
Tarybos ataskaita 2018 

 

2018 m. įvyko penki VDA Tarybos posėdžiai, kuriuose svarstyti VDA Senato deleguoti ir kiti 

Akademijai svarbūs klausimai. 

 

Pirmajame posėdyje svarstyti ir balsuoti elektroniniu būdu buvo pateikta 2018 metų VDA 

programų ir priemonių asignavimų suvestinė.  

Vienbalsiai buvo patvirtinta: 

1) Programos 1.02 „Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas“ asignavimas – 

271.000 (tūkst. Eur);  

2) Programos 1.010 „Aukščiausios kvalifikacijos specialistų meninei ir mokslinei veiklai 

rengimas bei mokslinių tyrimų vykdymas“ asignavimas – 6.196.000 (tūkst. Eur). 

 

Antrajame posėdyje Rektoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Virgilijus Kireilis 

supažindino su 3 pagrindiniais 2018 m. vykdomais VDA projektais, jų eiga, finansavimu, 

prognozėmis, nauda: Studijų infrastruktūros modernizavimas VDA Kauno fakultete; Tradicinių meno 

rūšių išsaugojimas, populiarinimas ir jų naudojimo skatinimas Lietuvos ir Baltarusijos pasienio 

regionuose; Vilniaus dailės akademijos Dizaino inovacijų centro plėtra. Posėdyje buvo patikslinti VDA 

darbuotojų darbo laiko sandaros ir darbo apmokėjimo nuostatai. 

 

Kovo mėnesio Tarybos posėdyje svarstytas VDA Tarybos pirmininkės vardu gautas ŠMM 

prašymas pagal kompetenciją išnagrinėti ir informuoti apie priimtus sprendimus dėl Lietuvos dizainerių 

sąjungos kreipimosi „Dėl VDA rektoriaus A. Klimo veiklos įvertinimo“ ir G. Trimako prašymas „Dėl 

VDA Senato Etikos komiteto ir Senato sprendimo peržiūrėjimo“. Nutarta VDA Tarybos pirmininkei V. 

Adomaitienei pateikiant atsakymą į ŠMM raštą, pažymėti, kad VDA taryba, pagal kompetenciją 

išnagrinėjusi Švietimo ir mokslo viceministro Giedriaus Viliūno prašymą, nenustatė turimos informacijos 

sąsajų su tuo, kad VDA rektorius prof. Audrius Klimas negalėtų būti laikomas nepriekaištingos 

reputacijos ir eiti rektoriaus pareigų. VDA taryba, esant reikalui, po kitų kompetentingų institucijų 

(Akademinės etikos ir procedūrų komisijos ir kt.) sprendimų yra pasiruošusi bendradarbiauti, siekiant 

išlaikyti nepriekaištingą Vilniaus dailės akademijos reputaciją. 

Svarstant G. Trimako prašymą konstatuota, kad VDA Tarybos funkcijose nenumatyta 

kvestionuoti Senato sprendimus ir pasiūlyta G. Trimakui spręsti klausimą kita įstatymų numatyta tvarka. 

 



Ketvirtajame posėdyje buvo tvirtinta Rektoriaus prof. Audraus Klimo pateikta Vilniaus dailės 

akademijos 2017 metų veiklos ataskaita. Išklausyta informacija apie VDA pokyčių programą ir pritarta 

tolesniam VDA pokyčių programos Geresnė akademija vystymui. 

Prof. Alvydas Lukys, pratęsdamas ankstesnio posėdžio metu aptartą informaciją dėl G. 

Trimako kreipimosi, pasiūlė parengti atsakymą, kuriame pažymėti, kad Taryba neturi įgaliojimų 

kvestionuoti Senato Akademinės etikos komiteto ir Senato sprendimų ir klausimai, dėl kurių kreipiasi G. 

Trimakas, nėra VDA Tarybos veiklos kompetencijoje. 

 

Penktajame posėdyje Tarybos pirmininkė prof. V. Adomaitienė pristatė Senato 2018-05-30 Nr. 

S-2018-3 nutarimą Nr. S-2018-3/14 pritarti Statuto pataisoms ir teikti VDA Statutą tvirtinti VDA 

Taryboje. 

Rektorius prof. Audrius Klimas išsamiai pristatė VDA Statuto pakeitimus, padarytus 

atsižvelgiant į naują Mokslo ir studijų įstatymą. Didžioji dalis pakeitimų susijusi su Tarybos sudarymo 

tvarka, Tarybos, Senato ir Rektoriaus funkcijomis. Pažymėjo, kad svarstant ir pritariant siūlomiems 

Statuto pakeitimams, Senatas, svarstant 100-ąjį punktą, siūlė dėl nedidelio darbuotojų skaičiaus 

padaliniuose nepritarti akademinės etikos komisijų kamieniniuose padaliniuose sudarymui, siūlydami 

palikti iki šiol veikusią vieną akademinės etikos komisiją. 

Nutarta pritarti VDA statuto pakeitimams, susijusiems su naujuoju Mokslo ir studijų įstatymu, 

ir teikti Vilniaus dailės akademijos statutą Lietuvos Respublikos Seimui tvirtinti. 

Buvo išsamiai svarstytas Dailės istorijos ir teorijos katedros kreipimasis dėl VDA 

humanitarinių mokslų ir studijų politikos ir nutarta:  

1) įvertinus Akademijoje susidariusią situaciją ir grėsmes, įpareigoti rektorių prof. A. Klimą iki 

kito Tarybos posėdžio lapkričio mėnesį parengti ir pristatyti Vilniaus dailės akademijos humanitarinių ir 

socialinių mokslų ir studijų politiką ir artimiausių veiksmų, kurie įtakos 2019 m. biudžeto formavimą, 

planą; 

2) įpareigoti Dailės istorijos ir teorijos katedrą parengti ir pateikti numatomas priemones, 

kurios įgalintų pagerinti situaciją katedroje.  

Atsakant į Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2018 m. rugpjūčio 1 d. sprendimo Nr. KS-

214 „Dėl Audriaus Klimo“ prašymą informuoti apie sprendimo rezoliucinės dalies 4 punkte pateiktos 

rekomendacijos įgyvendinimą, buvo parengtas atsakymas VTEK. 

 

Posėdyje išklausyta informacija apie VDA Tarybos rinkimų skelbimą ir apie VDA 225 metų 

jubiliejų. Taip pat buvo pritarta Panemunės pilies įkainių keitimui. 



Rektorius prof. Audrius Klimas pažymėjo, kad 2018-05-03 Tarybos posėdyje Nr. T-2018-4 

buvo pristatyta rengiama Akademijos atsinaujinimo programa Geresnė akademija ir pritarta tolesniam jos 

rengimui. Informavo, kad ją rengiant vyksta ir dar turės vykti daug diskusijų ir ieškoma geriausių 

sprendimų. Išsamiai pristatė pagrindinius punktus, liečiančius esamos situacijos analizę, programos 

tikslus, uždavinius ir įgyvendinimo priemones, siekiamus rezultatus, įgyvendinimą ir stebėseną. Posėdyje 

buvo pritarta tolesniam pokyčių programos Geresnė akademija vystymui. 

 

Visuose 2018 m. Tarybos posėdžiuose buvo aptarti ir kiti aktualūs švietimo sistemos pertvarkos 

klausimai. 

Apibendrinant galima teigti, kad tarybos posėdžiai vyko vadovaujantis VDA Tarybos darbo 

reglamentu, aktyviai dalyvaujant visiems Tarybos nariams. Susipažinta su pagrindiniais 2018 m. 

vykdomais VDA projektais, patvirtinti asignavimai programoms – „Studentų rėmimas ir jų kreditavimo 

sistemos plėtojimas“, „Aukščiausios kvalifikacijos specialistų meninei ir mokslinei veiklai rengimas bei 

mokslinių tyrimų vykdymas“, pritarta tolesniam VDA pokyčių programos Geresnė akademija vystymui, 

VDA Statuto pakeitimams, padarytiems atsižvelgiant į naują Mokslo ir studijų įstatymą, Panemunės pilies 

įkainių keitimui, svarstytas Dailės istorijos ir teorijos katedros darbuotojų kreipimasis dėl VDA 

humanitarinių mokslų ir studijų politikos, priimant atitinkamus sprendimus. Savalaikiai reaguota į išorės 

aktualijas, kreipinius, adresuotus Tarybos sprendimams (Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos, 

Švietimo ir mokslo ministerijos, G. Trimako). 

Šios sudėties VDA Tarybos kadencija baigėsi 2018 m. gruodžio 22 d. 

 


