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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. 

2020 metais įvyko šeši VDA Tarybos posėdžiai. Pandemija įnešė pokyčių Tarybos darbe – 

didžioji dalis posėdžių vyko neakivaizdiniu būdu, balsuojant elektroniniu paštu, arba akivaizdiniu 

nuotoliniu būdu informacinių technologijų priemonėmis (Google Meet ar Zoom).  

Posėdžiuose buvo svarstyti aktualūs 2020 metų VDA veiklos klausimai: VDA veiklos 

strategija, studijos pandemijos metu, valdomo turto optimizavimas, regioninių fakultetų materialieji 

ištekliai, pedagogų kontaktinio darbo ir darbo užmokesčio apskaičiavimas, lėšų, gautų už meną ir 

mokslą, paskirstymas. 

VDA Tarybos patvirtinti nutarimai 

2020 m. sausio 10 d. posėdyje patvirtintas VDA biudžetas, organizacnė valdymo struktūra, 

Dizaino inovacijų centro žinių ir technologijų perdavimo bei intelektinės nuosavybės apsaugos 

strategija 2020–2021 m. ir MTEP veiklos rezultatų komercinimo procesų standartizavimo tvarka. 

2020 m. vasario 27 d. posėdyje nutarta pritarti sprendimui kreiptis į Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministeriją ir pateikti Studijų infrastruktūros modernizavimo VDA 

Kauno fakultete investicinį projektą, tvirtinti pridedamą viešosios įstaigos Vilniaus dailės 

akademijos pagal valstybės turto patikėjimo sutartį valdomo nekilnojamojo turto, investuojamo 

didinant viešosios įstaigos Vilniaus dailės akademijos savininko kapitalą, sąrašą, pasiekti Studijų 

infrastruktūros modernizavimo VDA Kauno fakultete investicinio projekto tikslus ir prisiimti šio 

projekto finansinę riziką. 

2020 m. gegužės 8 d. posėdyje patvirtinta Vilniaus dailės akademijos metinės veiklos 

ataskaita 2019. 

2020 m. birželio 5 d. posėdyje svarstytas ir patvirtintas 2020 m. gegužės 27 d. Senato 

posėdyje pateiktas VDA strateginis veiklos planas 2020–2022 m., kuris yra patvirtinto VDA 

strateginio plano 2020–2028 m. dalis. Plano rengimas – svarbus ir atsakingas darbas, jis buvo 

svarstytas ir derintas fakultetuose, Rektorate, Senato darbo komitetuose, jo rengime dalyvavo didelė 

VDA kolektyvo dalis. Tame pačiame posėdyje buvo patvirtinti įmokų už studijas dydžiai, 

mokantiems visą studijų kainą. 

2020 m. lapkričio 4 d. posėdyje patvirtintos naujos VDA Nidos meno kolonijos 

apgyvendinimo paslaugų ir įrangos/nuomos kainos. 


