
Tarybos ataskaita 2017 

 

2017 m. įvyko 4 VDA tarybos posėdžiai, kuriuose svarstyti VDA Senato deleguoti ir kiti 

svarbūs Akademijai klausimai. 

 

Pirmajame posėdyje 2017-01-12 Nr. T-2017-1 buvo tvirtintas 2017 metų VDA biudžetas ir 

VDA darbuotojų darbo laiko sandaros ir darbo apmokėjimo nuostatos. 

Taip pat buvo pritarta perduoti panaudos pagrindais: 1) Telšių sporto ir rekreacijos centrui 

laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis 10 metų terminui Akademijos patikėjimo teise valdomą turtą – 

pastato Mokykla su sporto sale patalpas, esančias Telšiuose, Muziejaus g. 29A ir 2) Šiaulių valstybinei 

kolegijai laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis 5 metų terminui Akademijos patikėjimo teise valdomą 

turtą – pastato Mokykla su sporto sale patalpas, esančias Telšiuose, Muziejaus g. 29A; taip pat buvo 

nutarta pripažinti pastatą Laboratorija, kartu su priklausiniu Kiemo aikštelė, esančius Kaune, Gimnazijos 

g. 6,  nereikalingais Vilniaus dailės akademijos veiklai vykdyti ir perduoti šį pastatą ir jo priklausinį VĮ 

Turto bankui. 

Kauno fakulteto dekanas prof. J. Audėjaitis išsamiai pristatė VDA Kauno fakulteto investicinio 

projekto (Muitinės g. 2) planus, vykdymo eigą, vertę, pastangas pritraukti papildomų lėšų. 

Rektorius prof. A. Klimas pristatė Akademijos Garbės mecenato A. Samogito-Raudžio 

Akademijai dovanoto sklypo Palangoje tvarkymo planus, vizijas, pažymėdamas būtiną mecenato sąlygą 

įrengti skulptūrų parką. 

 

Antrajame posėdyje 2017-04-20 Nr. T-2017-2 buvo tvirtinta Rektoriaus pristatyta Vilniaus 

dailės akademijos 2016 metų veiklos ataskaita. 

 

Trečiajame posėdyje 2017-09-14 Nr. T-2017-3e buvo pritarta 1 100 000 Eur  lėšų skolinimuisi 

imant paskolą 5 metams investicijų projekto „Studijų infrastruktūros modernizavimas VDA Kauno 

fakultete“ nuosavų lėšų daliai finansuoti bei paskolos atidavimui pardavus Vilniaus dailės akademijai 

nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, esantį adresu Žiogupio g. 27, Palanga, unikalus Nr. 4400-

0355-6325. 

 

Ketvirtajame posėdyje 2017-12-05 Nr. T-2017-4 buvo nutarta tvirtinti Vilniaus dailės 

akademijos lėšų naudojimo ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašą; DIC 

direktorių Marių Urbanavičių tvirtinti VšĮ Vilniaus dailės akademijos Dizaino inovacijų centro 

likvidatoriumi; pritarti Vilniaus dailės akademijos veiksmų planui universitetų optimizacijos kontekste. 



Buvo pristatyta naujai išrinkta studentų atstovė VDA Taryboje Eglė Karanauskaitė.  

Kauno fakulteto dekanas Jonas Audėjaitis dar sykį pristatė informaciją apie VDA Kauno 

fakulteto investicinį projektą, kurį sėkmingai įvykdžius studijos VDA Kauno fakultete bus vykdomos 

daug geresnėmis sąlygomis ir aukštesniu lygiu, o Kauno miestas galės didžiuotis atidengta ir restauruota, 

naujam gyvenimui prikelta unikalia architektūra. 

 

2017 metų Tarybos posėdžiuose buvo aptarti ir kiti aktualūs švietimo sistemos pertvarkos 

klausimai: numatomi aukštųjų mokyklų pokyčiai, planuojamas Švietimo ministerijos sutarčių su 

universitetais pasirašymas, Akademijos geografinių padalinių veikla, vienodos studijų kokybės 

Akademijos fakultetuose užtikrinimas, dėstytojo asmenybės ir žmogiškojo faktoriaus svarba, 

koordinacinių programų komitetų kūrimas, materialinių bazių fakultetuose skirtumai ir kiti. 

 


