SENATO ATASKAITA 2011
Pirmininkas prof. dr. Algimantas Mačiulis (iki 2011-11-23),
pirmininkė doc. dr. Ieva Kuizinienė (nuo 2011-12-19)
VDA Senatas iki 2011-11-23 dienos buvo šios sudėties:
prof. Audrius Klimas (pagal pareigas nuo 2010 m. gruodžio 8 d.), prof. dr. Aleksandra
Aleksandravičiūtė, dr. vyr. moksl. d. Rūta Janonienė, doc. dr. Ieva Kuizinienė, prof. p. Arvydas
Šaltenis, prof. Rimvydas Kepežinskas, doc. Giedrius Jonaitis, prof. Petras Mazūras, doc. Eglė
Bogdanienė, prof. Alvydas Lukys, prof. Algirdas Dovydėnas, doc. Arkadijus Varanka, prof. dr.
Algimantas Mačiulis, prof. Mindaugas Skudutis, prof. Juozas Palaima, prof. Jolanta Talaikytė, doc.
Dalia Adomonienė, prof. Edmundas Stasiulis, dr. prof. Vytautas Kasputis, doc. Valmantas
Gutauskas, prof. Pranas Griušys, doc. Raimundas Žiupka, doc. Stasys Žirgulis, prof. Edmundas
Saladžius, doc. Vladas Oržekauskas, doc. Rimvydas J. Palys, prof. Petras Gintalas, studentai
Augustinas Paukštė, Sandra Pipiraitė, Daiva Davidauskytė.
2011-11-23 Senato posėdyje Nr. S-8 buvo išrinktas naujas šios sudėties Senatas:
prof. Audrius Klimas, prof. Arvydas Šaltenis, prof. Adomas Butrimas (pagal pareigas),
prof. Giedrius Jonaitis, prof. Aušra Lisauskienė, prof. Alvydas Lukys, prof. Petras Mazūras, doc.
Juozas Brundza, doc. Alvydas Mandeika, doc. Alvydas Šeibokas, prof. Alvydas Klimas, prof. Jonas
Audėjaitis, prof. Algirdas Dovydėnas, prof. Eglė Ganda Bogdanienė, prof. Rimvydas Kepežinskas,
prof. Artūras Raila, doc. dr. Ieva Kuizinienė, dr. Tojana Račiūnaitė, prof. Pranas Griušys, prof.
Laima Oržekauskienė, prof. Saulius Juozas Jarašius, doc. Virgilijus Trakimavičius, doc. Edmundas
Jackus, doc. Ramūnas Banys, Augustinas Paukštė, Lina Itagaki (Vilnius), Ernestas Jasilionis,
Sandra Pipiraitė (Kaunas), Daiva Davidauskytė, Iveta Zdaniauskytė (Telšiai).
2011-12-19 dienos Senato posėdyje Nr. S-9 Senato pirmininke išrinkta doc. dr. Ieva
Kuizinienė, pavaduotoju – prof. Jonas Audėjaitis.
2011 m. įvyko aštuoni Senato posėdžiai, kuriuose svarstyti VDA naujojo Statuto ruošimas,
studijų klausimai, stojamųjų egzaminų tvarka, pedagogų atestacija, pedagoginių vardų teikimas,
mokslinė meninė veikla, biudžetas bei lėšų paskirstymas ir kt.
2011 m. svarbiausias darbas – VDA naujojo Statuto projekto paruošimas ir patvirtinimas
LR Seime. VDA Statuto projektas ruoštas remiantis Mokslo ir studijų įstatymu bei LR Konstitucija.
Statuto ruošimas buvo pradėtas dar 2010 m., bandyta tekste išsaugoti LR Konstitucijoje
deklaruojamą aukštųjų mokyklų autonomijos principą, remtis Konstitucinio teismo išaiškinimais,
kur nurodoma, kad aukštųjų mokyklų valdymo institucijas formuoja pačios aukštosios mokyklos,
nustato mokslo ir studijų, studentų priėmimo tvarką ir kt. Tačiau šios teisinės normos naujame
VDA Statute buvo tik dalinai įtvirtintos, teko Statuto projekto tekstą kelis kartus derinti Švietimo ir
mokslo ministerijoje, LR Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komitete, dėstyti savo nuostatas,
siunčiant raštus LR Prezidentei, Seimo pirmininkei, LR Ministrui pirmininkui. Susidarė sudėtinga
situacija, Statuto neturėjimas galėjo turėti neigiamas pasekmes Akademijai, padėtį komplikavo tai,
kad 2011 m. VDA turi tapti viešąja įstaiga, registruojant ją būtina turėti Statutą, išrinkti naują
vadovybę: Tarybą, Senatą ir Rektorių. Išnaudojus įvairias poveikio priemones apsaugoti
Akademijos autonomiją, teko daryti Statuto projekto teksto korektūrą. 2011 m. birželio 23 d. LR
Seimas patvirtino VDA Statutą, kuriame įtvirtinta ir būtinybė iki 2011 m. gruodžio 31 d. pakeisti
VDA juridinį statusą, t. y. registruoti viešąja įstaiga.
2010 m. pabaigoje Senato posėdyje prof. Audrius Klimas buvo skirtas laikinai eiti
rektoriaus pareigas nuo 2011 m. sausio 3 dienos iki naujo rektoriaus išrinkimo. 2011 m. vasario 9
dienos posėdyje Senatas patvirtino prorektorių ir dekanų kandidatūras: rektoriui pasiūlius,
prorektoriumi menui skiriamas prof. A. Šaltenis, mokslui – prof. A. Butrimas, strategijai – doc. dr.
S. Vengris, studijoms – doc. E. G. Bogdanienė; bakalauro studijų fakulteto dekanu – doc. Č.

Lukenskas, aukštųjų studijų dekanu – doc. R. Kučinskas, Telšių fakulteto dekanu – doc. R. Banys.
Šiame posėdyje buvo patvirtinti: Tekstilės katedros vedėju – L. Pavilonytė, Tapybos – J. Gasiūnas,
Klaipėdos dailės pagrindų – A. Sakalauskas. Buvo įsteigta VDA Atvirosios architektūros, dizaino ir
dailės mokykla (mokyklos direktorė E. Kavaliauskienė), patvirtinti šios mokyklos nuostatai.
Posėdyje taip pat svarstytas Emeritūros klausimas, sudaryta Emeritūros komisija pasiūlė metinę
profesorių emeritų kvotą – iki 3 asmenų, mokant mėnesinį išmokos dydį – 400 Lt +15% pajamų
mokestis, numatyti nuo 2012 m. šias išlaidas biudžete.
Kaip ir kiekvienų metų pradžioje Senatas išklausė VDA Senato 2010 m. darbo ataskaitą
(pranešėjas VDA Senato pirmininkas prof. A. Mačiulis), patvirtino Senato 2011 m. darbo planą,
2011 m. biudžetą ir lėšų paskirstymą tarp padalinių (2011 m. VDA skirta 20 875 tūkst. litų, iš jų
meninės ir mokslinė veiklos rengimui ir vykdymui – 17 268 tūkst. litų, studentų rėmimui – 907
tūkst. litų, spec. studijoms ir mokslo programoms – 2700 tūkst. litų, papildomai I kurso studentų
krepšeliams – 1200 tūkst. litų).
Kita metų problema, labiausiai žeidžianti aukštąją meno mokyklą, tai – studentų priėmimo
tvarka. VDA ilgai puoselėjo, tobulino stojamųjų egzaminų metodiką. Švietimo ir mokslo ministerija
nustatė naujas taisykles, pagal kurias VDA pati negali priimti stojančiuosius studijuoti, būtinas
„bendras priėmimas“, stojantieji gauna ne atskirų dailės dalykų įvertinimus, bet „bendrą
įvertinimą“, atsisakyta individualių pokalbių su stojančiaisiais. Iškilo pavojus, kad gabūs jaunuoliai
„liks už borto“. Ši problema buvo svarstoma 2011 m. kovo 23 d. Senato posėdyje, priimant 2011
metų studentų priėmimo taisykles bei aptariant 2011 metų stojamųjų egzaminų rezultatus (2011 m.
spalio 7 d.). Pranešėjai ir kalbėjusieji kritikavo stojamųjų egzaminų centralizuotą tvarką, siūlė
būtinus keitimus. Vilniaus dailės akademijos ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos senatai
paruošė bendrą kreipimąsi į LR Seimą, Prezidentūrą, Vyriausybę „Dėl stojamųjų egzaminų tvarkos
meno aukštosiose mokyklose tobulinimo“, ši problema buvo svarstoma LR Seime, Švietimo,
mokslo ir kultūros komitete 2011 m. sausio 26 dieną. Nors komiteto nariai pritarė stojamųjų
egzaminų tobulinimui, tačiau ministerija nustatė tik neesminius pakeitimus.
VDA akademinės bendruomenės nepritarimo sulaukė ir Švietimo ir mokslo ministerijos
bei ekspertų grupės parengtos išvados, pagal kurias Lietuvoje galėtų telikti du stambūs universitetai,
kad būtų apjungtos Vilniaus dailės ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos. Savo neigiamą poziciją
išdėstė VDA Kauno fakulteto taryba deklaracijoje tvirtindami, kad nepritaria siūlymams fakulteto
jungimui prie Vytauto Didžiojo universiteto (svarstyta VDA Senato 2011 m. lapkričio 2 d.
posėdyje). Tačiau atrodo, kad šios parengtos reformų išvados nesulaukė pritarimo ne tik
universitetų akademinėse bendruomenėse, rektorių konferencijoje, bet ir LR Seime bei
Prezidentūroje, nebent tai neįvyks artimiausiu metu.
2011 m. gegužės 5 dienos Senato posėdyje svarstyti studijų tobulinimo klausimai:
patvirtinti studijų planai 2011–2012 m. m., studijų programos komiteto nuostatai, studijų
dalyko/modulio atestavimo nuostatai, ECTS (Europos kreditų pripažinimo ir perkėlimo sistemos)
taikymo tvarka, pedagoginių vardų teikimo taisyklės. Tame pačiame senato posėdyje nuspręsta
pirmą kartą Akademijos istorijoje suteikti VDA Garbės mecenato vardą skulptoriui A. S. Raudžiui
Samogitui, kuris dovanojo Akademijai žemės sklypą Palangoje skulptūrų parkui sukurti,
Akademijos muziejui – savo 103 skulptūrų kolekciją, skulptoriaus Ž. Lipšico biustą VDA
bibliotekos interjerui ir kt. Pedagoginių vardų komisijos teikimu balsuojant suteikiamas docento
pedagoginis vardas Fotografijos ir medijos menų katedros dėstytojui Audriui Mickevičiui. Įteikti
meno licenciato diplomai Giedrei Mikulskaitei-Voronko, Konstantinui Gaitandži ir Ugniui
Gelgudai.
Prasidėjus naujiems mokslo metams pradėta ruoštis VDA Tarybos ir naujo Senato
rinkimams: 2011 m. spalio 7 d. posėdyje Senatas patvirtino rinkimų į VDA Tarybą ir Senatą
reglamentus, išrenkama Senato rinkimų komisija. Remiantis šiuo reglamentu Senato posėdyje
(2011 m. lapkričio 2 d.) VDA Tarybos nariais iš administracijos darbuotojų tarpo išrinktas doc.
Saulius Vengris, studentų atstovybė išrinko studentę Rūtą Vaitukaitytę. Penkiuose šakiniuose

akademiniuose padaliniuose iš dėstytojų ir mokslo darbuotojų iškelta 14 kandidatų, Tarybos nariais
išrinkti prof. Adomas Butrimas ir prof. Jonas Audėjaitis. Dėstytojų ir mokslo darbuotojų
kandidatais, kandidatuojantys į Tarybos narius bendru Švietimo ir mokslo ministro ir VDA Senato
susitarimu išrinkti prof. Arvydas Šaltenis, prof. Rimvydas Kepežinskas ir prof. Marius Pranas
Šaliamoras (Ministras iš jų vieną skirs Tarybos nariu). Senato posėdyje patvirtintos VDA
renkamųjų Senato narių kvotos kamieniniuose akademiniuose padaliniuose. Patvirtintas Studijų
tvarkos VDA aukštųjų studijų fakultete aprašas.
2011 m. spalio 21 dienos iškilmingame posėdyje buvo paminėtas Telšių dailės fakulteto
80-mečio jubiliejus. Posėdyje be Senato narių dalyvavo Telšių miesto meras V. Kleiva, Telšių
vyskupas J. Boruta SI, Seimo narys V. Bukauskas, LR Prezidentės patarėja V. Būdienė ir kt. Telšių
fakulteto dekanas doc. Ramūnas Banys apžvelgė visą fakulteto raidą nuo amatų mokyklos įsikūrimo
iki šių dienų. VDA rektorius prof. A. Klimas įteikė Akademijos ir Kultūros ministerijos padėkos
raštus pasižymėjusiems fakulteto dėstytojams.

