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.

Tarybos ataskaita 2015
Vadovaudamasi VDA statuto 21 p. 15 papunkčiu Taryba rengia metinę savo veiklos
ataskaitą ir ją skelbia viešai Akademijos interneto svetainėje iki balandžio 1 dienos.
2015 m. įvyko 4 Vilniaus dailės akademijos tarybos posėdžiai, kuriuose svarstyti VDA
Senato deleguoti ir kiti svarbūs Akademijai klausimai.
•Svarstytas ir tvirtintas VDA 2015 m. biudžetas, aptartos galimybės aktyviau įtraukti
bendruomenę ir Akademijos padalinius į biudžeto formavimą, kas yra labai svarbu vieningos
bendruomenės formavimui, organizacinės kultūros gerinimui, strateginių tikslų turėjimui.
Sekančių metų biudžeto formavimui nutarta pakviesti dalyvauti fakultetų dekanus, pateikiant
aktualius paklausimus, pastabas, pasiūlymus. Kartą per metus VDA taryba įpareigota nuvykti į
fakultetus išklausyti kolektyvų nuomonę apie iškilusias problemas.
•Išsamiai analizuota ir tvirtinta Vilniaus dailės akademijos 2014 m. veiklos ataskaita.
•Svarstyta priėmimo į VDA studijų programas analizė ir siūlymai, kaip geriau
organizuoti stojamųjų procesą VDA viduje. Parengtas ir išsiųstas argumentuotas raštas LR
seimui ir LR švietimo ir mokslo ministerijai dėl priėmimo tvarkos į menų srities studijų
programas.
•Išsamiai kelių posėdžių metu svarstyti VDA Kauno dailės fakulteto Vizualaus meno
katedros Tapybos studijos dėstytojų tarnybiniai raštai ir Tapybos studijos studentų kreipimasis
dėl situacijos Kauno fakulteto Vizualaus meno katedroje, kurie padėjo geriau suprasti situaciją ir
sprendimo kelius. Įsigilinus ir įvertinus situaciją rektorius buvo įpareigotas svarstyti struktūrinių

pokyčių galimybę Kauno fakulteto Vizualaus meno katedroje. Buvo pritarta Kauno fakulteto
Tarybos siūlomiems struktūriniams pokyčiams, įkuriant atskiras Tapybos ir Skulptūros katedras.
Rektoriui buvo pavesta priimti sprendimą dėl platesnės restruktūrizacijos Kauno fakultete.
•Aptartos visų VDA fakultetų Architektūros programų problemos (inicijuojant
didesnio viešinimo ir reklamos galimybių poreikį per ryšių su VDA Komunikacijos skyriumi
stiprinimą ir kt.), jungtinių programų su kitais universitetais kūrimas, skatinant VDA
bendradarbiavimą nekonkurencingose studijų kryptyse ir kiti aktualūs Akademijai klausimai
(padėka Adomui Raudžiui-Samogitui už indėlį ir rūpestį Akademijos veikla; patvirtintas užsienio
studentams vienkartinio stojamojo negrąžinamo 100 Eur mokesčio įvedimas už dokumentų
tvarkymą; nutarta nuo 2016-01-01 netaikyti 0,965 koeficiento ir kiti, kad ir ne tokie globalūs, bet
ne mažiaus reikšmingi Akademijoje dirbantiems ir studijuojantiems konkretūs klausimai).

Tarybos ataskaita 2016
Vadovaudamasi VDA statuto 21 p. 15 papunkčiu Taryba rengia metinę savo veiklos
ataskaitą ir ją skelbia viešai Akademijos interneto svetainėje iki balandžio 1 dienos.
2016 m. įvyko 5 Vilniaus dailės akademijos tarybos posėdžiai, kuriuose svarstyti VDA
Senato deleguoti ir kiti svarbūs Akademijai klausimai.
•Svarstytas ir tvirtintas VDA 2016 m. biudžetas.
•Išvažiuojamojo posėdžio metu su Klaipėdos, Telšių, Kauno fakultetų
bendruomenėmis išklausytos kolektyvų nuomonės apie iškilusias problemas, aktualius
klausimus, pastabas, pasiūlymus, aptartos galimybės aktyviau įtraukti bendruomenę ir
Akademijos padalinius į biudžeto formavimą, kas yra svarbu vieningos bendruomenės
formavimui, organizacinės kultūros gerinimui, strateginių tikslų turėjimui.
•Išsamiai analizuota ir tvirtinta Vilniaus dailės akademijos 2015 m. Senato veiklos
ataskaita.
•Išsamiai analizuota ir tvirtinta Vilniaus dailės akademijos 2015 m. veiklos ataskaita.
•Susipažinta su Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto plėtros strategija ir prašyta
LR vyriausybės perduoti Vilniaus dailės akademijai patikėjimo teise išvardintą nekilnojamąjį
turtą, esantį Telšiuose, adresu Muziejaus g. 29A ir Kalno g. 16.

• Pritarta „VšĮ Vilniaus dailės akademijos Dizaino inovacijų centras“ likvidavimui.
• Aptarti ir kiti svarbūs Akademijai klausimai, rengti dokumentai LR Akademinės
etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybai dėl Tarybų sudarymo.

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.
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 201805-30 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. T2018-4 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.

