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VDA kolegialus valdymo organas Taryba savo veikloje remiasi Lietuvos Aukštojo
Mokslo įstatymu, 2013 m. birželio 13 d. LR Seime patvirtintu VDA statutu ir atlieka šiuose
dokumentuose jai numatytas funkcijas.
Ankstesnės sudėties VDA Taryba (pirmininkė Virginija Adomaitienė) savo paskutiniame
posėdyje 2019 m. sausio 10 d. patvirtino 2019 m. VDA biudžetą, susidedantį iš valstybinių ir
nuosavų lėšų pagal dvi programas: 1.010 programai – 6616 tūkst. Eur, 1.02 programai – 366 tūkst.
Eur ir VDA nuosavų lėšų sąmatą. Ankstesniuose posėdžiuose Tarybai įpareigojus rektoratas pristatė
parengtą VDA humanitarinių ir socialinių mokslų studijų plėtros programą, taip buvo bandoma
išspręsti socialinių ir humanitarinių mokslų katedrų konfliktą su VDA administracija. Deja,
UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedros veiklos suaktyvinti ir atgaivinti
greičiausiai nepavyks, tuo tarpu Dailės istorijos ir teorijos katedros problemas bent laikinai pavyko
išspręsti.
2019 m. pradžioje įvyko naujos VDA Tarybos rinkimai. Buvo išrinkta 9 narių Taryba.
Susirinkusi į pirmąjį posėdį 2019-02-20 Taryba vienbalsiai savo pirmininke išrinko Dainą
Urbanavičienę, o pavaduotoju – prof. dr. Adomą Butrimą.
Naujai išrinkta VDA Taryba
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2019 m. vasario 20 d. posėdžio metu rektorius prof. Audrius Klimas naująją Tarybą
informavo apie keletą su Akademijos geografine struktūra susijusių aktualijų, apie įsigytą naują
profesionalią konferencinę įrangą, leisiančią posėdžius su regioniniais fakultetais vykdyti nuotoliniu
būdu, apie tarptautinio konkurso būdu išrinktą naują Nidos meno kolonijos direktorę Egiją Inzulę.
Buvo aptarti artimiausi veiklos planai: kito Tarybos posėdžio datos, Tarybos darbo reglamento
tikslinimo būtinybė, VDA 2018 metų veiklos ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas, artėjančių VDA
Rektoriaus rinkimų procedūra ir terminai.
2019 m. kovo 20 d. posėdyje buvo svarstyti VDA padalinių biudžetai, rektoriaus rezervo
sudarymo ir skirstymo tvarka. Iškilus neaiškumams Rektoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Virgilijus Kireilis buvo įpareigotas kitam Tarybos posėdžiui išsamiau pateikti padalinių, katedrų
biudžetų ir Rektoriaus rezervo sudarymo ir skirstymo tvarką. Posėdyje taip pat nutarta pakeisti
VDA darbuotojų darbo laiko sandaros ir darbo apmokėjimo nuostatų, patvirtintų 2017-01-12 VDA
Tarybos posėdyje, IV skyriaus punktą 34.1 ir įpareigoti Rektoriaus pavaduotoją personalo ir
bendriesiems reikalams Rūtą Pilkauskienę kitame Tarybos posėdyje pristatyti VDA darbo
apmokėjimo tvarką.
Naujos sudėties Taryba, baigiantis rektoriaus prof. Audriaus Klimo kadencijai, VDA
Statuto nustatyta tvarka ėmėsi organizuoti rektoriaus rinkimus. Tuo reikalu patvirtino Vilniaus
dailės akademijos rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašą, paskelbė
viešo konkurso būdu Vilniaus dailės akademijos rektoriaus rinkimus, papildomai kreipėsi į VTEK
dėl nepriekaištingos reputacijos apibrėžimo išaiškinimo, priminė būtinybę Tarybos nariams
deklaruoti viešuosius ir privačius interesus.
2019 m. balandžio 24 d. posėdyje VDA Taryba svarstė rektoriaus A. Klimo teikiamą
2018 metų VDA veiklos ataskaitą, Geresnės akademijos programą ir 2019–2021 m. veiklos planą,
redakcinius VDA Tarybos darbo reglamento pakeitimus, rektoriaus rinkimų datą. Buvo nutarta

vienbalsiai patvirtinti Vilniaus dailės akademijos 2018 metų veiklos ataskaitą; kitam Tarybos
posėdžiui atidėti VDA pokyčių programos Geresnė akademija ir Strateginio veiklos plano 2019–
2021 m. tvirtinimą, pateikiant konkrečius siūlymus dokumentams patobulinti; patvirtinti VDA
Tarybos darbo reglamentą; paskirti Rektoriaus rinkimų datą ir kandidatų eiti Rektoriaus pareigas
prisistatymų tvarką.
2019 m. gegužės 10 d. vyko Rektoriaus rinkimams skirtas posėdis, kurio metu vienbalsiai
buvo nutarta tvirtinti galutinį Kandidatų eiti VDA Rektoriaus pareigas sąrašą: prof. Eglė Ganda
Bogdanienė (VDA prorektorė studijoms, Tekstilės meno ir dizaino katedros profesorė), prof.
Audrius Klimas (VDA Rektorius, Grafinio dizaino katedros profesorius), doc. Ieva Skauronė (VDA
Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja, Monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedros vedėja).
Buvo patvirtinta VDA Rektoriaus rinkimų vieta ir laikas – Vilniaus dailės akademijos Jono
Umbraso auditorija (Maironio g. 6, 206 aud., Vilnius), 2019 m. gegužės 20 d. 11 val.
Vienas svarbiausių 2019 metų Tarybos ir visos Akademijos įvykių buvo Vilniaus dailės
akademijos rektoriaus rinkimai. 2019 m. gegužės 20 d. Tarybos posėdyje išklausius kandidatų
rinkimines programas ir jų atsakymus į Tarybos narių klausimus, vadovaujantis Vilniaus dailės
akademijos statutu, Vilniaus dailės akademijos Rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu
organizavimo tvarkos aprašu ir Balsų skaičiavimo komisijos protokolu žymia balsų dauguma (8
balsai iš 9) Vilniaus dailės akademijos rektore buvo išrinkta docentė Ieva Skauronė.
2019 m. birželio 3 d. Tarybos posėdyje buvo nutarta perkelti Dizaino inovacijų centro
žinių ir technologijų perdavimo bei intelektinės nuosavybės apsaugos strategijos 2020–2021 m.,
MTEP veiklos rezultatų komercinimo procesų standartizavimo tvarkos, VDA pokyčių programos
Geresnė akademija ir Strateginio veiklos plano 2019–2021 m. svarstymą ir tvirtinimą į kitą Tarybos
posėdį. Taip pat nutarta išrinktos rektorės doc. Ievos Skauronės kadencijos pradžia laikyti 2019 m.
birželio 4 d., jai pasirašius darbo sutartį su VDA Tarybos pirmininke Daina Urbanavičiene.
Rektorės kadencijos pabaiga – 2024 m. birželio 3 d. Posėdyje taip pat buvo supažindinta su
padalinių, katedrų biudžetų ir Rektoriaus rezervo sudarymo ir skirstymo tvarka, po detalesnės VDA
atlyginimų analizės, atliktõs VDA Tarybos pavedimu, atkreiptas Akademijos administracijos
dėmesys į didelius atlyginimų skirtumus tarp atskirų padalinių ir jų darbuotojų. Pasiūlyta
administracijai imtis priemonių padėčiai ištaisyti.
2009 m. rugsėjo 26 d. Tarybos posėdyje buvo svarstyti VDA fakultetų struktūros
klausimai, vadovaujantis VDA Statuto 21 punkto 3 papunkčiu, Senato 2019-09-20 Nr. S-2019-7
nutarimu Nr. S-2019-7/12 ir rektorės Ievos Skauronės teikimu, buvo panaikintas Vilniaus dailės
akademijos Aukštųjų studijų fakultetas, jo veiklas pavedant atlikti VDA Vilniaus, Kauno,
Klaipėdos, Telšių fakultetams.

2019 m. spalio 8 d. Tarybos posėdyje buvo svarstyti VDA nenaudojamo turto klausimai.
Vadovaudamasi VDA statutu Taryba nutarė atsisakyti Kaune, Savanorių pr. 81 ir Telšiuose, Kalno
g. 16 esančių pastatų ir perduoti juos turto bankui, bandant gauti VDA reikalingas lėšas kitiems
Akademijos vykdomiems projektams.
2019 m. lapkričio 15 d. Tarybos posėdyje buvo nutarta pritarti 350 tūkst. eurų
skolinimuisi, imant paskolą penkiolikai metų investicijų projektui „Panemunės pilies, esančios
Vytėnų g. 53, Jurbarko rajone pritaikymas kultūrinei veiklai“, nuosavų lėšų daliai finansuoti ir
paskolos atidavimui iš VDA Nuosavų lėšų.
Paskutiniame, vienuoliktame, 2019 metų Tarybos posėdyje gruodžio 10 d. buvo svarstyta
VDA 2020 m. biudžeto paskirstymo tvarka, aptarta galimybė aplankyti ir susipažinti su VDA
fakultetais Kaune, Telšiuose, Klaipėdoje ir Vilniuje, pristatyta esama VDA situacija valdant
Akademijos infrastruktūrą, pastangas optimizuoti VDA turtą visuose Akademijos padaliniuose.
Posėdyje buvo nutarta tvirtinti VDA išsilavinimo dokumentų kopijų, dublikatų, pažymų išdavimo ir
papildomų paslaugų įkainius, vienbalsiai tvirtinti Vilniaus dailės akademijos strategiją 2020–2028
m., įtraukti į artimiausio Tarybos posėdžio 2020 m. sausio 10 d. dienotvarkę Dizaino inovacijų
centro žinių ir technologijų perdavimo bei intelektinės nuosavybės apsaugos strategijos 2020–2021
m. ir MTEP veiklos rezultatų komercinimo procesų standartizavimo tvarkos svarstymą, vienbalsiai
pritarti teisės aktų nustatyta tvarka Telšių fakulteto patalpų, esančių Muziejaus g. 29A, Telšiai,
skyrimui Žemaičių muziejaus „Alka“ eksponatams laikinai 2 metų laikotarpiui saugoti.

