
Tarybos ataskaita 2014 

 

Per metus surengta 11 posėdžių, iš jų 4 išvažiuojamieji (Kauno, Telšių, Klaipėdos 

fakultetuose, Nidos meno kolonijoje ir Panemunės pilyje).  Visuose posėdžiuose dalyvavo absoliuti 

Tarybos narių dauguma, būtina sprendimams priimti. 

Veikla: 

1. Išrinktas VDA tarybos pirmininkas (prof. V. Adomaitienė) ir pavaduotojas (prof. A. 

Butrimas).   

2. Patvirtinti VDA 2014 ir 2015 m. biudžetai (2015 m. biudžete inicijuoti pokyčiai leido 

padidinti atlyginimus 6 procentais, ženkliau  didinant jaunųjų specialistų darbo užmokestį.  

3. Inicijuota, parengta (patvirtintas VDA rektoriaus rinkimo viešo konkurso būdu 

organizavimo tvarkos aprašas) ir įvykdyta VDA rektoriaus rinkimų procedūra (vienbalsiai patvirtinta 

VDA rektoriumi prof. Audriaus Klimo kandidatūra).  

4. Aptartas ir patvirtintas VDA tarybos darbo reglamentas. 

5. Pirmą kartą VDA tarybos darbo istorijoje pradėti išvažiuojamieji Tarybos posėdžiai VDA 

fakultetuose, dalyvaujant jų bendruomenėms. Išvažiuojamųjų posėdžių Kauno, Telšių, Klaipėdos 

fakultetuose ir susitikimų su Vilniaus fakulteto ir Aukštųjų studijų fakulteto dėstytojais, studentais ir 

kitais darbuotojais metu  išnagrinėtos aktualios padalinių problemos, aptartos atskirų padalinių 

stiprybės, silpnybės, grėsmės ir galimybės bei kitos aktualijos, susijusios su nuo centro nutolusių 

fakultetų veikla, integracija į bendrą Akademijos struktūrą. Susisteminti duomenys perduoti VDA 

rektorato žiniai. Priimta tarybos narių nuomonė buvo išsakyta fakultetų bendruomenėms ir priimtas 

sprendimas atsižvelgti į pareikštus poreikius svarstant ir  formuojant 2015 m. VDA biudžetą ir darant 

įtaką studentų priėmimo į VDA 2015 tvarkos pokyčiams. 

6. Išanalizuota, apsvarstyta ir patvirtinta VDA rektoriaus 2013 metų ataskaita. 

7. Svarstytos ir patvirtintos VDA darbo apmokėjimo nuostatos, skirti iki 200 proc. 

darbuotojui nustatyto tarnybinio atlyginimo dydžio vienkartines priemokas pedagogams, mokslo 

darbuotojams, kitiems tyrėjams ir darbuotojams už papildomus darbus. 

8. Svarstytas ir išnagrinėtas visiems VDA fakultetams aktualus (išsakytas susitikimų su VDA 

tarybos nariais metu) klausimas dėl bendrojo priėmimo stojamųjų egzaminų į VDA tvarkos keitimo. 

Priimtas sprendimas informuoti VDA bendruomenę apie galimybę teikti siūlymus VDA tarybai, kurios 

nutartimi bus inicijuotas VDA tarybos kreipimasis į Europos institucijas dėl netinkamos priėmimo į 

aukštąsias meno mokyklas tvarkos ir teikiami konkretūs pasiūlymai apie tai, kokia tvarka galėtų būti 

tinkamiausia. 



9. Priimtas kreipimasis į VDA rektorių paskirti ir įpareigoti paskirtus asmenis parengti ir 

pateikti Tarybai Akademijos lėšų ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo 

jais tvarkos aprašą. 

10.  Apsvarstyti ir patvirtinti VDA Nidos meno kolonijos meno ir edukacinių renginių įkainiai. 

 


