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Doc. Marija Marcelionytė-Paliukė, Senato pirmininkė

2019 metai buvo išskirtiniai VDA istorijoje – VDA Taryba 2019 m. gegužės 20 d.
Vilniaus dailės akademijos rektore išrinko doc. Ievą Skauronę, pirmąją VDA rektorę moterį
per 226-erius Akademijos gyvavimo metus. Rektoriaus ir jo komandos pasikeitimas įnešė
pokyčių ir Senato darbe – pasikeitė Senato nariai pagal pareigas, kurie peržiūrėję darbo
grupių ir komitetų sudėtis, būdami šių grupių pirmininkais, inicijavo atitinkamus pokyčius
darbams efektyvinti, savalaikiams sprendimams priimti.
Formuluojant Senato ataskaitą verta pabrėžti ir išskirti vieną iš užsibrėžtų
prioritetinių VDA strateginių tikslų: aukščiausios kvalifikacijos specialistų meninei ir
mokslinei veiklai rengimas. Šio prioriteto nuoseklų įgyvendinimą 2019 m. liudija Senato
posėdžių metu įteikti penki VDA daktaro diplomai naujiems daktarams: Giedriui Gulbinui,
Laurai Petrauskaitei, Aistei Bimbirytei-Mackevičienei, Renatai Maldutienei ir Rūtai
Spelskytei-Liberienei.
2019 metais įvyko 8 Senato posėdžiai.
2019 m. sausio 9 d. posėdžio metu buvo supažindinta su VDA Rektoriaus teikiamu
Tarybai tvirtinti 2019 metų biudžetu, buvo paskelbti dviejų Aukštųjų studijų fakultetą
atstovaujančių Senato narių rinkimai bei patvirtintas 2019–2020 m. Senato darbo planas.
2019 m. vasario 20 d. posėdžio metu buvo suteiktas profesoriaus pedagoginis
vardas Kauno fakulteto prof. Virgilijui Trakimavičiui ir docento pedagoginis vardas doc.
Vaidai Almonaitytei-Navickienei, patvirtinta VDA Telšių fakulteto parengta nauja magistro
studijų programa Taikomasis menas. Darbą Senate pradėjo naujai išrinktos Senato narės
prof. dr. Giedrė Mickūnaitė ir doc. dr. Agnė Narušytė. Buvo pristatyti naujai išrinktos VDA
Tarybos nariai, kurie pasirašė įsipareigojimus Akademijai: Daina Urbanavičienė, prof. dr.
Adomas Butrimas, prof. dr. Virginija Adomaitienė, doc. Juozas Brundza, doc. dr. Vydas
Dolinskas, doc. Edmundas Jackus, Emilė Juozapavičiūtė, doc. Romualdas Kučinskas,
Augustinas Paukštė.
2019 m. kovo 6 d. neakivaizdiniu būdu vykusio posėdžio metu buvo pritarta ir
teiktas VDA Tarybai tvirtinti VDA rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo
tvarkos aprašas.
2019 m. balandžio 17 d. posėdžio metu buvo vienbalsiai pritarta ir teikta VDA
Tarybai tvirtinti Vilniaus dailės akademijos 2018 metų veiklos ataskaitą, VDA pokyčių

programą Geresnė akademija ir Strateginis veiklos planas 2019–2021 m., Dizaino inovacijų
centro Žinių ir technologijų perdavimo bei intelektinės nuosavybės apsaugos strategiją
2019–2021 m. ir MTEP veiklos rezultatų komercinimo procesų standartizavimo tvarką. Šio
posėdžio metu suteiktas pedagoginis profesoriaus vardas Ričardui Nemeikšiui ir docento
pedagoginiai vardai: doc. Aleksandrui Berdenkovui, doc. Audriui Dimavičiui, doc. Česlovui
Lukenskui, doc. Daliui Striukui, doc. Šarūnui Šlektavičiui, doc. Sauliui Vingrui, doc. dr.
Birutei Vitkauskienei.
2019 m. gegužės 6 d. neakivaizdiniu būdu vykusio posėdžio metu buvo nutarta
patvirtinti ir teikti VDA Tarybos pirmininkui išvadą dėl trijų kandidatų – prof. Eglės Gandos
Bogdanienės, prof. Audriaus Klimo ir doc. Ievos Skauronės – tinkamumo eiti VDA
Rektoriaus pareigas.
2019 m. gegužės 29 d. posėdžio metu buvo patvirtinti VDA bakalauro ir magistro
studijų pakopų planai.
2019 m. rugsėjo 20 d. posėdžio metu, vadovaujantis VDA Statuto 39 punkto 13
papunkčiu, pagal kurį Senatas „suteikia ir panaikina akademiniams padaliniams kamieninio
padalinio statusą <...>, ir 65 punktu, pagal kurį „<...> Akademiniai kamieniniai padaliniai
yra fakultetas <...>, ir 2019 m. rugsėjo 11 d. Rektorato posėdžio R-3(13) nutarimu Nr. 2, ir
dėl žemiau išvardintų priežasčių, kad: a) ASF funkcija – perteklinė, nes dubliuoja VDA
Vilniaus fakulteto veiklą; dėl to apsunkinamas VDA studijų administravimas ir eikvojami
VDA žmogiškieji ir finansiniai ištekliai, b) ASF veikla neapima visų VDA geografinių
padalinių, nors pagal sumanymą turėtų administruoti visas magistro studijų programas, buvo
panaikintas Vilniaus dailės akademijos Aukštųjų studijų fakulteto statusas, Aukštųjų studijų
fakulteto veiklas pavedant atlikti VDA Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Telšių fakultetams.
2019 m. gruodžio 4 d. posėdžio metu buvo nutarta pritarti Vilniaus dailės
akademijos Strategijos 2020–2028 m. projektui ir teikti jį VDA Tarybai tvirtinti. Buvo
patvirtinti nauji VDA Senato nariai: prof. Audrius Klimas ir doc. Laura PavilonytėEžerskienė, vienbalsiai pritarta VDA Dailėtyros instituto tarybos siūlymui teikti Garbės
daktarės vardą dailės istorikei, menotyros mokslų daktarei, rašytojai Kristinai Sabaliauskaitei
ir Garbės profesorės vardą – lietuvių dailininkei grafikei, tapytojai monumentalistei, knygų
iliustratorei Birutei Janinai Grasildai Žilytei-Steponavičienei. Buvo patvirtintos patikslintos
atestacinių komisijų ir Senato komitetų sudėtys bei patikslintas Senato darbo reglamentas.
Taip pat patvirtinti VDA Nidos meno kolonijos ir VDA Atvirosios dailės, dizaino ir
architektūros mokyklos (toliau – ADDAM) nuostatai.

Vertinant 2019 metų VDA Senato darbą galima konstatuoti, kad tai buvo
intensyvių pokyčių metai, kas lėmė teigiamą Senato darbo grupių veiklos suaktyvėjimą,
iniciavo dokumentų peržiūrėjimą ir atnaujinimą, Senato narių įsitraukimą į VDA Strategijos
ateinančių devynerių metų laikotarpiui rengimą.
2019 metais Senato, išrinkto 2016-11-04, sudėtis buvo tikslinta tris kartus: vasario
20, birželio 4 ir gruodžio 4 d. Į 2020-uosius VDA Senatas įžengė būdamas šios sudėties:
Senato nariai pagal pareigas:
doc. Ieva Skauronė – rektorė (nuo 2019-06-04)
dr. Ieva Pleikienė – prorektorė studijoms (nuo 2019-06-04)
dr. Marius Iršėnas – prorektorius menui ir mokslui
Aukštųjų studijų fakulteto atstovai:
prof. Audrius Klimas (nuo 2019-12-04)
prof. Aušra Lisauskienė
prof. Artūras Raila
prof. dr. Giedrė Mickūnaitė (nuo 2019-02-20)
doc. dr. Agnė Narušytė (nuo 2019-02-20)
doc. Laura Pavilonytė-Ežerskienė (nuo 2019-12-04)
Vilniaus fakulteto atstovai:
prof. Petras Mazūras – Senato pirmininkės pavaduotojas
prof. Marius Pranas Šaliamoras
prof. Kęstutis Vasiliūnas
prof. dr. Jolanta Vazalinskienė
doc. Marija Marcelionytė-Paliukė – Senato pirmininkė
prof. Alvydas Šeibokas
Kauno fakulteto atstovai:
prof. Saulius Juozas Jarašius
prof. Rolandas Rimkūnas
prof. Virgilijus Trakimavičius
doc. Vaida Almonaitytė Navickienė
doc. Vaidas Naginionis

Telšių fakulteto atstovai:
doc. Ramūnas Banys
prof. Laima Kėrienė
Klaipėdos fakulteto atstovas:
prof. Alvydas Klimas
Kamieninių padalinių atstovas:
dr. Tojana Račiūnaitė – Dailėtyros institutas
Studentų atstovai:
Beatričė Sindaravičiūtė TF (nuo 2018-04-25)
Matulaitis Ailenas KlF (nuo 2018-11-28)
Mykolas Deveikis KF (nuo 2018-11-28)
Rūta Sabaliauskaitė VF (nuo 2018-02-14)
Emilija Minikavičūtė VF (nuo 2018-04-25)
Akvilina Kleizaitė VF (nuo 2018-11-28)

