimui prie bendros VDA ir LKTI humanitarinių mokslų srities, 

menotyros krypties doktorantūros. Pritarta ir teikta VDA Tarybai naikinti VDA Urbanistikos, 

architektūros ir dizaino institutą, o aktualius architektūros ir meninius tyrimus pavedant vykdyti 

Dailėtyros institutui.  

Šiame posėdyje suteikti pedagoginiai vardai: docento – KF dėstytojams docentams 

Monikai Žaltauskaitei-Grašienei, Linai Jonikei, Ritai Brakauskaitei, Edmundui Jackui, Zigmantui 

Brazauskui, Eimučiui Markūnui, Remigijui Sederavičiui, Stanislavui Mostauskiui ir Loretai 

Švaikauskienei, profesoriaus – KF profesoriui Jonui Audėjaičiui ir VF profesorei Danguolei 

Brogienei.  

 

Antrojo Senato posėdžio 2017-04-25 metu Senato nariais buvo patvirtinti studentų 

atstovai Milda Jurkutė, Emilija Minikavičiūtė ir Beatričė Sindaravičiūtė. Buvo pritarta ir teikta 

VDA Tarybai tvirtinti VDA 2017 m. veiklos ataskaita. Patvirtinta VDA studijų kokybės 

užtikrinimo, puoselėjimo ir kokybės kultūros stiprinimo strategija. Senato nariams pristatyta VDA 

pokyčių programa Geresnė akademija. 

 

Trečiojo Senato posėdžio 2018-05-30 metu KF studentų atstovybės pirmininkas Mykolas 

Deveikis patvirtintas senato nariu. Pritarta VDA Statuto pataisoms ir pateikta VDA Tarybos 

tvirtinimui. Šiame posėdyje patvirtinti 2018–2019 m. studijų planai, o atsižvelgiant į studentų ir 

rinkos poreikius pritarta, kad Akademinio rašymo pagrindų dalykas II kurso studentams rengiant 

2019–2020 m. ir vėlesnius studijų planus turi būti įtrauktas kaip privalomas II kurso pavasario 

semestre. Patvirtintas Bendros VDA, LKTI ir LMTA menotyros krypties mokslo doktorantūros 

reglamentas ir doktorantūros komitetas, Architektūros meno doktorantūros programa. Senate 

svarstytas Dailės istorijos ir teorijos katedros kreipimasis dėl VDA humanitarinių mokslų ir studijų 

politikos bei paskelbta informacija apie būsimus VDA Tarybos rinkimus. Šio posėdžio metu 

suteikti VDA Garbės daktaro vardai Jonui Mekui ir Ingridai Korsakaitei.  

 

Ketvirtojo Senato posėdžio, vykusio neakivaizdiniu būdu, 2018-11-12 metu buvo 

patvirtintas VDA tarybos rinkimų reglamentas parengtas VDA DIC direktoriaus Mariaus 

Urbanavičiaus ir VDA teisininkės Rūtos Palionytės remiantis VDA Statutu ir Švietimo ir mokslo 

įstatymu, apsvarstytas 2018-10-30 Rektorato posėdyje Nr. R-3 (10).  



 

Penktojo Senato posėdžio 2018-11-28 metu Senato nariais patvirtinti studentų atstovai: 

Matulaitis Ailenas (Kf), Mykolas Deveikis (Kf), Akvilina Kleizaitė (Vf). Vienbalsiai nepritarta 

VDA studijų, meno ir mokslo atsinaujinimo programos ”Geresnė akademija” ir jos įgyvendinimo 

2018–2020 m. šiam Senato posėdžiui teiktam planui, bet pritarta tolimesniam jos tobulinimui. 

Pritarta ir teikta VDA Tarybai naikinti VDA Telšių fakulteto katedras ir katedrų vedėjų pareigybes. 

Senate buvo išklausyta aktuali informacija apie 2018 m. stojamųjų į VDA rezultatus, Rektorato 

posėdyje 2018-11-27 Nr. R5(12) patvirtintas priėmimo į VDA I–III pakopos studijas 2019 m. 

taisykles bei laukiamus stojamųjų į VDA tvarkos pokyčius 2019 m. Šiame posėdyje suteiktas 

profesoriaus pedagoginis vardas VDA profesorei Daliai Adomonienei. 

 

Šeštojo 2018-11-28 iškilmingo Senato posėdžio, skirto 225 metų VDA jubiliejui, metu 

įteiktos Garbės daktarų regalijos dr. Ingridai Korsakaitei ir Jonui Mekui. 

Šią dieną VDA Rektorius prof. A. Klimas, Senato nariai ir kviestiniai svečiai, 

universitetų ir akademijų Rektoriai, meno, mokslo, kultūros kūrėjai, Akademijos bendruomenė – 

visi kartu iškilmingai bei prasmingai žymėjo Vilniaus dailės akademijos 225 metus kuriamos ir 

puoselėjamos veiklos svarbą daugialypiuose Lietuvos bei pasaulio istorijos kontekstuose. Vilniaus 

dailės akademija suspėjo padėkoti pasaulio kūrėjui – Jonui Mekui (1922–2019 sausio 23 d.), ką 

profesorius Vytautas Landsbergis savo kreipimesi į susirinkusiuosius iškilmingo Senato posėdžio 

metu įvardijo „<...> Deja, bet Lietuva nepasinaudojo proga turėti savo Nobelio premijos laureatą 

<...>“. Profesorius padėkojo Vilniaus dailės akademijai, kad meno bendruomenė, kaip niekas kitas, 

suprato kokio masto kūrėją turi Lietuva įteikdama jam VDA Garbės daktaro regalijas. Jaudinanti 

akimirka, dar kartą patvirtinusi faktą, kad menininkų nuojautos bei vizijos žingsniu ateityje.  

 

Septintojo Senato posėdžio 2018-12-19 metu buvo patvirtintas VDA mokslo darbuotojų, 

dirbančių humanitarinių ir socialinių mokslų srityse, pareigybių minimalių kvalifikacinių 

reikalavimų aprašas. Patvirtinti naujai išrinkti VDA Tarybos nariai: prof. dr. Virginija Adomaitienė, 

doc. Juozas Brundza, prof. dr. Adomas Butrimas doc. dr. Vydas Dolinskas, doc. Edmundas Jackus, 

Emilė Juozapavičiūtė, doc. Romualdas Kučinskas, Augustinas Paukštė ir Daina Urbanavičienė. 

Visų Senato narių vardu sveikiname naujus VDA Tarybos narius linkėdami jų vizijų įgyvendinimo 

kartu su visa bendruomene puoselėjant ir stiprinant Vilniaus dailės akademiją.  

 

Vertinant 2018 metų VDA Senato darbą galima konstatuoti – šie metai buvo itin 

intensyvūs, kupini iššūkių, sodrūs priimtais būtinais, nors ir ne visada maloniais, sprendimais. 



Patvirtinti svarbūs, atsakingai rengti nauji ir atnaujinti kasdienę bei ilgalaikę Akademijos veiklą 

reglamentuojantys dokumentai. Senato pirmininkės vardu noriu padėkoti visiems Senato nariams už 

darbą, o tuo pačiu paraginti Senato komitetus ir jų pirmininkus aktyviau kelti klausimus, teikti 

pasiūlymus, inicijuoti reikiamus pokyčius bei telkti bendruomenę visuose Vilniaus dailės 

akademijos fakultetuose. 

 


