
 

Vilniaus dailės akademijos Tarybos 2021 m. veiklos ataskaita  

Daina Urbanavičienė, VDA Tarybos pirmininkė iki 2021-01-04; 

Dr. Saulius Vengris, VDA Tarybos pirmininkas nuo 2021-03-04 

 

VDA kolegialus valdymo organas Taryba savo veikloje remiasi Lietuvos Aukštojo 

Mokslo įstatymu ir 2013 m. birželio 13 d. LR Seime patvirtintu VDA Statutu ir atlieka šiuose 

dokumentuose jai numatytas funkcijas. Taryba yra Akademijos strateginių reikalų valdymo organas, 

užtikrinantis jos atskaitomybę visuomenei, socialinę atsakomybę bei sparčią ir veiksmingą reakciją į 

aplinkos pokyčius. Ją sudaro 9 nariai: 1 deleguoja VDA Studentų atstovybė, 4 iš VDA personalo ir 

4 iš VDA bendruomenei nepriklausančių asmenų išrenka Senatas 

2021 metais įvyko aštuoni VDA Tarybos posėdžiai, kuriuose buvo svarstyti aktualūs 

2021 metų VDA veiklos klausimai. Tęsiantis COVID-19 pandemijai posėdžiai vyko nuotoliniu 

būdu informacinių technologijų priemonėmis (Google Meet ar Zoom).  

2021 m. sausio 4 d. VDA Tarybos pirmininkė Daina Urbanavičienė pateikė 

atsistatydinimo prašymą, kuriame pažymėjo, kad nuo 2021 m. sausio 5 d. pradėjus eiti LR kultūros 

ministerijos viceministrės pareigas, ji negalės eiti VDA Tarybos nario pareigų. 2021 m. sausio 12 d. 

buvo paskelbti naujų VDA Tarybos narių rinkimai. Vasario 24 d. naujiems išrinktiems Tarybos 

nariams – dr. Sauliui Vengriui ir studentų atstovei Godai Šimkutei – pasirašius įsipareigojimus 

prasidėjo jų, kaip VDA Tarybos narių, kadencija. VDA Tarybos 2021 m. kovo 4 d. posėdyje Nr. T-

2021-3 vienbalsiai nutarta tvirtinti dr. Saulių Vengrį VDA Tarybos pirmininku. 

 

Visi VDA Tarybos 2021 m. priimti nutarimai ir svarstyti klausimai 

 
VDA Tarybos 2021-01-15 posėdžio Nr. T-2021-1 nutarimai ir svarstyti klausimai 

Nutarimo eil. nr. Nutarimų ir svarstytų klausimų turinys 

Nr. T-2021-1/1 1. Tvirtinti iš LR biudžeto 2021 m. gautas lėšas pagal programas: 

1.1. 2021 m. 1.10 programos „Aukščiausios kvalifikacijos specialistų meninei ir mokslinei 

veiklai rengimas bei mokslinių tyrimų vykdymas“ (paprastosios lėšos) – 8240 tūkst. Eur ir 

investiciniam projektui 349 tūkst. Eur iš VIP (Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto 

pastatų komplekso Kaune, Muitinės g. 2 rekonstravimas, projektas „Mokomojo korpuso 

Muitinės g. 2 pritaikymas studijų reikmėms“) sąmatą. Iš viso 1.10 programai – 8589 tūkst. 

Eur. 

1.2. 2021 m. 1.02 programos „Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas“ 

sąmatą – 446 tūkst. Eur. 

Iš viso iš LR biudžeto gauta: 9035 tūkst. Eur.   

2. Tvirtinti 2021 m. nuosavų lėšų pajamų ir išlaidų sąmatą – 1239,1 tūkst. Eur. 

Nr. T-2021-1/2 Siekiant užtikrinti investicijų projekto „Studijų infrastruktūros modernizavimas VDA 

Kauno fakultete“ įgyvendinimą pritarti VDA Rektorės teikiamam Vilniaus dailės 

akademijos nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto, parduodamo viešo aukciono 

būdu, sąrašui ir nustatytai pradinei kainai: 



Eil. 

Nr. 

Turto pavadinimas, 

adresas 
Unikalus Nr. 

Bendras 

plotas, kv. 

m 

Pradinė turto 

pardavimo kaina, 

Eur 

1. 

Pastatas – Dailės 

institutas, 

Kaunas, V. Sladkevičiaus 

g. 6 

1988-0001-4010 703,32 

639 000,00 

2. 

Pastatas – Garažas, 

Kaunas, V. Sladkevičiaus 

g. 6 

1988-0001-4032 16,56 

 

 Svarstyti klausimai 

 Pasidalinta informacija apie VDA Senato skelbiamą kandidatų kėlimą į vieną VDA 

Tarybos nario, nepriklausančio Akademijos personalui ir studentams, vietą ir vieno 

studentų atstovo rinkimus. 

 Išklausyta Rektorės doc. Ievos Skauronės informacija apie svarbiausias Akademijos 

aktualijas ir vykdomus darbus. 

 Aptartas siūlymas optimizuoti, suaktyvinti Tarybos darbą, apčiuopti pagrindines 

problemas ir teikti medžiagą Tarybos sprendimams. 

 Išrinkus naują Tarybos pirmininką apsvarstyti ir tvirtinti 2021 metų darbo planą. 

 

VDA Tarybos 2021-01-21 posėdžio Nr. T-2021-2 nutarimas 

Nutarimo eil. nr. Nutarimo turinys 

Nr. T-2021-2/2 Pritarti 114 904,50 Eur (vieno šimto keturiolikos tūkstančių devynių šimtų keturių eurų ir 

50 euro centų) skolinimuisi imant paskolą dvidešimčiai metų investicijų projekto 

„Vilniaus dailės akademijos pastato, adresu J. Jasinskio g. 16 D, Vilnius, energetinio 

efektyvumo gerinimas“ nuosavų lėšų daliai finansuoti ir paskolos atidavimui iš Vilniaus 

dailės akademijos nuosavų lėšų. 

 

VDA Tarybos 2021-03-04 posėdžio Nr. T-2021-3 nutarimas 

Nutarimo eil. nr. Nutarimo turinys 

Nr. T-2021-3/4 Vienbalsiai tvirtinti dr. Saulių Vengrį VDA Tarybos pirmininku. 

 

VDA Tarybos 2021-04-13 posėdžio Nr. T-2021-4 nutarimai 

Nutarimų eil. nr. Nutarimų turinys 

Nr. T-2021-4/5 Tvirtinti VDA Tarybos 2021 metų veiklos planą. 

Nr. T-2021-4/6 Vidiniam VDA bendruomenės naudojimui pagal Įstatymo nuostatas atnaujintą ir LR 

Seimui tvirtinti teiktą Statutą patalpinti VDA intranete (su prierašu, kad Statutas 

patvirtintas VDA Tarybos nutarimu Nr. T-2018-5/12 ir suderintas su aktualia (2021 01 01 

– 2021 12 31) Įstatymo redakcija. Vadinasi, turi teisinę galią, nes atitinka aukštesnės 

hierarchijos teisės akto, t. y., Įstatymo, nuostatas). 

Nr. T-2021-4/7 Atsižvelgiant į tai, kad teikiamame skunde liečiami akademinės etikos klausimai ir 

siekiant visapusiško klausimo ištyrimo, persiųsti VDA Akademinės etikos komisijai 

Vilniaus dailės akademijos Dizaino inovacijų centro direktoriaus Mariaus Urbanavičiaus 

2021 m. balandžio 6 d. skundą dėl patiriamo priekabiavimo, adresuotą Vilniaus dailės 

akademijos Tarybai, Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komitetui ir 

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, su prašymu išnagrinėti 

siunčiamą medžiagą ir pateikti VDA Tarybai Akademinės etikos komisijos nuomonę 

skunde nagrinėjamais klausimais. 

 Svarstyti klausimai 

 Buvo aptarti Strateginio plano įgyvendinimo rodikliai 2020 m. 

 

VDA Tarybos 2021-05-05 posėdžio Nr. T-2021-5 nutarimas 

Nutarimo eil. nr. Nutarimo turinys 

Nr. T-2021-5/8 Vienbalsiai tvirtinti Vilniaus dailės akademijos metinės veiklos ataskaitą 2020. 

 

VDA Tarybos 2021-05-19 posėdžio Nr. T-2021-6 nutarimai 

Nutarimo eil. nr. Nutarimų turinys 

Nr. T-2021-6/9 a) Skunde minimi kaltinimai dėl patiriamo priekabiavimo, trukdymo tęsti DIC veiklą, 

skleidžiamo šmeižto nepasitvirtino.  



b) VDA rektorės doc. Ievos Skauronės, VDA prorektorės studijoms dr. Ievos Pleikienės, 

VDA prorektoriaus menui ir mokslui dr. Mariaus Iršėno, VDA rektorės pavaduotojos 

teisei Neringos Savickės elgesys yra dalykiškas, atsakingas ir atitinka VDA Akademinės 

etikos nuostatas.  

c) VDA Taryba neturi jokio pagrindo abejoti rektorės doc. Ievos Skauronės veiklos 

teisėtumu, kompetencija ar tinkamumu eiti užimamas pareigas.  

d) VDA Tarybos protokolo išrašas dėl skundo siunčiamas skundą pateikusiems asmenims. 

Nr. T-2021-6/10 Kreiptis į VDA Senatą parengti naujus DIC nuostatus, kuriuose būtų tikslinga pakeisti 

vadybos modelį, įsteigiant VDA dizaino ir architektūros programas atstovaujančią DIC 

tarybą, o DIC direktorių konkurso tvarka skirti terminuotam laikotarpiui (kadencijai). 

Nr. T-2021-6/11 Atkreipti VDA  administracijos dėmesį į Vilniaus dailės akademijos Dizaino inovacijų 

centro direktoriaus Mariaus Urbanavičiaus, šio centro projektų vadovių Giedrės 

Kasparavičienės ir Rūtos Kubiliūtės VDA vidaus teisės aktuose nustatytos tvarkos ir 

Akademinės etikos pažeidimus ir rekomenduoti šiems darbuotojams atidžiau laikytis VDA 

Akademinės etikos kodekso reikalavimų. 

 

VDA Tarybos 2021-06-02 posėdžio Nr. T-2021-7 nutarimas 

Nutarimo eil. nr. Nutarimo turinys 

 

Nr. T-2021-7/12 

a) Vilniaus dailės akademijos galerijų ir ekspozicinių erdvių nuomos kainas; 

b) Vilniaus dailės akademijos Panemunės pilies paslaugų kainas; 

c) Vilniaus dailės akademijos Mizarų praktikos ir poilsio bazės apgyvendinimo kainas. 

 

VDA Tarybos 2021-10-27 posėdžio Nr. T-2021-8 nutarimai 

Nutarimo eil. nr. Nutarimo turinys 

Nr. T-2021-8/13 Tvirtinti VDA ADDAM papildomo ugdymo užsiėmimų įkainius. 

Nr. T-2021-8/14 Tvirtinti VDA galerijos 5 malūnai steigimą. 

Nr. T-2021-8/15 

 

Tvirtinti VDA Meno ir dizaino krautuvės nuostatus su posėdžio metu pasiūlytais 

redakciniais taisymais ir VDA Meno ir dizaino krautuvės steigimą. 

Nr. T-2021-8/16 Tvirtinti Paminklotvarkos katedros pavadinimo keitimą į Restauravimo katedra. 

Nr. T-2021-8/17 Tvirtinti VDA KF Architektūros katedros ir Interjero dizaino katedros apjungimą, po 

apjungimo katedrą vadinti Architektūros katedra. 

Nr. T-2021-8/18 Tvirtinti KF Grafinio dizaino katedros ir Dizaino katedros apjungimą, po apjungimo 

katedrą vadinti Dizaino katedra. 

Nr. T-2021-8/19 Tvirtinti VDA VF Kostiumo dizaino katedros pavadinimo keitimą į Mados dizaino 

katedra. 

Nr. T-2021-8/20 Tvirtinti VDA VF Monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedros pavadinimo 

keitimą į Įvietinto meno ir scenografijos katedra. 

Nr. T-2021-8/21 Tvirtinti VDA VF UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedros panaikinimą. 

Nr. T-2021-8/22 Tvirtinti balsų dauguma (4 – už, 1 – prieš, 2 – susilaikė) VDA VF Piešimo katedros 

panaikinimą. 

Nr. T-2021-8/23 Tvirtinti VDA Senato nutarimą naikinti Vilniaus dailės akademijos galeriją ARgenTum. 

Nr. T-2021-8/24 Tvirtinti VDA Senato nutarimą naikinti Vilniaus dailės akademijos Keramikos kūrybinio 

centrą. 

 


