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PRATARMĖ
Vilniaus dailės akademija gyvuoja jau 222 metus. Kasmet kruopščiai
surenkame ir skaičiuojame studijų programas, dalykus, kreditus, pačias
įvairiausias veiklas – nuo parodų organizavimo iki monografijų leidybos.
Mėginame įžvelgti ir prognozuoti tendencijas, kurios ateityje gali lemti
Akademijos likimą. Nenumaldomas abiturientų skaičiaus mažėjimas,
jaunų protų nutekėjimas lemia kai kurių fakultetų ir programų nykimą.
Konkurenciniai aplinkos iššūkiai verčia nuolat galvoti ir veikti kokybinių
pokyčių linkme.
Prieš porą metų vykusio institucinio vertinimo ekspertai, nors
ir suteikė teisę vykdyti studijas šešerius metus, nurodė ir keletą esminių
trūkumų: vieši ataskaitiniai dokumentai neturi bendros struktūros,
nėra efektyvios grįžtamojo ryšio sistemos, nenustatyti rodikliai, kuriais
galime vertinti rezultatus, nepakankamai skatinami ir kvalifikuojami
darbuotojai. Priėmėme strateginius sprendimus taisyti nurodytus
trūkumus ne tik dėl to, kad atitiktume formalius reikalavimus, bet,
svarbiausia, kad kurtume palankią kūrybos ir bendradarbiavimo aplinką
Akademijoje.
Pasibaigė projektų finansavimo iš Europos struktūrinių fondų
2007–2014 m. periodas. Gavome nemažą paramą infrastruktūriniams,
studijų kokybės gerinimo, žinių ir kompetencijų plėtotės projektams
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iš Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo, Lietuvos mokslo tarybos, Lietuvos kultūros tarybos, kitų
finansavimo šaltinių.
Vilniaus dailės akademijos 2014 m. veiklos ataskaitoje pamėginome
pateikti duomenis apie pastarųjų metų finansavimo, studentų skaičiaus,
personalo, projektinės veiklos pokyčius. Ypač rūpi studijuoti priimtų
jaunuolių motyvacija ir pasirengimo kokybė, mažėjantis norinčių
studijuoti tam tikras programas skaičius ir metai iš metų nesikeičianti
ydinga stojamųjų egzaminų tvarka.
Vilniaus dailės akademijos veiklos kokybę mėginama vertinti reitingų
rodikliais. Dažniausiai tokius reitingavimus atlieka privačios žiniasklaidos verslo įmonės, kurių tyrimų objektyvumas kelia abejonių. Vis dėlto
pagal vieną tyrimą, kurį atliko žurnalas „Reitingai“, užėmėm penktąją
vietą tarp Lietuvos universitetų – buvome geriausi vykdydami keturių
krypčių – Dailės, Fotografijos ir medijų, Dizaino ir Dailėtyros – studijų
programas. Valstybinė lietuvių kalbos komisija, patikrinusi universitetuose leidžiamų vadovėlių kalbą, mažiausiai didžiųjų lietuvių kalbos
klaidų rado Vilniaus dailės akademijos leistuose vadovėliuose ir pripažino juos geriausiais.
Metinės Vilniaus dailės akademijos veiklos ataskaitos – tai ne tik
faktų ir įžvalgų rinkinys. Tai mūsų institucinės ir organizacinės brandos,
studijų kokybės, indėlio į Lietuvos kultūrą matas, archyvas, kuriuo
neabejotinai domėsis kultūros ir aukštojo mokslo tyrinėtojai.

Vilniaus dailės akademijos rektorius
profesorius Audrius Klimas
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1. VALDYMAS

1.1. Strateginis valdymas
Vilniaus dailės akademija (toliau VDA) strateginio valdymo srityje
vadovaujasi nustatyta tvarka aprobuota integruotos plėtros strategija
(IPS) 2012–2020 metų laikotarpiui. 2013 m. įvyko tarptautinė institucinio VDA vertinimo procedūra ir buvo priimtas sprendimas (Studijų
kokybės vertinimo centro direktoriaus 2013 birželio 26 d. įsakymas
Nr. SV6-49) dėl VDA akreditacijos ateinantiems 6 metams. Atsižvelgiant į institucinio vertinimo metu pasiūlytas rekomendacijas dalyvaujant SKVC atstovams patvirtintas VDA veiklos tobulinimo planas
2014–2015 m. [3http://www.vda.lt/index.php/pageid/586].
IPS nustatyti svarbiausi strateginiai tikslai ir jų įgyvendinimo
kiekybiniai rodikliai:
Tikslas: Stiprinti Akademijos kaip tarptautinės aukštosios mokyklos
autoritetą
Rodikliai:
• nuosekliųjų studijų užsienio studentų skaičius, tenkantis vienam
visu etatu dirbančiam dėstytojui;
• dėstytojų, dalyvaujančių užsienio šalių aukštųjų mokyklų akademinėje veikloje, skaičius;
• tarptautinių partnerystės sutarčių skaičius;
• tarptautinių Akademijos veiklos sklaidos priemonių skaičius.
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Tikslas: Pasiekti aukštą, pripažinto tarptautiniu mastu, meninės veiklos,
meninių ir mokslinių tyrimų lygį
Rodikliai:
• studentų ir dėstytojų, išvykusių stažuotis ir studijuoti, skaičius;
• akademinio personalo dalis, atitinkanti Lietuvos mokslo tarybos
nustatytą aukščiausią meninės ir mokslinės veiklos lygį;
• Akademijos dalyvavimo tarptautiniuose projektiniuose kontraktuose apimtis (finansine išraiška) per metus;
• Akademijos doktorantų, dalyvaujančių tarptautinėse doktorantūros
mokyklose, skaičius.
Tikslas: Ugdyti studentų motyvaciją, didinti kūrybinį potencialą
Rodikliai:
• studentų, labai gerai įvertintų ir/ar premijuotų už išskirtinius
meninės ir/ar mokslinės veiklos rezultatus, skaičius;
• studentų, palankiai vertinančių studijas Akademijoje, dalis;
• magistrų, įsidarbinusių jų kvalifikacijas atitinkančiose pareigose
ne vėliau kaip po 6 mėn. baigus studijas, dalis;
• skirtingų katedrų studentų bendrai vykdomų projektų, praktikų
ar užduočių skaičius;
• studentų, pasinaudojusių Akademijos infrastruktūra ir sukūrusių
objektų ir/ar paslaugų verslo įmonėms, skaičius.
Tikslas: Didinti Akademijos poveikį regionų, šalies ir tarptautiniu mastu
Rodikliai:
• meninių parodų, eksponuotų Lietuvos regionuose, skaičius;
• Akademijos organizuotų mokslinių konferencijų Lietuvoje ir
užsienyje skaičius;
• bendras pajamų, tenkančių vienam visu etatu dirbančiam akademinio personalo nariui už verslumo ir žinių perdavimo veiklas, dydis;
• akademinio personalo dalis, per metus sukurianti taikomųjų dailės
kūrinių, atliekanti taikomuosius tyrimus ar konsultacijas;
• bendras pajamų, gautų per metus už Atvirosios dailės, dizaino
ir architektūros mokyklos teikiamas paslaugas, dydis;
• Akademijos personalo dalis, per metus dalyvavusi vidurinių
ir dailės mokyklų organizuojamose priemonėse, skleidžiant informaciją
apie dailės, dizaino ir architektūros studijas ir kitą Akademijos veiklą;
14

• Akademijos personalo dalis, per metus dalyvaujanti ekspertinėse
ir socialinės bei kultūrinės politikos plėtros Lietuvos ir tarptautinėse
darbo grupėse.
Šių rodiklių naudojimas tolesnei VDA veiklos stebėsenai atitinka
vieną esminių institucinio ekspertinio vertinimo rekomendacijų,
teigiančių kad turėtų būti stiprinamas statistinių duomenų ir studijų,
mokslinių tyrimų ir strateginio valdymo veiklos kiekybinių rodiklių
naudojimas. Kita rekomendacija – įvesti veiksmų planavimą visuose
veiklos lygmenyse (strateginiai planai, metinės ataskaitos) – įgyvendinta
tik iš dalies; patvirtinta ataskaitų visuose veiklos lygmenyse (dėstytojas,
tyrėjas, šakinis padalinys, kamieninis padalinys) parengimo tvarka,
numatyta rektoriaus ataskaitų rengimo tvarka, tačiau jos parengimo,
svarstymo ir tvirtinimo tvarkos aprašas dar nepatvirtintas.
Valdymo organai ir jų veikla
Strateginio valdymo organai yra VDA taryba, Senatas ir jo nuolatinės komisijos ir rektorius. Rektoriaus vadovaujama kolegiali patariamoji
institucija yra rektoratas. Rektoratą sudaro rektorius, prorektoriai,
akademinių kamieninių padalinių vadovai. Rektorato nariai teikia
pasiūlymus rektoriui vykdant jo kompetencijai priskiriamas valdymo
funkcijas.
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1.2. Taryba
Vadovaudamasi VDA statuto 21 p. 15 papunkčiu Taryba rengia
metinę savo veiklos ataskaitą ir ją skelbia viešai Akademijos interneto
svetainėje iki balandžio 1 dienos.
2014 m. buvo 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.
Svarbiausia veikla:
• Išrinktas VDA tarybos pirmininkas (prof. V. Adomaitienė) ir pavaduotojas (prof. A. Butrimas).
• Patvirtinti VDA 2014 ir 2015 m. biudžetai. 2015 m. biudžete
inicijuoti pokyčiai sudarė galimybę padidinti atlyginimus vidutiniškai
6 procentais, siekiant ženkliau didinti jaunųjų specialistų darbo užmokestį.
• Inicijuotas, parengtas ir patvirtintas VDA rektoriaus rinkimo viešo
konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašas ir įvykdyta VDA rektoriaus rinkimų procedūra. VDA rektoriumi vienbalsiai patvirtintas
prof. Audrius Klimas.
• Aptartas ir patvirtintas VDA tarybos darbo reglamentas.
• Pirmą kartą VDA tarybos darbo istorijoje pradėti išvažiuojamieji
Tarybos posėdžiai VDA fakultetuose, dalyvaujant jų bendruomenėms.
Išvažiuojamųjų posėdžių Kauno, Telšių, Klaipėdos fakultetuose, Nidos
meno kolonijoje, Panemunės pilyje 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.
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• Išanalizuota, apsvarstyta ir patvirtinta VDA rektoriaus 2013 metų
ataskaita.
• 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.
• Svarstytas ir išnagrinėtas aktualus visiems VDA fakultetams
klausimas, išsakytas susitikimų su VDA tarybos nariais metu, 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.
• Priimtas kreipimasis į VDA rektorių paskirti ir įpareigoti asmenis
parengti ir pateikti Tarybai Akademijos lėšų ir nuosavybės teise valdomo
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarkos aprašą.
• Apsvarstyti ir patvirtinti VDA Nidos meno kolonijos meno ir edukacinių renginių įkainiai.
Tarybos nariai
(Tarybos įgaliojimai prasidėjo Senato posėdyje 2014-01-22 Nr. S-2014-1pasirašius
VDA Tarybos nario įsipareigojimus)

Virginija Adomaitienė – Tarybos pirmininkė, LSMU Medicinos
akademijos Psichiatrijos klinika ir LSMU ligoninės Kauno klinikų
Psichiatrijos klinika, Klinikos vadovė, Klinikos profesorė.
Adomas Butrimas – Tarybos pirmininkės pavaduotojas, VDA pro
rektorius mokslui, profesorius, daktaras, nuo 2014 m. – VDA profesorius, daktaras.
Jonas Audėjaitis – VDA Kauno fakulteto dekanas, profesorius.
Aistė Aleksiejūtė – VDA SA atstovė.
Alfredas Chmieliauskas – ISM vadybos ir ekonomikos universitetas,
docentas, Senato narys, nuo 2014 m. – ISM vadybos ir ekonomikos
universiteto rektorius.

17

Gediminas Lašas – Lietuvos grafinio dizaino asociacijos pirmininkas.
Alvydas Lukys – VDA Vilniaus fakulteto Fotografijos ir medijos
meno katedros vedėjas, profesorius.
Arūnas Sakalauskas – VDA Klaipėdos fakulteto Dailės pagrindų
katedros vedėjas, profesorius.
Arvydas Žalpys – VšĮ „Meno parkas“ direktorius.
1.3. Senatas
Senatas, remdamasis Statuto 48 p. reikalavimais, kasmet ne vėliau
kaip per tris mėnesius nuo kalendorinių metų pabaigos privalo atsiskaityti VDA bendruomenei.
Ataskaitiniais metais, kaip ir planuota, įvyko 5 Senato posėdžiai.
2014 m. sausio 22 d. pirmame Senato posėdyje, remiantis 2013 m.
patvirtintu nauju VDA statutu, patvirtintas naujasis Senato darbo
reglamentas, numatantis naujas Senato funkcijas bei dalies Senato
funkcijų perleidimą VDA tarybai. Posėdyje išanalizuotos ir patvirtintos
priėmimo į VDA taisyklės, patvirtinta preliminari Senato darbotvarkė
2014 metams. Senato nariai susipažino su Studentų atstovybės atlikto
studijų kokybės vertinimo išvadomis (apklausoje dalyvavo 333 studentai). Buvo pateikti siūlymai studijų kokybei gerinti. Kaip ir kiekvienais
metais Senate patvirtintas Valstybės biudžeto lėšų paskirstymas tarp
VDA padalinių.
Antrajame Senato posėdyje kovo 26 d. išklausytos ir vienbalsiai
patvirtintos Rektoriaus, Senato bei Studentų atstovybės ataskaitos už
2013 metus. Senatoriai išanalizavo VDA pedagoginių vardų teikimo
tvarkos aprašą, kuris patvirtintas su redakciniais patikslinimais. Pasiūlyta rasti galimybę Dailėtyros instituto darbuotojams aktyviau įsijungti
į pedagoginę veiklą bei gauti pedagoginius vardus (nuostatų rengimas
deleguotas Senato mokslininkų ir mokslininkų pedagogų atestacijos
ir konkursų vedimo komisijos pirmininkei dr. Tojanai Račiūnaitei).
Vietoje į VDA Tarybą išrinkto prof. Jono Audėjaičio prof. Stasys Žirgulis
patvirtintas naujuoju Senato nariu, atstovaujančiu Kauno fakultetą.
Svarstyta ir pritarta Rektoriaus siūlymui leisti mokėti pedagogams,
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mokslo darbuotojams, tyrėjams ir kitiems darbuotojams už papildomus
darbus vienkartines priemokas iki 200 proc. Daktaro diplomas įteiktas
Monikai Saukaitei.
Trečiajame Senato posėdyje gegužės 21 d. garbės profesoriaus
vardas vienbalsiai suteiktas Kęstučiui Zapkui už „pažangaus meninio
mąstymo puoselėjimą, naujos lietuvių menininkų kartos ugdymą,
nuopelnus VDA ir jaunųjų Lietuvos menininkų įtraukimą į atvirą
visuomenę“. Šiame posėdyje senatoriai išanalizavo dokumentų Rektoriaus pareigoms eiti atitiktį Rektoriaus nustatytiems reikalavimams bei
pripažinę, kad prof. Audriaus Klimo pateikti dokumentai atitinka
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pateikė šią kandidatūrą tvirtinti
rektoriumi VDA tarybai. Posėdyje susipažinta su katedros vedėjo veiklos
bei skyrimo tvarkos aprašais, kurie balsų dauguma patvirtinti su
nurodymu atsižvelgti į posėdžio metu pateiktas pastabas. Taip pat
nagrinėti Studijų programų komitetų nuostatai bei po išankstinio
vertinimo elektroniniu paštu gautos senatorių pastabos ir pasiūlymai.
Nuostatus senatoriai patvirtino. Išreikštas pageidavimas numatyti šių
komitetų darbo apmokėjimo tvarką. Pastebėta, kad skirtis tarp katedros
vedėjo ir studijų programos komiteto vadovų veiklos ir atsakomybės
nėra visiškai aiški. Posėdyje pristatytas ir patvirtintas ketinamos vykdyti
Dizaino krypties II pakopos studijų programos (Vizualiųjų komunikacijų dizainas) aprašas bei pritarta jo teikimui akreditacijai SKVC.
Ketvirtame Senato posėdyje spalio 29 d. Senato nariai susipažino su
stojamųjų egzaminų rezultatais, naujovėmis. Konstatuota, kad priimtų
studijuoti skaičiaus pokyčiai VDA buvo nežymūs. Vis tik siūlyta ieškoti
galimybių stiprinti VDA konkurencingumą. Svarstytos galimybės
ankstinti egzaminų laiką bei keisti jų struktūrą. Posėdyje pristatyti ir
balsavimo būdu išrinkti du nauji Senato nariai: Mokslo prorektorius
dr. Marius Iršėnas ir Meno prorektorius Julijonas Urbonas. Taip pat
susipažinta ir patvirtinti Studentų atstovybės siūlomi nauji Senato
nariai: nuo Telšių fakulteto Mantas Petreikis, nuo Kauno – Rokas
Jakubauskas. Vilniaus fakulteto dekanas įpareigotas surengti šio fakulteto atstovo į Senatą rinkimus (vietoje į VDA tarybą išrinkto prof. Alvydo
Lukio) ir pristatyti senatoriams kitame posėdyje. Senato pirmininkė
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kreipėsi į Senato narius kviesdama aktyviau dalyvauti Senato darbo
komitetuose. Senato nariams pakartotinai pateikti Senato darbo
komitetų sąrašai su prašymu teikti rekomendacijas dėl galimo komitetų
perorganizavimo bei dar kartą įvertinti savo galimybes ir pageidavimą
dalyvauti vieno ar kito komiteto darbe. Senato pirmininkės prašymu,
Senatui pritarus, Mokslo ir meno bei fakultetų fondų valdytojai paprašyti metų pabaigoje pateikti jų valdomų fondų lėšų panaudojimo
ataskaitas. Posėdyje taip pat pristatytas VDA neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų bei kompetencijų vertinimo ir
pripažinimo tvarkos aprašas, kurį pristatė Studijų kokybės skyriaus
vedėja Vitalija Gražienė. Aprašui pritarta, įpareigojant suvienodinti
kredito kainą su valstybės nefinansuojamų studijų kaina (pagal mokslų
kryptis). Posėdžio metu svarstyta „Kino ir medijų scenografijos“ studijų
programos integravimo į VDA Scenografijos programą galimybės.
Senato sprendimu nutarta pritarti šios programos integravimui, įpareigojant projekto, kurio rėmuose programa parengta, vykdytojus, pateikti
Senatui raštišką analizę, kodėl projektas nepasiteisino. Daktaro diplomas įteiktas Linai Michelkevičei. Senatoriai informuoti, kad Rektoriaus
inauguracija vyks 2014 lapkričio 21 d. 17 val. VDA gotikinėje salėje.
2014 m. gruodžio 17 d. posėdyje buvo pritarta ir siūloma tvirtinti
Taryboje VDA lėšų paskirstymą tarp programų ir paprastųjų lėšų
paskirstymą tarp Kauno, Klaipėdos, Telšių ir Vilniaus padalinių.
Balsuojant pritarta Vilniaus fakulteto siūlomam naujam Senato nariui –
prof. Jonui Gasiūnui. Studentų atstovybės prašymu vietoje iki šiol juos
atstovavusio Pauliaus Dovydavičiaus išrinkta Adelė Pukelytė. Posėdžio
metu pristatytas ir patvirtintas VDA Meno ir mokslo reglamentas.
Prof. Jonas Audėjaitis supažindino senatorius su poreikiu Kauno
fakultete pradėti vykdyti atskirą interjero dizaino programą. Po diskusijų, tokiai programai pritarta, konstatuojant, kad priėmus kitokį sprendimą, šią nišą užimtų giminingi universitetai. Studijų prorektorė senatoriams dar kartą pristatė teisės aktą, reglamentuojantį neformaliuoju ir
savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų bei kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašą, bei atkreipė dėmesį, kad užskaitomų
kreditų įkainiai patvirtinti akte ir yra nekvestionuojami. Įsigilinę į teisės
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akto reikalavimus Senatoriai atšaukė prieš tai vykusiame posėdyje
pateiktą įpareigojimą suvienodinti užskaitomų kreditų kainą su valstybės nefinansuojamų studijų kreditų kaina (pagal kryptis).
2014 m. Senato nutarimai pateikti 1 lentelėje prieduose.

Vertinant 2014 metų Senato darbą galima konstatuoti, kad posėdžių
skaičius buvo optimalus, jų dienotvarkė intensyvi. Tarp svarbiausių
svarstytų ir patvirtintų dokumentų galima paminėti Senato darbo
reglamentą, numatantį naujas Senato darbo kryptis ir atsakomybę, VDA
pedagoginių vardų teikimo tvarkos aprašą (gaila, kad svarstymo metu
pateiktos pastabos ir nutarimas parengti pataisas 2014 m. liko neįgyvendinti), katedros vedėjo veiklos bei skyrimo tvarkos aprašus bei studijų
programų komitetų bei jų vadovų skyrimo ir veiklos aprašus, sudariusius galimybes bent dalinai sumažinti (tačiau neeliminuoti) keletą metų
tvyrojusį visišką neaiškumą tarp šias pareigybes einančių darbuotojų
funkcijų, jų įgaliojimų ir atsakomybės ribų, atskaitomybės.
Konkurencines VDA pozicijas regionuose sustiprino naujai patvirtinta Interjero dizaino studijų programa, kuri bus pradėta vykdyti
Kauno fakultete.
Svarbus ir alternatyvias studijų galimybes suteikiantis „Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų bei kompetencijų
vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašas“.
Nors kvietimas Senato nariams aktyviau dalyvauti Senato komitetų
veikloje nepasiteisino, tačiau galima konstatuoti, kad daugelis senatorių
suprato būtinybę su posėdžiams pateiktais dokumentais susipažinti iš
anksto. Tai sudarė galimybę sklandžiau vadovauti posėdžiams, o jų metu
pateikti siūlymai ir pastabos buvo konstruktyvūs.
Senato nariai
(išrinkti 2011-11-23 Senato posėdyje Nr. S-8, patikslinti 2014-12-17 Senato posėdyje
Nr. S-2014-5):

Senato pirmininkė prof. dr. Ieva Kuizinienė;
Senato pirmininko pavaduotojas prof. Petras Mazūras;
Senato nariai pagal pareigas: prof. Audrius Klimas, Julijonas Urbonas, dr. Marius Iršėnas;
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Vilniaus fakulteto atstovai: prof. Giedrius Jonaitis, prof. Aušra
Lisauskienė, prof. Jonas Gasiūnas, doc. Juozas Brundza, doc. Alvydas
Mandeika, prof. Alvydas Šeibokas, prof. Alvydas Klimas;
Aukštųjų studijų fakulteto atstovai: prof. Stasys Žirgulis, prof. Algirdas Dovydėnas, prof. Eglė Ganda Bogdanienė, prof. Rimvydas Kepežinskas, prof. Artūras Raila;
Kamieninių padalinių atstovė dr. Tojana Račiūnaitė;
Kauno fakulteto atstovai: prof. Pranas Griušys, prof. Laima Oržekauskienė, prof. Saulius Juozas Jarašius, prof. Virgilijus Trakimavičius,
doc. Edmundas Jackus;
Telšių fakulteto atstovas doc. Ramūnas Banys;
Studentų atstovai: Katažyna Jancevič, Adelė Pukelytė, Mantas Pet
reikis, Dovydas Abramavičius, Laurynas Kubilius, Rokas Jakubauskas.
Senato komisijos
Senato komisijos buvo patvirtintos Senato posėdyje 2012-03-21
Nr. S-2, pasikeitus Senato nariams papildytos 2013 ir 2014. Pateikiamas paskutinis variantas Senate tvirtintas nebuvo.
Studijų kokybės grupė: prof. Eglė Ganda Bogdanienė (pirmininkė),
prof. Alvydas Klimas, doc. Ramūnas Banys, prof. Virgilijus Trakimavičius, stud. Katažyna Jancevič, stud. Rokas Jakubauskas. Kviestieji
nariai: doc. dr. Vitalija Gražienė, doc. Č. Lukenskas, doc. Romualdas
Kučinskas.
Meno ir mokslo komisija: doc. Julijonas Urbonas, dr. Marius Iršėnas
(pirmininkai),
prof. Alvydas Klimas, prof. Aušra Lisauskienė, prof. Laima Oržekauskienė, doc. Juozas Brundza, stud. Adelė Pukelytė. Kviestieji nariai:
doc. dr. Vaidutė Ščiglienė, dr. Viktoras Liutkus.
Strateginio planavimo ir ekonominių klausimų komisija: dr. Marius
Iršėnas (pirmininkas), prof. Stasys Žirgulis, prof. Audrius Klimas,
prof. Jonas Gasiūnas, doc. Alvydas Šeibokas, prof. Petras Mazūras.
Kviestieji nariai: doc. Saulius Vengris, Virgilijus Kireilis.
Menininkų pedagogų atestacijos ir konkursų vedimo komisija:
doc. Alvydas Mandeika (pirmininkas), prof. Algirdas Dovydėnas,
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prof. Saulius Juozas Jarašius, prof. Giedrius Jonaitis, stud. Mantas
Petreikis, stud. Laurynas Kubilius. Kviestieji nariai: prof. Romualdas
Inčirauskas, prof. Gintaras Čaikauskas (VGTU), doc. G. Riškutė-Kariniauskienė (LEU), doc. J. Kaušpėdaitė (VDK).
Mokslininkų ir mokslininkų pedagogų atestacijos ir konkursų
vedimo komisija: dr. vyresn. m. d. Tojana Račiūnaitė (pirmininkė),
dr. Marius Iršėnas. Kviestieji nariai: prof. Aleksandra Aleksandravičiūtė,
habil. dr. vyriausioji m. d. Rūta Janonienė. doc. dr. Vaida Ščiglienė,
prof. dr. K. Lupeikis (VGTU), dr. vyresn. m. d. Dalia Vasiliūnienė
(KFMI), prof. Dalius Jonkus (VDU).
Etikos komisija: prof. Rimvydas Kepežinskas (pirmininkas),
doc. Edmundas Jackus, prof. Artūras Raila, prof. Pranas Griušys,
prof. Saulius Juozas Jarašius, stud. Dovydas Abramavičius.
1.4. Rektoratas
Nors formaliai rektoratas nėra VDA valdymo organas, tačiau jo
veikla svarbi tiek siūlant Tarybos ir Senato posėdžių darbotvarkes, tiek
teikiant šių kolektyvinių valdymo organų svarstomų sprendimų projektus, tiek ir įgyvendinant jų strateginius sprendimus.
2014 m. pavasario semestre įvyko 16 posėdžių, svarstyta 28 klausimai, kurių metu skirtas didelis dėmesys biudžeto formavimui, studijų,
administracijos darbo sąlygų gerinimui ir optimizavimui. Parengti
Senatui tvirtinti pedagoginių vardų teikimo, Katedrų vedėjo, katedros
koordinatorės, programos komiteto pirmininko pareigybių, baigiamųjų
darbų saugojimo aprašų projektai.
Iš svarbesnių pateiktų projektų pavasario semestre pažymėtini:
2014 m. VDA biudžeto projektas (R-003 2014-01-21), naujų pedagoginių vardų teikimo nuostatų projektas (R-004 2014 -02-04), naujos internetinės VDA svetainės projektas (R-008 2014-04-01), katedros vedėjo, katedros koordinatorės, programos komiteto pirmininko pareigybių
aprašų projektai (R-009 2014-04-15 ir R-012 2014-05-06), Aukštųjų
studijų fakulteto valdymo tvarkos projektas (R-012 2014-05-06),
baigiamųjų darbų saugojimo aprašas (R-016 2014-07-01).
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Rudens semestre iš svarbesnių klausimų paminėtini:
Keramikos katedros krosnių patalpų pritaikymas studijų reikmėms
(R-003 2014-10-06), išvykų apmokėjimo studentams tvarkos aprašas
(R-003 2014-10-06 ir R-005 2014 -10-28), Kauno fakulteto veiklos
aptarimas (R-004 2014-10-13), dėstytojų darbo krūvio apskaitos ir
darbo apmokėjimo reglamento projektas (R-007 2014-11-25), studentų
atstovybės klausimai (R-007 2014-11-25), 2015 VDA biudžeto projekto
svarstymas (R-008 2014-12-09 ir R-009 2014-12-16).
1.5. Vidaus auditas
Vadovaujantis LR Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu VDA
funkcionuoja Vidaus audito tarnyba, kuriai vadovauja tarnybos vadovas.
Vidaus audito tarnyba tiesiogiai pavaldi ir atskaitinga Rektoriui. Vidaus
audito tarnybos nuostatai parengti vadovaujantis Vyriausybės patvirtintais pavyzdiniais vidaus audito tarnybos nuostatais ir patvirtinti VDA
Rektoriaus.
Vidaus audito tikslas – sistemingai analizuoti ir vertinti rizikos
valdymą, nustatyti ar pakankamai veiksminga vidaus kontrolės sistema,
ar Akademijos veikla atitinka įstatymus ir kitus teisės aktus. Vidaus
audito tarnybos vadovas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos
vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 1K-115
„Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. gegužės 2 d.
įsakymo Nr. 1K-117 „Dėl pavyzdinės vidaus audito metodikos, vidaus
auditorių profesinės etikos taisyklių ir vidaus audito poreikio įvertinimo
analizės metmenų patvirtinimo“ reikalavimais ir Rektoriaus patvirtintais dokumentais: Vidaus audito tarnybos nuostatais, Vidaus audito
metodika, Vidaus audito tarnybos vadovo pareigybės aprašymu, VDA
Statutu ir kitais Akademijos veiklą reglamentuojančiais dokumentais.
Vidaus audito tarnybos vadovas, vadovaudamasis Vidaus kontrolės
ir vidaus audito įstatymo reikalavimu, sudarė ir suderino su Rektoriumi
vidaus audito darbo planą 2014 metams. Jį vykdant buvo atlikti įmokų
už studijas vidaus auditas bei Kauno, Telšių ir Klaipėdos fakultetų
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auditas. Pateiktos rekomendacijos veiklos pagerinimui, į kurias planuota
atsižvelgti bei jas įgyvendinti.
2014 m. pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo kontrolė bus atliekama 2015 metais.
1.6. VDA veiklos rezultatų viešinimas
Siekiant informuoti visuomenę, o pirmiausia potencialius stojančiuosius apie Akademijos veiklą, kurti visuomenėje objektyvų Akademijos įvaizdį, viešinti Akademijoje sukauptą patirtį, informacija apie
reikšmingiausius Akademijos įvykius, parodas nuolat skelbiama didžiausios Lietuvos naujienų agentūros BNS tinklalapyje (2014 metais –
35 pranešimai žiniasklaidai), pačios Akademijos Facebook paskyroje
(per trejus metus Facebook draugų padaugėjo nuo 400 iki 3700) bei
tinklalapyje www.vda.lt.
Nuo 2013 m. leidžiamas VDA laikraštis „A~KaDė“, skirtas Akademijos bendruomenei, tačiau platinamas ir išoriniuose renginiuose per
socialinius partnerius. Tęsiamas elektroninio naujienlaiškio siuntimas –
tai efektyvus operatyvios ir tikslinės informacijos apie parodas, renginius, kitus svarbius įvykius perdavimo būdas. Šiuo metu Akademijos
naujienas tiesiogiai gauna apie 4000 žmonių.
Vieną didžiausių informacijos srautų kuria galerijos, dažniausiai
savarankiškai skelbdamos apie savo parodas ir kitus renginius. Kasmet
jų pateikiamos informacijos savalaikiškumas ir kokybė gerėja. Ne mažiau svarbūs komunikacine prasme 2014 metų renginiai buvo Atvirų
durų dienos kartu su paroda „Studijos 2014“, „Meno celės“ ir VDA
padalinių „Kultūros nakties“ projektai, „Jaunojo dizainerio prizas“,
rektoriaus prof. Audriaus Klimo inauguracijos iškilmės.
Vienas svarbiausių komunikacijos įrankių yra internetinis tinklalapis.
2014 metų viduryje pradėta derinti naujo tinklalapio koncepcija:
nustatyta tikslinė auditorija, suderinta struktūra, estetikos gairės.
Iki metų pabaigos baigti visi dizaino, programavimo, turinio formavimo
darbai. Naujieji Akademijos „vartai“ orientuoti pirmiausia į stojančiuosius ir jau studijuojančius jaunuolius, jų poreikius, o administracinė
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biurokratinė struktūra tiesiogine prasme patraukta į antrąjį planą –
atskirą darbuotojams skirtą zoną. Po daugelio metų visi Akademijos
fakultetai ir daugelis struktūrinių padalinių vėl reprezentuojami vieningoje erdvėje, demonstruojant unikalią aukštosios mokyklos geografinę
ir funkcinę aprėptį.
Svarbus sprendimą studijuoti Akademijoje lemiantis faktorius yra
aukštosios mokyklos vertinimas specializuotuose reitingų leidiniuose.
Kaip ir kasmet, 2014-aisiais buvo renkama ir reitinguoti teikiama
informacija apie Vilniaus dailės akademijos veiklą, studentų, dėstytojų
mokslo ir meno pasiekimus, materialiąją bazę, kita statistika. Intensyvių
diskusijų su reitingų organizatoriais rezultatas – pripažintas išskirtinis
aukštųjų meno mokyklų statusas, atsispindintis vertinimo metodikoje
ir galiausiai – pačiuose reitingų rezultatuose.
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2. STUDIJOS		

2. 1. Veiklos apžvalga
VDA Studijų padalinių veikla užtikrina studijų ir mokymosi kokybę,
padeda studentams suformuluoti ir įgyvendinti profesinius tikslus,
tenkina studijuojančių socialinius ir asmeninius poreikius, siekiant
įgyvendinti VDA misiją – ugdyti iškilius absolventus, darančius reikšmingą poveikį Lietuvos ir pasaulio visuomenei.
2014 m. VDA buvo vykdomos 50 tarptautiškai akredituotų studijų
programų: 24 bakalauro programos Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Telšių
fakultetuose, 22 magistrantūros programos Aukštųjų studijų (Vilniuje),
Kauno ir Klaipėdos fakultetuose, 3 doktorantūros programos Aukštųjų
studijų fakultete (Vilniuje), vykdomos meno aspirantūros išlyginamosios studijos ir laipsnio nesuteikiančios Pedagogikos studijos.
2014 m. gruodžio mėnesį VDA studijavo 1776 studentai (2013 m. –
1826 studentai). Dėl valstybės finansavimo mažinimo meno srities
programoms VDA studentų skaičius mažėja, nors stojamuosiuose
egzaminuose dalyvauja pakankamai daug stojančiųjų. Mokančių už
studijas savo lėšomis studentų skaičius nėra didelis dėl aukštos meno
studijų kainos (Dailės, dizaino, fotografijos ir medijų meno norminė
bakalauro studijų kaina buvo 11099 Lt, magistrantūros – 14515 Lt,
Architektūros norminė bakalauro studijų kaina buvo 7638 Lt, magistrantūros – 11054 Lt). Bakalauro studijose studijavo 1306 studentai, iš
kurių 934 – Vilniaus, 220 – Kauno, 105 – Telšių ir 47 – Klaipėdos fakultete. Magistrantūroje studijavo 386 studentai, iš kurių 310 – Aukštųjų
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studijų (Vilniuje), 64 – Kauno ir 12 – Klaipėdos fakultete. Doktorantūroje studijavo 39 doktorantai. Laipsnio nesuteikiančiose studijose –
45 studentai.
VDA studentų skaičius 2010–2014 m. (visose pakopose)

Magistrantų skaičius 2010–2014 m.
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Bakalauro studijose studijavo 950 valstybės finansuojamų studentų,
iš kurių 678 – Vilniuje, 163 – Kaune, 28 – Klaipėdoje ir 81 – Telšiuose.
Taip pat 352 valstybės nefinansuojami studentai, iš kurių 252 – Vilniaus, 57 – Kauno, 19 – Klaipėdos ir 24 – Telšių fakultete.
Magistrantūroje studijavo 349 valstybės finansuojami studentai,
iš kurių 274 – Vilniuje, 63 – Kaune ir 12 – Klaipėdoje. Taip pat 37
valstybės nefinansuojami studentai, iš kurių 36 – Vilniuje, 1 – Kaune.
Pagal studijų kryptis Dailės ir dizaino kryptyse studijavo 1114
studentai, Architektūros – 349, Fotografijos ir medijų meno – 104,
Humanitarinių mokslų srities Dailėtyros – 104, Socialinių mokslų
srities Kultūros vadybos – 136 studentai.
2014 m. vyko pirmo VDA institucinio vertinimo rekomendacijų
analizė ir kuriamas studijų kokybės tobulinimo planas, atsižvelgiant
į Integruotos plėtros strategijos (IPS) tikslus. Vienas uždavinių – įdiegti
IPS įgyvendinimo ir stebėsenos rodiklius.
Poinstitucinio vertinimo Studijų ir mokymosi visą gyvenimą veiklos
tobulinimo perspektyvos buvo aptartos fakultetų tarybų posėdžiuose.
Savo ruožtu VDA Studijų kokybės stebėsenos grupė numatė tolesnį
veiklos planą:
Planuojama įvesti sistemingą planavimą visose veiklos lygmenyse,
sukurti kokybės procesų įgyvendinimo strategiją, veiksmų planą bei
kokybės rodiklius, skirtus stebėti ir gerinti studijų programų lygius
ir standartus visoje VDA.
Standartizuoti studentų grįžtamąjį ryšį visoje institucijoje, aiškiai
apibrėžti grįžtamojo ryšio mechanizmus, tobulinti ir plėtoti tarptautinių
mainų programų informavimo tvarkas, tobulinti pasiekimų vertinimo
sistemą, sukurti mokymosi visą gyvenimą strategiją, tobulinti nuolatinių
ir ištęstinių studijų infrastruktūrą, gerinti studentų įsidarbinimo
įgūdžius.
Organizuoti personalo kvalifikacijos kėlimo politiką ir atrasti finansinius išteklius šio tikslo įgyvendinimui, įtvirtinti personalo ugdymą
dėstymo ir studijavimo srityje, sukurti dalijimosi gerąja praktika (dėstymo) sistemą.
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2014 m. rudens semestre vyko periodiški Rektorato narių susitikimai su Vilniaus fakulteto katedrų vedėjais, kurių tikslas – sustiprinti
padalinių bendradarbiavimą, skatinti kartu ieškoti strateginių tikslų
įgyvendinimo priemonių, gerinti studijų kokybę. Analizuojant studijų
kokybės klausimus buvo aptariami stojamųjų egzaminų, programų
vykdymo, tarpfakultetinio bendradarbiavimo, programų strateginės
krypties, studijų infrastruktūros, tarptautiškumo klausimai. Buvo
išryškintos stiprybės, silpnybės, taip pat planuojami problemų sprendimo būdai.
VDA Studijų kokybės stebėsenos grupės paruošta metinės ataskaitos–savianalizės forma buvo kuriama atsižvelgiant į poreikį rinkti ir
analizuoti studijų ir mokymosi visą gyvenimą rezultatus ir pokyčius.
Tuo tikslu buvo sukurti atitinkami studijų, meno ir mokslo pasiekimų,
kitų veiklų, susijusių su studijomis stebėsenos rodikliai. Dėstytojų
savianalizės formose fiksuojami kiekybiniai duomenys leidžia stebėti
ir vertinti dėstymo, metodinio darbo, meninės veiklos (įskaitant studentų kūrybos pasiekimus), mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros,
dalyvavimo VDA, Lietuvos ir tarptautinių projektų darbo grupėse,
dalyvavimo dokumentų rengimo grupėse, kvalifikacijos tobulinimo, kitų
profesinių veiklų rodiklius. Dėstytojų ir padalinių savianalizėse pateikiamas ir kokybinis veiklos įvertinimas, įvardinamos stiprybės, silpnybės,
grėsmės ir galimybės.
Šiuo metu VDA informacinėje studijų sistemoje patalpinti 1985
dėstomų dalykų/modulių aprašai, 403 iš jų šiais metais buvo patobulinti. Naujai parengtos 341 studijų priemonės ir 4 nuotolinių studijų
dalykai. VDA dėstytojai suorganizavo 111 studentų kūrybą plėtojančius
ir pristatančius renginius Lietuvoje ir užsienyje (simpoziumus, plenerus,
konkursus, muges). Įvyko 1522 dėstytojų kūrybinės veiklos pristatymai.
135 dėstytojai dirbo meno veiklos ekspertų grupėse. Užfiksuoti 371
studentų meninės ir mokslinės veiklos pasiekimai. Parašyta ir publikuota 13 mokslo monografijų, mokslo studijų, teorinių sintetinių mokslo
darbų. 32 mokslo straipsniai, knygų skyriai išspausdinti recenzuojamuose leidiniuose. 27 straipsniai publikuoti su moksliniu aparatu mokslo,
kultūros ir profesiniuose periodiniuose, tęstiniuose ir vienkartiniuose
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leidiniuose. Atliktos 8 mokslo šaltinių publikacijos. Įvykdyti 34 socialinės, kultūrinės plėtros projektai. Atlikti 22 taikomieji ir užsakomieji
tyrimai. Skaityti 159 pranešimai konferencijose Lietuvoje ir užsienyje.
Fiksuoti 213 dėstytojų dalyvavimai radijo ir televizijos laidose, populiarinant meną ir mokslą. Atliktos 76 konsultacijos socialiniams partneriams ir 97 studentams ne studijų proceso rėmuose. Dėstytojai dalyvavo
170 profesinės veiklos projektuose. 451 dėstytojų tobulino savo profesinę kvalifikaciją. Įvyko 43 stažuotės Lietuvoje ir užsienyje. 305 dėstytojai
dalyvavo įvairiose profesinės veiklos komisijose, darbo grupėse, komitetuose, tarybose. Organizuoti 306 profesiniai renginiai (parodos, plenerai, konkursai, simpoziumai, mugės, ekspozicijos, koncertai, šou,
susitikimai, šventiniai renginiai, festivaliai, ekskursijos, kt.). 296 dėstytojai yra tarptautinių ir Lietuvos asociacijų ir sąjungų nariai. Įvyko 251
bendradarbiavimo su mokslo ir švietimo institucijomis, regioninėmis
valdymo struktūromis, socialinių partnerių organizacijomis ir darbdaviais projektai. Atlikta 15 nacionalinių ir tarptautinių meno ir mokslo
renginių ekspertavimų. 12 akademinio personalo narių profesinė veikla
buvo įvertinta aukščiausiais apdovanojimais.
Akivaizdu, kad kiekybiniai rodikliai yra nepakankami IPS tikslų
įgyvendinimo užtikrinimui, todėl 2015 m. numatoma didesnį dėmesį
sutelkti į išsamią VDA veiklos rezultatų kokybinę analizę.
Priimti IPS rodikliai yra nuolat aptariami ir tobulinami, atsižvelgiant
į pagrindinius strateginius tikslus. Rodikliai ir jų indikatoriai yra
atramos taškai analizuojant institucijos strateginių tikslų įgyvendinimą.
Reikia pripažinti, kad 2014 m. VDA padaliniuose nebuvo sistemiškai
renkami visų IPS rodiklių duomenys. Kita vertus, paaiškėjo, kad kai
kurie IPS rodikliai nepakankamai tiksliai identifikuoja studijų kokybės
pokyčius, dalį jų galima naudoti tik įdiegus VDA akademinės grįžtamojo
ryšio sistemos aprašą, kuris numatys grįžtamojo ryšio tiriamųjų grupes,
tyrimo formas ir dažnumą, šio tyrimo duomenų rinkimą, kaupimą,
saugojimą ir viešinimą. Sistema bus skirta vidiniam studijų VDA
kokybės tobulinimui ir grindžiama studijų proceso integralumo, visų
studijų proceso dalyvių tarpusavio pasitikėjimo, konfidencialumo,
pozityvumo, pažangos ir progreso principais. Sistemos dalyviai bus
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studentai, klausytojai, dėstytojai ir kiti socialiniai dalininkai, kurių
nuomone vadovaujamasi, tobulinant studijų kokybę VDA. Vadovaujantis
aprašu bus tiriama nuolatine ir ištęstine studijų forma VDA studijuojančių I, II ir III pakopos studijų proceso dalyvių nuomonė, laipsnio
nesuteikiančių studijų programų dalyvių nuomonė, Atvirosios dailės,
dizaino ir architektūros mokyklos klausytojų nuomonė, analizuojama
alumnų karjeros stebėsena.
2.2. Stojamieji egzaminai
2014 m. VDA skelbė priėmimą į 50 bakalauro (24 programos),
magistrantūros (22 programos), doktorantūros (3 programos, vykdomos ir meno aspirantūros išlyginamosios studijos) ir laipsnio nesuteikiančias (1 programa) studijas.
Viso į bakalauro studijas įstojo 324 studentai: 191 valstybės finansuojami, 85 valstybės nefinansuojami, 48 gavę tikslinio finansavimo
vietas.
2014 m. jau trečią kartą buvo paskelbtas priėmimas į naują programą Kino scenografija, bet ir vėl nebuvo surinkta minimali studentų
grupė. Naujai Dailės ir interjero restauravimo programai stojamieji
egzaminai buvo itin sėkmingi, į programą įstojo 7 studentai.
Į magistro studijas buvo priimta 157 studentai: 137 valstybės
finansuojami, 20 valstybės nefinansuojami.
Doktorantūrai buvo skirtos 12 vietų: 3 į menotyros kryptį (iš jų
vienas į LKTI), 4 į dailės kryptį ir 4 į dizaino kryptį, 1 vieta į dizaino
krypties meno doktorantūrą buvo skirta papildomai.
Į laipsnio nesuteikiančias studijas buvo priimti 24 studentai.
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Priimtieji į AM pagal pirmą pageidavimą prašyme per bendrąjį priėmimą 2014 m.
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Asmenų, 2014 m. bendrajame priėmime pakviestų studijuoti į Lietuvos aukštąsias universitetines
mokyklas, vidutiniai konkursiniai balai, neįskaitant papildomų balų

Meno srities dailės, dizaino, architektūros krypčių grupėse Vfin vietų
pasiskirstymas tarp universitetų

Populiariausios 3 VDA BA programos 2014 m.
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Pirmoji pakopa (bakalauro studijos)
Jau šeštus metų vykdomi stojamieji egzaminai pagal Geriausiai
vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2014 m. tvarkos
aprašą, kuris netinka meno srities talentingiausių studentų atrankai.
Pastangos pakeisti stojamųjų egzaminų tvarką siektinų rezultatų nedavė.
VDA atstovai dalyvavo Lietuvos respublikos Mokslo ir studijų įstatymo
(MSĮ) tobulinimo veikloje bei teikė siūlymus dėl stojamųjų egzaminų
į meno srities programas sistemos pakeitimo. ŠMM buvo pateikta
tarptautinių ekspertų, vertinusių meno srities programas ir meno
institucijas, išvados, kuriose yra neigiamai atsiliepiama apie bendrą
priėmimo tvarką pagal Geriausiai vidurinio ugdymo programas baigusiųjų
eilės sudarymo tvarkos aprašą. Daug vilčių buvo siejama su numato
momis įdiegti sutartimis tarp Aukštųjų mokyklų ir ŠMM, kuriomis
būtų galima įteisinti skirtingas AM finansavimo ir atrankos į skirtingo
pobūdžio studijų programas tvarką. Deja, šiuo metu pateiktame
LR Vyriausybės svarstymui MSĮ tobulinimo projekte sutartyse su
aukštosiomis mokyklomis numatoma nustatyti valstybės įsipareigojimus
finansuoti aukštosios mokyklos studijų procesą – dėstytojų darbo atlygį,
studijų procesui reikalingas prekes ir paslaugas ir paremti studentus
šio įstatymo 74 ir 75 straipsnio nustatyta tvarka, t. y. finansavimas kaip
ir anksčiau planuojamas studijų krypčių grupėms, kryptims, o meno
srityje finansavimas galimas konkrečioms programoms, bet ne kon
krečioms mokykloms. Tikslinio finansavimo ketinama visai atsisakyti.
2014 m. VDA gavo 48 tikslinio valstybės finansavimo vietas (2013 m. –
57 tfv).
Tikslinio finansavimo vietos suteikiamos atsižvelgiant į AM paraiškas ir valstybės užsakymo pagrindimą. Tačiau kaip taisyklė paraiškos
tenkinamos dalinai, atsižvelgiant į metinius vyriausybės programos prioritetus, tačiau tikslinio finansavimo dinamika ir pokyčiai lieka neaiškūs.
Tikslinio finansavimo pagalba bandoma išspręsti netinkamos stojamųjų
egzaminų sistemos spragas.
2014 m. populiariausios tarp stojančiųjų buvo grafinio dizaino
(15 vf studentai), grafikos (14 vf studentai) ir dizaino (13 vf studentai)
programos. Pagal stojančiųjų pateiktų prašymų skaičių pagal visus
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Tikslinio finansavimo dinamika 2010–2014 m.

Tikslininio finansavimo pasiskirstymas tarp studijų programų 2014 m.
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prioritetus populiariausiomis buvo Dailėtyros (142 prašymai), Architektūros (134 prašymai) ir Grafinio dizaino (128 prašymai) programos.
Pagal pageidavimus pirmu prioritetu populiariausios buvo Grafinio
dizaino (61 prašymai), Grafikos (31 prašymai) ir Kultūros vadybos
(29 prašymai) programos. Iš viso pageidavimų skaičius į VDA buvo
1925. Įstojusių į valstybės finansuojamas vietas balai buvo aukšti,
aukščiausiu balu – 47,356 buvo įvertintas asmuo, įstojęs į Grafinio
dizaino programą. Mažiausiu balu – 5,865 įstota į vnf vietą Kultūros
vadybos ir politikos programoje.
Kiekvienais metais tobulinama stojamųjų egzaminų tvarka, tačiau
šie pokyčiai yra tik „kosmetinės“ stojamųjų egzaminų tvarkos pataisos.
Minėtina, kad susitarimas su kitomis aukštosiomis mokyklomis, vykdančiomis tos pačios krypties (ių) studijų programas, yra sudėtingas,
o kai kuriais atvejais neįmanomas. Akivaizdu, kad susikerta AM interesai, studijų kokybės samprata, tai neplėtoja profesinės konkurencijos, o
skatina kovoti už studentą ir valstybės finansavimą. Šioje kovoje itin
nukenčia regioninės programos, kai kurios jų gali išlikti tik tikslinio
finansavimo dėka, nors tarptautinių ekspertų pateikiami studijų programų vertinimai būna puikūs.
Taip pat grėsmę studijų kokybei kelia naujų meno programų atsiradimas kituose nespecializuotuose universitetuose. Vidinė konkurencija
mažoje šalyje skatina ne teigiamus pokyčius, bet susipriešinimą tarp
aukštųjų mokyklų bei nekokybiškas studijas. Tuo pačiu neplaningai
eikvodami resursus, tampame mažiau konkurencingi tarptautinėje
arenoje. Ši problema turėtų būti sprendžiama tiek aukštųjų mokyklų,
tiek Studijų kokybės vertinimo centro, tiek ir Švietimo ir mokslo
ministerijos lygiuose.
Priėmimo į pirmos pakopos studijas išsamūs duomenys pateikiami 2, 3 ir 4 lentelėse
prieduose.

Antroji pakopa (magistro studijos)
2014 m. gruodžio mėnesį VDA Magistrantūroje studijavo 386
magistrai. Magistro studijos yra finansuojamos atsižvelgiant į AM
mokslo ir meno rezultatus ir pirmos pakopos absolventų skaičių.
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2014 m. VDA gavo 137 vietas. Konkursas į VDA magistro studijas vyko
vadovaujantis Senate patvirtinta Priėmimo į VDA antros pakopos
studijas tvarka. Konkursinio balo sandara ir atrankos kriterijai suformuojami atsižvelgiant į studijų krypties specifiką. Stojant į Dailės
istorijos ir teorijos programą stojamąjį balą sudaro užsienio kalbos
egzamino, bakalauro studijų baigiamojo darbo, motyvacinio laiško ir
stojamojo pokalbio įvertinimai. Stojant į Kultūros vadybos ir politikos
programą – stojamojo pokalbio, bakalauro baigiamojo darbo, bakalauro
studijų užsienio kalbos pažymiai ir bakalauro studijų svertinis pažymių
vidurkis. Stojant į Dizaino vadybą – stojamojo pokalbio, bakalauro
studijų užsienio kalbos, bakalauro studijų baigiamojo darbo pažymiai ir
bakalauro studijų programos 4 studijų metų svertinis pažymių vidurkis.
Stojant į dailės, dizaino, fotografijos ir medijų meno programas – bakalauro studijų baigiamojo darbo, stojančiojo kūrybinių darbų peržiūros,
magistrantūros tezių ir stojamojo pokalbio pažymiai ir bakalauro studijų
programos 4 studijų metų svertinis pažymių vidurkis. Mažėjantis
stojančiųjų į Architektūros magistro studijas skaičius, grėsminga
konkurencija su kitose mokyklose vykdomomis architektūros studijų
programomis paskatino supaprastinti stojamąjį egzaminą. Stojant
Architektūros magistrantūros programą konkursinį balą sudarė bakalauro studijų baigiamojo darbo pažymys ir bakalauro studijų programos
4 studijų metų svertinis pažymių vidurkis (atsisakyta magistrantūros
tezių ir stojamojo pokalbio). Pakeitus stojamųjų egzaminų į Architektūros magistrantūrą tvarką, gerokai išaugo stojančiųjų skaičius.
Konkurse į magistro studijas dalyvavo 190 stojančiųjų, buvo
pareikšti 229 pageidavimai studijuoti. Tarp stojančiųjų 100 buvo baigę
bakalauro studijas 2014 m., 20 – 2013 m., 6 – 2012 m., 10 – 2011 m.,
17 – 2010 ir anksčiau baigusieji. Stojančiųjų tarpe vyravo VDA bakalauro studijų absolventai, daugiausiai kitų mokyklų absolventai stojo į
Kultūros vadybos ir politikos (13 stojančiųjų iš VU, VGTU, VDU, LEU)
ir Dizaino vadybos programas. Į magistro studijas įstojo 137 vf ir 20 vnf
(11 – ne Lietuvos Respublikos piliečiai) studentų. Dėl skirtingo stojamojo balo sandaros stojamųjų rezultatus galime lyginti krypčių arba
programų grupėse. Pavyzdžiui, Dailės kryptyje aukščiausiu balu 39,4
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įstojo į Grafikos magistrantūros programą, mažiausiu – 33,84 – į skulptūros. Dizaino kryptyje aukščiausiu balu 39,59 įstojo į Vizualinio dizaino programą (Klaipėdoje), mažiausiu balu – 16,63 – į tą pačią Vizualinio dizaino programą. Įstojusių į Dailės istorijos ir teorijos programą
aukščiausias balas buvo 30, mažiausias – 25.
Mažėjantis konkursas į VDA magistro studijas skatina pergalvoti
Aukštųjų studijų fakulteto studijų programų turinį, studijų metodus,
studentų atrankos tvarką. Gausus magistro studijų nutraukimas įgalina
spręsti studijuojančių lūkesčių neatitikimo priežastis. Dauguma meno
srities studentų nutraukia studijas dėl nepakankamų gebėjimų parašyti
magistro baigiamojo darbo teorinę dalį. Tai skatina daryti išvadą, kad
bakalauro studijose studentams nebuvo suteikta pakankamai akademinio ir kūrybinio rašymo žinių ir įgūdžių. Taip pat verta pergalvoti praktinių ir teorinių pasirenkamųjų dalykų santykį, ieškoti priežasčių, kodėl
pasirenkamieji teoriniai dalykai studentų tarpe tapo nepopuliarūs. Taip
pat numatoma aktyvinti bendradarbiavimą su kolegijomis, kurių studentai galėtų sėkmingai studijuoti VDA magistrantūroje po papildomų
išlyginamųjų studijų. 2014 m. stojančiųjų tarpe yra tik vienas studentas
įstojęs po kolegijos studijų į Kultūros vadybos ir politikos programą.
Studentų, kurie keitė studijų programas meno studijų srityje, skaičius
Pirmosios ir antrosios pakopų studentai turi galimybę keisti savo
studijų programą į kitą, jeigu yra iš esmės įvykdę naujos pirmosios
pakopos ar antrosios pakopos studijų programos pirmojo semestro
reikalavimus.
Keisti studijų programą, neprarandant valstybės finansavimo,
galima toje pačioje studijų srityje. Tais atvejais, kai naujos studijų
programos norminė studijų kaina yra didesnė už esamos studijų
programos kainą, kainų skirtumą turi padengti programą norintis
keisti studentas.
2013–2014 mokslo metais 39 studentai pakeitė studijuojamas
studijų programas į kitas meno studijų srities programas.
Studentų, kurie keitė studijų programas meno studijų srityje, skaičius pateiktas
5 lentelėje prieduose.
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Trečioji pakopa (doktorantūra)
Konkursas į VDA doktorantūrą vyko vadovaujantis Senate patvirtinta Priėmimo į VDA doktorantūrą tvarka. Valstybės finansavimas doktorantūrai skiriamas atsižvelgiant į AM mokslo ir meno pasiekimus. 2014
m. rugsėjo mėnesį buvo priimti 11 doktorantų į valstybės finansuojamas
vietas ir 1 – į papildomą vietą, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.
Laipsnio nesuteikiančios studijos
2014 m. į VDA laipsnio nesuteikiančias pedagogines studijas įstojo
26 studentai, konkursinio stojimo aukščiausias balas buvo 9,41, žemiausias balas – 7,00. Paskutiniais metais stojančiųjų į Pedagogikos
programą skaičius nekinta, programa stojančiųjų tarpe yra populiari, o
baigusių gerai vertinama. Programoje dirba geriausi Lietuvos dailės ir
edukologijos specialistai. Pastebima, kad mažėja studentų, galinčių
studijuoti savo lėšomis.
Laipsnio nesuteikiančių studijų studentų dinamika 2012–2014 m.
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2.3. Studijų tarptautiškumas
Tarptautinių ryšių skyrius skleidžia informaciją akademijos bendruomenei apie galimybes studijuoti, atlikti praktiką, dėstyti bei stažuotis užsienyje, rasti partnerius tarptautiniam akademiniam bendradarbiavimui, koordinuoja VDA dalyvavimą akademinių mainų programose
(Erasmus+, Nordplus, valstybinės stipendijos), skirtose aukštojo mokslo
kokybės užtikrinimui, studentų, dėstytojų ir kito personalo mobilumo
skatinimui, daugiašaliam aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimui
tarpusavyje ir su verslo įmonėmis.
Išvykę VDA studentai dalinėms studijoms
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Atvykę mainų programų studentai

Studentų ir dėstytojų judumas
Akademinis mobilumas pagal Erasmus programą
Šiuo metu VDA turi pasirašiusi 127 tarpinstitucines sutartis su
Europos aukštosiomis dailės, dizaino ir architektūros mokyklomis
Erasmus+ programos finansuojamoms veikloms vykdyti.
2014 m. studijoms užsienyje pagal Erasmus programą (2014 m.
baigėsi LLP Erasmus ir prasidėjo Erasmus+ Erasmus programa)
užsienyje studijavo 59 VDA studentai, 13 išvyko Erasmus praktikai
bendram 36 mėnesių laikotarpiui. 2014 m. buvo gautos papildomos
lėšos studentų Erasmus praktikai, todėl lyginant su 2013 m. (8 studentai išvykę Erasmus praktikai) šio mobilumo dalyvių skaičius stipriai
išaugo, kaip ir išaugo išvykstančiųjų skaičius studijoms (2013 m. 48
VDA studentai studijavo užsienio mokyklose pagal Erasmus programą)
2014 m. birželio mėn. startavusi Erasmus+ programa atvėrė galimybės aukštųjų mokyklų absolventams išvykti Erasmus+ praktikai per
pirmus metus po studijų baigimo. Šia galimybe pasinaudojo 4 VDA
dizaino, menotyros ir keramikos bakalauro studijų absolventės.
Per tą patį 2014 m. laikotarpį VDA pagal Erasmus programą
studijavo 33 užsienio studentai (29 Vilniaus, 1 Kauno, 1 Klaipėdos
ir 2 Telšių fakultetuose). Nors atvykusiųjų skaičius buvo 15 studentų
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mažesnis nei 2013 m. (didele dalimi tą įtakojo įvykiai Ukrainoje),
tai buvo pirmi metai VDA istorijoje, kai visi fakultetai ne tik išsiuntė,
bet ir priėmė studijoms Erasmus studentus. Tai buvo vienas iš Tarptautinių ryšių skyriaus tikslų ir ateityje bus siekiama ir toliau jį nuosekliai
įgyvendinti.
Studentų judumas pateikiamas 6 lentelėje prieduose.

2014 m. per Erasmus programą 10 dėstytojų buvo išvykę dėstyti
ir 37 VDA darbuotojai stažavosi užsienio aukštosiose dailės ir dizaino
mokyklose bei įmonėse, buvo išvykę į konferencijas ar tarptautinius
mokyklų tinklų susitikimus.
25 dėstytojai buvo atvykę dėstyti ar mokymams į VDA pagal
Erasmus programą.
Personalo judumas pateikiamas 7 lentelėje prieduose.

Išvykstančio personalo judumas
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Atvykstančio personalo judumas

Akademiniai mainai pagal Nordplus programą
Nuo 2008 m., Lietuvai tapus Nordplus programos dalyve, VDA,
priklausydama Šiaurės ir Baltijos šalių meno ir dizaino mokyklų tinklams KUNO ir Cirrus, gali gauti finansavimą iš Nordplus programos
studentų dalinėms studijoms Šiaurės ir/ar Baltijos šalyse.
2014 m. su Nordplus stipendijomis (koofinansuojant jas lėšomis iš
valstybės biudžeto, kad Nordplus stipendijos būtų tokio pat dydžio kaip
Erasmus) Šiaurės ir Baltijos šalyse studijavo 2 VDA studentai, Nordplus
praktiką atliko 2 VDA studentai, KUNO ”express“ kursuose (trumpalaikis mobilumas) Šiaurės ir Baltijos aukštosiose dailės mokyklose
dalyvavo 7 VDA studentai, 7 užsienio studentai buvo atvykę į KUNO
“express” kursus organizuotus VF Tekstilės, Grafikos ir KF Tekstilės
katedrų.
3 VDA dėstytojai buvo išvykę dėstyti ir 9 buvo atvykę į VDA (dažniausiai į prof. H. B. Andersen vedamus seminarus MA studentams)
pagal Nordplus programą.
Akademinis mobilumas pagal kitas programas
Studentė iš Meksikos Monterrey universiteto pavasario semestre
studijavo VF Dizaino katedroje pagal dvišalę bendradarbiavimo sutartį.
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Laimėję valstybinęs stipendijas 4 VDA studentai rudens semestrui
buvo išvykę dalinėms studijoms į Lenkijos, Latvijos ir Izraelio aukštąsias
dailės ir dizaino mokyklas.
Iš viso per 2014 m. 80 (65 studijoms ir 15 praktikai) studentų,
4 VDA absolventai bei 50 VDA darbuotojų dalyvavo akademiniame
mobilume.
Tarpininkaujant Tarptautinių ryšių skyriui 2014 m. į BA nuolatines
studijas buvo priimtas 1 studentas iš Nigerijos ir 7 studentai iš Graikijos, Moldavijos, Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos į MA nuolatines
studijas. 2 iš jų laimėjo LR paramą stipendijai ir išmokai visai MA
studijų VDA kainai padengti.
Per Švietimo mainų paramos fondo (ŠMPF) vykdomą „Paramos
užsieniečiams dėstytojams, atvykusiems dėstyti Lietuvos aukštosiose
mokyklose“ programą buvo gautas finansavimas 15 (atvyko 13) kviestinių dėstytojų ir/ar pasaulinio lygio menininkų vizitams VDA. Marian
Liebmann (Didžioji Britanija), Aistė Ramūnaitė (Didžioji Britanija),
Sergei Isupov (JAV), Algimantas Bublys (JAV), Frederik de Bleser
(Belgija), Gunter Selichar (Vokietija), Alex Kanevsky (JAV), Nathan
Jurevičius (Kanada), Silvia Sfligiotti (Italija), Aki Heikki Juhani Salovaara (Suomija), David Carson (JAV), Davida Kidd (Kanada), Freddie
Robins (Didžioji Britanija) vedė paskaitas, kūrybines dirbtuves pagal
VDA vykdomas studijų programas Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos
fakultetuose.
Užsieniečių dėstytojų vizitams įgyvendinimui buvo panaudota
ŠMPF skirta 98 586,18 Lt parama ir 45 984,91 Lt VDA nuosavų lėšų.
Tinklai ir asociacijos, kuriose dalyvavo VDA:
ELIA – Europos meno institucijų lyga;
CUMULUS – tarptautinis dizaino ir dailės aukštųjų mokyklų
tinklas;
KUNO – Šiaurės ir Baltijos šalių dailės akademijų tinklas;
Cirrus – Šiaurės ir Baltijos šalių dailės ir dizaino mokyklų tinklas;
ArcInTex – tarptautinis architektūros, interaktyvaus dizaino ir
tekstilės švietimo tinklas.
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2014 m. Akademijos dėstytojai dalyvavo metinėje KUNO tinklo
konferencijoje, vykusioje Karališkoje Danijos dailės akademijoje Kopenhagoje, Cirrus tinklo susitikime Konstfak universitete Stokholme,
Švedijoje, Cumulus konferencijoje Aveiro universitete Portugalijoje,
ArcInTex tinklo metinėje konferencijoje Eindhoveno Technikos Universitete, Olandijoje.
Kita veikla
Atsiskaityta Švietimo mainų paramos fondui už 2013–2014 mokslo
metų LLP/Erasmusprogramos įgyvendinimą bei gautų lėšų (iš valstybės
biudžeto – 76 000 Lt, iš Europos komisijos – 459 119 Lt, iš ESF – 153
712 Lt ) panaudojimą;
Vykdomi tarpiniai ir galutiniai statistiniai bei finansiniai atsiskaitymai už akademiniammobilumui remti skirtas lėšas iš EK, valstybės
biudžeto, ESF.
Skelbiami ir įgyvendinami vieši Erasmus ir Nordplus studijų (vasario
mėn.), praktikų (balandžio mėn.) ir personalo mobilumo (rugsėjo–spalio mėn.) konkursai.
2.4. Studijų kokybės vadyba ir jos stebėsena.
Studijų programų atnaujinimas, akreditacija
Studijų kokybės stebėsena
Aktyviai dirbta po 2012 m. VDA institucinio išorinio vertinimo
sudarytoje grupėje ir organizuotas susitikimas su SKVC atstovais;
aptartas tolesnės veiklos planas keleriems metams.
Teikti siūlymai VDA Projektų skyriui siekiant įtraukti VDA į ES
finansuojamų projektų kūrimą: VDA darbuotojų žinių, įgūdžių ir
kompetencijos ugdymas; VDA vidinės studijų kokybės sistemos tobulinimas; Mokymosi visą gyvenimą sistemos tobulinimas VDA, efektyvinant Atvirosios dailės, dizaino ir architektūros mokyklos veiklą.
Vykdant studijų kokybės stebėseną VDA fakultetuose 2014 m. vyko
administracijos, dėstytojų ir studentų pokalbiai, susitikimai, studentų
apklausos ir diskusijos.
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Remiantis SKVC rekomendacijomis ir siekiant, kad tolesnės veiklos
planų sudarymas padėtų studijų programų vykdytojams tikslingai
planuoti savo veiklą akreditacijos laikotarpiu ir imtis tinkamų veiksmų
privalumams vystyti bei trūkumams šalinti, VDA inicijuotas ir pradėtas
studijų programų tobulinimo tolesnės veiklos planų rengimas.
Dalyvauta Studijų grupės darbe (I ir II pakopos studijų baigiamojo
darbo rekomendacijų projektų rengimas, Neformaliuoju ir savaiminiu
būdu įgytų mokymosi pasiekimų bei kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašo projekto rengimas, VDA studijų programų vykdymo optimizavimo strategijos svarstymas ir kt.), Kauno fakulteto Metodinės komisijos veikloje, dalyvauta Rektorato, Senato, fakultetų, katedrų
posėdžiuose, viešinta VDA veikla (2014 m. sausio mėn. vyr. specialistė
I. Liaukonienė Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos bendruomenei pristatė fakultete vykdomas studijų programas bei konsultavo
besidominčiuosius studijomis).
Studijų kokybės skyrius organizavo seminarą VDA dėstytojams Studentų pasiekimų vertinimas ir įsivertinimas; lektorė – doc. dr. G. Žibėnienė (MRU) (2014.04.10).
Skyriaus darbuotojos dalyvavo studijų kokybę bei jos užtikrinimo
problematiką analizuojančiuose seminaruose ir konferencijose:
Erasmus+ programos galimybės, Bolonijos proceso įgyvendinimo
progresas ir kylantys iššūkiai, Pedagoginių studijų programų kokybės
gerinimas per tolesnę veiklą, Effective Internal Quality Assurance:
Meaningful involvement of the Stakeholders; dalyvauta projekto Studijų
prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams
mokymuose.
Studijų programų atnaujinimas, akreditacija
2014 m. rengiant savianalizės suvestines teiktos konsultacijos
komitetams studijų programų padaliniuose. Koordinuotos 14 studijų
programų vertinimo procedūros, studijų programų vertinimo komisijų
vizitai VDA.
2014 m. vertintų ir akredituotų studijų programų sąrašas pateikiamas 8 lentelėje
prieduose.
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Dauguma studijų programų įvertinta puikiai ir akredituota 6 metams – 71 %; įvertinta gerai ir akredituota 3 metams – 29 % studijų
programų.
Studijų kokybės skyrius parengė tipinius I ir II pakopos studijų
programų savianalizės suvestinių rašymo pavyzdžių paketus, taip pat
organizavo seminarą VDA studijų programų savianalizės suvestinių
rengėjams Suvestinių kokybės rodikliai.
2.5. Mokymasis visą gyvenimą
Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla
2014 m. buvo ir toliau plėtojama Atvirosios dailės dizaino ir architektūros (ADDA) mokyklos veikla. Joje mokėsi 457 asmenys: 17
studentų – Dailės edukaciniame centre ir 425 asmenų – papildomo
ugdymo užsiėmimuose (parengiamuosiuose kursuose – 420 studentai,
meno terapijos – 16). Mokykloje dirbo 68 dėstytojai. 46 mokytojai
(iš 11 mokyklų) padėjo atlikti pedagogines praktikas. Pasirašytos naujos
9 bendradarbiavimo sutartys.
Papildomo ugdymo užsiėmimai vyko Kaune ir Klaipėdoje, Visagine.
2012–2014 m. iš 517 asmenų, lankiusių papildomo ugdymo užsiėmimus, į VDA įstojo 228 studentai, 91 asmenys papildomo ugdymo
užsiėmimus lankė savo malonumui. Iš visų norinčių stoti į VDA ir
lankančių ADDA mokyklos papildomo ugdymo užsiėmimus į VDA
įstojo 44 proc.
ADDA mokykla išsilaiko iš savo gaunamų lėšų.
ADDA veikia tęstinės Dailės edukacijos studijos, skirtos baigusiems
ir studijuojantiems VDA ir norintiems įsigyti dailės pedagogo kvalifikaciją, Architektūros, Dailės istorijos ir teorijos, Dizaino, Fotografijos ir
medijų meno, Grafikos, Grafinio dizaino, Interjero dizaino, Kaligrafijos
ir šrifto meno, Keramikos, Kompiuterinės programos „Corel draw“,
Kostiumo dizaino, Meno terapijos metodų taikymo, Piešimo, Skulptūros, Tapybos, Tekstilės neformalaus ugdymo programos. ADDA mokyklos lankytojai – būsimieji studentai, norintys pasiruošti stojamiesiems
egzaminams į Dailės, Dizaino, Fotografijos ir medijų meno kryptis,
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įvairių sričių specialistai, keliantys savo kvalifikaciją ir gilinantys savo
profesines kompetencijas, meno mėgėjai.
ADDA veikianti neformalaus ugdymo programa „Meno terapijos
metodų taikymas sveikatos priežiūros sistemoje“ suteikti profesionaliam
menininkui žinių ir įgūdžių reikalingų taikyti meno terapijos metodus
bendradarbiaujant komandoje su sveikatos priežiūros specialistais.
Programoje supažindinama su meno terapijos sveikatos priežiūros
sistemoje ištakomis bei taikymu Lietuvoje, praktiškai dirbama su meno
terapijos metodų kūrimu, taikymu ir įvertinimu, įgyjama žinių apie
sveikatą ir jos stiprinimą, pasitelkiant kūrybos ir meno priemones,
suteikiama žinių apie šiuolaikinę ligų ir negalių sampratą, reabilitacijos,
sveikatos stiprinimo ir prevencijos pagrindus, sveikatos biologinius,
psichologinius ir socialinius rizikos veiksnius, santykius su sveikatos
problemų turinčiu žmogumi (klientu), darbą komandoje su sveikatos
priežiūros specialistais.
Kartu su partneriais prisidėjome tobulinant LR Sveikatos apsaugos
ministro įsakymą dėl „Profesinių kvalifikacinių reikalavimų meno
terapeutui aprašo“, kuriuo Meno terapijos metodų taikymo kursai
įrašyti kaip viena iš meno terapeuto kvalifikaciją suteikiančių programų.
Kartu su VšĮ Psichikos sveikatos iniciatyva įgyvendintas pilotinis
projektas studentams ir darbuotojams „Psichikos sveikatos mokykla“.
ADDA Vilniuje dirba 8 etatiniai darbuotojai, 29 dėstytojai veda
neformalaus ugdymo dalykus. ADDA mokyklos dėstytojai sistemiškai
tobulino savo profesines kompetencijas.
2014 m. ADDA mokyklos Kauno skyrius surinko rekordinį dalyvių
skaičių – iki 100, nors šis dydis labai pulsuojantis dėl mobilios, lanksčios priėmimo į kursus sistemos. Vien parengiamuosiuose kursuose mokėsi iki 80 mokinių, mokykloje dirbo 12 fakulteto dėstytojų. Paklausiausios mokymo programos: Dizaino, Taikomosios grafikos, Architektūros,
Bendroji kompozicija, Tapyba, Piešimas. Mokyklos įkūrimas akivaizdžiai
pasiteisina, net 43 % 2014 m. įstojusių ir studijuojančių VDA KF yra
ADDA mokyklos mokiniai. Mokykla turi erdvės plėstis ir vystytis.
Būtų labai paklausūs Juvelyrikos kursai suaugusiems, Dailės (piešimo,
tapybos, lipdybos) mokymo programos jaunesnių klasių moksleiviams.
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ADDA taikomi adekvatūs ir šiuolaikiški studijų ir vertinimo metodai, dėstytojai gali vesti užsiėmimus užsienio kalbomis, vyksta kryptingas dalykinių kompetencijų tobulinimas(is). Vertindami savo veiklas
ADDA mokyklos darbuotojai ketina siekti aktyvesnio tarptautinio
bendradarbiavimo, aktyviau bendradarbiauti su socialiniais dalininkais,
didinti mokinių skaičių, ieškoti naujų projektinės veiklos galimybių,
rengti neformalaus švietimo programas, įsijungti į trečio amžiaus
universitetų veiklas, išleisti Piešimo įvado knygą.
VDA Atvirosios dailės, dizaino ir architektūros mokyklos statistika 2012–2014 m.
pateikiama 9 lentelėje prieduose.

Dailės edukacinis centras
Dailės edukaciniame centre 2014 m. buvo tęsiama nuo 2012 m.
ištęstine forma vykdoma akredituota laipsnio nesuteikianti studijų
programa Pedagoginės studijos (patvirtinta 2012.05.11; Nr.SV2-179).
Pedagoginių studijų programos tikslas – parengti mokytojus, gebančius
taikyti edukacines žinias pedagoginėje praktikoje ir savarankiškai plėtoti
turimas žinias; gebančius atlikti pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimus
ir jais remtis nuolat besikeičiančioje edukacinėje aplinkoje; gebančius
dirbti dalyko mokytojais ir atlikti su pedagogine veikla susijusias
funkcijas įvairių tipų bendrojo lavinimo pagrindinėse ir vidurinėse
mokyklose, taip pat dirbti pagal neformaliojo ugdymo programas.
Programoje 2014 m. studijavo 44 studentai (iš viso 32 valstybės
finansuojamos vietos): 2013 m. įstoję ir studijas tęsiantys 24 studentai
ir 2014 m. į programą įstojusių 20 studentų. 2014 m. baigiamuosius
projektus atgynė ir pedagoginę kvalifikaciją įgijo 22 studentai (1 – pertraukė studijas, 1– nutraukė studijas).
2014 m. sistemingai siekta užtikrinti studijų programos Pedagoginės
studijos kokybę: koordinuotas personalo – dėstytojų, praktikų vadovų,
mentorių – kvalifikacijos kėlimas, praktikų organizavimo strategija, kuriami būtini studijų kokybės užtikrinimui dokumentai; siekiant programos
akreditavimo pratęsimo ir išorinio vertinimo procedūros 2015 metais,
parengta studijų programos savianalizės suvestinė ir priedai.
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Programoje 2014 m. dirbo: VDA nuolatiniai darbuotojai
(doc. dr. Vitalija Gražienė, lekt. Edita Kavaliauskienė, doc. dr. Sigita
Saulėnienė), pagal autorines sutartis – lekt. Genutė Petronienė, prof.,
hab.dr. Vilija Targamadzė (VU), prof., hab.dr. Liuda Radzevičienė
(ŠU), lekt. Jolita Kutkaitytė, Sigita Leistrumienė (Vilniaus kolegija)
dėstė mokytojai ekspertai (Irena Staknienė, Marius Narvilas).
2014 m. programoje dėstė vizituojantis dėstytojas Leif Tvilum (Danija).
Taip pat programoje dėsto kviestiniai profesoriai hab. prof. dr. Adam
Maj (Edukologijos pagrindai), prof. Leif Tvilum (Ugdymo filosofija).
Praktikoms vadovavo: doc. dr. Sigita Saulėnienė, Romualdas Karpavičius,
Judita Brazauskienė, Irena Staknienė, taip pat vadovai užsienio šalyse:
Anne Durigen (Vokietija), Adam Maj (Lenkija)). Su studentais dirbo
19 mentorių.
2014 m. organizuojant pedagogines praktikas, aktyviai remtasi socia
linių dalininkų patirtimi. Bendradarbiauta remiantis dvylika 2012 ir
2013 m. pasirašytų sutarčių; 2014 m. pasirašytos 5 naujos sutartys: tarp
VDA ir Bautzeno Marijos Montesori pagrindinės mokyklos (Vokietija)
bei Radomo Šv. Pilypo Neri katalikiškos gimnazijos ir licėjaus (Lenkija),
taip pat tarp VDA ir Eitminiškių vidurinės mokyklos, Lietuvos kurčiųjų
ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro, Klaipėdos Simono Dacho progimna
zijos. Bendradarbiauta ir su UNIKON tinklo aukštosiomis mokyklomis.
Studijų programos komitetui siekiant optimalaus programos tarptautiškumo 2014 m. rudenį 4 programos studentai vyko į papildomą –
penktąją – praktiką Vokietijoje ir Lenkijoje; dėstytojai dalyvavo Comenius
Association (European network of teacher training institutions) veikloje,
buvo ATEE (Association for Teacher Education in Europe) nariai.
2014 m. kitose užsienio aukštosiose mokyklose dėstė, stažavosi, dalyvavo projektuose, pranešimus konferencijose skaitė, dalyvavo tarptautinių
profesinių asociacijų veikloje dauguma programos dėstytojų; dėstytojų
judumas, įvairi tarptautinė veikla susijusi su dėstomo dalyko specifika,
dėstytojų akademinių interesų kryptimi.
2014 m. VDA biblioteka įsigijo 24 pavadinimų pedagogikos tematikos leidinių; dabar bibliotekoje yra 46 pavadinimų 141 vnt. pedagogikos
tematikos leidinių, dalis iš jų yra pagrindinės mokyklos dailės ir techno-
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logijų mokymo vadovėliai ir mokytojo knygos. 2014 m. ADDA mokykla
persikėlė į naujas patalpas, todėl pagerėjo studijų sąlygos.
Pedagoginių studijų studentų dinamika pateikiama 10 lentelėje prieduose.

2.6. Dizaino inovacijų centras
2014 m. Dizaino inovacijų centro (DIC) darbuotojai organizavo,
vykdė ir koordinavo Projektą Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-006 „Žinių
ir inovacijų perdavimo plėtra bei tyrėjų kompetencijų didinimas kūrybinių industrijų ir dizaino srityje“. Pagal projektą buvo vykdomos šios
veiklos: anglų kalbos kursai, kūrybinės dirbtuvės ir pratybos („Graphical Engineering“ lektorius Daniel Kohler), 2 darbuotojų komandiruotė
į „Stockholm Furniture and Light Fair“, 5 darbuotojų komandiruotė į
„Salone Internazionale del Mobile“ (Milanas), Kūrybinės pratybos
„How can wood be soft?“ (Lektorius Hans Sandgren Jakobsen), Kūrybinės pratybos „Design values“ (Lektoriais Lucas Verweij, olandų
dizaino kritikas ir mąstytojas, ir Moritz Grund, Tvaraus dizaino centro
Berlyne įkūrėjas, dizaino kritikas), Kūrybinės dirbtuvės „Type design
workshop „What‘s up“ (Lektorius Sami Kortemaki), 1 000 vnt. tiražu
lietuvių ir anglų kalbomis išleistas leidinys „Žinios ir inovacijos kūrybinėse industrijose“.
DIC administruoja 3 projektus, finansuojamus pagal MITA priemonę „Inočekiai LT“, kurių bendra vertė 12 771,96 Eur.
Informacija apie 2014 metų administruojamus projektus „Inočekiai LT“ pateikiama
11 lentelėje prieduose.

Vykdomi projektai su verslo subjektais. 2014 m. buvo įgyvendinti
2 projektai su UAB „Rubineta“, tarpininkauta tarp dizainerio Moses
Kang ir UAB „ELDES“.
Dizaino inovacijų centro darbuotojai teikė paraiškas MITA ūkio
subjektų MTEP užsakymams skatinti skirtoms lėšoms gauti. DIC
darbuotojai parengė ir MITA pateikė 4 paraiškas. Dvi paraiškos buvo
patenkintos, VDA Grafinio dizaino katedrai buvo skirta 11 815 Lt,
KF – 17 655,73 Lt.
Duomenys apie DIC teiktas paraiškas ir gautas lėšas pateikti 12 lentelėje prieduose.
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DIC inicijavo ir organizavo projektus:
„Lietuvos dizaino sektoriaus plėtros galimybių studija“. Galimybių
studijos tikslas yra reformuoti ir demokratizuoti Lietuvos dizaino
politiką ir jos įgyvendinimą. Įgyvendinant projektą, buvo suorganizuoti
tris susitikimai su tikslinėmis grupėmis (akademinė bendruomenė,
dizaineriai, verslo sektorius). Projekto rezultatas: parengta galimybių
studija, apimanti esamos situacijos analizę, kiekybinių duomenų analizę,
veiksmų planą ir rekomendacijas. Projektas finansuotas Lietuvos
kultūros tarybos lėšomis. Projekto partneriai – Lietuvos inovacijų
centras;
„Vilniaus dailės akademijos kūrybinės veiklos rezultatų komercinimo
ir žinių bei technologijų perdavimo galimybių studijos rengimas“.
Projekto tikslas yra sukurti prielaidas Vilniaus dailės akademijai stiprinti
ir sistemingai bei nuosekliai vykdyti MTEP rezultatų komercinimo ir
žinių bei technologijų perdavimo veiklas. Projekto rezultatas yra parengta Vilniaus dailės akademijos kūrybinės veiklos rezultatų komercinimo
ir žinių bei technologijų perdavimo galimybių studija. Projektas finansuotas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros lėšomis;
Tradiciškai DIC studijų metų pabaigoje organizuoja konkursą ir
parodą „Jaunojo dizainerio prizas 2014“. 2014 m. sulaukta 80 dalyvių
paraiškų. Komisija atrinko 20 geriausių darbų, iš kurių surengta paroda.
Parodą aplankė 2406 lankytojai. 2 000 vnt. tiražu išleistas konkurso
katalogas lietuvių ir anglų kalbomis;
Organizuotas VDA studentų darbų ekspozicijos „Young Lithuanian
Designers“ pristatymas Londono dizaino festivalyje. Ekspozicijos
trukmė ir vieta: 2014 m. rugsėjo 15–21 d. Lietuvos Respublikos ambasados Londone patalpose. Ekspozicijos dalyviai – konkurso „Jaunojo
dizainerio prizas 2014“ laureatai. Ekspoziciją Londone per savaitę
apsilankė apie 360 lankytojų. Projekto partneris – Lietuvos Respublikos
ambasada Jungtinėje Karalystėje;
DIC organizavo Jaunųjų lietuvių dizainerių platformos „Kūrybinė
destrukcija“ pristatymą tarptautinėje parodoje „Baldai 2014“ Lietuvos
parodų ir kongresų centre LITEXPO. Platforma „Kūrybinė destrukcija“ yra meno ir dizaino laboratorija, jaunųjų dizaino kūrėjų objektų ir
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idėjų eksponavimo erdvė. Platformoje buvo eksponuoti 43 jaunųjų
kūrėjų naujausi darbai produkto dizaino, grafinio dizaino, grafikos,
tekstilės srityse;
Kartu su platforma „5/5“ DIC organizavo renginį „Dizaino šnekos“
tarptautinėje parodoje „Baldai 2014“ Lietuvos parodų ir kongresų
centre LITEXPO. Renginys vyko 2014 m. kovo 21–23 d. Renginys
„Dizaino šnekos“ – tai dizaino diskusijų, keitimosi idėjomis, žiniomis
ir patirtimi platforma, t. y. susitikimų, bendravimo ir pokalbių erdvė.
Renginyje pranešimus skaitė Piet Hein Eek (Nyderlandai), Lucas
Verweij (Vokietija), Hans Sandgren Jakobsen (Danija). Renginyje taip
pat prisistatė 9 Lietuvos dizaineriai;
Kartu su Dizaino katedra DIC organizavo projektą „Tarptautinės
kūrybinės pratybos Nidos meno kolonijoje“. Projekto metu vyko
tarptautinės kūrybinės pratybos, skirtos Eindhoveno dizaino akademijos
(Nyderlandai) ir VDA Dizaino katedros studentams. Kūrybinių pratybos vyko Nidoje ir Vilniuje. Kūrybinių pratybų rezultatai buvo pristatyti
VDA patalpose ir vyko savaitės trukmės ekspozicija. Kūrybines pratybas
vedė Eindhoveno dizaino akademijos dėstytojas Koen Kleijn. Kūrybinių
pratybų trukmė: 2014 m. liepos 18 d. – rugpjūčio 6 d. Projektas buvo
finansuotas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis;
Dizaino pristatymo renginyje Kopenhagoje „Design Drops“, kuris
vyko 2014 m. spalio 1–5 d. DIC pristatė Viliaus Dringelio projektą
„Garnys“. Projekto partneris – UAB „March design“.
DIC darbuotojai parengė ir LKT pateikė 7 paraiškas.
2.7. Studentų įsidarbinimas ir bendradarbiavimas
su socialiniais partneriais
Šis rodiklis VDA IPS stebėsenoje bus naudojamas kuomet bus
įdiegta 2014 m. pradėta rengti VDA akademinė grįžtamojo ryšio
sistema, patvirtinus jos aprašą. Šiuo metu duomenys yra renkami
katedrose, tačiau nėra atliekama sisteminė apibendrinta jų analizė.
Darbo biržos ir valstybinės mokesčių inspekcijos teikiami duomenys
pilnai neatspindi absolventų įsidarbinimo situacijos, nes nemaža dalis
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absolventų pradeda profesinę veiklą meno ir meno tyrimų bei vadybos
srityje ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Dalis absolventų dirba tarptautiniuose projektuose, konkurso būdu gauna tarptautines stipendijas
jauniems kūrėjams.
2.8. Studentų skatinimas ir parama
Akademijoje studentams skiriamos šios finansinės paramos rūšys:
skatinamoji stipendija, vienkartinė stipendija, vardinė stipendija,
doktoranto stipendija. Šių stipendijų skyrimo tvarką nustato VDA
stipendijų nuostatai.
2014 m. pavasario semestre 79 studentai gavo socialines stipendijas
(57 – socialinę, 12 – neįgaliųjų ir 10 – našlaičio pašalpą). Papildomame
etape dar 7 studentams buvo skirta socialinė pašalpa. Rudens semestre
socialines stipendijas gavo 73 studentai (52 – socialinę, 10 – neįgaliųjų
ir 11 – našlaičio pašalpą). Papildomame etape paramą gavo dar 8 studentai – skirtos 5 socialinės ir 3 neįgaliųjų pašalpos.
Vardinės stipendijos
VDA studentų meniniai ir kiti pasiekimai gali būti įvertinti vardinėmis stipendijomis. VDA yra pasirašiusi 9 paramos sutartis su studentus
remiančiais fiziniais ir juridiniais asmenimis. 2014 m. 5 stipendijas skyrė
Carol Martin Gruodis atminimo švietimo fondas, 1 – Ary Stillman fondas, 2 studentai konkurso būdu laimėjo Prezidento Antano Smetonos
vardines stipendijas, 4 premijas skyrė Žilvinas Kvietkus, 3 studentams
skirtos Algimanto Švėgždos vardo premijos, 1 – Vienožinskio vardo
premija, 2 premijas skyrė Dalia ir Gintaras Gruodžiai, 1 – A. ir A. Tamošaičių fondas, 1 – prof. Vytauto Jurkūno atminimo fondas, 2 – Danutė ir Juozapas Budrikiai.
VDA vardinės stipendijos:
• Carol Martin Gruodis atminimo švietimo fondo stipendija vienam
semestrui, 5 bakalauro studijų studentai gauna po 140 USD 5 semestro
mėnesius;
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• Dalios ir Viktoro Gruodžių 500 litų stipendija už metų nuopelnus
IV kurso studentui;
• Justino Vienožinskio premija – nemokama 1 mėn. rezidencija
Nidos meno kolonijoje tapybos specialybės studentui;
• Ary Stillman 2000 JAV dolerių stipendija studentui, besidominčiam moderniuoju XX amžiaus vidurio Europos ir JAV menu;
• Prezidento A. Smetonos stipendija humanitarinių mokslų ir meno
studijų atstovams.
• A. ir A. Tamošaičių 400 Lt stipendija skiriama studentui už etnokultūros interpretacijas šiuolaikiniame mene.
Vardinių stipendijų gavėjų sąrašas pateiktas13 lentelėje prieduose.

Paskolos
2014 metais 118 VDA studentų gavo valstybės remiamas paskolas.
86 – Vilniaus ir Aukštųjų studijų fakultetų studentai, 19 – Kauno, 6 –
Klaipėdos, 7 – Telšių fakulteto studentai. Didžioji paskolų dalis buvo
skirta studijų kainai sumokėti (80 paskolų).
2.9. Rotacija ir studijų kainos kompensavimas
VDA kas vienerius studijų metus po pavasario semestro peržiūri
studijų rezultatus. Jei valstybės finansavimą gaunančio studento balų
vidurkis būna daugiau kaip 20 proc. žemesnis už bendrą kurso vidurkį,
studijų krepšelio jis netenka. Studijų krepšelis atitenka geriausiai
besimokančiam ir iki tol už studijas mokėjusiam bendrakursiui.
2014 metais tik 1 Interjero dizaino II k. studentas prarado valstybės
finansavimą, tai rodo, kad rotacijos principai ir numatyti kriterijai
neveikia, neatitinka tikrovės.
2014 m. studijų įmokos buvo kompensuotos 53 VDA studentams.
2014 m. studijų įmoką pagal studijų rezultatus buvo galima kompen
suoti 77 studentams: 4 Architektūros, 2 Vadybos, 7 Menotyros, 27 Dailės, 30 Dizaino, 7 Fotografijos ir medijų meno krypties studentams, bet
ne visi studijavusieji atitiko kriterijus, numatytus Mokslo ir studijų
įstatymo 71 str., LR Vyriausybės 2010 10 20 nutarimu Nr. 1504.
Duomenys apie skirtas socialines stipendijas pateikti 14 lentelėje prieduose.
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VDA anksčiau studijavusieji 2014 m. pateikė reikiamus dokumentus, sulaukė teigiamą sprendimą dėl sumokėtos už studijas kainos
kompensacijos skyrimo. Nutarimus priėmė ir kompensacijas išmokėjo
Valstybinis studijų fondas 53 asmenims, suma kurią atgavo studijavusieji siekė 845,507 Lt 30 cnt.
Duomenys apie suteiktas paskolas pateikti 15 lentelėje prieduose.

2.10. Absolventai
2014 m. VDA baigė 323 bakalauro studijų studentai. Daugiausiai
studentų baigė studijas Vilniaus fakultete – 237, Kauno fakultetas
išleido 52, Telšių – 24, Klaipėdos – 10 bakalaurų. Daugiausiai absolventų baigė Architektūros programas – 68 (Vilniuje – 48, Kaune – 20
studentų) ir Dizaino programas – 46 (Vilniuje – 23, Telšiuose – 18,
Kaune – 5 studentai).
II pakopos (magistro studijas) baigė 113 absolventai. Magistro
studijos vyko Aukštųjų studijų fakultete Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
Daugiausiai magistrų baigė Pastatų architektūros Vilniuje ir Kaune
(16), Kultūros vadybos ir kultūros politikos (12) ir Tapybos programas
Vilniuje ir Kaune (12).
III pakopos studijas (doktorantūrą) baigė 4 doktorantai. VDA
Doktorantūros skyriuje 2014 m. buvo sėkmingai apgintos 4 disertacijos
humanitarinių mokslų menotyros kryptyje.
Laipsnio neteikiančias Pedagogines studijas baigė 22 studentai.
Duomenys apie I pakopos absolventus pateikiami 16 lentelėje prieduose.
Duomenys apie II pakopos absolventus pateikiami 17 lentelėje prieduose.
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Vilniaus dailės akademijos absolventai 2011–2014 m.

2.11. Studijų aplinkos gerinimas. Studijų infrastruktūra
Studijų aplinkos gerinimui buvo naudojamos Studijų veiklos ir Studijų aprūpinimo fondų ir kitų finansavimo šaltinių lėšos. Studijų veiklos
fondą 150.000 Lt (43.443 Eur) sudaro biudžetinės lėšos, naudojamos
sistemingai vykdomoms bendroms VDA ir VF studijų reikmėms – informacinės studijų sistemos aptarnavimui, diplomų ir priedėlių spausdinimui, studijų mugių išlaidoms, dailėtyros programos tarptautinei
praktikai, dėstytojų komandiruotėms, studentų kelionei į tarptautinę
Berlyno meno bienalę, dizaino krypties studentų geriausių darbų
prisistatymui Londono dizaino mugėje, programų savianalizės aprašų
vertimui į anglų k, absolventų baigiamųjų darbų recenzentų paslaugoms
apmokėti ir kt.
Studijų aprūpinimo fondą 450 000 Lt (130 329,01 Eur) sudaro
nuosavos lėšos, skirstomos vadovaujantis Studijų aprūpinimo grupės
susirinkimų sprendimais, užfiksuotais susirinkimų protokoluose.
2014 m. lėšos buvo panaudotos:
110 000 Lt Meno ir dizaino laboratorijai (prekės ir paslaugos);
150 000 Lt padalinių poreikiams pagal studentų skaičių (tame tarpe
Vilniaus ir Aukštųjų studijų fakultetų dekanų fondai po 7000 Lt);
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5 000 Lt UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedros
organizuotai tarptautinei praktikai;
185 000 Lt Kompiuterinių klasių 205 (Maironio g. 6 ) 419 (Malūnų g. 5) įrengimui.
2014 m. VDA VF studijų aprūpinimo grupė nusprendė nuosavas
lėšas studijų proceso tobulinimui skirti 419 (VDA Naujieji rūmai,
Malūnų g. 5) ir 205 (Senieji rūmai, Maironio g. 6) informacinių
technologijų auditorijų atnaujinimui. 419 auditorijai buvo nupirkti
10 vnt. Mac OS X 10,9 “Mavericks” stacionarūs kompiuteriai, piešimo
planšetė, projektorius, projektavimo užduotims reikalingas programinės
įrangos paketas. 205 (Senieji rūmai, Maironio g. 6) auditorijai buvo
nupirkti 11vnt. CPU stacionatūs kompiuteriai, projektorius, projektavimo užduotims reikalingas programinės įrangos paketas. Taip pat buvo
atnaujinti abiejų auditorijų baldai.
Įrengtos 2 modernios kompiuterinės klasės su naujausia programine
įranga.
Gotikinėje salėje atnaujinta garso įranga.
Siekiant padidinti informacinės sistemos našumą, supaprastinti
vartotojų administravimą, priežiūrą, bei kontrolę buvo atnaujinta ir
praplėsta tinklinė infrastruktūra:
Pakeistas, turintis itin aukštą našumą, centrinis maršrutizatorius
skirtas apdoroti internetinį srautą. Internetinis duomenų perdavimo
greitis visoje akademijoje padidėjo 10 kartų;
Pakeistas centrinis komutatorius į žymiai našesnį;
VDA Senuosiuose rūmuose Maironio g. 6 buvo įrengtos bevielio
ryšio stotelės, palaikančios 802.11a/g/n standartus, įgalinančios prisijungti prie bevielio tinklo naudojant daugiau Wi-Fi įrenginių. Dabar
bevielis tinklas apima apie 85% pastato.
Celėse Malūnų g. 5 taip pat įvestas bevielis ir vielinis internetinis ryšis.
Išskirtinis dėmesys, pritaikant studijų aplinką naujiems mokymo ir
mokymosi modeliams buvo skirtas doktorantūros studijoms. Doktorantūros studijų skyrius perkeltas į Malūnų g. 3 (C1 pastatas), naujai įrengtose patalpose įsikūrė doktorantūros studijų koordinatoriai ir kūrybinę
praktiką bei meninius tyrimus atliekantys doktorantai.
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2014 m. pavasarį VDA KF biblioteka pradėjo dirbti erdviose patalpose pastatų komplekse Muitinės g. 2. Iki tol biblioteka fakulteto
studijų programų išorinį vertinimą atliekančių ekspertų buvo vertinta
kaip probleminė vieta studijų organizavimo procese. Atnaujinta VDA
KF biblioteka yra 2012–2014 m. VDA vykdyto projekto „Vilniaus dailės
akademijos mokslinės aplinkos gerinimas“ dalis.
2014 m. VDA KF specializuota mokomoji patalpa grafikos specialybės studentams skaitmeninei iliustracijai kurti. VDA KF pastato Sladkevičiaus g. 6 – Tekstilės bei Stiklo ir keramikos katedrų prieigose – studentų, darbuotojų bei fakulteto svečių patogumui įdiegtas bevielis internetinis ryšys. Atnaujinti fakulteto serveriai ir padidintas jų našumas.
Telšių fakultete 2014 m. buvo baigtos remontuoti Taikomosios
skulptūros ir medžio restauravimo patalpos (219,30 m2). Remonto
metu buvo pakeistas patalpų išplanavimas, išplėstas Taikomosios skulptūros metodinis kabinetas, naujai įrengtos dvi dirbtuvių patalpos, sanitarinis mazgas. Naujai įrengta atskira medžio restauravimo ir tyrimų
laboratorija su atskira restauruojamų objektų saugojimo patalpa. Šalia
įrengta dažymo patalpa, o joje sumontuota nauja dažymo įranga (dažymo sienelė su priedais 27.830,00 Lt). Tęsiant fakulteto mokymo bazės
atnaujinimo darbus taip pat buvo suremontuotos pagrindinės Gaminio
dizaino (45,08 m2) ir Aprangos ir mezgimo dizaino (34,20 m2) auditorijos. Remonto metu visose patalpose atnaujintas patalpų apšvietimas,
vėdinimo sistemos, įrengtas bevielio interneto prieigos, abiejose dizaino
auditorijose sumontuoti nauji baldai. 2014 m. buvo skirtas finansavimas
projekto „Taikomojo kultūros paveldo tyrimo ir konservavimo centro
Telšiuose, Kęstučio g.3-2 steigimas ir veiklos stiprinimas“ vykdymui.
Bendra projektui skirta suma – 1.524.833,70 Lt. Projekto įgyvendinimo
metu numatyta suremontuoti VDA Telšių galerijos parodines sales,
pagalbinėse patalpose įrengti restauravimo dirbtuvėles ir porą kabinetų
mokslininkams, tyrėjams (remontuojamų patalpų plotas 297,26 m2).
2014 m. gruodžio mėnesį pradėti patalpų kapitalinio remonto darbai.
2014 m. Klaipėdos fakultetas tęsė Klaipėdos senamiestyje panaudos
sutartimi iš Klaipėdos m. savivaldybės gautų patalpų (Daržų g. 18)
renovaciją, taip gerindama studijų aplinką. 2014 m. pavasarį buvo
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suremontuotos 4 auditorijų patalpos, 1 holas (129 m2 ploto), tualetų
patalpa. Visas suremontuotas plotas yra 287,55 m2. Tai leido visų
programų studentams turėti savo pastovias kursines auditorijas.
2.12. Meno ir dizaino laboratorija
			
Meno ir dizaino laboratorija (MDL) 2014 m. užtikrino ir plėtojo
studentų praktinių užduočių įgyvendinimą. Studijų aptarnavime
dalyvavo 26 praktinio mokymo specialistai. Per metus buvo paruoštos
ir pateiktos studentams 10 metodinių mokymo priemonių. Atkreiptinas
dėmesys, kad MDL praktinių mokymų specialistai yra ir savo srityje
pripažinti menininkai. 10 MDL padalinių specialistų dalyvavo 47 meniniuose projektuose ir 23 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
projektuose. 9 MDL specialistai yra tarptautinių ir nacionalinių asociacijų nariai. 9 specialistai dalyvavo tarptautinių projektų darbo grupėse.
12 specialistų tobulino specialybines kompetencijas kvalifikacijos kėlimo
renginiuose. Per metus pagal dvišalio bendradarbiavimo sutartis su
socialiniais partneriais buvo atlikti 27 veiklų projektai ir uždirbta
7987,09 LT (vadovaujantis bendradarbiavimo sutartimis, Rektoriaus
patvirtintais įkainiais), taip pat atlikta 10 meninės veiklos paslaugų.
Uždirbtos lėšos panaudotos įrankių ir medžiagų įsigijimui. 6 darbuotojams išmokėti priedai už papildomus darbus – už 3710 Lt.
2014 m. nebuvo renkami tikslūs skaičiai kiek ir kokių fakultetų
studentai naudojasi MDL paslaugomis. Tačiau akivaizdu, kad MDL
paslaugomis aktyviausiai naudojais VF ir ASF studentai, tačiau yra
ir kitų fakultetų studentų projektų realizavimo atvejų.
Siekiant atnaujinti studijų bazę Spaudos centre, Dizaino ir Metalo
laboratorijose atnaujinta kompiuterinė įranga bei programos. Kostiumo
laboratorijoje įsigyta III klasės mezgimo mašinos. Tekstilės laboratorijoje įsigyta 2 kompiuterinės audimo staklės, III klasės mezgimo mašina su
priedais, siūlų vyniotuvas. Grafikos laboratorijoje įsigyta Karuselinė
spausdinimo ant marškinėlių mašina ir šilkografinių tinklų plovimo
spec. vonia. Iš UAB Antalis gauta popieriaus už 4660 Lt. Iš UAB Libra
Vitalis gauta parama už 5000 Lt ( popierius grafikai: ofsetiniai dažai,
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knygų dengimo medžiagos). Iš UAB Heliopolis gauta parama už 230 Lt
(organinis stiklas grafikai spaudos darbams) Iš UAB Baltwood gauta
parama už 279 Lt (nedažytos medienos plaušų plokštės).
MDL darbuotojai keldami dalykines ir bendrąsias kompetencijas
dalyvavo anglų kalbos, konfliktų ir krizių valdymo, socialinio dialogo
kursuose, vyko profesinės ir dalykinės stažuotės. Be sistemingo studijų
proceso NDL vyksta bendradarbiavimas su mokslo ir švietimo įstaigomis: vykdomos kūrybinės dirbtuvės, įmonės naudojasi laboratorijų
patalpomis ir įranga. Padidėjęs naudojimasis Spaudos centro paslaugomis, operacijų kiekis padidėjo nuo 4443 iki 4541 vnt. Atlikta spaudos
paslaugų už 51.457,19 Lt. Vyksta personalo plėtra – MDL kolektyvas
pasipildė 1 specialistu praktiniam studentų mokymui. MDL materialine
baze naudojasi vis didesnis studentų kiekis ne tik iš VF, bet ir iš Telšių,
Klaipėdos, Kauno fakultetų, vykdydami studijų procesą ir dalyvaudami
pažintinėse kūrybinėse dirbtuvėse, todėl yra poreikis plėsti darbuotojų
skaičių. 2014 m. buvo oficialiai atidaryta rekonstruota VDA MDL
Grafikos laboratorija, kartu su Grafikos katedra suorganizuotas parodomasis grafikos darbų spausdinimas įvairiomis technikomis. Didžiausias
naujos įrangos atnaujinimo poreikis yra Fotografijos ir medijos meno,
Keramikos laboratorijose. Dizaino laboratorijoje yra būtinos dar vienos
lazerinio graviravimo staklės, kurios yra populiariausias įrenginys. Taip
pat planuojami kompiuterinio raštingumo ir darbo su kompiuteriu
pažengusiu lygmeniu kursai.
2.13. Atvirų durų dienos, studijų mugės
			
VDA studijų programos buvo pristatytos studijų mugėse Vilniuje
ir Kaune, tarptautinėse studijų mugėse Kijeve ir Abu Dabyje, taip pat
buvo suorganizuotos 36 teminės išvykos į bendro ir specializuoto ugdymo mokyklas, kur buvo pristatomos VDA studijų programos (susitikimai
su moksleiviais ir mokytojais vyko Kauno dailės mokykloje, Druskininkų neformalaus meno ugdymo mokykloje, Nacionalinėje M. K. Čiur
lionio menų mokykloje, Karaliaus Mindaugo profesinio ugdymo
mokykloje ir kt.) VDA dėstytojai dalyvauja regionų ir respublikinėse
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dailės ir technologijų olimpiadų organizavimo grupėse ir vertinimo
komisijose. Kasmet VDA fakultetuose rengiamose Atvirų durų dienose
dalyvavo daugiau kaip 800 moksleivių. VDA apsilankę moksleiviai ir jų
tėvai buvo supažindinti su VDA studijų programomis, meno ir mokslo
rezultatais, tarptautinio mobilumo ir karjeros galimybėmis. Visuose
padaliniuose stojamųjų egzaminų klausimais moksleivius konsultavo
atitinkamų programų dėstytojai ir administracijos darbuotojai. 2014 m.
ypač buvo pabrėžiama namų darbų peržiūrų svarba, kadangi būtent
jose buvo galima atsirinkti kandidatus į tikslinio finansavimo vietas.
Namų darbų peržiūrose moksleiviai, susitikę su konkrečių programų
dėstytojais turėjo galimybę pristatyti savo asmeninę ir profesinę motyvaciją, pasiruošimą, kūrybos rezultatus. Dialogas ir individualios konsultacijos yra išskirtinis VDA studijų metodas, todėl susitikimai su būsimais
studentais leidžia pademonstruoti VDA studijų specifiką, o stojantiesiems išgirsti profesionalią kritiką ir patarimus.
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3. AUKŠTŲJŲ STUDIJŲ FAKULTETAS

3.1 Magistro studijos
Ataskaitinių metų pradžioje Aukštųjų studijų fakultetas (ASF) VDA
mastu administravo 22 magistro studijų programas, kuriose studijavo
386 studentai. Fakultete, dalyvaujant VDA Studijų tarnybai ir Stojamųjų egzaminų komisijai, buvo vykdomas priėmimas į visas II pakopos studijų programas, studijų procesas kontroliuojamas VDA informacinėje
sistemoje, rengiami duomenys VDA magistro diplomams bei diplomo
priedeliams. 2014 m. į ASF buvo priimti 157 studentai, diplomus apgynė 113 magistrai. Siekiant supaprastinti magistrantūros administravimą,
VDA Senato nutarimu ir Rektoriaus įsakymu nutarta nuo 2015 m.
Kauno ir Klaipėdos fakultetams gražinti prievolę administruoti šiuose
fakultetuose vykdomas magistro studijas.
Aukštųjų studijų studentų skaičiaus dinamika 2010–2014 m.
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Fakultete tęsiama veikla, įtvirtinant meninio tyrimo prieigą meno
krypčių magistro studijose ir doktorantūroje. Katedros skatinamos
bendradarbiauti su tokia tyrimo prieiga besidominčiais dailėtyrininkais,
mokslininkais bei menininkais dirbančiais šiame lauke. Fakultete
meninio tyrimo tema organizuojami seminarai, parodos, susitikimai
ir konferencijos, rengiamas leidinys.
ASF 2014 kalendoriniais studijų metais toliau organizavo magistrantūros seminarus anglų kalba (Theoretical seminars & critical meetings
for VAA Master students). Buvo pravesti 5 seminarai-susitikimai
(moderatorius prof. Henrik B. Andersen, koordinatorius dr. Aušra
Trakšelytė), kuriuose dalyvavo 5 užsienio menininkai ar aukštųjų
mokyklų profesoriai: Anders Kold (Louisiana moderniojo meno
muziejaus kuratorius, Danija), Jacob Fabricius (Charlottenborg meno
galerijos direktorius, Kopenhaga, Danija), prof. Thomas Locher
(Danijos karališkoji meno akademija, Kopenhaga), prof. Günther
Selichar (Aukštoji grafikos ir knygos meno mokykla, Leipcigas, Vokietija), Jorgen Michelsen (Danija).
Seminaruose prisistatė 26 studentai (17 – MA I kurso, 9 – MA
II kurso), 1 meno doktorantas (Dailės doktorantūra). Seminaruose
dalyvavo 9 katedrų / MA programų (7 katedros – iš Vilniaus, 2 – iš
Kauno) studentai: Grafinis dizainas – 1, Tapyba – 2 , Foto medijos – 10,
Grafika – 3, Tekstilė (Vilnius) – 3, Skulptūra (Vilnius) – 1, Monumentalioji dailė – 4, Skulptūra (Kaunas) – 1, Tekstilė (Kaunas) – 1. Seminarus
numatyta tęsti ir 2015 metais.
3.2. Doktorantūra
VDA Doktorantūros skyriuje 2014 m. buvo sėkmingai apgintos
4 disertacijos humanitarinių mokslų menotyros kryptyje.
2014 m. apgintos disertacijos pateiktos 18 lentelėje prieduose.

Studijų laikas 2014 m. baigėsi 2 menotyros doktorantėms, 1 dailės
krypties meno doktorantui ir 1 dizaino krypties meno doktorantei.
Daktaro laipsnio dar neapsigynę.
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2014 m. rugsėjo mėnesį buvo priimta 11 doktorantų į valstybės
finansuojamas vietas: 3 – į menotyros (iš jų 1 – į LKTI), 4 –į dailės ir
4 – į dizaino kryptį. Taip pat 2014 m. birželio mėnesį VDA Doktorantūros skyrius gavo papildomą doktorantūros vietą į dizaino krypties meno
doktorantūrą finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų
lėšomis pagal Tyrėjų karjeros programą (vadovės prof. dr. Aleksandra
Aleksandravičiūtė ir prof. Eglė Ganda Bogdanienė). Liepos mėnesį į šią
vietą buvo priimtą doktorantė Elzė Sakalinskaitė.
Doktorantūros studentų kaita pateikta 19 lentelėje prieduose.

2014 m. balandžio 20 – gegužės 21 d. VDA ekspozicijų salėse
„Titanikas“ buvo surengta meno doktorantų paroda „Išklotinė“
(kuratorė Danutė Gambickaitė). Parodos kontekste buvo surengti
pirmieji meno doktorantų skaitymai, išleistos pranešimų tezės. Skaitymuose kartu su doktorantais pranešimus skaitė ir 2 kviestiniai svečiai:
habil. prof. dr. Viktorija Daujotytė-Pakerienė ir doc. dr. Vytautas
Michelkevičius.
VDA doktorantai vykdė aktyvią akademinę veiklą: skaitė pranešimus
7 tarptautinėse ir 7 vietinėse konferencijose, publikavo 3 straipsnius
mokslo recenzuojamuose leidiniuose, 4 kituose leidiniuose. Taip pat
buvo suruoštos 8 stažuotės, meno doktorantai dalyvavo 21 tarptautinėje
parodoje ir 32 vietinėse parodose.
2014 m. Doktorantūros skyrius sėkmingai plėtojo tarptautinę veiklą.
VDA kartu su kitais 6 Europos universitetais pateikė bendrą paraišką
tarptautinės tarpdisciplininės doktorantūros studijoms į Europos
komisijos Marie Skłodowska–Curie fondą (programa „Horizontas
2020“). Gruodžio mėn. buvo gautas teigiamas atsakymas dėl tarptautinių dizaino krypties doktorantūros studijų ArcInTex ETN finansavimo.
Tarptautinės doktorantūros projekte dalyvaus šios institucijos: universitetai – University of Borås (Švedija, pagrindinis koordinatorius),
Heriot–Wattt University (Jungtinė Karalystė), Royal College of Art
(Jungtinė Karalystė), Technische Universiteit Eindhoven (Nyderlandai),
Universität der Künste Berlin (Vokietija), Vilnius dailės akademija
(Lietuva); įmonės – Audėjas UAB (Lietuva), Haworth Tompkins
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London (Jungtinė Karalystė), Heattherwick Studio London (Jungtinė
Karalystė) AB Ludvig Svensson (Švedija), Philips Electronics Nederland B.V. (Nyderlandai). Taip pat buvo tęsiamas derybos su Aalto
universitetu (Helsinkis) dėl būsimos doktorantūros mokyklos Nidos
meno kolonijoje.
2014 m. lapkričio mėnesį Doktorantūros skyrius persikėlė į naujas
patalpas Malūnų g. 3, korpusas C1. Čia įsikūrė Doktorantūros skyriaus
administracija, trijose celėse buvo sukurtos darbo vietos meno doktorantams bei įrengta nauja auditorija (102 a.), skirta paskaitoms, seminarams, viešoms diskusijoms. Taip pat papildomos doktorantų darbo
vietos skirtos VDA bibliotekoje, VDA Dailėtyros institute, 334 studijoje
(Maironio g. 6), 3 meno doktorantai perkėlė savo dirbtuves į nenaudojamas gamyklos „Plasta“ patalpas (Savanorių pr. 180).
2014 m. rudenį Doktorantūros skyriuje pradėjo dirbtis dėstytojas
doc. Julijonas Urbonas. Gruodžio 18 d. buvo pradėtas viešų paskaitų–
diskusijų ciklas su žymiais menininkais (moderatorius doc. Julijonas
Urbonas). Pirmos paskaitos svečiais tapo Svajonė ir Paulius Stanikai.
Ciklą numatyta tęsti ir 2015 m.
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4. VILNIAUS FAKULTETAS
		

4.1. Veiklos apžvalga. Studijos
VDA Vilniaus fakulteto (VF) tarybą sudaro 22 tarybos nariai.
Iš jų – 20 akademinis personalas ir 2 studentai. Per metus įvyko 2 fakulteto tarybos posėdžiai, 3 fakulteto katedrų vedėjų pasitarimai studijų
aprūpinimo ir lėšų pasiskirstymo klausimais. Senato studijų grupė į
posėdžius buvo susirinkusi 6 kartus.
Svarbiausias klausimas, kuris buvo diskutuojamas įvairiais lygiais –
grįžtamasis ryšys po institucinio vertinimo ekspertų išvadų. Po šių
išvadų analizės buvo sukurtas VDA veiklos tobulinimo planas (prorektorius dr. Saulius Vengris). Jame nubrėžtos pagrindinės gairės fakulteto
veiklai gerinti. Atsižvelgiant į tai, ateinančiais metais strateginiai fakulteto tikslai išlieka tie patys. Tačiau rodikliai tiems tikslams pasiekti tūrėtų
būti koreguojami. Jau trečius metus iš eilės vykdoma išsami fakulteto
savianalizė parodė, kad sukonkretinus kai kurias savianalizei renkamų
duomenų formuluotes ir patikslinus rodiklius pasiekimams įvertinti,
galėtume turėti patikimą ,,pasiekimų žemėlapį“. Šio dokumento
pagrindu galėtume daryti optimalesnius strateginius sprendimus.
Jau artimiausiu metu ketinama parengti išsamią savianalizei skirtą
tvarką bei formas ir teikti Senatui tvirtinti.
Tarp kitų svarstomų klausimų fakultete svarbūs buvo šie: ETD
ir sutapimų atpažinimo programos ir tvarkos įdiegimas, neformaliuoju
būdu įgytų kompetencijų užskaitymas, BA ir MA baigiamųjų darbų
aprašų parengimo klausimai, akademinės grįžtamojo ryšio sistemos
įdiegimas.
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2014 m. įvyko ir kiti susitikimai, pasitarimai, mokymai, kurių metu
buvo priimami sprendimai ir gerinama fakulteto veikla. Sprendžiamas
VDA ekspozicinių erdvių bei įrangos gerinimas, Menotyros katedros
techninės bazės atnaujinimas, elektronikos laboratorijos steigimas,
efektyvaus mechanizmo sukūrimas atsiskaitymui už pasirenkamuosius
dalykus dėstytojams.
2014 m. gruodžio 31 d. studijavo 934 bakalaurai.
Vilniaus fakulteto studentų skaičiaus dinamika 2010–2014 m.
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4.2. Metodinis darbas
Buvo atnaujintos, naujai parengtos, tobulinamos kita kalba pa
rengtos 289 dalykų/modulių ir neformalios pedagoginės veiklos pro
gramos. Daugiausiai šioje srityje nuveikė Architektūros, Kostiumo
dizaino ir Tekstilės katedros, o veiklos požymių nėra Piešimo ir Skulp
tūros katedrose.
Naujai parengtos 247 dalyko/modulio studijų priemonės. Visos
programos pagal studijų poreikius priemones kuria, tačiau iš ataskaitų
matyti, jog Paminklotvarkos, Skulptūros, Tapybos, Piešimo ir UNESCO
katedrų darbas šioje srityje akivaizdžiai nepakankamas.
Parengti 2 nuotolinių studijų dalykai/moduliai. Po 1 parengė Dizaino ir UNESCO katedros.
Katedros (ar padalinio) pedagogų buvo organizuoti 39 renginiai.
Architektūros, Monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedros
atitinkamai surengė 18 ir 8 renginius. Kitų katedrų dėstytojai čia
nepasižymėjo.
Kūrybinė veikla
Dėstytojų kūrybinė veikla, kaip ir praeitais metais buvo įspūdinga:
985 įvairios kūrybinės veiklos faktai. Meninės kūrybinės veiklos ekspertavimas, konsultacijos socialiniams partneriams, vertimai ir kita – 86 rezultatai. Šios srities darbai katedrose vyksta patenkinamai, tačiau laukiama akivaizdesnių rezultatų iš Dailėtyros ir Paminklotvarkos katedrų.
Mokslinė veikla
Buvo publikuota 10 mokslo monografijų, mokslo studijų, teorinių,
sintetinių mokslo darbų. Šioje srityje pasižymėjo Dailėtyros, Paminklotvarkos ir Tapybos katedros. Kitų katedrų rodiklių nėra. Publikuoti
28 mokslo straipsniai, knygų skyriai, publikuoti recenzuojamuose leidiniuose. Architektūros, Grafikos, Interjero dizaino, Keramikos, Kostiumo dizaino, Piešimo, Skulptūros katedrose šių rodiklių nėra. Kitose
katedrose ši veikla tik patenkinama. Publikuoti 23 kiti straipsniai, knygų
skyriai, akademinės recenzijos ir pan., publikacijos mokslo, kultūros ir
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profesiniuose periodiniuose, tęstiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose.
Pakankami rodikliai Architektūros, Dailėtyros ir UNESCO kultūros
vadybos ir kultūros politikos katedrose, kiti silpni arba iš viso nėra.
Buvo 7 šaltinių publikacijos, moksliškai komentuoti vertimai, moksliniai
žodynai, žinynai, enciklopedijos, (bio)bibliografijos, aukštųjų mokyklų
vadovėliai. Veiklos požymių yra Tapybos, Architektūros ir Kostiumo
dizaino katedrose. Kitose katedrose šios veiklos požymių nėra.
Kita veikla
Vykdyti 16 socialinės, kultūrinės plėtros darbai. Iš jų 11 – Dailėtyros
katedroje. Kitose katedrose rodikliai nepakankami arba iš viso nėra.
Vykdyti 5 taikomieji tyrimai. Išskyrus Dizaino ir Kostiumo dizaino
katedras, fakultete taikomieji tyrimai nevykdomi, bendras rezultatas
nepatenkinamas.
Vykdyti 14 užsakomųjų tyrimų. Iš jų 10 vykdė UNESCO katedra,
2 – Dailėtyros. Kitų rezultatai nepatenkinami.
Skaityti 122 pranešimai konferencijose ir seminaruose Lietuvoje
ir užsienyje. Rezultatai geri, tačiau pasistengti reikėtų Interjero dizaino,
Piešimo, Tapybos katedroms.
Publikuoti 183 straipsniai spaudoje, dalyvauta radijo ir TV laidose,
skaitytos paskaitos visuomenei (mokslo, meno populiarinimo darbai).
VF šioje srityje atstovaujami gerai. Visų padalinių rodikliai (išskyrus
Skulptūros k.) yra pakankami.
Įvyko 61 konsultacija, suprantama kaip ,,ne studijų proceso dalis“ ir
79 konsultacijos studentams (ne studijų proceso veikla). Požymiai yra
geri, nes jie rodo neformalią akademinę, profesinę paramą studentams.
Dėstytojai dalyvavo 106 įvairiuose projektuose. Bendri rodikliai geri,
tačiau Interjero dizaino, Keramikos, Piešimo, Skulptūros katedros nepateikė šių duomenų.
Atvyko dėstyti iš užsienio
Į katedras buvo atvykę (dirbti ir/ar stažuotis) 38 mokslininkai ir
menininkai. Iš jų 12 – į Kostiumo dizaino katedrą. Žymesni iš jų –
doc. Mara Bindė (Kūrybinės dirbtuvės ZERO-WASTE-DESIGN,

78

Latvija, Dailės akademija), Laura Mizgirytė Latour (Seminaras Stilius
ir mados iliustracija, JAV, Kalifornijos menų institutas), Aura Taylor
(Paskaita Kūrybinis kapitalas ir jo vertė mados verslo sistemose, JAV,
Niujorkas, Parsons menų akademija), Evelina Kusaitė (Paskaita Eko
tendencijos ir kūrybiniai ištekliai, knygų iliustracija, Belgija, šiuo metu
laisvai samdoma menininkė ir konsultantė), Elissa Bloom (Paskaita JAV
mados ištekliai: renginiai, mugės ir verslo naujienos, mados mugių organizatoriai, gamintojai, pardavėjai, finansavimas, literatūros rekomendacijos, JAV,
Filadelfijos mados inkubatoriaus direktorė), Marco Carretta (Tarptautinio tarpdisciplininio projekto Jaunųjų Lietuvos mados dizainerių kūrybinės dirbtuvės galutinis etapas – rezultatų aptarimas, vertinimas, diskusija
mados verslo klausimais, Italija, GEOX Spa direktorius).
Į Grafikos katedrą atvyko 5: Nathan Jurevicius (Kanada), David
Carson (JAV), Hanne Mathiesen (Danija), Joseph Johannes Visser
(Olandija), Melike Tascioglu (Turkija).
Grafinio dizaino katedroje kūrybines dirbtuves vedė Daniel Kohler
(Graphical Engineering, Austrija), Frederik de Bleser (The Nodebox,
Belgija), Sami Kortemaki (“Type design workshop: What‘s up“, Suomija), Silvia Sfligiotti (Dizaino intervencija, Italija).
Monumentaliosios tapybos katedroje užsiėmimus vedė ir paskaitas
skaitė Viktors Jansons („Draminio teksto analizė“, Latvija), Marcin
Jarnuszkiewicz („Vaizdo konstravimas/režisūrinė koncepcija“, Lenkija),
Jaqueline Sobiszewski („Šviesų dailininko teatras”, Olandija, Lenkija),
Isabella Tirelli (Tapyba, Italija, Romos dailės akademija).
UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedra, kūrybines
dirbtuves organizavo su
Ulf Halvor Hallan (Lyderystė, Norvegija), Jack Rasmussen (JAV),
Karen Stephenson (Understanding and diagnosing networks in organizations and communities, Olandija), Milena Dragićević Šešić (Kultūros
politika, Serbija).
Į Dailėtyros, Fotomedijų, Keramikos, Piešimo, Skulptūros, Tapybos
katedras niekas nebuvo atvykęs, vos po 1 atvyko į Architektūros, Dizaino, Paminklotvarkos katedras. Rezultatai akivaizdžiai nepakankami.
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Išvyko dėstyti
Iš katedrų (dirbti ir/ar stažuotis) buvo išvykę 22 mokslininkai,
menininkai. Tik Grafikos, Grafinio dizaino, Kostiumo dizaino, Monumentaliosios tapybos ir UNESCO katedrose ši veikla buvo vykdoma
patenkinamai. Kitos katedros šios veiklos nevykdė.
Iš kostiumo dizaino katedros doc. Renata Maldutienė ir prof. Jolanta
Talaikytė buvo išvykusios dėstyti į Slovėniją, prof. dr. Jolanta Vazalinskienė ir lekt. Genovaitė Snukiškytė – į Latviją.
Iš Grafinio dizaino katedros prof. Aušra Lisauskienė buvo išvykusi į
Kiniją (dirbti) ir Švediją (stažuotis), lekt. Aurimas Gaižauskas – į Daniją
(stažuotis).
Grafikos katedros dėstytojai doc. Matas Jonas Dūda ir lekt. Jolanta
Mikulskytė dirbo Latvijoje, prof. Kęstutis Vasiliūnas – Italijoje.
UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedra lekt. Karoliną Jakaitę išsiuntė stažuotis į Šveicariją ir Vokietiją, doc. Nikolaj
Ambrusevič buvo išvykęs skaityti paskaitų į Didžiąją Britaniją.
Kita veikla
Dalyvauta 4 tarptautinėse programose ar svarbiuose projektuose.
Pažymėti 169 veiklos komisijose, darbo grupėse, komitetuose,
ekspertinėse tarybose atvejai.
Nurodomi 113 darbo katedros ir studijų programos komiteto
pavedimu atvejų. Komitetų veikla reikalauja nuolatinio, atsakingo ir
kruopštaus darbo. Šioje srityje 2015 m. reikia sutelkti ypatingą dėmesį
į studijų programų optimizavimą, administravimą ir studijų rezultatus.
Pažymėti 173 narystės tarptautinėse, Lietuvos asociacijose, sąjungose, draugijose ir kt. atvejai. Rezultatai geri, išskyrus Skulptūros katedrą,
kuri nepateikė duomenų.
Pažymėta 15 siūlomų mokslinės ar meninės paslaugų, nacionalinių
ir tarptautinių meno ir mokslo renginių ekspertavimo atvejų.
Gauti 9 aukščiausi akademinio personalo veiklos įvertinimai,
apdovanojimai ir kt. Turi kuo pasigirti Interjero dizaino ir Keramikos
katedros, tačiau ryškiausiai pasižymėjo Grafikos katedros dėstytoja
lekt. Agnė Dautartaitė-Krutulė, laimėjusi I vietą Lietuvos Banko
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kolekcinės monetos konkurse „Forma“. Tai paskutinė nukaldinta
kolekcinė Lito moneta.
4.3. Dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas
VF katedrų vedėjų pasitarime buvo analizuojama mokslinių konferencijų medžiaga: Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija ,,Neformaliai įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemos diegimas
aukštajame moksle“ (organizavo Vytauto Didžiojo Universitetas);
SKVC organizuota respublikinė konferencija; Kvalifikacijų ir profesinio
mokymo plėtros centro konferencija ,,Europos ir Lietuvos kvalifikacijų
sandara. Aukštojo mokslo kvalifikacijų sandara Lietuvoje“ (pagrindinis
pranešėjas dr. Declan Kennedy); ,,Studijų rezultatų sąsaja su mokymu,
mokymusi ir vertinimu“; Studijų orientuotų į rezultatus įgyvendinimas
aukštajame moksle. Šių konferencijų medžiaga padėjo užbaigti labai
svarbius, tiesiogiai su studijų kokybe sietinus dokumentus.
Lietuvoje ir užsienyje buvo organizuota 31 meninė ir mokslinė
stažuotė.
Pažymėti 293 kvalifikacijos tobulinimo atvejai.
Architektūros katedra pateikė 17 epizodų iš kurių matyti, kad darbuotojai kėlė profesinę kvalifikaciją vietinės reikšmės renginiuose. Iš jų
9 dėstytojai aplankė XIV architektūros bienalę Venecijoje. Fotografijos
ir medijos meno katedra su animacijos, fotografijos ir multimedijos
studijomis pateikia 7 bendrųjų ir dalykinių kompetencijų kėlimo atvejus
Vokietijoje, Švedijoje, Austrijoje, Danijoje, Olandijoje, JAV ir Italijoje.
Grafikos katedra pateikia 27 atvejus, iš kurių ryškesni – dalyvavimas
tarptautinėse Londono, Frankfurto, Leipcigo knygų mugėse. Grafinio
dizaino katedra atrodo gana solidžiai, pateikdama 15 dalykinių kompetencijų kėlimo atvejų. Matyti tikslinga ir planuojama veikla. Interjero
dizaino katedra pateikia 27 dalykinių kompetencijų kėlimo atvejus.
Pagirtina katedros orientacija į renginių tarptautiškumo ir profesinio
brandumo lygį. Kostiumo dizaino katedra pateikia 51 atvejį, kuriuose
įtikinamai atrodo katedros profesinių/dalykinių kompetencijų plėtojimas,
tarptautinių patirčių mainai. Monumentaliosios tapybos ir scenografijos
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katedra pristato teorinių žinių gilinimą, dalykinių kompetencijų plėtojimą (17 atvejų) Švedijoje, Lenkijoje, Danijoje, kitose kaimyninėse šalyse.
Paminklotvarkos katedroje pažymėtinas dalykinių kompetencijų plėtojimas (31 atvejis), glaudūs profesiniai ryšiai su Varšuva. Tapybos katedra
pateikia 14 vietinės reikšmės dalykinių ir profesinių kompetencijų
kėlimo atvejų. Tekstilės katedra (16 atvejų) pažymėtinas dėmesys
tarptautiškumui, šiuolaikiniam menui, jo sklaidai. UNESCO kultūros
vadybos ir kultūros politikos katedra pateikia 10, Dailės edukacinis
centras – 17 kvalifikacijos kėlimo atvejų, daugiausia dalykinių kompetencijų srityje.
Dėstytojai kvalifikaciją kėlė įvairiomis formomis, daugiausia profesinėje ir dalykinėje srityse. Bendras vaizdas patenkinamas, tačiau trūksta
didaktinės, šiuolaikinių ugdymo kvalifikacijų kėlimo paramos. Ši veikla
nesisteminga, silpnai planuojama, nenumatomos specialios tam tikslui
skirtos lėšos. Dailėtyros ir Skulptūros katedrose ši veikla nebuvo
vykdoma.
4.4. Renginiai
Iš viso katedrose suorganizuoti 197 profesiniai renginiai. Didžioji
dalis yra vietinės ar regioninės reikšmės. Ryškiausi iš jų turintys tarptautiškumo matmenį: doc. Irmos Stanaitytės tarptautinės kūrybinės
dirbtuvės ir jų rezultatų paroda–pristatymas. ,,State in between (Migrating Art Academies)“ Berlyne; prof. Kęstučio Vasiliūno VDA Grafikos
katedros stendo prezentacija ir dalyvavimas Leipcigo knygų mugėje;
prof. Aušros Lisauskienės organizuota ir kuruota paroda „Keliaujančios
raidės“ Varšuvoje; doc. Arvydo Ališankos kuruota Lietuvių skulptorių
kolekcija tarptautinėje parodoje „Vilnius-Berlynas“ Berlyne, doc.
Česlovo Lukensko prezentacija ,,Vilniaus dailės akademija šiandien“
Lenkijoje; prof. Eglė Ganda Bogdanienė, prof. Žydrė Ridulytė prisistatė
mini tekstilės parodoje „Golden Fund of Lithuania“ Slovakijoje;
lekt. Miglė Lebednykaitė (dalyvavimo parodoje koordinatorė) 9-ojoje
tarptautinėje tekstilės bienalėje (9 th International Fiber Biennial).
Kūrinių ciklas „Velti sodai“, Filadelfija, JAV; bendromis Vilniaus
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fakulteto pastangomis buvo organizuotas Garbės profesoriaus Algimanto Švėgždos (1941–1996) vardo III piešinių paroda–konkursas, įgyvendintas VDA ekspozicinėse erdvėse 2014 10 01–27; SMD Studentų
inicijuota ,,Kosminė odisėja“ ir kuratorinis projektas ,,Performanso
laboratorija pristato“ įvyko VDA ekspozicijų salėse ,,Titanikas“ 2014 04
22–25; susitikimas su Jonu Sabaliausku ,,Elektronika dailei, dizainui ir
architektūrai“ Elektronikos plėtros galimybės VDA Rektorate 2014 10
28; praktiniai seminarai ,,Elektronika dailei, dizainui ir architektūrai“.
Elektronikos plėtros galimybės; kaip ir kiekvienais metais suorganizuotas konkursas ,,Ary Stillman“ stipendijai gauti; sudarytas garbės
profesoriaus Algimanto Švėgždos piešinių parodos–konkurso dalyvių
geriausių darbų katalogas-kalendorius.
4.5. Studentų pasiekimai
Pažymėti 232 studentų meninės, mokslinės veiklos profesiniai
pasiekimai. Iš jų 82 –Grafikos, 59 – Kostiumo dizaino, 20 – Dizaino
katedroje, tarp kurių yra prizais ir premijomis pažymėti darbai. Ryškiausi iš jų:
Barbora Adomonytė (Šviestuvas „SUN – rise/-set“. Red Dot Design
Concept Award 2014 nugalėtojas; konkurso „Geras dizainas“ prizas;
Londono dizaino festivalio ,,100% Design“ 2014 dalyvis. Singapuras,
Vilnius, Londonas);
Lukas Avėnas (Buitinis prietaisas „POKTU“. Tarptautiniame dizaino konkurse „Electrolux Design Lab 2014“ geriausių darbų šimtuke);
Ignas Survila (Konkursas „Jaunojo dizainerio prizas“. Pelnytas
Papildomas produkto ir industrinio dizaino kategorijos prizas);
Povilė Šlepetytė (Konkursas „Jaunojo dizainerio prizas“. Pelnytas
pagrindinis produkto ir industrinio dizaino kategorijos prizas);
Miglė Pužaitė (Pagrindinis prizas ir laureato diplomas kategorijoje
Geriausias meno objektas
festivalyje “Art session” Kaliningrade, Rusijoje);
Agnė Alesiūtė (Dinaminės tipografikos festivalio „MOTYF“
finalistė Varšuvoje, Lenkijoje);
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Andželika Zdanevičienė (Tarptautiniame Lenkijos architektūros
istoriko profesoriaus Jano Zachwatovicziaus vardo studentų diplominių
darbų konkurse pelnė diplomą ir premiją);
Emilija Sidaravičiūtė (Kurti audinių raštai „Premiere Vision Plurel
A15/W16“ dizaino parodoje Paryžiuje, kompetentingos komisijos buvo
atrinkti į 2015/16 rudens ir žiemos audinių tendencijas);
Asta Labžentytė (Laimėtas konkursas dalyvauti „Jaunųjų Lietuvos
mados dizainerių parodoje Berlyno mados savaitėje“).
4.6. Bendradarbiavimas
Bendradarbiavimą su mokslo ir švietimo institucijomis, regioninėmis
valdymo struktūromis, socialinių partnerių organizacijomis, darbdaviais
žymi 192 atvejai. Rezultatai geri, išskyrus Skulptūros katedrą, kuri
nepateikė duomenų.
Didžioji dalis atvejų yra vietinės ar regioninės reikšmės. Ryškiausi
iš jų turintys tarptautiškumo matmenį yra šie:
doc. Povilas Juškaitis bendradarbiaujant su „Electrolux“ sieja akademines kursines užduotis su tarptautiniu „Electrolux Design Lab“ konkursu. ( Pateikta 12 studentų projektų tarptautiniam „Electrolux Design Lab
2014“ konkursui. Vienas darbas pateko į geriausių darbų šimtuką);
doc. Rokas Kilčiauskas bendradarbiaujant su LR Ūkio Ministerija
įgyvendina tarptautinio forumo „Life Sience Baltics 2014“ erdvių
dizainą. (Padėkos diplomas dėstytojui ir studentėms);
doc. Andrius Surgailis dalyvauja tarptautinės policijos asociacijos
fotografijos konkurse.
(Komisijos atrinktas geriausias darbas konkurse Naujojoje Zelandijoje gavo pirmą vietą);
prof. dr. Jolanta Vazalinskienė, lekt. Genovaitė Snukiškytė, prof.
Jolanta Talaikytė palaiko profesinius ryšius su Lenkijoje organizuojama
,,Krokuvos madų savaitė“;
lekt. Giedrė Brazytė bendradarbiauja su Poznanės menų universitetu, Prahos teatro mokykla DAMU, ten surengia parodas;
doc. Gintaras Palemonas Janonis bendradarbiauja su M. Koperniko
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universiteto Torunėje, Tapybos katedra. Surengta bendra Lietuvos ir
Lenkijos aukštųjų mokyklų paroda;
doc. Ieva Paltanavičiūtė ir prof. Algirdas Dovydėnas palaiko ryšius
su Miuncheno dailės akademija; įgyvendinti Tarptautinio vitražo simpo
ziumo „1+1“ 2014 tikslai;
doc. Žygimantas Augustinas Gdansko meno akademijoje kūrybinėse
dirbtuvėse „Self-Portrait is not me“, ( atlikta 200 val.) keitėsi žiniomis ir
patirtimi;
lekt. Karolina Jakaitė bendradarbiauja su Design Thinking School
(ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas). Rezultatai – bendros
pokalbių ir diskusijų platformos, ekskursijos, renginiai;
doc. dr. Vitalija Gražienė su mokyklomis ir kitais socialiniais partneriais parengė 5 sutartis. Tuo pagrindu studijų programos Pedagoginės
studijos vykdomos praktikos Lietuvoje, Lenkijoje ir Vokietijoje.
Palaikomi ryšiai su įmonėmis ,,Deliberant“ ir ,,LigoWAve“ su tikslu
plėtoti elektronikos laboratoriją. Šioms įmonėms tarpininkaujant plečiasi
panašaus profilio aukštųjų mokyklų tarpusavio bendradarbiavimo
galimybės.
Galerija ,,Meno parkas“ yra mūsų partneris. Jaunatviškų darbų
pristatymas tarptautinei auditorijai vyksta galerijai tarpininkaujant.
Kiekvienais metais į galerijos organizuojamų tarptautinių parodų dalyvių
sąrašą patenka VDA studentai.
Bendradarbiaujant su ,,LITPOL LINK“ vyksta kultūrinių ryšių
plėtojimas tarp Lietuvos ir Lenkijos vietos bendruomenių.
Vyksta nuolatinis bendradarbiavimas su studentais, Studentų
atstovybe, kitomis jaunimo organizacijomis.
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5. KAUNO FAKULTETAS

5.1. Veiklos apžvalga
Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas (KF) 2014 m. vykdė
suplanuotas veiklas studijų, meno ir mokslo srityse. Studijos organizuotos gana konkurencingoje Kauno aukštųjų universitetinių mokyklų
aplinkoje, kur KF turi išlaikyti lyderio pozicijas universitetinių dailės,
dizaino ir architektūros studijų kryptyse Kauno regione. KF ataskaitiniu
laikotarpiu gerinta studijų programų kokybė, vystyta apgalvota ir pagrįsta studijų programų plėtra. Tikslingai ieškota studijų programų,
kuriomis papildant KF esančių studijų programų sąrašą fakultetas
Kauno regione galėtų teikti įvairesnes dailės krypčių studijas. Atsižvelgus į interjero dizaino studijų programos paklausą Kauno regione,
2014 m. pabaigoje VDA Senato patvirtinta, jog 2015 m. studentai bus
priimami į Interjero dizaino studijas Kaune. Vykdant šią studijų programą Kaune tikimasi realizuoti iki šiol tik epizodiškai funkcionuojantį modelį, pagal kurį VDA akademinis personalas sujungia kompetencijas
ir vykdo judumą tarp fakultetų. 2014 m. KF užbaigė turėdamas
10 I pakopos bei tiek pat II pakopos studijų programų.
2013 m. startavusi jungtinė VDA ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto II pakopos studijų programa Dailės terapija 2014 m. dar
labiau įsibėgėjo. Į I kursą priimta 10 studentų, 2014 m. KF užbaigė
turėdamas iš viso 23 Dailės terapijos studentus. Atsispiriant nuo
Dailės terapijos studijų pagrindo KF imtos vykdyti projektinės veiklos
dailės poveikio žmogaus sveikatai bei gerovei srityse. Į tokio pobūdžio
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projektus įsitraukė ne tik Dailės terapijos studentai, veiklų populiarumo
būta ir tarp kitų specialybių studentų bei absolventų. Pasiekti veiklų
rezultatai teigiamai įvertinti specialistų bei priimti visuomenės tarpe,
renginių sėkmė patikino tokio pobūdžio renginių reikalingumą ir
patrauklumą. Aktyvėjančių ir daugėjančių veiklų dailės poveikio žmogaus sveikatai bei gerovei srityse dėka pamažu ima formuotis KF
išskirtinumas. Fakulteto patirtys dailės pritaikyme žmogaus gerovei
ir sveikatai gali tapti naudinga patirtimi kitiems VDA fakultetams.
Aktyvios fakulteto veiklos meniniuose ir visuomeniniuose renginiuose – išskirtinės kūrybinės dirbtuvės su garsiais menininkais, glaudus
bendradarbiavimas su verslo struktūromis, meninių projektų įgyvendinimas formavo KF kokybės kultūrą.
5.2. Studijos. Metodinis darbas. Studijų infrastruktūra
2014 m. įvyko trijų KF vykdomų studijų programų akreditacija.
Stiklo bei Tapybos I ir II pakopos studijų programos akredituotos 6-erių
metų laikotarpiui, o Taikomosios keramikos I ir II pakopos programoms
suteikta 3-ejų metų akreditacija. Pateikus motyvuotą prašymą ir įrodžius, jog programos yra rentabilios, 3-ejų metų laikotarpiui pratęsta
akreditacija Skulptūros bakalauro bei magistrantūros studijų programoms, kurios, dėl studentų skaičiaus nebuvimo vertinamuoju laikotarpiu, išorinio vertinimo procese nedalyvavo. Pasibaigus minėtų programų išorinio vertinimo ir akreditacijos procesams vertinimo išvadų
pagrindu inicijuotas studijų programų paskesnės veiklos planų rengimas, kuris padės studijų programų vykdytojams tikslingai planuoti savo
veiklą akreditacijos laikotarpiu ir imtis tinkamų veiksmų privalumams
vystyti bei trūkumams šalinti.
Nuo 2014 m. pradžios prasidėjo pasirengimas Grafinio dizaino
II pakopos bei Taikomosios tekstilės I ir II pakopos studijų programų
išoriniam vertinimui. Švietimo ir mokslo ministrui 2014 m. rugpjūčio
5 d. patvirtinus 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. ISAK-1652 „Dėl Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimą, Taikomosios tekstilės studijų programų vertinimas
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buvo pašalintas iš 2015 m. vykdomų studijų programų išorinio vertinimo plano, o akreditavimo terminas pratęstas. Grafinio dizaino magistrantūros studijų programos savianalizės suvestinė bei jos priedai metų
pabaigoje pateikti Studijų kokybės vertinimo centrui, o programos
vykdytojai pradėjo pasirengimą išorinį vertinimą atliksiančių ekspertų
vizitui.
Atsižvelgiant į iš studentų gaunamą grįžtamąjį ryšį bei programų
atsinaujinimo būtinybę, 2014 m. rudens semestro pabaigoje atlikta
fakulteto studentų apklausa apie Humanitarinių mokslų katedros
dėstomų dalykų studijų kokybę ir parengtas šios apklausos rezultatų
apibendrinimas. Taip pat inicijuota Humanitarinių mokslų katedros
atstovų diskusija su studijų programų vadovais dėl pasiūlymų humanitarinių dalykų kokybės gerinimui. Tikimasi, kad šios apklausos ir
diskusijos rezultatai padės gerinti studijų programų kokybę, didins
studentų pasitenkinimą studijomis ir paskatins tikslingą programų
atsinaujinimą.
Studijų kokybės stebėsenai labai svarbi KF veikianti metodinė
komisija ir jos veikla. Ji nagrinėja fakulteto metodinius programų
vykdymo aspektus, kurie įtakoja tarpprogramines sąsajas, analizuoja
ir apibendrina pasiektus studijų rezultatus bei nagrinėja kitus metodinius klausimus, iškylančius studijų procese. Šios komisijos veikla, nors
ir labai palaikoma programas vertinančių ekspertų, kurį laiką buvo
nutrūkusi, tačiau 2014 m., patvirtinus naujus komisijos veiklos nuostatus bei naują komisijos sudėtį, vėl buvo atgaivinta. Pavasario semestro
pabaigoje įvyko šios metodinės komisijos posėdis, kurio metu susipažinta su visų KF vykdomų I pakopos studijų programų I kurso II semestro
bendrameninių dalykų peržiūrų darbais ir aptarta šių dalykų integracija
į specialybės dalykus bei užduočių apimtis. Remiantis šio posėdžio
metu iškilusiais pastebėjimais bei atsižvelgiant į iš studentų gaunamą
grįžtamąjį ryšį pastebimas Piešimo studijos atstovų bei studijų programų vadovų susitikimo–diskusijos poreikis. Šio susitikimo–diskusijos
organizavimas yra vienas iš prioritetinių 2015 m. uždavinių, siekiant
gerinti KF vykdomų studijų programų kokybę.
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2014 m. į I kursą buvo priimta 63 studentai (45 – į valstybės finansuojamas vietas ir 18 – į pilnai mokamas vietas). KF populiariausiomis
specialybėmis išlieka Grafinis dizainas, Taikomoji grafika, Tapyba.
Į magistrantūros I kursą įstojo 26 studentai (valstybės finansuojamos
vietos). 2014 m. mokslo metus pradėjo 286 studentai. Iš jų 222 bakalaurai ir 64 magistrantai. Bakalaurai: 164 – valstybės finansuojami,
58 – mokantys pilną studijų kainą. Magistrantai: 64 – valstybės finansuojami.
		
Bakalaurai pagal specialybes:

Magistrantai pagal specialybes:

Architektūra

49

Architektūra

11

Grafinis dizainas

30

Grafinis dizainas

12

Dizainas

27

Dizainas

5

Taikomoji grafika

39

Taikomoji grafika

9

Taikomoji keramika

7

Taikomoji keramika

6

Stiklas

13

Stiklas

2

Skulptūra

9

Skulptūra

4

Taikomoji tekstilė

20

Taikomoji tekstilė

7

Tapyba

28

Tapyba

8

Kauno fakulteto studentų skaičiaus dinamika 2010–2014 m. I ir II pakopos
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Kauno fakulteto studentų sudėtis 2014 m.VF, VnF, TF. I ir II pakopos

2014 m. KF studijas baigė 52 bakalaurai ir 26 magistrai. 15 bakalaurų, 3 magistrų baigiamieji darbai įvertinti puikiai (2 bakalaurų
baigiamieji darbai bei 3 magistrantų baigiamieji darbai įvertinti su
pagyrimu). 10 magistrų baigiamųjų ir 20 bakalaurų baigiamųjų darbų
įvertinti labai gerai.
2014 m. nenuosekliosiose studijose mokslus tęsė 5 studentai.
Pagrindinis tokių studijų tikslas – pasiruošimas stoti į KF magistratūros
studijas.
Švietimo mainų programoje (Erasmus) 2014 m. dalyvavo 15 studentų (12 – bakalaurų, 3 magistrantai).
Šalys į kurias studentai vyko:
Ispanija

2 studentai; (1 magistrantas)

Didžioji Britanija

1 studentas;

Danija

1 studentas;

Italija

3 studentai;

Turkija

5 studentai;

Norvegija

2 studentai (magistrantai)

Prancūzija

1 studentas
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2014 m. pavasarį KF biblioteka pradėjo dirbti erdviose patalpose
pastatų komplekse Muitinės g. 2. Iki tol biblioteka fakulteto studijų
programų išorinį vertinimą atliekančių ekspertų buvo vertinta kaip
probleminė vieta studijų organizavimo procese. Nuo 2014 m. II ketvirčio KF studentai gali naudotis trimis naujai įrengtomis skaityklomis
ir abonementu, yra tinkamos sąlygos individualiam darbui, taip pat
įvairiems kultūriniams ir mokymo renginiams. Įdiegta elektromagnetinė
dokumentų apsaugos sistema, darbo vietos mokslininkams ir tyrėjams,
abonemento patalpoje.kompiuterizuota darbo vieta leidinių išdavimui.
2014 m. bibliotekos skaitytojų aptarnavimo laikas pailgėjo 4 val.,
įdiegtas bibliotekinės sistemos Aleph skaitytojų aptarnavimo (cirkuliacijos) modulis.
2014 m. Atvirosios dailės, dizaino ir architektūros mokyklos Kauno
skyrius surinko rekordinį dalyvių skaičių – iki 100, nors šis dydis labai
pulsuojantis dėl mobilios, lanksčios priėmimo į kursus sistemos. Vien
parengiamuosiuose kursuose mokėsi iki 80 mokinių, mokykloje dirbo
12 fakulteto dėstytojų. Paklausiausios mokymo programos: Dizaino,
Taikomosios grafikos, Architektūros, Bendroji kompozicija, Tapyba,
Piešimas. Mokyklos įkūrimas akivaizdžiai pasiteisina, net 43 % 2014 m.
įstojusių ir studijuojančių KF yra Atvirosios dailės, dizaino ir architektūros mokyklos mokiniai. Mokykla turi erdvės plėstis ir vystytis. Būtų
labai paklausūs Juvelyrikos kursai suaugusiems, Dailės (piešimo,
tapybos, lipdybos) mokymo programos jaunesnių klasių moksleiviams.
5.3. Dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas
			
Didžiausią darbuotojų dalį sudaro dėstytojai – 48 % visų dirbančiųjų, mažiausią – administracija (8,2 %). Fakultete dirba 79 dėstytojai, iš
jų: 18 profesorių (13 etatų), 31 docentas (16,5 etatų), 30 lektorių
(14,25 etatų), 1 mokslo darbuotojas (0,5 etato). Apie 28 % pedagoginio
personalo sudaro kviestiniai dėstytojai. Vienas iš personalo formavimo
uždavinių yra didinti kviestinių dėstytojų dalį iki 40 %, tai įgalintų
lanksčiau reaguoti į rinkos pokyčius, efektyviau panaudoti fakulteto
lėšas, pritraukti reikiamos kvalifikacijos darbuotojus. Lyginant su
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2013 m. fakulteto darbuotojų skaičius ir kvalifikacinė sudėtis kito
nežymiai. 2014 m. konkurso keliu perkelti į aukštesnes pedagogines
pareigas trys fakulteto dėstytojai: profesoriaus – Valmantas Gutauskas,
docento – Renatas Šukys ir Nijolė Šepetienė.
Personalo grupė

Etatai

Darbuotojai

Pedagogai ir mokslo darbuotojai

44,25

79

Administracijos darbuotojai

7,5

8

Mokslą ir studijas aptarnaujantis personalas

17,75

22

Ūkio personalas

22

22

IŠ VISO:
2014-12-31 duomenimis

91,5

131

2014 m. didelis dėmesys buvo skirtas darbo apmokėjimo sistemos
tobulinimui visos akademijos mastu siekiant vieningo pedagoginio
krūvių skaičiavimo modelio. Kadangi esama krūvių skaičiavimo tvarka
atskiruose Akademijos fakultetuose skirtingai įvertina ir apskaito tą patį
dėstytojų darbo laiką bei kvalifikaciją, kyla darbuotojų nepasitenkinimas
dėl nevienodo apmokėjimo už tą patį darbą. Nors svarstymo metu
bendrų sprendimų nepasiekta, darbo grupėse buvo peržiūrėta ir išanalizuota KF pedagoginių krūvių skaičiavimo metodika, numatytos jos
atnaujinimo galimybės.
5.4. Renginiai. Studentų pasiekimai
KF bendruomenė aktyviai veikė organizuojant parodas fakulteto
galerijose (16 parodų) ir įvairiose galerijose bei netradicinėse erdvėse
Kauno regione (6 parodos) (į minėtus skaičius neįeina fakulteto
dėstytojų ar studentų individualios parodos), kuriose eksponuoti
KF dėstytojų ir studentų darbai. Išskirtinės ir didžiausio populiarumo
sulaukusios parodos: Alytaus 1-oji tarptautinė jaunųjų kūrėjų bienalė
„Meno impresija“ (06 14 – 07 21), kurioje KF studentai dalyvavo
svečio teisėmis; KF Grafikos katedros studentų darbų paroda „(Ne)
Būtis?“ (KF galerija, 03 20 – 04 13, kuratorė doc. G. Grendaitė-Vosylienė.); Tapybos studijos magistranto Leonid Alekseiko personalinė
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aliejinės tapybos paroda „Laikas nr. 1, laikas nr. 2“ (KF galerija,
09 17 – 10 05); dailininkų kolektyvo „1390“ paroda „Tapyba. Piešimas.
Donatas Vasiliauskas. Justinas Krasuckas. Evaldas Nariūnas“ (Galerija
„M2”. 09 01 – 20, kuratorius D. Vasiliauskas).
Ataskaitiniai metai išsiskyrė projektų, kuriuos organizavo fakultetas,
gausa. KF vykdomos Dailės terapijos programos pagrindu vienos iš šios
programos studenčių iniciatyva buvo parengtas projektas „Tu negali –
menas gali!“. Projektas dalinai finansuotas Lietuvos kultūros tarybos.
Susidomėjimas projektu ir projekto sėkmė atskleidė projektų, skatinančių naudoti meną sveikatos gerinimo srityje, poreikį bei KF potencialą
šioje nišoje. Tokio pobūdžio projektai padėtų meno srities studentus
įtraukti į mokslinę–tiriamąją veiklą tiriant meno panaudojimo galimybes
žmogaus biopsichosocialinės sveikatos gerinimui bei plėstų meninės
kūrybos įgūdžių panaudojimo galimybes. Šiuo tikslu planuojami
perspektyviniai projektai ir veikla, padedantys meną paversti gydančiu
aspektu ir panaudoti jo potencialą sergančiųjų arba turinčiųjų negalią
sveikatai gerinti.
Bendradarbiaujant su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu
suorganizuota tarptautinė mokslinė konferencija „Vizualinės kūrybos
poveikio žmogaus sveikatos gerinimui tarpdalykiniai aspektai“ (konferencija iš dalies finansuota Lietuvos kultūros tarybos). Konferencijos
metu Lietuvos ir užsienio mokslininkai dalijosi moksliniais pasiekimais
vizualinės kūrybos, medicinos, socialinių mokslų tarpkryptinių santykių
srityje. Tai vienas pirmųjų tokio pobūdžio renginių, kuris sujungė vaisingoms diskusijoms įvairių sričių specialistus ir reikšmingai prisidėjo prie
teorinio dailės terapijos diskurso plėtotės Lietuvoje. Tarptautinė mokslinę konferenciją lydėjo straipsnių rinkinys lietuvių-anglų kalbomis.
Bendradarbiaujant su UAB „Abbvie“ suorganizuotas tarptautinis
socialinis projektas „Perspektyvos: nutiesiant tiltą iš praeities į ateitį“.
Projekte dalyvavo 15 fakulteto menininkų (dėstytojai, studentai), kurie
bendravo su autoimuninėmis ligomis sergančiais jaunais žmonėmis ir
savo patirtis apie sergančiuosius ir jų ligas perteikė kūriniuose. Į
projektą įsitraukė menininkai iš Latvijos ir Estijos. Paroda su menininkų
darbais eksponuota keturis kartus Vilniuje ir Kaune ir po kartą Rygoje
bei Taline. Parodas lydėjo išleistas katalogas.
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Taikomosios keramikos studijų programos dėstytojai ir studentai
atgaivino nutrūkusias kaulinio porceliano simpoziumo Kaune tradicijas.
Tarptautinio kaulinio porceliano simpoziumo „Idėja“ metu surengtos
KF Taikomosios keramikos studentų kūrybinės dirbtuvės bei suorganizuota paroda Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Keramikos
muziejaus padalinyje.
Grafikos katedros projektas „Kūrybinės dirbtuvės – paroda
„LinoCut: novatoriškas požiūris į tradicines grafikos technikas su estų
grafiku Peeter Allik“ leido studentams pagerinti įgūdžius lino raižinio
technikoje, o suorganizuota kūrybinių dirbtuvių metu sukurtų studentų
darbų paroda sulaukė didelio susidomėjimo.
Viena sėkmingiausių Architektūros katedros veiklų ataskaitiniais
metais – studentų ir absolventų Praktinės kūrybos stovykla „1:1“.
Kūrybinės dirbtuvės organizuotos kaip galimybė jauniesiems architektams išbandyti savo jėgas nuo mažosios architektūros objekto projektavimo iki jo realizacijos, ir galiausiai – išbandymo. Dalyviai sukūrę ir
patys sukonstravę plaustą plaukė juo Nemunu iš Kauno iki Veliuonos.
Tačiau šios kūrybinės dirbtuvės nesibaigė kaip planuota. 2014 m. vasarą
„1:1“ komanda su savo sukurtu plaukiojančiu objektu pakviesti dalyvauti festivalyje „Rafta“ Nidoje, o sulaukus visuomenės aktyvaus
palaikymo projektas „1:1“ buvo išrinktas tarp 10 geriausių 2014 m.
jaunimo idėjų ir dalyvavo Pasaulio lietuvių jaunimo dienose. Galiausiai
komanda finišavo Venecijos architektūros bienalėje.
5.5. Bendradarbiavimas
KF 2014 m. stiprino ir plėtojo tarptautinius ryšius. Vykdyta Švietimo mainų programa (Erasmus) pagal kurią fakulteto studentai vyko
studijuoti, dėstytojai vyko dėstyti į užsienio universitetus. Siekiant
gerinti studijų tarptautiškumo rodiklius, tuo pačiu ir studijų kokybę,
2014 m. buvo atvykę 5 dėstytojai iš užsienio (pagal Švietimo ir mokslo
ministerijos skiriamą paramą užsieniečiams, atvykstantiems dėstyti
Lietuvos aukštosiose mokyklose), kurie skaitė paskaitas, organizavo
kūrybines dirbtuves įvairių specialybių ir kursų KF studentams.
2015 m. vizitams parengtos 7 paraiškos siekiant gauti paramą.
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Tęsiant bendradarbiavimą su Italijos Padujos dizaino mokykla Scuola Italiana Design, suorganizuotos tęstinės tarptautinės dizaino kūrybinės dirbtuvės „NewIDea“, kuriose naudojant unikalų kūrybinį metodą
dėstytojai iš Lietuvos ir Italijos, studentai iš Lietuvos, Italijos ir Rusijos
dirbo su Lietuvos verslo įmonėmis taikant inovatyvų dizaino kūrybos
procesą. Tarptautinės dizaino kūrybinės dirbtuvės atnešė teigiamų
rezultatų, tad 2014 m. fakultetas užbaigė jau planuodamas trečiąsias
tarptautines dizaino kūrybines dirbtuves Nidoje 2015 m. rudenį.
Nuo 2011 m. KF bendradarbiauja su Siameno miesto Jimei universitetu, vykdo studentų mainus. Tęsiant dviejų aukštųjų mokyklų partnerystę KF lankėsi svečiai iš Siameno, surengta Kinijos menininkų
fotografijų paroda bei suorganizuotas praktinis seminaras, kurio metu
supažindinta su kaligrafijos menu.
Fakulteto karšto stiklo dirbtuvėse vyko atviros kūrybinės dirbtuvės
karšto stiklo formavimo ir dekoravimo srityje „Venecijietiškos technologijos”, kuriose dalyvavo garsus stiklo dailininkas iš JAV Mark Eckstrand. Stiklo menininko vizitas buvo unikali galimybė KF Stiklo studijų
programos studentams susipažinti su venecijietiškomis technologijomis bei
išmokti jas taikyti savo darbuose.
5.6. Ūkinė ir finansinė būklė
KF turima bazė reikalauja didelių investicijų: pastatui Muitinės g. 4
reikia apšiltinti ir atnaujinti fasadus, pastatų kompleksui Muitinės g. 2
reikia atlikti restauracijos, renovacijos ir remonto darbus pritaikant
studijų reikmėms bei reikalingi kiti bazės tvarkomieji darbai.
Per ataskaitinį laikotarpį dėtos KF administracijos pastangos gauti
dalinį finansavimą pastatų komplekso Muitinės g. 2 studijų reikmėms
atnešė teigiamų rezultatų – pastatų kompleksas Muitinės g. 2 įtrauktas
į švietimo srities Valstybės investicijų programą. Patvirtintas pastatų
komplekso F korpuso dalies dviejų aukštų pritaikymas menininkų
rezidencijoms. Tačiau viso pastatų komplekso pritaikymo studijų
reikmėms poreikis vis dar išlieka aktualus, tikimasi aiškesnės VDA
politikos organizuojant visos Akademijos (ypač regionuose) materialinės
bazės vystymo programos ir priemonių, kaip tokią programą įgyvendinti.
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Ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdomi bazės remonto ir tvarkymo
darbai, kurie pagerino esamas studijų sąlygas: užbaigtas vykdyti bibliotekos patalpų remontas. Atnaujinta fakulteto biblioteka yra 2012–
2014 m. VDA vykdyto projekto „Vilniaus dailės akademijos mokslinės
aplinkos gerinimas“ (vadovė VDA bibliotekos direktorė Rūta Kuodienė)
rezultatas, kuriam buvo skirtas Europos Sąjungos Struktūrinių fondų
finansavimas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007–2013 m.
Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-06-V priemonę „Nacionaliniai mokslo
programų ir kitų aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros
projektų vykdymas“.
Naujųjų bibliotekos patalpų plotas yra 149.96 m2 didesnis nei iki
2014 m. (visas bibliotekos plotas 222.59 m2). Atnaujintoje bibliotekoje
veiklos vykdytos aktyviau. Ataskaitiniais metais periodikai buvo skirta
18% daugiau lėšų, nei 2013 m.: 2015-iems metams buvo užprenumeruota po 8 užsienio ir lietuviškų periodinių leidinių. Bibliotekos fondas,
lyginant su 2013 m., pasipildė beveik dvigubai didesniu dokumentų
skaičiumi (90%). Lyginant paskutinių penkerių metų fondo augimo
rodiklius, 2014 m. dokumentų gavimas egzempliorių skaičiumi buvo
didžiausias. Pagal gautų dokumentų skaičių daugiau nei 70% sudarė
įvairios dovanos ir iš VDA bibliotekos gauti leidiniai, likusi dalis – pirkti
nauji leidiniai. Siekiant plėsti skaitytojų dokumentų paieškos galimybes,
didžiausias dėmesys 2014 m. buvo skirtas elektroninio katalogo formavimui ir pildymui.
2014 m. KF įrengtas vietinės šildymo katilinės naujas dujinis katilas,
san. mazgas pastato Muitinės g. 4 III aukšte, atlikti kiti einamieji bazės
remonto darbai. Įrengta specializuota mokomoji patalpa grafikos specialybės studentams skaitmeninei iliustracijai kurti. KF pastato Sladkevičiaus g. 6 Tekstilės bei Stiklo ir keramikos katedrų prieigose studentų,
darbuotojų bei fakulteto svečių patogumui įdiegtas bevielis internetinis
ryšys. Atnaujinti fakulteto serveriai ir padidintas jų našumas.
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KF 2014 m. finansavimo šaltiniai:
valstybės biudžeto asignavimai: 3 424,715 tūkst. Lt;
įplaukos už teikiamas paslaugas: 778,007 tūkst. Lt;
projektų finansavimo pajamos: 98,584 tūkst. Lt;
Biudžetinių lėšų panaudojimas per 2014 m.:
KF darbuotojų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos –
2805 tūkst. Lt arba 82 % visų biudžetinių lėšų;
komunalinės paslaugos – 303 tūkst. Lt (8,8 %);
prekės ir kitos paslaugos – 212,2 tūkst. Lt (6,2 %);
infrastruktūros objektai, ilgalaikio turto remontas – 104,5 tūkst. Lt.
(3 %).
Nuosavos lėšos (63,7 %) panaudotos darbo užmokesčiui ir dar
buotojų skatinimui, komandiruotėm, ilgalaikio turto įsigijimui, infrastruktūros gerinimui, patalpų renovacijai. 2014 m. įgyvendinta naujovė:
72,311 tūkst. Lt nuosavų lėšų paskirstyta fakulteto katedroms ir studijoms. Šias lėšas katedros gali naudoti savo nuožiūra mokymo bazei
atnaujinti, dėstytojų kvalifikacijai kelti ir kitoms reikmėms.
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6. TELŠIŲ FAKULTETAS

6.1. Studijos. Studentų pasiekimai
Šiais metais fakultete vykdomas universitetines dailės, dizaino
studijas baigė 24 diplomantai. Bakalauro baigiamuosiuose projektuose
studentams pavyko pasiekti aukštų rezultatų. Net 8 baigiamieji projektai įvertinti puikiai, 3 iš jų – su atžymėjimais (Neringa Pučkoriūtė – Panemunės pilies memorabilia, Roberta Vrubliauskaitė – Dedikacija Chaimui
Kaplanskiui, Dovydas Ušinskas – XIX a. kanapos restauravimas).
2014 m. studentų pasiekimai įvertinti ir už fakulteto ribų. Neringos
Pučkoriūtės baigiamasis projektas laimėjo „Jaunojo dizainerio prizo
2014“ publikos nominaciją produkto ir industrinio dizaino kategorijoje.
Praėjusių metų diplomanto Deivido Kaniausko baigiamasis projektas
Biuro baldų komplektas TITO apdovanotas diplomu „Geras dizainas
2014“ konkurse. VDA garbės profesoriaus A. Švėgždos vardo piešinių
konkurse Dalios ir Gintaro Gruodžių premijos įteiktos Laurynai
Kiškytei už tradicijų tąsą ir Deimantei Makauskaitei už novatoriškumą.
2 Metalo meno ir juvelyrikos studijų programos studentės Augusta
Sofija Rudzikaitė (III kursas) ir Gabrielė Pranevičiūtė (IV kursas) pagal
ERASMUS studentų mainų programą buvo išvykusios studijuoti į
Miuncheno dailės akademiją (Vokietija). Metalo meno ir juvelyrikos
studentė Zanė Žukovska (I kursas) pagal programą NORDPLIUS
atliko praktiką Jelgavoje (Latvija).
Pagal studentų mainų programą ERASMUS rudens semestre TF
Kostiumo dizaino studijų programoje (II kursas) studijavo 2 studentės
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iš Latvijos (Rezeknes Augstskola). Fakulteto intensyvus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais Lietuvoje 2014 m. pateikė puikių rezultatų. Baigiamųjų projektų metų buvo restauruotas baldas Mažeikių
muziejui (stud. Dovydas Ušinskas), sukurta darbuotojų uniformų
kolekcija konditerijos įmonei UAB „Rūta“ (stud. Simona Remeikaitė),
Telšių miesto viešąsias erdves papildė Karolio Bikino skulptūra „Septynios miesto kalvos“ ir Simono Grigučio mažosios plastikos darbas
„Telšių tiltelių meniniai ženklai“. Net 3 baigiamieji projektai įgyvendinti
Jurbarko mieste: Dovilės Bumbulytės skulptūra Prisiminimai, Mindaugo
Tenio skulptūra Ženklas ir Karolio Stirblio skulptūra Informacinis
maketas.
Studentų pasiekimai ir aktyvus jų dalyvavimas įvairiuose projektuose
džiugina, tačiau nepaisant intensyvios fakulteto studijų programų
sklaidos įvairiose menų ir bendrojo lavinimo mokyklose, įstojusių
studentų skaičius nėra gausus. 2014 m. į VDA TF vykdomas studijų
programas įstojo 21 studentas. Į valstybės finansuojamas vietas įstojo 6
studentai, tikslinės valstybės finansuojamos vietos buvo paskirtos 12
studentų, 3 studentai pasirinko valstybės nefinansuojamas studijas.
Telšių fakulteto studentų skaičiaus dinamika 2010–2014 m. I pakopa
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Telšių fakulteto studentų sudėtis 2014 m.VF, VnF, TF. I pakopa

6.2. Akademiniai darbuotojai
2014 m. personalo sudėtyje esminių pokyčių neįvyko, dėstytojų
skaičius išliko nepakitęs (7 profesoriai, 9 docentai ir 10 lektorių).
Specialiuosius ir pasirenkamus kursus skaitė kviestiniai dėstytojai iš
VDA Vilniaus, Klaipėdos fakultetų bei Šiaulių universiteto, su kuriais
buvo sudarytos trumpalaikės sutartys. Reaguojant į vykdomų studijų
programų efektyvesnės sklaidos poreikį, TF tarybos sprendimu vietoj
Dailės pagrindų ir teorijos katedroje panaikinto laboranto 0,5 etato,
buvo įsteigta komunikacijos specialisto pareigybė (0,5 etato).
2014 m. buvo parengtos Dizaino studijų programos (su baldų
dizaino ir gaminio dizaino specializacijomis) ir Kostiumo dizaino
studijų programos (su aprangos ir mezgimo dizaino specializacija)
savianalizių suvestinės. Ankstesniais metais vertintos Skulptūros
(su Taikomosios skulptūros specializacija) ir Metalo meno ir juvelyrikos
studijų programos akredituotos maksimaliam 6 metų laikotarpiui.
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6.3. Studijų infrastruktūra. Ūkinė–finansinė veikla
2014 m. buvo baigtos remontuoti Taikomosios skulptūros ir medžio
restauravimo patalpos (219,30m2). Remonto metu buvo pakeistas
patalpų išplanavimas, išplėstas Taikomosios skulptūros metodinis
kabinetas, naujai įrengtos 2 dirbtuvių patalpos, sanitarinis mazgas.
Naujai įrengta atskira medžio restauravimo ir tyrimų laboratorija su
atskira restauruojamų objektų saugojimo patalpa. Šalia įrengta dažymo
patalpa, o joje sumontuota nauja dažymo įranga (dažymo sienelė su
priedais 27.830,00 Lt). Tęsiant fakulteto mokymo bazės atnaujinimo
darbus taip pat buvo suremontuotos pagrindinės Gaminio dizaino
(45,08m2) ir Aprangos ir mezgimo dizaino (34,20m2) auditorijos.
Remonto metu visose patalpose atnaujintas patalpų apšvietimas,
vėdinimo sistemos, įrengtas bevielio interneto prieigos, abiejose dizaino
auditorijose sumontuoti nauji baldai. 2014 m. buvo skirtas finansavimas
projekto „Taikomojo kultūros paveldo tyrimo ir konservavimo centro
Telšiuose, Kęstučio g. 3–2 steigimas ir veiklos stiprinimas“ vykdymui.
Bendra projektui skirta suma – 1.524.833,70 Lt. Projekto įgyvendinimo
metu numatyta suremontuoti VDA Telšių galerijos parodines sales,
pagalbinėse patalpose įrengti restauravimo dirbtuvėles ir 2 darbo
patalpas mokslininkams, tyrėjams (remontuojamų patalpų plotas
297,26 m2). 2014 m. gruodžio mėnesį pradėti patalpų kapitalinio
remonto darbai.
6.3. Renginiai
Kaip ir ankstesniais metais VDA TF dėstytojai ir studentai aktyviai
dalyvavo įvairiuose renginiuose ir projektuose. Fakultetas organizavo
bendras ir atskirų studijų programų studentų darbų parodas. Vasario
mėnesį fakultetas surengė studentų darbų parodą Vilniuje „Titaniko“
parodų salėje. Kovo mėnesį VDA Telšių galerijoje buvo eksponuojama
Aprangos ir mezgimo dizaino studijos dėstytojų ir studenčių kūrybinių
darbų paroda „Mados prieskoniai“, VDA TF studentų tarpdisciplininė
paroda „Be patirties“. Fakulteto studentų darbai buvo pristatyti
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XI Tarptautinėje Baltijos juvelyrikos parodoje „Amber Trip“ Vilniuje,
Tarptautinėje Litexpo parodoje „Baldai 2014“. Aprangos ir mezgimo
dizaino studentės savo darbus pristatė Tarptautiniame jaunųjų dizainerių konkurse „Habitus Baltija 2014“ Rygoje (Latvija). Kaip ir ankstesniais metais fakultetas dalyvavo Dizaino savaitės renginių programoje.
Gegužės mėnesį vykstančiuose renginiuose Aprangos ir mezgimo
dizaino studenčių darbai buvo pristatomi Tarptautiniame madų šou
„Apkalbos 2014“ Kaune, VDA Telšių galerijoje – Baldų dizaino ir
restauravimo studentų darbų paroda „Eksperimentinė laboratorija“,
Telšiuose galerijoje „Samogitiart“ – Metalo meno ir juvelyrikos studentų darbų paroda „Ne dizainas“. Dizaino savaitės metu TF Gaminio
dizaino studijoje vyko kūrybinės dirbtuvės „Inovatyvūs sprendimai
simbolikoje žemaitiškos tapatybės identifikacijai“, kurioms vadovavo
dizaineris Vytas Palavinskas. Birželio mėnesį VDA Telšių galerijoje vyko
fakulteto III kurso studentų vizualinės raiškos paroda „Paišyk. Paišyk.
Paišyk“. Vilniuje vykusioje parodoje „Art Vilnius“ VDA Telšių galerijos
ekspozicijoje buvo pristatytas Metalo meno ir juvelyrikos studijų
programos absolvento Motiejaus Stonkaus bakalauro baigiamasis
projektas. Spalio mėnesį VDA Telšių galerijoje buvo atidaryta Baldų
dizaino ir restauravimo studentų darbų paroda „Tradicijos ir inovacijos“. Aprangos ir mezgimo studentė Toma Tupikaitė-Šemeklienė (II
kursas) savo darbus pristatė Tarptautiniame jaunųjų dizainerių konkurse „Limerick International Fashion Student Award“ Airijoje. Lapkričio
mėnesį Metalo meno ir juvelyrikos studentų darbai buvo pristatyti
Lodzėje Lenkijoje (parodos kuratorė prof. Laima Kėrienė). Gruodžio
mėnesį Aprangos ir mezgimo dizaino studentės savo darbus pristatė
festivalyje „Virus mada 2014“ Šiauliuose.
2014 m. viduryje vyko įvairūs projektai kuriuos organizavo VDA TF
dėstytojai. Birželio mėnesį doc. Laima Mikalauskienė organizavo
projektą „Mažeikių miesto tapatumo ženklai“. Rugpjūčio mėnesį vyko
doc. Remigijos Vaitkutės ir prof. Petro Gintalo organizuotas Tarptautinis projektas „XXX medalių kūrėjų stovykla „Via Baltica“ ir jubiliejinė
paroda VDA Telšių galerijoje. Renavo dvaro sodyboje (Mažeikių r.) vyko
kartu su Vilniaus dailiųjų amatų asociacija organizuotas projektas
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„Šiuolaikinio meno objektų integravimas istorinėje aplinkoje“, kuriame
dalyvavo Taikomosios skulptūros dėstytojai ir studentai. Rugsėjo mėnesį
prof. Zita Inčirauskienė ir lekt. Žydrūnė Kriukaitė-Juciuvienė kartu
su Palangos kultūros centru organizavo tarptautinį edukacinį projektą
„Etno gijos“. Doc. Ramūnas Banys kartu Kultūros paveldo akademija
VDA TF Medžio ir restauravimo laboratorijoje vykdė Tarptautinį
projektą „Medinių baldų restauravimo dirbtuvės“. VDA Telšių galerija
vykdė tęstinį projektą „Metalo metamorfozės –14“.
Siekiant plėtoti fakulteto tarptautiškumą ir surasti partnerių
vykdomiems projektams 2014 m. fakulteto dėstytojai ir studentai
lankėsi įvairiose užsienio šalyse. Vasario mėnesį prof. Osvaldas Neniškis
kartu su Taikomosios skulptūros studentais lankėsi Vokietijoje Duseldorfo dailės akademijos studentų darbų peržiūroje. Doc. Ramūnas
Banys kartu su Baldų dizaino ir restauravimo studijos studentais lankėsi
“Stockholm Furniture and Northern Light Fair” Švedijoje. Balandžio
mėnesį Aprangos ir dizaino studijos dėstytojos lankėsi “Baltic Fashion
& Textile RIGA 2014” Latvijoje. Gegužės mėnesį dėstytojų kolektyvas
ir keletas Metalo meno ir juvelyrikos studenčių lankėsi Tarptautiniame
juvelyrikos festivalyje SREBRO Legnicoje (Lenkija). Festivalio vienoje
iš parodų buvo eksponuojami profesorių Laimos Kėrienės, Romualdo
Inčirausko ir Metalo meno ir juvelyrikos absolventų darbai. Vizito metu
su renginio organizatoriais buvo aptartos galimybės ateinančiais metais
pristatyti festivalyje atskirą Metalo meno ir juvelyrikos studentų darbų
parodą. Birželio mėnesį Baldų dizaino ir restauravimo studijos dėstytojai lankėsi Tartu Art College Estijoje. Vizito metu dėstytojai susipažino
su mokymo baze, vykdoma panašia studijų programa bei pakvietė
užsienio kolegas dalyvauti rudenį fakulteto organizuojamame „Medinių
baldų restauravimo dirbtuvių“ projekte. Doc. Remigija Vaitkutė dalyvavo Tarptautiniame ketaus liejimo simpoziume Aizputėje Latvijoje.
Rugsėjo mėnesį Aprangos ir mezgimo dėstytojos prof. Virginija Degenienė ir lekt. Žydrūnė Kriukaitė-Juciuvienė lankėsi mokslinėje konferencijoje Latvijoje Rezeknes Augstskola. Doc. Remigija Vaitkutė kartu
su Taikomosios skulptūros studentais dalyvavo Tarptautiniame ketaus
liejimo simpoziume Gdanske Lenkijoje. Lapkričio mėnesį prof. Laima
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Kėrienė kartu su Metalo meno ir juvelyrikos studente lankėsi Lodzės
dailės akademijoje Lenkijoje. Vizito metu buvo pristatyta fakulteto
Metalo meno ir juvelyrikos studentų darbų paroda ir aptartos bendrų
projektų vykdymo galimybės.
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7. KLAIPĖDOS FAKULTETAS

7.1. Veiklos apžvalga
VDA Klaipėdos fakultetas (KlF) 2013–2014 mokslo metų pavasario
semestrą pradėjo studijų tvarkaraštyje numatytu laiku. Atsiskaitomojo
laikotarpio metu buvo nuosekliai vykdomi numatyti studijų etapai:
paskaitos ir praktiniai užsiėmimai, tarpinės peržiūros, leidimai gintis
baigiamuosius darbus ir jų gynimai.
Atsižvengiant į studijų proceso eigą praėjusiais metais buvo pastoviai
koreguojamas ir tobulinamas studijų dalykų turinys, derinamos studijų
programų užduotys su kitų meninių disciplinų užduotimis.
Dėstytojai dalyvavo įvairiuose tobulinimosi kursuose, pažintinėse
ekskursijose į užsienio meno ir dizaino mokyklas, vykdė įvairius pedagoginius-kūrybinius projektus. Nebuvo paliktas be dėmesio ir fakulteto
programų sklaidos aktyvinimas: surengti pažintiniai kursai meno
profilio mokyklų mokytojams, vyko atvirų durų renginiai. Daug dėmesio sulaukė Vizualiojo dizaino katedros 40 metų jubiliejaus renginiai.
Vyresniųjų kursų studentai aktyviai dalyvavo tarptautiniuose dizaino
konkursuose. Buvo surengtos kelios studentų darbų parodos Klaipėdoje, rajono įstaigose ir mokyklose. Kursinėse užduotyse buvo vykdomi
socialiniams partneriams aktualūs projektai.
Ūkinė–finansinė veikla, infrastruktūros plėtra buvo reglamentuojamos gautomis biudžetinėmis ir nuosavomis lėšomis, kurios buvo
paskirstytos pagal besimokančiųjų krepšelių kiekį ir turimas nuosavas
lėšas.
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7.2. Studijos
Studijų procese I pakopoje dalyvavo 22, II – 6 dėstytojai.
2014 m. 10 bakalauro ir 4 magistro studijų diplomantai gynė
baigiamuosius darbus.
2014 m. gruodžio 31 d. buvo: I pakopoje – 46, II – 12 studentų.
2014 m. priimta: į I pakopą – 15, į II – 4.
Klaipėdos fakulteto studentų skaičiaus dinamika 2010–2014 m. I ir II pakopos

Klaipėdos fakulteto studentų sudėtis 2014 m.VF, VnF, TF. I ir II pakopos
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7.3. Metodinis darbas
9 fakulteto dėstytojai 5 studijų programoms (Vizualusis dizainas;
Grafinis dizainas; Interjero dizainas; Architektūra; Šiuolaikinis menas
ir medijos) parengė ar patobulino studijų dalykų (modulių) programas,
iš viso šiam darbui skirdami 2020 val.
Taip pat naujai parengtos 29 dalyko (modulio) studijų priemonės.
Dėstytojai su studentais ir jų darbais organizavo 11 renginių – įvairių
konkursų, kūrybinių dirbtuvių, parodų ir plenerą.
7.4. Dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas
8 fakulteto pedagogai tobulino bendrąsias ir dalykines kompetencijas meno srityje, dalyvaudami tarptautinėse konferencijose, pleneruose,
seminaruose, išvykose užsienyje, įvairiuose mokymo kursuose.
5 dėstytojai tobulino savo kvalifikaciją, dalyvaudami meninėse
stažuotėse (parodose, bienalėse ) užsienyje: Rusijoje, Lenkijoje, Švedijoje, Olandijoje, Italijoje ir Jungtinėje Karalystėje.
KlF dėstytojai dalyvavo dešimtyje VDA, Lietuvos ir tarptautinių
projektų, finansuojamų LR Kultūros tarybos, Klaipėdos m. savivaldybės, VDA projektinės veiklos fondo ir Lenkijos bei Danijos Kultūros
programų projektų finansavimo fondų darbo grupėse (8 projektai
įgyvendinti, 2 tarptautiniai projektai – tęstiniai).
2014 m. 10 dėstytojų dirbo įvairiose tarybose, komisijose.
Į fakultetą dirbti buvo atvykę 2 dėstytojai iš JAV ir Vokietijos.
7.5. Renginiai
Be aktyvaus dalyvavimo meninėje veikloje KlF dėstytojai 2014 metais suorganizavo 28 profesinius renginius. Tai – įvairios parodos, plenerai, kūrybinės dirbtuvės, susitikimai su gimnazijų moksleiviais ir šventiniai renginiai. Taip pat skaityti pranešimai konferencijose, seminaruose,
išleisti parodų katalogai, publikuoti straipsniai respublikinėje ir miesto
spaudoje, dalyvauta TV kultūros bei mokslo populiarinimo laidose.
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Ypatingo dėmesio sulaukė fakulteto Vizualiojo dizaino katedros
40-mečio renginiai – ciklas, apimantis tarptautinę konferenciją „Dizaino mokykla ir jos įtaka regiono raidai“, absolventų parodą ir išleisto
parodos katalogo pristatymą.
7.6. Studentų pasiekimai
Vizualiojo dizaino studijų programos III kurso studentai dalyvavo
kalendoriaus sukūrimo konkurse (darbo vadovas lekt. Mindaugas
Petrulis) įmonei „Baltic Printing House“ ir laimėjo I vietą.
Tas pats studentų kursas (darbo vadovas lekt. Mindaugas Petrulis)
dalyvavo Klaipėdos miesto sveikatos biuro organizuotame konkurse
kalendoriui psichologinės pagalbos tema sukurti. Buvo pateikta 15 studentų darbų ir vienas iš jų laimėjo I vietą.
Vadovaujami lektoriaus S. Jusionio, jungtinė įvairių programų
studentų grupė dalyvavo eilėje tarptautinių konkursų: „Architectural
Competition [Paris] River Champagne Bar“ (Paryžius, Prancūzija),
„Architectural Competition World Expo 2015 Pavilion“(Milanas,
Italija).
7.7. Bendradarbiavimas
2014 m. KlF pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Klaipėdos m.
Vydūno gimnazija ir Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuru.
Dėstytojai aktyviai bendradarbiavo ne tik su regioninėmis meno
mokyklomis, gimnazijomis, bet ir su užsienio universitetais, kaip
ESARQ – Universitat Internacional de Catalunya (Barcelona), Faculty
of Architecture “Luigi Vanvitelli” Seconda Università degli Studi di
Napoli (Italy), taip pat su Klaipėdos m. savivaldybe, socialinių
partnerių organizacijomis, ruošiant ir įgyvendinant bendrus projektus,
organizuojant įvairius renginius.
Reikšmingiausias 2014 m. akademinio personalo veiklos apdovanojimas – paskirta M. L. Rėzos vardo kultūros ir meno premija fakulteto
profesoriui Arūnui Sakalauskui.
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7.8. Studijų infrastruktūra
Fakultetas yra įsikūręs Klaipėdos senamiestyje, Daržų g. 18, panaudos sutartimi gautose patalpose iš Klaipėdos m. savivaldybės. Kiekvienais metais fakultetas savo lėšomis remontuoja patalpas, taip gerindamas studijų sąlygas. 2014 m. pavasarį buvo suremontuotos 4 auditorijų
patalpos, 1 holas (129 m2 ploto), tualetų patalpa. Visas suremontuotas
plotas yra 287,55 m2. Tai leido visų programų studentams turėti savo
pastovias kursines auditorijas.
7.9. Ūkinė–finansinė būklė
Ūkinė-finansinė veikla buvo reglamentuojama gautomis biudžetinėmis ir nuosavomis lėšomis, kurios buvo paskirstytos pagal besimokančiųjų krepšelių kiekį ir turimas nuosavas lėšas.
Fakulteto išlaidos neviršijo gaunamo finansavimo. Iš nuosavų lėšų
buvo finansuojamos dėstytojų ir studentų papildomos komandiruotės,
perkama studijų procesui reikalinga įranga: 4 piešimo planšetės ir
4 didelio formato kompiuteriniai monitoriai.
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8. STUDENTŲ ATSTOVYBĖ

8.1. Veiklos apžvalga
VDA studentų atstovybė (SA) matydama savo veiklos trūkumus ir
silpnąsias vietas sugebėjo suformuluot tikslus ir tam tikrą veiklos planą,
pagal kurį palaipsniui dirbo.
Buvo surengti du visuotiniai susirinkimai, kuriuose išrinktas naujas
prezidentas, viceprezidentas, naujas KF SA pirmininkas, senato narė,
patvirtintas naujas statutas, pakeistas prezidento rinkimo laikas, patvirtinti 60 SA veiksnių narių, įtvirtintos SA nario sutartys, paruoštas
naujas struktūros planas.
Atstovavimas Akademijos ribose
Studentams aktuali informacija apie Akademijoje vykstančius
procesus, SA, SA veiklą, darbo siūlymus, aktualią meninę, mokslinę
ir laisvalaikio veiklą buvo pateikiama per socialinį tinklapį “Facebook“,
SA elektroninį paštą, VDA esančias skelbimų vietas – ekraną ir skelbimų
lentas.
Buvo surengta kelias dienas trukusi pirmakursių vasaros stovykla,
kurioje būsimieji studentai susipažino ne tik tarpusavy, bet ir su dėstytojais ir vienu iš SA partnerių, užtvirtino geresnės integracijos į Akademijos bendruomenę pradžią.
SA kėlė studentams rūpimus klausimus ir prisidėjo prie sklandaus
Akademijos veikimo dalyvaudama VF tarybos posėdžiuose. Viename
iš jų buvo pristatyti vykdytos apklausos rezultatai.
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Buvo užtikrinama kiek įmanoma sklandesnė Lietuvos studento pažymėjimo gamyba ir perdavimas.
Rūpinantis VDA studentų laisvalaikiu SA surengė Spalio 1-osios
mokslo metų atidarymo šventę, Krikštynų vakarėlį ir mokslo metų
uždarymo šventę. Kitų fakultetų SA taip pat rūpinosi studentų laisvalaikiu, rengė mokslo metų atidarymus, uždarymus, pirmakursių krikštynas, VF ir KF SA vyko kino vakarai.
SA padėjo rengi „Blusturgius akademijoje“, kurių pagrindinis
tikslas, pasiūlius įsigyti studentų produkcijos, į akademines erdves
pritraukti kitokią publiką.
Skatindama ir palaikydama studentų iniciatyvas SA tiek pasiruošimo
darbais, tiek finansiškai, tiek morališkai prisidėjo prie „Kosminės
odisėjos“ renginio, taip pat surengė kelis užsiėmimus skirtingose
katedrose.
SA dalyvaujančiais žmonėmis, užimtumu, finansiškai ir morališkai
prisidėjo ir prie naujo projekto „Dizaino kioskas“. Pagalbą tęsė reklamuodama „Dizaino kiosko“ aktualijas, ragindama prisijungti prie
komandos.
SA dirbo formuojant glaudesnį ryšį tarp skirtingų fakultetų SA ir
Akademijos bendruomenių. Studentai buvo raginami įvairių renginių,
parodų metu atvykti į kitus fakultetus. Buvo suorganizuota pažintinė
kelionė į Telšių fakultetą (TF).
Rūpinantis studentų kūrybine energija TF SA surengė laisvųjų
performansų renginį, kostiumo konkursą, altruistinės kūrybos savaitę.
Norint pagerint studijų kokybę buvo surengti keli posėdžiai su dėstytojais.
Rūpinantis tiek SA, tiek Akademijos bendruomenės mikroklimatu
dirbta ties inventoriaus atnaujinimais, sąlygų gerinimu: VF SA persidažė
sienas SA patalpoje, TF SA renginiams įsigijo projektorių, skalbimo
mašiną.
SA prisidėjo prie iškilmingos Rektoriaus inauguracijos.
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Atstovavimas Lietuvos mastu
SA kartu su Akademijos administracija pristatė VDA Litexpo studijų
mugėje. KF SA skyrius reprezentavo VDA Tarptautinės studentų dienos
Kauno miesto renginyje.
SA kartu su Akademijos administracija surengė Spalio 1-osios VDA
studentų eiseną Vilniaus senamiesčiu, kūrybiškai ir praktiškai prisidėjo
prie kelių festivalių veiklos vasarą, bendradarbiaudama su Užupio
Respublika SA prisidėjo prie Baltų Staltiesių dienos – antrąją Velykų
dieną subūrė dalį Akademijos studentų ir su Erasmus programa atvykusių studentų prie bendro stalo.
SA pritraukė kelių verslo atstovų, pateikiančių studentams įvairių
darbo pasiūlymų, dėmesį.
SA pradėjo bendradarbiauti su AIESEC organizacija, kurios atstovas
padėjo parengti pusmečio planą. Informacija apie SA renginius pasiekia
AIESEC organizacijos narius, o pirmakursių stovykloje buvo pristatyti
šios organizacijos principai, savanorysčių ir stažuočių galimybės.
Visų fakultetų SA padaliniai dalyvavo bent keliuose neformaliuose
susitikimuose su moksleiviais, kuriuose pristatė VDA.
KF SA taip pat bendravo su kitais fakultetais, rengė edukacines
paskaitas su VU KHF SA, KTU SA, VDU SA , bendradarbiaudama su
kitomis atstovybėmis prisidėjo prie TSD organizavimo.
8.2. Apklausos
Atlikta apklausa, siekiant ištirti akademijos mikroklimatą. Suvesti
apklausos ataskaitiniai duomenys, sudarytos diagramos ir lentelės.
Rezultatai, kuriuose atsispindi stipriausios ir silpniausios Akademijos
vietos, buvo pristatyti Senato ir fakulteto susirinkime. Atsižvelgiant
į katedros vedėjų pastabas pradėta ruošti nauja, patobulinta apklausa.
8.3. Sportinė veikla
Sporto centras yra Akademijos padalinys, sukurtas organizuoti
ir vadovauti kūno kultūrai ir sportui, stiprinti studentų, doktorantų
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ir dėstytojų sveikatingumą, rūpintis jų aktyviu poilsiu, teikti metodinę
pagalbą bei formuoti įgūdžius savarankiškai rūpintis savo kūno kultūra
ir ligų profilaktika.
Dalyko studijose supažindinama su kūno kultūros ir sporto higieniniais pagrindais, su kūno kultūra kaip priemone stiprinti sveikatą.
Studentams suteikiama galimybė rinktis fizinę veiklą, atitinkančią jo
poreikius, pomėgius, fizinį parengtumą ir sveikatą. Vykdomas darbas
pagal individualių įgūdžių formavimo programą: plaukimas, kalanetikos, pilateso ir jogos mankšta, krepšinis, futbolas, badmintonas, tenisas,
stalo tenisas. Studentai mokomi fizinius pratimus derinti su taisyklinga
laikysena ir kvėpavimu, ugdomi gebėjimai susidaryti fizinio aktyvumo
programą ir ją įgyvendinti, skatinama sportuoti savarankiškai.
Pagrindiniai sporto centro tikslai ir uždaviniai
Ugdyti studentų sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo nuostatas bei
gebėjimus ir sistemingo fizinio aktyvumo įpročius:
• padėti studentams įgyti visuminę sveikatos sampratą, išsiugdyti svei
katai naudingus gebėjimus bei įpročius, rinktis sveiką gyvenimo būdą,
• ugdyti sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo poreikį, gebėjimą
kritiškai nagrinėti ir vertinti aktualius sveikatos tausojimo, mankštinimosi ir sporto klausimus, lavinti savistabos, savikontrolės ir saviugdos
klausimus,
• lavinti motoriką ir kūno laikyseną, ugdyti judesių kultūrą,
• mokyti suprasti ir įvaldyti sporto šakų techniką ir taktiką, ugdyti
bendravimo, bendradarbiavimo komandoje ir grupėje nuostatas ir
elgesį.
Dalyvavimas varžybose ir čempionatuose
Lietuvos universiados studentų plaukimo čempionate VDA ASF
Architektūros specialybės magistro II kurso studentė Raminta Blinstrubytė užėmė III vietą 100 m plaukimo peteliške distancijoje ir iškovojo
bronzos medalį.
VDA studentų futbolo komanda užėmė VI vietą Lietuvos salės
futbolo I lygos varžybose, taip pat dalyvavo Vilniaus miesto taurės
varžybose bei „Stickers cup 2014“ turnyre.
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Lietuvos universitetų studentų svarsčių kilnojimo čempionate
dalyvavo VDA Architektūros specialybės absolventas Donatas Šarauskas
ir užėmė IV vietą svorio kategorijoje iki 78 kg.
Lietuvos studentų badmintono čempionate dalyvavo VDA studentų
badmintono rinktinė.
Akademijos studentų krepšinio komanda Vilniaus miesto „Pavasario“ krepšinio turnyre užėmė II vietą ir iškovojo sidabro medalius. Taip
pat dalyvavo Vilniaus krepšinio čempionato „Sostinės“ taurei laimėti
„B“ lygos varžybose ir užėmė XI vietą.
Tarptautinės varžybos
2014 m. gegužės mėn. Estijoje, Tartu mieste vyko tarptautinės
XXX SELL studentų žaidynės, kuriose dalyvavo VDA studentų plaukimo komanda. ASF Architektūros specialybės magistro II kurso studentė Raminta Blinstrubytė iškovojo aukštą V vietą 100 m plaukimo
peteliške rungtyje. Studentai turėjo galimybę susipažinti ir bendrauti
su daugelio užsienio universitetų studentais, įgyti tarptautinių varžybų
sportinės patirties.
Organizuoti renginiai ir vidaus varžybos
2014 m. birželio mėn. VšĮ „Vilniaus dailės akademijos futbolo
klubas“ bendradarbiaudamas su Vilniaus miesto savivaldybe, Lietuvos
salės futbolo asociacija, Lietuvos futbolo federacija, LRT ir kitais
partneriais organizavo 32 mėgėjų komandų mažojo futbolo turnyrą
„FIFA Worldcup Vilnius 2014“, kuris tampa tradiciniu bei susilaukė
didelio žiniasklaidos dėmesio.Viešinant turnyrą buvo skatinama sveika
gyvensena, aktyvus laisvalaikio leidimo būdas.
Tradiciniame Kalėdiniame krepšinio turnyre dalyvavo 4 komandos,
o I vietą iškovojo Akademijos absolventų krepšinio komanda.
Gruodžio 6 d. studentų iniciatyva VDA vyko kupinas studentiškos
dvasios salės futbolo turnyras, kuriame dalyvavo 4 komandos, o nugalėtojais tapo svečiai iš Lietuvos muzikos ir teatro akademijos.
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9. MENAS

9.1. Veiklos apžvalga
2014 m. VDA meno veikla buvo aktyvi ir gausi pasiekimų. Akademijos bendruomenės nariai – pedagogai, studentai ir absolventai – pelnė
įvairių apdovanojimų, rengė tarptautiniu mastu pripažintus projektus
ir dalyvavo meno renginiuose, organizuojamuose prestižiniuose tiek
Lietuvos, tiek užsienio muziejuose ir galerijose. VDA galerijos rengė kuo
įvairiausias parodas, aprėpiančias skirtingas meno sritis, žanrus, tradicijas, bei kūrėjų amžių ir lytį, taip pristatant Akademijos puoselėjamą
tarpsritiškumą, požiūrių įvairovę ir toleranciją kultūriniam spalvynui.
Šių metų meno veiklos įvairovė – nuo autorinių, grupinių parodų,
architektūros ir dizaino objektų iki animacijos, scenografijos, performansų ir restauracijos projektų – atspindi pastaraisiais metais didėjantį
dėstytojų ir studentų meninių projektų tarptautiškumą bei galerijų ir
kūrybinių centrų neišblėstantį gyvybingumą. Meno projektų skaičiaus
augimą matome grafike.
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VDA meno projektų, įgyvendintų 2012–2014 m., skaičiaus kaita

Pažymėtinas šių metų VDA nuopelnas – tai laimėta galimybė
atstovauti Lietuvą 56-oje tarptautinėje Venecijos meno bienalėje.
Lietuvą pristatyti Lietuvos kultūros tarybos ekspertai atrinko Nidos
meno kolonijos komandos (dr. Vytautas Michelkevičius, Rasa Antana
vičiūtė ir Daina Pupkevičiūtė) parengtą menininko, baigusio VDA
skulptūros studijas, Dainiaus Liškevičiaus projektą „Muziejus“ – tai
ilgametis tęstinis menininko tyrimas, susidedantis iš meno kūrinių
bei sukolekcionuotų idėjų ir artefaktų iš sovietmečio bei šiuolaikinės
kultūros. Dainius Liškevičius su subtiliu humoro jausmu interpretuoja
neseną kolektyvinę sovietmečio istoriją ir ją perkuria iš individualaus
sukonstruoto fikcinio menininko kūrėjo perspektyvos, įterpdamas
autobiografinių motyvų.
Meninis tyrimas – tai pakankamai jauna sritis ne tik Akademijoje,
bet ir Lietuvoje apskritai. 2011 m. ši sritis įteisinta kaip naujos meno
ir dizaino sričių doktorantūros studijos. Vos subrendusi ir nemažai
klausimų kelianti sritis išsiplėtė į 22 skirtingus meno ir dizaino tyrimus.
Savotišką programos brandą pažymėjo 2014 m. meno ir dizaino
doktorantų tyrimų apžvalginė paroda „Išklotinė“, aprėpianti skirtingas
temas narpliojančius, skirtingai dirbančius, skirtingoms kartoms
priklausančius dailininkus ir dizainerius. Tai buvo labiausiai lankoma
VDA galerijų paroda, kurią aplankė rekordinis 2014 metų „Titaniko“
lankytojų skaičius (apie 3000).
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Kitas lankytojų skaičiumi nenusileidžiantis renginys – tai „Meno
celės“, ir vėl vienas pirmaujančių savo publikos aktyviu įtraukimu.
Renginys vainikuoja mokslo metų pabaigą ir tampa visus VDA padalinius, sritis ir pastatus apjungiantis meno veiksmų mazgas. Renginys
vyksta vėlyvu metu kartu su miesto kultūrine švente „Kultūros naktis“,
todėl čia kaip niekad dalyvauja kuo įvairiausia publika, kurios daugumai
tai vienintelė galimybė susipažinti artimiau tiek su pagrindine Lietuvos
menininkų kalve, tiek su menu apskritai.
Šiais metais VDA galerijų erdves – „Titanikas“, „Akademija“,
„Artifex“, „Argentum“, Nidos meno koloniją, Panemunės pilį, Telšių
fakulteto galeriją – papildė nauja galerija „5 malūnai“. Tai – studentiškas kūrinys, kuriai vadovauja Grafikos katedros magistrantė Milda
Dainovskytė. Jos manymu, ne tik akademijai, bet ir miestui trūko tokios
vietos, kurioje nuolat būtų pristatomi naujausi ir įdomiausi būsimųjų
menininkų darbai. Galerijos veikla dar labiau praplės VDA meno veiklos
sklaidos įvairovę bei suteiks unikalią galimybę studentams susipažinti su
parodų rengimo specifika.
Nidos meno kolonijoje iškils naujas korpusas – Aalto universiteto ir
VDA struktūrinis akademinis padalinys – Nidos doktorantų mokykla,
kuri taps unikali meninių tyrimų vykdymo ir sklaidos erdvė. Projektas
yra finansuojamas iš ES struktūrinių fondų. Tarptautiniuose šiuolaikinio
meno tinkluose pripažinta NMK dar labiau sustiprins meno ir edukacijos procesų dialogą ir integraciją.
2014 m. buvo turtingi apdovanojimais. VDA suteikė garbės profesoriaus vardą Kęstučiui Zapkui. Ypatinga apdovanojimų gausa pasižymėjo
mūsų dizaineriai. Tekstilės katedros lektorė Severija InčirauskaitėKriaunevičienė pelnė pagrindinį prizą Lietuviško dizaino konkurse
„Geras dizainas“ bei bronzos medalį tarptautinėje tekstilės meno
bienalėje „From Lausanne to Beijing“ (Pekinas, Kinija). Dizaino
katedros magistrantės Barboros Adamonytės kursinis apšvietimo
projektas „SUNrise – SUNset“ pelnė garsųjį „Red Dot Award –
Concept Design“ bei „Geras dizainas 2014“ apdovanojimus. Dizaino
katedros absolvento Denis Orlenok kompanijai „Aedilis“ sukurtas
įrenginio „VINCI“ dizainas laimėjo „IF product design 2014“ bei taip
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pat „Geras dizainas 2014“ apdovanojimus. Studentės Inesos Malafej
stalas laimėjo prestižinį „Reddot design award 2014“ apdovanojimą
produkto dizaino kategorijoje. III kurso dizaino studentės Aušrinės
Augustinaitės „Surenkamas stalas“ pelnė tarptautiniu mastu pripažįstamą „IF design concept 2014“ apdovanojimą. „Gero dizaino“ prizus
taip pat pelnė ir kiti dizaino studentai: meno doktorantas Edvardas
Kavarskas, Dominyka Barkauskaitė, Aleksandra Fariga, Justina Medvedevaitė, Deividas Kaniauskas, Aistė Sabaliauskaitė, Ugnė Martinaitytė.
9.2. Galerijos
Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerija „Židinys“
2014 m. galerijoje surengtos 7 parodos, kurias aplankė 2750 lankytojų, galerijos fondus aplankė 12. Lankytojai susipažįsta su dailininkų
Tamošaičių kūryba, XIX–XX a. I pusės liaudies meno rinkiniais,
tautinių drabužių audimo demonstravimu. Norintieji turi galimybę
patys sėsti prie staklių paausti.
Galerijos fonduose 2014 m. suinventorinta 12 pagrindinio fondo
eksponatų. Rinkiniai papildyti Kapsų regiono merginos tautiniais drabužiais, austais remiantis XIX–XX a. I pusės pavyzdžiais (7 dalys),
2014 m.
Tekstilės fondų eksponatas „Krepšys“ publikuotas knygoje „Tradicinės aprangos priedai“ (sudarytoja Ona Danutė Aleknienė, Lietuvos
nacionalinis muziejus, 2014, p. 191). Remiantis galerijos tekstilės
rinkinio eksponatais LKC sukurti drabužiai panaudoti dokumentiniame
vaidybiniame filme „Donelaitis. XVIII a. Mažosios Lietuvos tautinis
kostiumas“ (Ramūnas Abukevičius, 2014). Parodoje „Absoliuti tekstilė“ eksponuojamas kilimas, austas ketvirtame dešimtmetyje Ąžuolų
Būdoje pagal A. Tamošaičio projektą.
Rugsėjo mėnesį galeriją aplankė Draugo redakcijos žurnalistė
Audronė V. Škiudaitė, kuriai ekskursijos metu buvo išsamiai pristatyta
galerijos istorija ir veikla. (Audronė V. Škiudaitė „Anastazijos ir Antano
Tamošaičių galerija Vilniuje”. In: Draugas, 2014 m. lapkričio 1d. Nr. 39,
p. 4, 8)
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Lapkričio mėnesį galerijoje vyko VšĮ Kultūros paveldo akademijos
kartu su A. ir A. Tamošaičių galerija „Židinys“ 2014 m. įgyvendinto
projekto baigiamasis renginys, kurio metu pristatytas atkurtas pilnas
kapsės merginos kostiumas. Projektą „Kapsų regiono moters tautinių
drabužių rekonstrukcija“ dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba.
Vakaro metu buvo skaitomos paskaitos: Teresė Jurkuvienė „Lietuvių
liaudies juostos: paveldas ir interpretacijos“, Dalia Bernotaitė „Suvalkiečių moterų drabužiai XIX – XX a. pradžia“.
Galerijoje vyksta VDA senato posėdžiai, įvairios konferencijos,
seminarai kiti renginiai.
Galerija vykdo ir edukacinę veiklą. Joje, remiantis A. ir A. Tamošaičių rinkiniais, biblioteka, atvežtais įrankiais, staklėmis ir medžiagomis,
galerijos metodininkė Ramutė Raciūtė moko austi vaikus ir suaugusius
(2014 m. mokėsi austi 2 vaikai, 3 moksleivės ir 7 moterys).
Balandžio mėnesį vyko edukacinė programa „Margučių tradicija
Lietuvoje“ (dalyvavo 5 suaugę, 7 vaikai). Gruodyje vyko edukacinė
programa „Šilti sveikinimai“, kurios metu dalyviai patys darė atvirukus
ir papuošaliukus eglutei iš šiaudų. Surengta paroda iš A. Tamošaičio
atvežtų ir naujai padarytų šiaudinukų ir rankų darbo atvirukų (dalyvavo
2 vaikai, 1 moksleivė, 5 suaugę).
Galerijos „Židinys“ bibliotekoje buvo aptarnaujami VDA ir VU
dėstytojai ir studentai, audimo kursų lankytojai (11 lankytojų, pateikta
35 knygos, nukopijuoti pageidaujami puslapiai).
Archyvo lankytojams iš bylų buvo pateikti 10 saugojimo vienetų.
Studijuota Telesforo Valiaus archyvinė medžiaga panaudota monografijoje: Regina Urbonienė. Telesforas Valius, Lietuvos dailės muziejus, 2014.
VDA galerijų 2014 m. parodų sąrašas pateikiamas 20 lentelėje prieduose.

Galerija „Akademija“
2014 m. galerijoje buvo surengtos parodos iš Kinijos („Meno gairės.
Baltija-Kinija“, org. T. Daunora), JAV (Sergejaus Isupovo paroda „Ten
ir čia“, org. Keramikos katedra), Lietuvos–Šveicarijos „Apie svetingumą
ir svečiavimąsi“ (org. VDA Nidos meno kolonija) ir visa eilė jaunųjų
menininkų ir studentų parodų.
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VDA galerija „Akademija” skaičiuoja jau savo dvidešimt ketvirtuosius veiklos metus. Pasikeitus Lietuvos situacijai ir meninio gyvenimo
pobūdžiui, pakito ir galerijos vaidmuo didelėje įvairių dailės galerijų
apsuptyje. Galerija savo veiklą pradėjo 1991 m., pasivadinusi „Galerija – 91“. 1993 m. pradžioje pavadinimas buvo pakeistas į „Akademiją”.
Galerija tęsia tai, ką pradėjo ir stengiasi išlikti galerija „Akademija”, į
kurią gali įeiti kiekvienas VDA studentas ir dėstytojas, profesorius ar jos
svečiai iš giminingų dailės akademijų. Tuo pačiu galerija kiekvieną dieną
yra atvira plačiajai publikai ir vykstančių parodų metu galima susipažinti, kas vyksta pačioje Akademijoje.
VDA juvelyrikos galerija „ARgenTum“
VDA autorinės juvelyrikos galerijoje „ARgenTum“ galima susipažinti su naujomis autorinės juvelyrikos ir metalo plastikos tendencijomis.
Galerijos tikslas yra skatinti VDA dėstytojų ir studentų kūrybines
iniciatyvas. Galerija suteikia erdvę grupinėms ir autorinėms parodoms,
naujausiems kūriniams bei projektams, Telšių fakulteto studentų
kursiniems ir diplominiems darbams pristatyti. „ARgenTum“ aktyviai
dalyvauja Vilniaus miesto kultūriniuose renginiuose: Šiuolaikinio meno
mugėje „ART VILNIUS“, Tarptautinėje juvelyrikos parodoje „Amber
Trip“, festivalyje „Kultūros naktis“.
2014 m. surengta 15 personalinių ir grupinių parodų, dalyvauta
Tarptautinė šiuolaikinio meno mugė „ART VILNIUS‘14“. Parodas
kuruoja ir rengia Kornelija Gerikaitė ir Kristina Dulevičiūtė.
VDA tekstilės galerija „Artifex“
„Artifex“ yra VDA tekstilės galerija, pristatanti naujausias tekstilės
meno tendencijas, autorinius Lietuvos ir užsienio menininkų darbus,
tekstilės dizaino pavyzdžius, o taip pat neretai ir istorinį tekstilės kontekstą. Tačiau tekstilė čia nėra siejama vien su medžiagomis ar technikomis, galerijoje dažnai pristatomi kitų sričių menininkai reflektuojantys
konceptualų santykį su tekstile. Galerijoje teikiamas prioritetas akademijos bendruomenės (ypač studentų) kūrybos pristatymui.
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„Artifex“ erdvėje 2014 m. vyko daug reikšmingų tarptautinių
pristatymų: išmaniosios tekstilės paroda „Žaismingi tyrimai sumaniojoje tekstilėje“, kurioje savo inovatyvius tekstilės eksperimentus pristatė
doktorantai iš Lietuvos, Švedijos, Olandijos, Naujosios Zelandijos,
Danijos; personalines parodas ir kūrybines dirbtuves buvo pakviestos
surengti suomių tekstilės dizainerė Teija Puranen, bei žinoma menininkė, Royal College of Art (Londonas) profesorė Freddie Robins; metų
pabaigoje galerijoje vyko Niujorke gyvenančių ir dirbančių menininkų
Aido Bareikio ir Bill Saylor bendra paroda „Kitokie orai“.
Su istoriniu tekstilės kontekstu galima buvo susipažinti VDA
profesorės Reginos Sipavičiūtės kuruojamoje istorinės tekstilės parodoje
„Praėjusio amžiau siuvinėjimai“. Personalines parodas rengė VDA
bendruomenės nariai: doc. Romualdas Kučinskas, Telšių fakulteto
Aprangos ir mezgimo dizaino studijos vadovė Žydrūnė Kriūkaitė,
baigiamuosius darbus galerijoje gynėsi VDA tekstilės katedros studentės
Toma Kisieliūtė ir Dovilė Gudačiauskaitė. Personalines parodas taip pat
rengė tokie garsūs Lietuvos menininkai kaip Evaldas Jansas, Aistė
Kisarauskaitė, Paulina Pukytė, Linas Jablonskis, Aistis Mickevičius,
Jurga Šarapova, Džina Jasiūnienė, Lina Ringelienė.
Galerija taip pat dalyvavo ir rengė projektus už galerijos ribų:
Art Vilnius‘14 meno mugėje pristatyta menininkė Eglė Ridikaitė buvo
išrinkta geriausia mugės menininke; Gdansko šiuolaikinio meno centre
LAZNIA galerija Artifex pristatė projektą „Tekstilės savirefleksijos“
(kaip šio bendradarbiavimo tęsinys 2015 m. VDA parodinėje erdvėje
„Titanikas“ bus pristatoma didelė lenkų šiuolaikinio meno paroda).
VDA parodų erdvė „Titanikas“
2014 m. „Titaniko“ parodų salėse surengtos 22 parodos, iš jų:
studentų – 8, tarptautinės – 1, personalinės – 4, personalinės VDA
profesūros – 3, retrospektyvinės – 4, mišrios – 2. Daugiau nei trečdalis
visų parodų skirta visų pakopų studentų meninei kūrybai. Pirmą kartą
„Titanike“ surengta VDA doktorantų paroda, salėse kasmet vyksta ir
didžioji dalis bakalauro ir magistro baigiamojo darbo gynimų. VDA muziejaus parodų salės „Titanikas“ buvo pristatytas tarptautinėje dailės
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mugėje ARTVilnius‘2014, kur eksponuota Fotografijos ir medijų meno
katedros sudaryta kolekcija. „Titaniko“ salės taip pat panaudojamos
piešinių peržiūroms bei stojamųjų egzaminų kūrinių vertinimui.
2014 m. parodas „Titanike“ aplankė 34 723 lankytojai (nesant
bilietų sistemos, tikslaus skaičiaus neįmanoma pateikti). Išaugo ir
edukacinių užsiėmimų parodose skaičius. Be muziejaus darbuotojų,
juos veda Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos ir J. Vienožinskio dailės mokyklų pedagogai, taip pat atskirų katedrų (Grafinio
dizaino, Tapybos, Tekstilės dėstytojai). Ypač populiarios ir gausiai
lankomos buvo M. Vilučio ir A. Šaltenio personalinės parodos, edukacijoje dalyvavo patys autoriai. Keletas specialių užsiėmimų, kuriuos vedė
A. Šaltenis ir V. Liutkus, buvo skirti VDA socialiniams partneriams.
„Titanike“ parodų salėse vyko ir jubiliejinių K. Donelaičio metų
atidarymas (tiesioginė transliacija per LTV), veikė prezidento rinkimų
D. Grybauskaitės štabas, įvyko keli visuomenei skirti renginiai
(„Air Lituanika“ jubiliejus ir kt.).
Galerija „5 malūnai“
„5 malūnai“ – tai eksperimentinė, ekspozicinė parodinė erdvė VDA
Naujųjų rūmų pirmajame aukšte (Malūnų g. 5), įkurta VDA Grafikos
katedros ir jos magistrantės Mildos Dainovskytės iniciatyva. Galerijos
pavadinimas siejamas su vieta ir tiksliu jos adresu – Malūnų g. 5.
Galerijos realizacija siekiama skatinti VDA studentų socialinę, kūrybinę
veiklą ir tuo pačiu tapti atviresniems ir labiau matomiems sau patiems
ir visuomenei. Ji išsiskiria jaunatviškumu ir studentiškumu.
Idėja išnaudoti apleistą skelbimų sieną parodoms kilo prieš vienerius
metus. Įžengus į VDA naujuosius rūmus neišvengiamai užklupsiančios
parodos pasirodė reikalingos.
Pagrindinė šios parodų erdvės koncepcija – ekspozicijos studentų rankose. Tai – pirmosios personalinės parodos (ypač jauniausių kursų), kūrybinių dirbtuvių pristatymai, užsienio meno akademijų reprezentavimas. Savotiška treniruočių aikštelė jauniesiems menininkams,
kadangi susiduriama su eksponavimo, savo kūrinių pateikimo ir kt.
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problemomis. Šalia pradedančiųjų, čia parodas yra rengę ir profesionalūs menininkai, VDA dėstytojai bei svečiai.
Įrenginėjant šią erdvę, daugiausia padėjo VDA laboratorijų bei ūkio
dalies korpusai, Titaniko galerija. Su jų pagalba atsirado mobilios
sienos, apšvietimas. Grafikos katedra parėmė plakatų spaudą. Šiuo
metu veikla, besisukanti aplink informacijos sklaidą, komunikaciją su
autoriais bei vizualiniai sprendimai, yra Mildos Dainovskytės rankose.
Ieškomi iniciatyvūs įvairių kūrybinių sferų studentai.
Visų 2014 m. surengtų 17parodų iniciatoriai buvo skirtingi. Parodų
dalyviai tapdavo ir galerijos „darbuotojais“. Kūrybinių dirbtuvių
pristatymus rengė Grafikos katedros dėstytojai Agnė Dautartaitė-Krutulė su David‘o Carson‘o projektu, Marija Marcelionytė – su Nathan‘o
Jureviciaus. Kai kurie autoriai patys teikė paraiškas. Taip įvyko atgaivintos studentų meno dienos, aukštesniosios dizaino mokyklos L’Escola
d’art Municipal Leandre Cristòfol studentų dueto paroda ir kt.
Įsimintiniausi įvykiai: SMD „Kosminė odisėja“, kuri tapo tęstiniu
projektu (džiugino kuratorių atsidavimas bei jaunųjų menotyrininkų
kritika), Latvijos Rygos meno akademijos studentų paroda su darbais
kurtais Nidos meno kolonijoje (kokybė ir vientisumas).
Ateityje norima pristatyti kuo daugiau skirtingų veiklų ir meninių
projektų. Tam reikia ieškoti ryšio su įvairių katedrų studentais bei VDA
fakultetais esančiais kituose miestuose. Sklaidos intensyvumas ir
reguliarumas taip pat yra siektinų rezultatų sąraše.
Vilniaus dailės akademijos Telšių galerija
2014 m. galerijoje buvo surengtos 22 parodos, 2 edukaciniai renginiai, 3 projektai.
2014 m. lapkričio mėnesį VDA Telšių galerijos veikla laikinai sustabdyta – gruodžio 5 d. patalpos perduotos rangovui ir pradėti kapitalinio
remonto darbai. Numatyti 2 patalpų tvarkymo etapai. I etapu pagal
parengtą „Kultūros paskirties patalpos –Telšių galerijos, Kęstučio g.
3-2, Telšių m., kapitalinio remonto projektą“ bus tvarkomos galerijos
ekspozicinės erdvės ir pagalbinės patalpos. II etapu numatyta sutvarkyti
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galerijos priekinę dalį esančią 3 aukštų gyvenamo namo I aukšte.
Pabaigus patalpų kapitalinio remonto darbus VDA Telšių galerijos veikla
bus atnaujinta.
9.3. Muziejus
Muziejus vykdo dvi paralelines veiklas – muziejaus rinkinio kaupimo, eksponatų inventorinimo, jų tvarkymo ir saugojimo bei intensyvią
parodinę veiklą „Titaniko“ parodų salėse (I ir II aukštai, bendras plotas
700 m2).
Buvo paskolinti 67 vnt. eksponatų. Juos skolinosi Lietuvos dailės
muziejus (paroda „XX a. I pusės Vilniaus dailininkų grafika ir piešiniai“), V. Kasiulio muziejus (paroda „Telesforas Valius: žemaitiška
dvasia“), VDA studentai. Sudaryta tapybos paveikslų kolekcija, ji
depozito teise perduota Vilniaus Raudonojo kryžiaus ligoninei. Atitin
kama kolekcija tapybos kūrinių (12 vnt.) depozito teise perduota ir
Vilniaus universiteto tarptautinio verslo mokyklai. Surengti 5 edukaciniai užsiėmimai muziejaus fonduose.
Muziejaus rinkiniai pasipildė 1041 vnt. eksponatų Tai dauguma Grafikos katedros perduotų diplominių grafikos kūrinių. Suinventorinti
349 vnt. eksponatų, suskaitmeninti 300 tapybos ir grafikos eksponatų
(darbus atliko Vilniaus paslaugu verslo darbuotojų profesinio rengimo
centro praktikantės-fotografės). Restauruotas 1 skulptūros rinkinio
eksponatas (G. Jokūbonio diplominis darbas; restauravo Paminklotvarkos katedra). Atiduoti restauruoti 3 tapybos paveikslai. Toliau tvarkomas gausiausias grafikos rinkinys (piešiniai, litografija, medžio, lino
raižiniai, ofortai ir kt.). Nufotografuotas visas muziejuje saugomas
Algimanto Švėgždos grafikos rinkinys – iš viso 350 kūrinių. Restauruoti
2 tapybos rinkinio paveikslai, darbus atliko Paminklotvarkos katedra.
Muziejaus eksponatais pasinaudojo Lietuvos dailės muziejus, Lietuvos
kultūros tyrimų institutas, VDA studentai, galerija „Kairė-dešinė“ ir kt.
Įvairiems tikslams (eksponuoti parodose, leidybai, mokslui, etc.) buvo
paskolinta 60 muziejaus rinkinio kūrinių. Muziejus finansuoja akademijos studentų, dėstytojų visų parodų plakatų leidybą. Įsigyta saugyklų ir
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parodų rengimui būtina įranga (vežimėliai, kartotekų spintos, dokumentų ir filmų skenavimo aparatūra).
Būdamas Lietuvos muziejų asociacijos asocijuotu nariu VDA
muziejus suteikia fondų saugotojai galimybę nemokamai dalyvauti
įvairiuose mokymuose, gauna informaciją apie pagrindinius muziejų
renginius Lietuvoje.
Muziejaus darbuotojų visuomeninė veikla, kvalifikacijos kėlimas
Muziejaus direktorius V. Liutkus yra „Dailės“ žurnalo redkolegijos
narys, Antano Mončio kūrybinio palikimo išsaugojimo fondo valdybos
narys. Rugsėjo mėn. 12–14 d. dalyvavo ir skaitė pranešimą konferencijoje „Antano Mončio namų-muziejaus penkiolikos metų veiklos aktualizavimas“. Gruodžio mėn. dalyvavo Europos Tarybos kuruojamos
programos „Kultūros politikos apžvalgos „Compendium“ rengėjų
posėdyje Briuselyje. Kuravo Vinco Kisarausko retrospektyvinę parodą
„Nėra menui taisyklių“, parengė parodos katalogą su įvadiniu straipsniu. Kuravo „Meno celės“ parodą (kartu su A. Šalteniu), sudarė ir
išleido Edvardo Muncho 150-osioms gimimo metinėms skirto studentų
tapytojų ir grafikų konkurso katalogą. Dalyvavo parengiant LTV laidas
apie Antano Mončio,Viktoro Vizgirdos kūrybą (LTV laida „Linija, spalva,
forma).
Fondų saugotoja E. Šinkūnaitė be tiesioginių pareigų muziejuje
dalyvavo Lietuvos muziejų asociacijos surengtuose mokymuose. Parodų
organizatorius L. Blažiūnas surengė personalinę parodą galerijoje
„Kairė-dešinė“, dalyvavo Tarptautinėje parodoje „Nord Art 2013“
Schleswig-Holstein.
9.4. Nidos meno kolonija
Nidos meno kolonija (NMK) yra VDA padalinys Nidoje, nuo
įkūrimo veikianti kaip tarptautinė menininkų rezidencija, organizuojanti
tarptautinius meno simpoziumus, konferencijas, parodas Lietuvoje ir
svetur. NMK vyksta VDA studentų praktikos ir kūrybinės dirbtuvės,
kitų aukštųjų mokyklų, kultūros institucijų ir neinstitucinių edukacijos
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ir/ar meno iniciatyvų projektai, pvz., „Skalvijos kino mokyklos“ stovyk
los, „Migruojančių meno akademijų“ projektai, patalpas nuomojasi
kino, muzikos kūrėjai, rašytojai, kitų sričių kūrybininkai.
NMK aktyviai dalyvauja pasaulio meno rezidencijų diskurse, taip
užsitikrindama savo programos regimumą. 2014 m. suorganizavo
regioninį tarptautinio rezidencijų tinklo „Resartis“ suvažiavimą Vilniuje
ir Nidoje, į kurį atvyko daugiau kaip 80 dalyvių iš rezidencijų centrų
Baltijos, Centrinės Azijos, Rytų partnerystės, Šiaurės šalių ir Rusijos.
Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba.
Vienas reikšmingiausių 2014 m. NMK pasiekimų – tai laimėta teisė
organizuoti Lietuvos nacionalinį paviljoną 56-ojoje šiuolaikinio meno
bienalėje Venecijoje, vyksiančioje 2015 gegužės-lapkričio mėnesiais.
Projektas įgyvendinamas finansuojant Lietuvos kultūros tarybai.
2015 m. NMK pradeda bendrą projektą su Norvegijos ir Islandijos
meno institucijomis ir rezidencijomis, kurio metu lietuvių menininkams
bus suteikta galimybė išvykti kurti Norvegijoje ir Islandijoje, o Norvegijos ir Islandijos menininkams – atvykti į rezidencijas Lietuvoje, sukurti
darbų ir surengti parodas.
Nuo 2014 m. rugpjūčio mėnesio NMK komandą papildė rezidencijų programos kuratorė, dabar NMK kūrybinę komandą sudaro 5 žmonės, iš viso užimantys 3,25 etato.
Iš viso per 2014 m. NMK projektų vykdymui iš Lietuvos kultūros
tarybos, Lietuvos kultūros ministerijos, Erasmus, Olandijos ambasados,
fondo „Pro Helvetia“, Švedijos parodų agentūros ir Šiaurės Šalių
kultūros tarybos gavo 309 374 Lt.
NMK veiklos suvestinė
Sėkmingai buvo vykdoma Nidos menininkų rezidencijų programa.
Vyko 4 NMK rezidentų kūrybinės dirbtuvės. Buvo surengta 19 įvairių
VDA katedrų praktikų, 8 iš jų – tarptautinės. Organizuota kitų įvykių:
kino seansai Neringos gyventojams, prancūzų, vokiečių kino dienos,
Vasaros meno mokykla, Erasmus IP meno doktorantams Artistic
Research , Tarptautinio rezidencijų tinklo „ResArtis“ regioninis susitikimas Vilniuje ir Nidoje ir kiti. Įvyko 3 konsultantų ir ekspertų vizitai.
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NMK darbuotojai vyko į 7 stažuotes/komandiruotes. Buvo atvykusios 4
stažuotojos-savanorės.
Buvo išleistas Nidos meno kolonijos žurnalas: apie kritinį turizmą, 2013
žiema-pavasaris-vasara, Nr. 5, Vilnius, 2014 (sudarytojas Vytautas
Michelkevičius).
Dar viena iš svarbių NMK veiklų – vykdytas II rekonstrukcijos
etapas. Rugsėjo 4 d. buvo pasirašyta projekto „Pastato Nidoje (Taikos g.
43) pritaikymas tarptautinių aukščiausios kvalifikacijos tyrėjų rengimo
programų vykdymui“ finansavimo sutartis. Projektas finansuojamas iš
ES struktūrinių fondų per ŠMM. Visas projekto biudžetas 5.263.158,00
Lt. VDA turės investuoti į projektą 263.158,00 Lt. Projekto pabaiga
2015 rugpjūčio 31. Projektą administruoja UAB „SIKC“ ir VDA.
Projekto metu turi būti užbaigta NMK pastato rekonstrukcija, sutvarkytas kiemas ir įkurtas bendras Aalto universiteto ir VDA struktūrinis
akademinis padalinys – Nidos doktorantų mokykla. Rangos darbus
atlieka UAB „Klaipėdos padaila“. Darbai prasidėjo 2014 m. balandžio
mėn.
Kaip ir kiekvienais metais buvo vykdytas nuolatinis NMK veiklų
viešinimas.
Parodų, projektų sąrašas ir veiklos suvestinė pateikiama 21 lentelėje prieduose.

9.5. Panemunės pilis
Po I rekonstrukcijos darbų etapo atsinaujinusi Panemunės pilis
lankytojams pristatoma ne tik kaip kultūros paveldo objektas, bet ir kaip
parodinė erdvė. Parodinę veiklą inauguravo Česlovo Lukensko autorinė
paroda „Mumifikatai“, grupinė paroda „Skulptoriai pilyje“ (menininkai
Donatas Dovidavičius, Kęstutis Lanauskas, Mindaugas Jurėnas),
„Obuolio istorijos“ (menininkė Daiva Zubrienė), tarptautinio veltinio
simpoziumas bei kitų rengėjų organizuojamos nedidelės apimties
keliaujančios parodos.
Vasarą pilis lankytojus pasitiko ir atviromis dailininkų kūrybinėmis bei edukacinėmis dirbtuvėmis. Birželio mėnesį pilies parke aplinkos
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meno objektus kūrė menininkai Mantas Maziliauskas, Gintautas
Survila, Leonid Alekseiko. Tapytoja Monika Maziliauskienė vedė
kūrybinius užsiėmimus vietos vaikams. Šio projekto, pavadinto „Kupolių dienos Panemunės pilyje“, pabaigoje vyko Kupolės šventė, koncertas
ir konferencija „Žmogaus ir gamtos darna kūryboje“.
Pilies praktikų bazėje stovyklaujantys Kauno ir Jurbarko rajono moksleiviško amžiaus vaikai dalyvavo keramikos ir audimo užsiėmimuose, tačiau didžiausio dalyvių skaičiaus ir lankytojų dėmesio sulaukė
ES lėšomis finansuojamo projekto „Kultūrinio turizmo vystymas
Panemunės pilyje“ kūrybinės dirbtuvės ir mokymai pilies kieme.
Mokymus vietos bendruomenių nariams vedė ir dailiuosius amatus
gyvai demonstravo Vilniaus, Telšių ir Kauno fakultetų juvelyrai, tapytojai, grafikai, keramikai, metalo bei stiklo plastikos specialybių studentai
ir jų dėstytojai. Studentams tai buvo gera savo darbo pristatymo
visuomenei praktika. Vietos bendruomenės nariai, tame tarpe moksleiviško amžiaus jaunimas, mokėsi ir patys dirbo birželio–liepos mėnesiais
besitęsiančiose atvirose dirbtuvėse, vadovaujamose prof. Valmanto
Gutausko, doc. Remigijaus Sederevičiaus, doc. Živilės Jasutytės,
Jolantos Mikulskytės, Alberto Gedvilo. Visa tai įgyvendinti pavyko
projekto lėšomis įsigijus reikiamą įrangą ir medžiagas. Gyvas kūrybinis
procesas Panemunės pilyje plačiąją visuomenę patraukliai supažindino
su VDA ir jos veikla.
2014 m. Panemunės pilį aplankė 36 050 lankytojų (parduota 27 731
bilietų, registracijos knygoje užsirašė 8319 lankytojų). Pardavus bilietus
gauta 86 886 Lt, už paslaugas (gido, foto) – 4407 Lt, už leidinius –
8430 Lt. Iš viso per metus gauta 99 723 Lt.
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Panemunės pilies lankytojų skaičiaus kaita 2010–2014 m.

Per šiuos metus pravesti 36 pramoginiai-edukaciniai užsiėmimai
„Lobio paieška“. Nuo liepos mėn. 16 d. (kai buvo gautas įsakymas dėl
paslaugų apmokestinimo) gido paslaugas užsisakė 130 ekskursijų.
Panemunės pilies veikla 2014 m. pateikiama 22 lentelėje prieduose.

9.6. Keramikos kūrybos centras
Keramikos kūrybinis centras (KKC) yra VDA padalinys, kurio
pagrindiniai tikslai yra: skatinti ir plėtoti šviečiamąją ir edukacinę veiklą
keramikos meno srityje; telkti keramikus ir VDA gretutinių specialybių
menininkus, mokslininkus ir doktorantus į pajėgų struktūrinį vienetą;
skatinti glaudų bendradarbiavimą tarp VDA keramikų ir verslo, pramonės atstovų.
Pagrindinės KKC funkcijos yra: plėtoti keramikos meną bei autorinių darbų pristatymo galimybes; ruošti metodinę-mokomąją medžiagą,
organizuoti seminarus bei keramikos mokymo kursus; plėtoti kūrybinį
bendradarbiavimą su kitomis šalies ir užsienio mokslo, meno ir studijų
institucijomis.
Siekdamas užsibrėžtų tikslų ir vykdydamas savo funkcijas, KKC
2014 m. surengė 6 studentų ir 2 vaikų grupines keramikos darbų
parodas „VDA Lauko ekspo“ stende, pravedė 3 seminarus, įgyvendino
1 tarptautinį projektą ir surengė jungtinę dailininkų parodą VDA
galerijoje „Akademija“.
135

Iš „VDA Lauko ekspo“ stende surengtų magistro ir bakalauro darbų
demonstracijų gausaus studentų ir VDA svečių dėmesio sulaukė Gerardo Dečkaus paroda „Skambantys indai“, kurios metu autorius su draugais demonstravo degto molio skambesį ir dalinosi raudonojo molio
degimo aukštesnėje temperatūroje eksperimentų rezultatais, ir jungtinė
dviejų skirtingų specialybių studenčių Liucijos Kvašytės (rūbai) ir Ingros Miler (keramika) „Young Bloods / Golden Toys“ paroda.
KKC skatina domėtis daile mokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus
vaikus. Kasmet Kalėdiniu laikotarpiu, bendradarbiaujant su Lietuvos
dailės mokyklomis bei rajonų Kultūros centrais, rengiamos įdomesnių
darbų parodos. Šiais metais buvo surengtos dvi parodos: Pravieniškių
vaikų keramikos paroda „Akimirkos stebuklas“ ir J. Vienožinskio dailės
mokyklos N. Vilnios filialo 13–15 metų mokinių darbų paroda „Kažkas
atsitiko“. Parodų eksponavimo metu vaikams buvo surengtos ekskursijos po VDA ir įteikti parodos dalyvio diplomai.
2014 m. rugsėjo – spalio mėn. KKC surengė kinų keramiko Jingdezhen Keramikos instituto profesoriaus Jackson Li ir penkių kviestinių
kinų dailininkų kūrybines dirbtuves, darbo demonstracijas ir paskaitas
VDA studentams. Tai Kultūrinių iniciatyvų grupės „Kvadratas“ ir VDA
Keramikos kūrybinio centro tęstinio projekto „Meno gairės. Baltija-Kinija 2013–2015“ (Baltic‘s - China/Benchmarks of Art) dalis. Tarptautinis projektas apjungė Lietuvos, Latvijos ir Estijos Universitetų ir Dailės
Akademijų dėstytojus ir studentus, Konfucijaus Instituto skyrių prie
Nacionalinių Universitetų lektorius ir Kinijos menininkus. Projektą
globojo Lietuvos užsienio reikalų ministerija. Projektas įgyvendino iškeltus tikslus: 1) atvėrė Kinijos ir trijų Baltijos šalių dailininkų, dėstytojų ir
studentų tiesioginio bendradarbiavimo galimybes; 2) sukūrė pagrindą
Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Azijos šalių akademijų jungtinei meno
platformos vizualių menų srityje veiklai.
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9.7. Choras
2014 m. choras dalyvavo XVII Studentų dainų ir šokių šventėje
„Gaudeamus“, Dainų šventėje „Čia mano namai“, XVI Lietuvos
aukštųjų mokyklų chorų festivalyje. Surengė koncertus choro
30-mečiui, mokslo metų atidarymo metu, diplomų bakalaurams
įteikimo šventėje, Rektoriaus inauguracijos iškilmėse, Akademijos
Kalėdiniame renginyje. Choras organizavo stovyklą Palangoje, Lietuvos
liaudies kultūros centro įrašų studijoje darė Vytauto Juozapaičio ciklo
„Šešios Kalėdinės kantičkinės giesmės“ įrašą.
9.8. Folklorinis ansamblis
Folklorinio ansamblio svarbiausia veikla yra skirta supažindinti
studentus su lietuvių liaudies papročiais, tradicijomis, tikėjimais,
dainomis ir giesmėmis.
Ansamblio vadovas Gediminas Žilys vedė kankliavimo seminarus–
mokymus. Juose studentai buvo supažindinti su kankliavimo technikomis ir repertuaru.
Pirmąjį pusmetį folklorinio ansamblio nariai buvo mokomi naujų
kalendorinių dainų ir sutartinių, vasaris skirtas Užgavėnių tematikai,
susipažinta su jų papročiais ir dainuojamąja tautosaka. Kovą susipažinta
su sutartinių giedojimo tradicija, balandį mokoma velykinių dainų,
kurios buvo dainuotos Velykų šventėje. Birželyje dalyvauta projekte
„Kupolių dienos Panemunės pilyje“, liepą surengtas kūrybinis projektas
„Laimos šventės kūrybinė stovykla“ Kirkiliškėse. Spalio ir lapkričio
mėnesiai buvo skirti vėlių tematikai, susipažinta su lietuvių tikėjimais
ir dainomis, taip pat dalyvauta VDA mokslo metų atidarymo šventėje.
Gruodžio mėnesį buvo rengiami adventinių dainų pasidainavimo
vakarai.
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10. MOKSLAS

VDA vykdomi humanitarinių ir socialinių mokslų sričių, menotyros
ir vadybos krypčių tyrimai. Mokslinius tyrimus Akademijoje vykdė
Dailėtyros institutas, Urbanistikos, architektūros ir dizaino institutas,
Dailės istorijos ir teorijos katedra, UNESCO kultūros vadybos ir
kultūros politikos katedra, taip pat pavieniai kitų padalinių tyrėjai.
VDA mokslo procesui labai svarbi bibliotekos ir leidyklos veikla.
10.1. Tyrėjų mokslinė veikla
2014 m. VDA dirbo 53 mokslo darbuotojai ir dėstytojai vykdantys
mokslinius tyrimus. Iš jų 43 mokslo daktarai. VDA mokslininkai yra
daugelio Lietuvos Republikos Švietimo, taip pat Kultūros ministerijų
komisijų ir Tarybų ekspertai, kitų aukštųjų mokyklų doktorantūros
komisijų nariai, tarptautinių projektų, duomenų bazių ekspertai, įvairių
acociacijų nariai.
Mokslo leidiniai, publikacijos
Ryškiausiai mokslo rezultatai matomi 2014 m. išleistose monografijose, mokslo studijose, mokslo straipsniuose, mokslui svarbių šaltinių
publikacijose. Lyginant kelių metų kiekybinius rodyklius matyti ryškus
monografijų, mokslo studijų pagausėjimas (15 vnt.), augimą matome
kitų straipsnių ir publikacijų su mokslo aparatu (29 vnt.) ir šaltinių
publikacijų leidyboje (15 vnt.). Mokslo straipsnių recenzuojamuose žurnaluose skaičius toks pat kaip ir praeitais metais (50 vnt.)
VDA tyrėjų publikacijos 2010 – 2014 m. pateikiamos prieduose 23 lentelėje
prieduose.
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VDA tyrėjų monografijose, studijose ir straipsniuose ryškios dvi
kryptys – tai Lietuvos dailės paveldo tyrinėjimai ir modernizmo dailės
bei šiuolaikinių dailės procesų tyrinėjimai.
Išleistos Lietuvos paveldo tyrinėjimams svarbios monografijos ir
studijos: Tojanos Račiūnaitės monografija „Atvaizdo gyvastis. Švč. Mergelės Marijos stebuklingųjų atvaizdų patirtis XVII–XVIII a. Lietuvos
Didžiojoje Kunigaikšystėje“, Povilo Šverebo „Telšių vyskupijos bažnyčių varpai“, Jolitos Liškevičienės parengta kolektyvinė monografija
„Šv. Juozapato Kuncevičiaus gyvenimo atvaizdai: XVII a. šaltinis,
vertimas ir studija“, Dalios Klajumienės sudarytas straipsnių rinkinys
„Pasaulietiniai interjerai: idėja, dekoras, dizainas/ Secular Interiors:
Idea, Décor“, Sigitos Maslauskaitės–Mažylienės monografija lenkų
kalba. „Dzieje wizerunku św. Kazimierza od XVI do XVIII wieku“,
Jono Rimanto Glemžos studija „Istoriniai Lietuvos architektūros
paveldo interjerai: istorija, tvarkyba, vertinimas“. Toliau tęsiamas dvarų
paveldo šaltinių skelbimas – išleistas „Lietuvos dvarų sodybų atlasas II:
Pagėgių savivaldybė“.
VDA menotyrininkai parengė net šešis albumus–studijas skirtus:
Adomo Galdiko, Teodoras Kazimiero Valaičio, Arvydo Šaltenio, Kęstučio Zapkaus kūrybai, taip pat 1960–2013 metų Lietuvos tapybai.
VDA tyrėjai mokslo ir meno visuomenei paskelbė 50 mokslinių
straipsnių skirtų kaip ir monografijos tiek senosios Lietuvos dailės
palikimui, tiek XX–XXI a. dailei, tiek dailės vadybos klausimams.
Spausdinti šie straipsniai tiek VDA recenzuojamame leidinyje Acta
Academiae Artium Vilnensis (6 vnt.) tiek kituose recenzuojamuose
Lietuvos ir užienio žurnaluose bei teminiuose leidiniuose.
Mokslo renginiai, konferencijos
Pranešimų konferencijose tematika labai plati – nuo priešistorinės iki
XXI a. dailės problematikos, taip pat dailės vadybos ir terapijos temomis. Skaityti 38 pranešimai, iš jų 30 – tarptautinėse konferencijose.
VDA mokslininkai organizavo dvi tarptautines konferecijas. Viena jų
„Lietuva – Italija: šimtmečių ryšiai“, 2014 gegužės 14–16 dienomis
suorganizuota kartu su su Lietuvos nacionaliniu muziejumi Lietuvos
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Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmais ir Lietuvos Istorijos institutu. Antroji konferencija „Mano teritorijos: moteriškoji kūrybos erdvė“
organizuota kartu su tarptautine dailės kritikų asociacija (AICA)
2014 lapkričio 7 d. Vilniuje
Mokslo projektai
Sėkmingai dalyvauta 10 Lietuvos mokslo tarybos projektų iš kurių
6 sėkmingai pabaigti, o likę 4 tęsis dar ir 2015 m. Iš užbaigtų projektų
geriausiai buvo matomi kultūrinės plėtros projekto „Sovietų Lietuvos
kultūros modernizacija: Teodoras Kazimieras Valaitis (1934–1974) ir jo
meninė veikla“ rezultatai – Nacionalinėje dailės galerijoje surengta
paroda ir išleistas projekto leidinys, kurio ne tik turinys buvo įvertintas,
bet ir forma (gražiausias 2014 metų albumas). Kito kultūrinės plėtros
projekto „Žemaičių muziejaus ALKA archeologijos ekspozicijos
koncepcija ir dizainas“ rezultatai buvo įvertinti muziejaus administracijos ir bus įgyvendinti 2015 metais. Dar keturių LMT projektų rezultatai
užfiksuoti jau minėtuose mokslo leidiniuose.
Mokslo populiarinimas
Žinias apie meno tyrinėjimus VDA mokslininkai skleidė paskaitose
visuomenei, rengė straipsnius spaudai, vykdė socialinės bei kultūrinės
plėtros darbus. Tyrėjai publikavo mokslo populiarinimo straipsnius
tokiuose kultūros leidiniuose kaip 7 meno dienos, Literatūra ir menas,
Kultūros barai bei įvairiuose interneto portaluose. Dalyvavo radijo ir TV
laidose, ypatingai aktyviai bendradarbiauta su Lietuvos nacionaliniu
radijumi ir televizija (LRT) (54 vnt.).
Kvalifikacijos kėlimas
Kvalifikaciją VDA mokslininkai kėlė tiek ilgalaikėse, tiek trumpalaikėse išvykose į pasaulio mokslo įstaigas – JAV, Didžiojoje Britanijoje,
Italijoje, Vokietijoje.
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10.2. Dailėtyros institutas
Dailėtyros institutui 2014–tieji buvo ypatingi – sukako 20 metų nuo
jo įkūrimo, kai 1994 m. balandžio 29 d. rektoriaus Arvydo Šaltenio
įsakymu VDA Mokslo skyrius buvo perorganizuotas į institutą. Šia
proga buvo parengtas ir išleistas instituto mokslininkų veiklą pristatantis
bibliografinio pobūdžio leidinėlis „Vilniaus dailės akademijos dailėtyros
institutas 1994–2014“, suorganizuotas 20–čiui skirtas viešų paskaitų
ciklas „Lietuvos meno istorijos tyrimai: nauji įvykiai, požiūriai, radiniai“, kurį įgyvendindami instituto darbuotojai skaitė savo tyrimus
pristatančias paskaitas VDA Kauno ir Telšių fakultetuose.
2014 m. instituto darbuotojų grupę papildė nauja narė – dr. Lina
Michalkevičė. Tad šiuo metu institute dirba penkiolika mokslo darbuotojų, iš jų du (dr. Adomas Butrimas ir dr. Rūta Janonienė) – vyriausieji
mokslo darbuotojai, o kiti – vyresnieji ir mokslo darbuotojai.
Šiais metais dr. Tojana Račiūnaitė išleido monografiją „Atvaizdo
gyvastis. Švč. Mergelės Marijos stebuklingųjų atvaizdų patirtis XVII–
XVIII a. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikšystėje“, o dr. Jolita Liškevičienė
parengė kolektyvinę studiją ir šaltinio publikaciją „Šv. Juozapato
Kuncevičiaus gyvenimo atvaizdai: XVII a. šaltinis, vertimas ir studija“.
Iš viso Dailėtyros instituto darbuotojai šiais metais paskelbė šešiolika
mokslinių straipsnių recenzuojamuose leidiniuose ir aštuoniolika kitų
publikacijų, recenzijų, mokslo bei meno populiarinimo darbų. Dr. Rasos Butvilaitės ir dr. Mariaus Iršėno pastangomis pasirodė antrasis
Lietuvos dvarų sodybų atlaso tomas „Pagėgių savivaldybė“. Išleistas
solidus, dvikalbis dr. Dalios Klajumienės sudarytas straipsnių rinkinys
„Pasaulietiniai interjerai: idėja, dekoras, dizainas/ Secular Interiors:
Idea, Décors“.
Institutas dalyvavo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų
rūmų inicijuotos tarptautinės mokslinės konferencijos „Lietuva – Italija:
šimtmečių ryšiai“ organizavime, joje savo pranešimus skaitė Rūta
Janonienė, Adomas Butrimas ir Tojana Račiūnaitė. 2014 m. iš viso buvo
perskaityta 18 pranešimų ir viešų paskaitų įvairiuose renginiuose:
paskaitų cikluose, vietinėse ir tarptautinėse konferencijose.
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Mokslinį darbą (savo pagrindinę veiklą) Dailėtyros instituto darbuotojai gana sekmingai derina su pedagogine veikla. Vadovauta apie
dvidešimčiai VDA studentų teorinių darbų, įvairių pakopų studentams
ir doktorantams, perskaityta trylika paskaitų kursų, surengti aštuoneri
seminarai.
10.3. Urbanistikos, architektūros ir dizaino institutas
Pagrindinės Instituto mokslinių tyrimų sritys: urbanizacijos procesai
ir jų įtaka kraštui ir miestui; urbanistinių struktūrų tyrimų ir modeliavimo metodai. Institute dirba mokslo darbuotojas dr. Tomas Butkus,
jaunesnieji mokslo darbuotojai prof. Algis Vyšniūnas, doc. Vaidotas
Dapkevičius, Petras Džervus.
Pagal sutartį su Klaipėdos rajono savivaldybe Institutas parengė
Gargždų miesto daugiabučių gyvenamųjų namų grupių kompleksinio
atnaujinimo (modernizavimo) mokslinę metodiką ir technologijų
taikymo rekomendacijas. Rekomendacijos patvirtintos Klaipėdos rajono
savivaldybės tarybos sprendimu. Šia tema parengtas atskiras pranešimas
LR Seime vykusiai konferencijai.
Instituto darbuotojai parengė 3 respublikinių architektūrinių
konkursų darbų recenzijas (P. Džervus ir V. Dapkevičius), Sąjungos
aikštės Kaune konkurso sąlygas (prof. A.Vyšniūnas) bei patys dalyvavo
3 respublikiniuose architektūros konkursuose.
Institutas planuoja toliau aktyviai dalyvauti rengiant mokslines–metodines recenzijas, ekspertizes architektūros ir urbanistikos klausimais.
10.4. Meno ir mokslo skyrius
VDA meno ir mokslo skyrius koordinuoja mokslo tyrimus atliekančių padalinių veiklą, kaupia, analizuoja mokslo veiklos duomenis ir
rezultatus, teikia ataskaitas.
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10.5. Biblioteka
Vilniaus dailės akademijos biblioteka, vadovaudamasi „VDA 2012–
2020 m. integruotos plėtros strategijos nuostatomis“ ir noru išlikti
konkurencinga aukštosios universitetinės mokyklos meno biblioteka,
siekia tapti atvira, modernia ir nuolat atsinaujinančia biblioteka, pasižyminčia joje kaupiamų kokybiškų informacinių išteklių gausa, sugebanti
naudotis pasaulyje sukurtais informaciniais resursais, teikti metodinę
pagalbą fakultetų Kaune, Klaipėdoje ir Telšiuose bibliotekoms ir taip
skatinti regionų patrauklumą vietos akademinėms bendruomenėms.
2014 m. bibliotekos veikla buvo orientuota į skaitytojų naudojimosi
visais akademinei bendruomenei prieinamais elektroniniais informacijos ištekliais informavimo tobulinimą, studijų baigiamųjų darbų įkėlimo
į VDA elektroninių tezių ir disertacijų duomenų bazę (ETD) procesų
optimizavimą, individualų konsultavimą, pagalbą teikiant akademinio
personalo ataskaitas Lietuvos mokslo tarybos bei užsienio ekspertų
vertinimui. Paruošiamieji darbai nacionalinės Lietuvos akademinės
elektroninės bibliotekos (eLABa) naujos platformos startui, bibliotekos
darbuotojų dalyvavimas mokymuose, projekto „VDA mokslinės aplinkos gerinimas“ baigiamasis etapas atnešė ir atneš teigiamų pokyčių
Akademijos studijų aprūpinimui informacijos ištekliais ir infrastruktūros tobulinimui. Metų pabaigoje pradėtas eLABa sistemos testavimas.
Naujoji platforma apjungs mokslo publikacijų duomenų bazę, elektroninių tezių ir disertacijų duomenų bazę, dokumentų sutapties, statistikos ir ataskaitų formavimo posistemes.
Metų pabaigoje įsteigtas naujas bibliotekos padalinys – Anastazijos
ir Antano Tamošaičių biblioteka galerijoje „Židinys“. Joje esantys
dokumentai pradėti kataloguoti, sisteminti ir jų metaduomenys integruojami į bendrą bibliotekos elektroninį katalogą. 2014 m. Sėkmingai
baigtas projekto „Vilniaus dailės akademijos mokslinės aplinkos gerinimas“ įgyvendinimas. Projektas (kodas Nr. VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-004)
buvo vykdomas 2012 m. rugsėjo 12 d. – 2014 m. liepos 31 d. Bendras
projekto biudžetas – 784.876,00 Lt. Projekto tikslas – gerinti Vilniaus
dailės akademijos mokslinę aplinką sukuriant 10 darbo vietų mokslinių
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tyrimų srityje, plečiant technologinę ir informacinę infrastruktūrą bei
didinant VDA bibliotekoje bei muziejuje saugomų moksliniam tiriamajam darbui aktualių objektų sklaidą ir išsaugojimą. Projekto metu naujai
įrengta senų ir retų spaudinių skaitykla Vilniuje, pilnai įrengta Kauno
fakulteto biblioteka naujose patalpose, atnaujinta Klaipėdos ir Telšių
fakultetų bibliotekų bei muziejaus infrastruktūra.
Informacijos ištekliai
Atsižvelgiant į Aukštosios mokyklos realiųjų išteklių vertinimo
metodikos nustatytus minimalius studijų sąlygų ir organizavimo kokybės reikalavimus, 2014 m. bibliotekos biudžetas informacijos ištekliams
įsigyti padidintas 66%. Dokumentų įsigijimui skirta 80,0 tūkst. Lt. Iš jų
Vilniaus centrinei bibliotekai – 52,0 tūkst. Lt, KF bibliotekai 15,0 tūkst.
Lt, TF bibliotekai 8,0 tūkst. Lt, KlF bibliotekai – 5,0 tūkst. Lt Išleista:
knygų įsigijimui 50 733,88 Lt; periodikos prenumeratai 29 448,90 Lt;
mokslinių el. duomenų bazių prenumeratai – 11 476,60 Lt; IT ir
bibliotekos infrastruktūrai atnaujinti – 17 601,64 Lt. Akademijos
padaliniai einamaisiais metais skyrė 21 583,91 Lt biudžeto/nuosavų ar
vykdomų projektų lėšų bibliotekos dokumentams įsigyti.
2014 m. gruodžio 31 d. pagal bendrąją VDA bibliotekos fondo
bendrosios apskaitos knygą (su filialais Kaune, Telšiuose ir Klaipėdoje)
bibliotekos fonduose buvo 99 480 vienetų dokumentų, įrašytų į tradicinės formos inventorinę knygą ir/ar įtrauktų į bibliotekos elektroninį
katalogą. VDA centrinės bibliotekos (VDA CB) fonde yra 81 257 vienetų leidinių; KlF bibliotekoje – 9 716 vnt.; KlF bibliotekoje – 5 022 vnt.;
TF bibliotekoje – 3 485 vnt.
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Dokumentų įsigijimo VDA bibliotekoje 2010–2014 m. pokytis
Metai

Leidiniai (vnt.)

2010

2035

2011

2919

2012

5210 (2804 Oslo dovana)

2013

3374

2014

3874

Naujai prenumeruotos el. duomenų bazės
1 (Taylor and Francis)
1 (VGTU el. knygos)

Iš viso prenumeruojama 18 duomenų bazių

Kiekvienais metais VDA bibliotekos fondas papildomas privalomais
VDA leidyklos leidiniais, kurie paskirstomi Vilniaus centrinei bibliotekai
bei filialams Kaune, Telšiuose ir Klaipėdoje. 2014 m. iš leidyklos gauta
23 pavadinimai 416 vnt. leidinių už 8 964,56 Lt. Įvairių Lietuvos ir
užsienio institucijų bibliotekoms perduota 26 vnt. VDA leidyklos
leidinių už 815,87 Lt. Mainų su kitomis institucijomis būdu bei nemokamai biblioteka pasipildė 1 075 vnt. leidinių už 34 804,17 Lt.
Biblioteka prenumeravo ir gavo 110 pavadinimų periodinių leidinių
(žurnalų ir laikraščių) lietuvių ir užsienio kalbomis.
Ataskaitiniais metais nurašyta 464 pavadinimai 944 vnt. dokumentų,
praradusių aktualumą, dubletų ar prarastų skaitytojų.
Elektroniniai informacijos šaltiniai
VDA biblioteka 2014 m. prenumeravo šias mokslines elektronines
duomenų bazes: EBSCO Publishing (10 duomenų bazių paketas),
Oxford Art Onlin, Oxford Music Online, Oxford Reference Online:
The Premium Collection, SpringerLINK E-Books (biblioteka yra
įsigijusi kolekciją „Architecture, Design & Arts“), Emerald Management eJournals Collection, Taylor & Francis, VGTU leidyklos „Technika“ el. knygos, LITLEX (teisės aktų duomenų bazė), RefWorks (įrankis, skirtas bibliografinei el. informacijai tvarkyti). 2014 metais VDA
bibliotekos skaitytojai turėjo galimybę susipažinti su testuotomis
duomenų bazėmis. Viso testuota 14 duomenų bazių.
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Per elektronines duomenų bazes VDA skaitytojams prieinamų leidinių pokytis

Prisijungimų ir paieškų duomenų bazėse pokytis
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Iš pateiktų duomenų matyti, kad 2014 m. lyginant su 2013 m.
paieškų skaičius padidėjo 38,6 %. Tokie rezultatai rodo, kad akademijos
bendruomenė aktyviai naudojasi duomenų bazėmis ir vieno prisijungimo metu atlieka vis daugiau paieškų. Prisijungimų skaičius didėjo
nežymiai – 12,43 %. Vertinant kelerių metų duomenų bazių panaudos
rodiklius aiškiai matyti, kad vartotojai prisijungę prie duomenų bazių
atlieka išsamias paieškas ir skiria tam daugiau laiko.
2014 m. į VDA elektroninių tezių ir disertacijų (ETD) sistemą įkelta
165 darbai, iš jų 158 magistro darbai, 4 daktaro disertacijos ir 3 disertacijų santraukos. Remiantis magistro baigiamojo darbo struktūros
ypatumais magistrantai į sistemą kėlė du atskirus darbus – teorinį ir
praktinį arba tik teorinį, jei taip numatyta studijų programoje. Ateityje,
analizuojant baigiamuosius darbus gali kilti klausimų dėl įkeltų darbų
skaičiaus neatitikimo apsigynusių absolventų skaičiui. Būtina tolimesnė
diskusija. Remiantis statistiniais duomenimis paieška ETD sistemoje vis
aktyvėja. Lyginat 2013 m. ir 2014 m. duomenis iš ETD sistemos
atsisiųstų dokumentų skaičius išaugo 68,46 %. Tai rodo, kad akademinėje bendruomenėje vis aiškiau suvokiama šios sistemos nauda siekiant
baigiamųjų darbų originalumo ir aukštos mokslinės vertės.
Bibliotekos elektroniniame kataloge 2014 m. gruodžio 31 d. buvo
31 752 automatizuotai parengti įrašai. Einamaisiais metais parengta
1 369 įrašai. Šiuo metu bibliotekos el. katalogas kuriamas naudojant
ALEPH 21.1.1 versijos programinę įrangą.
Vartotojų aptarnavimas
Biblioteka vartotojus aptarnauja 6 atviros prieigos skaityklose bei
2–juose abonementuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Telšiuose.
Skaitytojams įrengta 112 darbo vietų. Iš jų 32 kompiuterizuotos.
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Bibliotekos vartotojų aptarnavimo rodikliai
VDA bibliotekos
(su padaliniais)
vartotojų aptarnavimas

2010

2011

2012

2013

2014

Lankytojai (viso)

35 516

39 438

31 771

32 082

38 414

Studentai

31 174

36 454

28 906

29 188

35 544

Leidinių išdavimas atviruose
fonduose

62 013

67 906

53 866

46 808

67 047

Leidinių išdavimas į namus

15 760

15 058

15 964

15 143

15 734

Leidinių išdavimas (viso)

77 773

82 964

69 830

61 951

82781

2014 m. lankytojų skaičiaus ir dokumentų išdavimo didėjimui įtakos
turėjo skaityklų darbo laiko prailginimas, naujai įstojusių studentų
motyvacija, projekto metu atnaujintos ir naujai įrengtos skaityklos
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje bei Telšiuose, pagausėjęs miesto skaitytojų
skaičius. Remiantis pateiktais duomenimis galima teigti, kad leidinių
išdavimas tiesiogiai priklauso nuo lankytojų skaičiaus. Mažėjant lankytojų, mažėja ir išduodamų leidinių skaičius. Tačiau naudojimasis
mokslinėmis elektroninėmis duomenų bazėmis kompensuoja tradicinius
leidinių išdavimo būdus.
Kita veikla
2014 m. bibliotekoje (su padaliniais Kaune, Telšiuose ir Klaipėdoje)
dirbo 14 darbuotojų (12,75 etato). Iš jų 10 – su aukštuoju profesiniu
išsilavinimu. Bibliotekos darbuotojai intensyviai dalyvavo mokymuose,
seminaruose, konferencijose, kėlė kvalifikaciją, vedė/organizavo mokymus akademinei bendruomenei. 2014 m. VDA bibliotekoje surengtos
35 naujų leidinių parodos, 4 knygų pristatymai, dokumentinių filmų
peržiūra Nacionalinės bibliotekų savaitės „Biblioteka – vienas pasaulis,
daug istorijų“ metu. Meno skaitykloje eksponuota gražiausių 2013 m.
Šveicarijos knygų paroda.
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10.6. Leidykla
2014 m. leidykla ir toliau tęsė Lietuvos mokslo tarybos remiamo
periodinio mokslo žurnalo Acta Academiae Artium Vilnensis leidybą –
išleisti 4 numeriai. Nors vadovėlių leidyba nėra remiama – išleisti
4 studijoms naudingi vadovėlio pobūdžio leidiniai: Jolantos Vazalinskienės „Mada ir asociacijos“, Ian Damerell „Unfolding the Cards“, Gerrit
Noordzij „Štrichas: rašymo teorija“ Nijolės Šepetienės „Kompiuterinė
animacija“. Menas pristatytas 2 albumais. Vienas jų – „Teodoras
Kazimieras Valaitis 1934–1974“ pripažintas gražiausiu 2014 m. leidiniu
albumų kategorijoje. Parodoms, edukacijai ir kitiems dailės procesams
išleista 20 leidinių. Parengtos 2 mokslinės studijos, išleisti 4 mokslinių
straipsnių rinkiniai: „Viekšniai: istorija ir kultūra“, „Pasaulietiniai
interjerai: idėja, dekoras, dizainas“. Pasirodė Lietuvos dvarų atlaso
II tomas skirtas Pagėgių savivaldybei. Net 12 leidybos projektų finansuota Lietuvos kultūros tarybos, 6 projektai – Lietuvos mokslo tarybos,
2 projektai – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, taip pat leidykla vykdo 4 leidybos projektus, kurių užsakovai ūkio
subjektai.
Surengti 4 leidinių pristatymai. Leidykla dalyvavo Vilniaus knygų
mugėje. Leidyklos knygos pristatytos – Frankfurto, Londono, Gioteborgo ir Minsko knygų mugėse.
VDA leidyklos 2014 m. leidiniai pateikti 24 lentelėje prieduose.
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VDA leidyklos 2010–2014 metų leidinių skaičiaus kaita
2010

2011

2012

2013

Mokslinės monografijos

Leidinio tipas

4

4

2

2

2014
8

Albumai

2

3

4

2

3
14

Katalogai

10

4

5

5

Mokslo studijos ir straipsnių rinkiniai

3

4

1

3

3

Periodiniai mokslo leidiniai

4

4

4

4

3
3

Vadovėliai

3

-

4

1

Metodiniai leidiniai

-

1

-

-

-

Konferencijų medžiaga

1

1

1

2

-

Disertacijos / santraukos

4

2

11

5

3

Kiti

15

6

6

10

9
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11. AKADEMIJOS PERSONALAS

Akademijos personalą sudaro dėstytojai, mokslo darbuotojai,
administracija ir kiti darbuotojai. 2014 m. pastebimas dėstytojų užimamų etatų skaičiaus mažėjimas ir administracijos ir kitų padalinių
personalo skaičiaus augimas.
2014 m. gruodžio 31 d. VDA dirbo 697 darbuotojai, kurie užėmė
515,4 etatų, iš jų – 211,45 dėstytojų etatai, 46,8 – kitų katedros darbuotojų (koordinatorės ir kt.) etatai, 244,4 – administracijos, studijas
aptarnaujančių ir ūkio tarnybos darbuotojų etatai.
Iš viso VDA darbuotojų

697

Iš viso etatų

515,4

Dėstytojų etatai

211,45

Kitų katedros darbuotojų (koordinatorės ir kt.) etatai

46,8

Administracijos, studijas aptarnaujančių ir ūkio tarnybos darbuotojų etatai

244,4

Lyginant su 2013 m. etatų kitimo statistiniais duomenimis užimamų
etatų skaičius 2014 m. sumažėjo 6,2 proc. (2013 m. bendras darbuotojų skaičius siekė 684 arba 516,08 etatų). Tai tiesiogiai susiję su VDA
studentų skaičiaus mažėjimu. Gerinant mokslinę studijų kokybę ir
siekiant geresnių mokslo rezultatų Urbanistikos, architektūros ir dizaino
ir Dailėtyros institutuose 17,65 proc. padidėjo mokslo darbuotojų etatų
skaičius (2,25 etatai), palyginus su 10,5 etatų 2013 m.
Personalo (koordinatorių ir kt.), vykdančio studijų procesą, skaičius
sumažėjo 3,1 proc. Administracijos darbuotojų etatų padaugėjo
3,6 proc. Šis pokytis įvyko dėl naujų darbo vietų įkūrimo VDA Nidos
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meno kolonijoje, Urbanistikos, architektūros ir dizaino institute,
Buhalterijoje, Panemunės pilyje, Tarptautinių ryšių ir Viešųjų pirkimų
skyriuose.
2014 m. dirbo 323 dėstytojai ir mokslo darbuotojai: 191 vyras (arba
59 proc.) ir 132 moterys (arba 41 proc.), iš jų – 3 asistentai (iš jų 1
moteris), 142 lektoriai (67 moterys), 99 docentai (36 moterys), 67
profesoriai (18 moterų), 4 jaunesnieji mokslo darbuotojai (visi vyrai), 6
mokslo darbuotojai (4 moterys), 2 vyresnieji mokslo darbuotojai (visi
vyrai), 7 vyriausieji mokslo darbuotojai (visos moterys). Šie skaičiai
rodo, kad akademinio personalo dauguma yra vyrai. Administracijos
darbuotojų dauguma yra moterys.
Pedagoginio personalo sudėtis

2014 m. 35 proc. dėstytojų (mokslo darbuotojų) buvo nuo 50 iki
60 metų; 23 proc. – nuo 40 iki 50 metų, 21 proc. – nuo 30 iki 40 metų,
10 proc. – nuo 60 iki 65 metų; 8 proc. – virš 65 metų ir 3 proc. – iki
30 metų amžiaus.
2014 m. dirbti į VDA priimti 198 darbuotojai, kurių dauguma
dirbo pagal terminuotas darbo sutartis, darbą Akademijoje nutraukė
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Akademijos personalo sudėtis pagal amžiaus grupes

6 ilgamečiai VDA profesoriai, nusipelnę kultūros veikėjai, išugdę
nė vieną studentų kartą: prof. Edmundas Pranciškus Stasiulis,
prof. dr. Vytautas Jonas Kasputis, prof. Arūnas Sverdiolas, prof. Adomas Jacovskis.
2014 m. VDA buvo 5 emeritai: prof. Vytautas Nasvytis, prof. Vytautas Brėdikis, prof. Juozas Adomonis, prof. Juozas Galkus ir prof. dr. Algimantas Mačiulis.
Duomenys apie personalo sudėtį, etatus ir realius skaičius, darbuotojų pasiskirstymą
pagal pedagoginius vardus, amžių ir kitus rodiklius pateikti 25, 26, 27 ir 28 lentelėse
prieduose.
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12. PROJEKTINĖ VEIKLA

VDA projektų skyrius vykdo savo veiklą nuo 2008 m. gegužės 21 d.,
o svarbiausiais skyriaus uždaviniais laikomi šie:
• rinkti informaciją apie Europos Sąjungos, kitų tarptautinių bei
nacionalinių fondų kvietimus, teikti paraiškas ir skleisti šią informaciją
Akademijoje;
• įgalinti Akademijos bendruomenę dalyvauti projektinėje veikloje
(konsultuoti tarptautinių ir nacionalinių projektų paraiškų rengimo,
vykdymo ir ataskaitų pildymo klausimais);
• inicijuoti ir koordinuoti tarptautinius ir nacionalinius projektus.
2014 m. skyriuje dirbo:
Irena Turčinavičienė, skyriaus vedėja, atsakinga už projektus,
finansuojamus iš Europos Sąjungos biudžeto, iš kitų tarptautinių fondų
ir programų biudžeto;
Ieva Stankūnaitė, projektų koordinatorė, atsakinga už projektus,
finansuojamus iš Europos Sąjungos biudžeto, iš kitų tarptautinių fondų
ir programų biudžeto.
2014 m. skyrius kartu su Akademijos strateginės raidos prorektoriumi doc. dr. Sauliumi Vengriu parengė VDA projektų rengimo ir administravimo tvarkos aprašą, kuris 2014 m. liepos 4 d. buvo patvirtintas
VDA Rektoriaus įsakymu Nr. VĮ-14. Pagrindinis tvarkos aprašo tikslas –
sekti ir kontroliuoti Akademijoje rengiamų ir laimimų projektų bendrąją
informaciją, finansinius bei statistinius duomenis.
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Nuo 2014 m. skyriaus veikla tapo intensyvesnė, nes buvo perimta
atsakomybė už Lietuvos Kultūros Tarybos finansuojamus projektus,
Akademijos bendruomenei buvo teikiamos rekomendacinės konsultacijos rengiant paraiškas, planuojant projektus ar pildant ataskaitas. Per
2014 m. patvirtintos 43 paraiškos, o bendra finansuojamų projektų
suma sudarė 981.300,00 Lt. Lietuvos mokslo tarybos projektai sudarė
690.530,20 Lt. Taip pat buvo intensyviai ruošiamasi naujam 2014–
2020 m. ES struktūrinių fondų finansavimo laikotarpiui: analizuojami
prioritetai, kaupiama informacija apie Akademijos bendruomenės
poreikius būsimiems projektams, bendraujama su Švietimo ir mokslo
ministerija dėl būsimų prioritetų.
Akademijos bendruomenė nuolat informuojama aktualiomis įvairių
tarptautinių bei nacionalinių fondų naujienomis, siunčiami aktualūs
kvietimai elektroniniu paštu, svarbesni konkursai aptariami rektorate.
Buvo teikiamos konsultacijos paraiškų rengimo klausimais pagal šių
institucijų kvietimus: Švietimo ir mokslo ministerijos, Kultūros ministerijos, Ūkio ministerijos, Švietimo mainų paramos fondo, Mokslo,
inovacijų ir technologijų agentūros, Lietuvos mokslo tarybos, Lietuvos
kultūros tarybos.
12.1. Pateiktos paraiškos
2013 m. gruodžio 20 d. pateikta EEE finansinio mechanizmo
2009–2014 m. programos „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas
ir atgaivinimas“ paraiška buvo patvirtinta kaip laimėta ir VDA skirta
1.219.866,96 Lt, bendra projekto suma su nuosavu indėliu –
1.524833,70 Lt (paraiškoje prašoma buvo 1.697.131,50 Lt). Projekto pavadinimas „Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo
centro Telšiuose, Kęstučio g. 3-2, steigimas ir veiklos stiprinimas“,
projekto kodas EEE-LT06-KM-K-01-068. 2014 m. jau pradėtos
vykdyti ir kai kurios projekto veiklos, įvykdyti keli viešieji pirkimai.
Tai pačiai programai 2013-12-20 buvo pateikta ir 2014 m. patvir
tinta paraiška „Panemunės pilies Pietinio korpuso tvarkybos darbai ir
pritaikymas visuomenės reikmėms“, projekto kodas EEE-LT06-KMK-01-067, buvo prašoma 2.416.960,00 Lt, suteikta 1.471.900,85 Lt.
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2014 m. gegužės 20 d. pateikta Europos Sąjungos struktūrinių
fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės
visuomenės skatinimas“ projektinis pasiūlymas „Vilniaus dailės akademijos meno informacinės sistemos sukūrimas“. Šis projektinis pasiūlymas įtrauktas į preliminarų iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų lėšų bendrai finansuoti planuojamų projektų (2 prioritetas)
sąrašą.
12.2. Projektų vykdymas
2007–2013 m. ES struktūrinių fondų finansavimo laikotarpis
Akademijai buvo tikrai sėkmingas ir reikšmingas, iš viso buvo įgyvendinta projektų už 39.784.833,97 Lt.
Būsimam 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų finansavimo laikotarpiui buvo suformuoti Akademijos poreikiai infrastruktūriniams
investiciniams projektams už 60.820.645,00 Lt, planuojama rekonstruoti patalpas ne tik Vilniuje, bet ir Kaune, Klaipėdoje bei Telšiuose.
2014 m. buvo vykdomi ir administruojami 6 projektai: 4 infrastruktūriniai projektai ir 2 „minkštieji“ projektai.
2014 m. VDA tęsė veiklą dalyvaudama kaip partnerė įvairiuose
projektuose, tokiuose kaip „Inovacijų vadyba ir ekonomika“ kartu su
ISM vadybos ir ekonomikos universitetu, Lietuvos pramonininkų konfederacija ir Lietuvos inovacijų centru; „Socialinio dialogo aukštosiose
mokyklose skatinimas“ kartu su Vilniaus universitetu, Lietuvos muzikos
akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetu bei Lietuvos edukologijos universitetu; „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų
poreikių turintiems studentams“ kartu su Valstybinių studijų fondu bei
17 kitomis Lietuvos universitetinėmis aukštosiomis mokyklomis.
Buvo bendradarbiaujama atnaujinant svarbią projektinę sutartį tarp
AB “Panevėžio tresto” ir VDA dėl Valdovų rūmų krosnies pagaminimo.
Iki metų galo suspėta įgyvendinti pirmąjį sutarties etapą – buvo pagaminti krosnies kokliai.
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ES struktūrinių fondų remtų VDA projektų skaičius ir vertė

Lietuvos Mokslo Tarybos remtų VDA projektų skaičius ir vertė
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Lietuvos KultūrosTarybos remtų VDA projektų skaičius ir vertė

Išsamūs projektinės veiklos duomenys pateikiami lentelėse 29–38 prieduose.
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13. ŪKINĖ–FINANSINĖ VEIKLA

13.1. Infrastruktūros valdymas
2014 m. atlikti viešieji pirkimai ir pradėtas vykdyti projekto „Pastato
Nidoje Taikos g. 43 pritaikymas tarptautinių aukščiausios kvalifikacijos
tyrėjų rengimo programų vykdymui“ pastato statybos darbai. 2014 m.
įvykdyti 32 proc. darbų. Numatoma projekto pabaiga 2015 metai.
Gautas finansavimas iš EEE fondų pagal programą „Kultūros ir
gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“ projektui „Panemunės
pilies Pietinio korpuso tvarkybos darbai ir pritaikymas visuomenės
reikmėms“. Atlikti konkursai ir sudaryta nuomos sutartis su operatoriumi dėl apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų teikimo Panemunės pilyje.
13.2. Eksploatacija
Eksploatacijos skyriaus darbuotojai rūpinosi VDA priklausančių
pastatų priežiūra, organizavo pastatų technines apžiūras, skelbė konkursus patalpų bei įrenginių remonto darbams. Esami skyriaus darbuotojai
vykdė einamuosius baldų, šildymo bei ventiliacijos sistemų priežiūros
darbus.
Savo jėgomis pagal išgales buvo atliekami elektros, signalizacijos,
apžvalgos kamerų priežiūros darbai.
Darbuotojai tobulino žinias bei sprendė iškilusias technines prob
lemas.
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13.3. Biudžeto sandara
VDA yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto,
gauna pajamas, kaip mokestį už studijas, pajamas iš ūkinės, mokslinės
veiklos teikiamų paslaugų. Akademija vykdo ES bei kitus įvairius
mokslo, meno bei ūkinės veiklos projektus, yra finansuojama tikslinėmis
lėšomis.
Vilniaus dailės akademija yra paramos gavėja.

VDA 2011–2014 m. m. VDA biudžeto sandara matyti iš pateiktos 39 lentelės
prieduose.

Akademija sudaro ir teikia žemesniojo IV lygio finansinių ataskaitų
ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.
VDA ataskaitos teikiamos už pilnus 2014 m. Finansinėse ataskaitose
piniginis vienetas – litas. Akademijos finansiniai metai sutampa su
kalendoriniais metais.
VDA vidutinis darbuotojų skaičius per 2014 m. – 631, vidutinis
metinis studentų skaičius – 1705.
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13.4. Finansinių išteklių valdymas
2014 m. pabaigoje VDA turėjo 2 088,4 tūkst. Lt piniginių lėšų likutį,
disponavo 88 714,0 tūkst. Lt ilgalaikiu turtu bei 4 670,8 tūkst. Lt
trumpalaikiu turtu. Iš viso 2014-12-31 finansinės būklės ataskaitoje
turtas sudarė 93 384,8 tūkst. Lt .
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir atnaujinimo dinamika matyti iš 40 lentelės prieduose.

2014 m. pabaigai VDA ilgalaikių mokėtinų sumų neturėjo, grynasis
turtas sudarė 26 098,8 tūkst. Lt .
2014 m. VDA išlaidų struktūra pagal veiklos sritis buvo tokia:
studijoms 61,5 procentas, mokslo ir meno veiklai – 18,8 procentai,
studentų rėmimui – 3,5 procentai, infrastruktūros atnaujinimui,
administravimui, ūkiui – 14,2 procento
2014 m. į naują serverį įdiegta dokumentų valdymo sistema ir
naujas valdymo programos „Stekas“ studentų apskaitos modulis.

165

13.5. Valstybės biudžeto asignavimų išlaidos
Valstybės biudžeto asignavimai 2014 m. skirti ir panaudoti dviejų
programų vykdymui:
Aukščiausios kvalifikacijos specialistų meninei ir mokslinei veiklai
rengimas ir mokslinių tyrimų vykdymas – 21 169,7 tūkst. Lt.
Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas –
779,0 tūkst. Lt .
Didžiąją dalį Akademijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų
sudarė lėšos, skirtos darbo užmokesčiui – 79,1 procentas nuo visų
valstybės biudžeto asignavimų. Stipendijų išlaidos sudarė – 3,5 procento bei kitos išlaidos sudarė – 17,3 procento nuo visų valstybės biudžeto
asignavimų.
Tai matyti 41 lentelėje prieduose.
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13.6. Nuosavų lėšų naudojimas
Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos
pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis
pajamomis susijusios sąnaudos.
VDA nuosavų lėšų pajamos pagal veiklos rūšis atvaizduotos 42 lentelėje prieduose.

Didžiąją dalį pajamų 2014 m. sudarė pajamos už studijas – 57,8
procentai nuo visų uždirbtų pajamų.
13.7. VDA veiklos rezultatų apskaitos sąnaudos
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su
jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.
Didžiąją dalį sąnaudų sudaro sąnaudos ekonomine prasme atitinkančių darbo santykių esmę.
Išsami veiklos rezultatų ataskaita 2014 m. pateikta 43 lentelėje prieduose.

13.8. Išteklių naudojimo efektyvumas ir skaidrumas
(viešieji pirkimai)
2014 m. sausio 2 d. , įsigaliojus Viešųjų pirkimų įstatymo pataisoms,
Viešųjų pirkimų skyrius pasitvirtino naują VDA viešųjų pirkimų
taisyklių redakciją.
Viešųjų pirkimų skyrius vykdo pirkimus vadovaudamasis LR Viešųjų
pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais ir Vilniaus dailės akademijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, racio
naliai naudodamas Valstybės biudžeto bei Europos sąjungos fondų lėšas.
VDA įdiegus dokumentų valdymo sistemą, viešųjų pirkimų registracijos elektroniniam žurnalą perkėlus į LABBĮ, glaudžiai bendradarbiaujant su buhalterija, pirkimų registravimas tapo efektyvesnis.
2014 m. buvo įvykdyti 4206 mažos vertės pirkimai. Prekių nupirkta
už 1 762 492,07 Lt , paslaugų – už 2 735 315,94 Lt, darbų – už
6 153,01 Lt.
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2014 m. baigtas vykdyti 2013 m. pradėtas projektinis „Pastato–sandėlio su rampa Nidoje (Taikos g. 43) pritaikymas tarptautinių aukščiausios kvalifikacijos tyrėjų rengimo programų vykdymui“ pagal 2007–
2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Ūkio
konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir
technologinė plėtra „Pastato–sandėlio su rampa Nidoje (Taikos g. 43)
rekonstrukcijos darbų, įskaitant darbo projekto parengimo darbus“,
II etapo darbų pirkimas skelbiamų derybų būdu. Laimėjo UAB „Klaipėdos apdaila“ pasiūliusi mažiausią kainą – 5.044.865,27. Lt.
Viešųjų pirkimų skyrius įvykdė „Taikomojo kultūros paveldo tyrimo
ir konservavimo centro Telšiuose, Kęstučio g. 3–2, steigimas ir veiklos
stiprinimas“ darbų pirkimą, finansuojamą 2009–2014 m. Europos
ekonominės erdvės finansinės paramos programos „Kultūros ir gamtos
paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“, pagal Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimą Nr. 57 „Dėl 2009–2014 m.
Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų
administravimo Lietuvoje“ lėšomis. Nugalėjo UAB „Statmax“. Sutarties vertė – 691 989,44 Lt.
Įvykdžius pirkimus, sudarytos ilgalaikės sutartys reguliariems prekių
ir paslaugų pirkimams – spausdintuvų kasečių pildymui, kanceliarinėms
prekėms, statybinėms prekėms, santechnikai, maisto prekėms.
Nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojus Viešųjų pirkimų įstatymo
nuostatai, numatančiai, kad perkančioji organizacija prekes, paslaugas
ar darbus privalo įsigyti iš centrinės perkančiosios organizacijos arba per
ją, jeigu šios prekės, paslaugos ar darbai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius, Vilniaus dailės akademija per CPO įvykdė 15 pirkimų:
elektros energiją nupirko iš UAB „Energijos tiekimas“ už 44 5885 Lt;
degalus – iš UAB „Lukoil“ už 57 463,2 Lt; 24 vnt. kompiuterių ir
kompiuterinės įrangos už 83 384,72 Lt, higienos ir buitinių prekių –
už 35 420,73 Lt; 8 kartus pirko spausdintuvus ir daugiafunkcinius
įrenginius už 2 6805,55 Lt. Iš viso CPO kataloge buvo nupirkta prekių
už 648 959,2 Lt.
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13.9. Socialinė rūpyba
Socialinės rūpybos skyrius 2014 m. sprendė Akademijos studentų ir darbuotojų socialinius klausimus apibrėžtus skyriaus nuostatuose.
Organizavo studentų ir darbuotojų vasaros poilsį, platino kelialapius
į Mizarų praktikos ir poilsio bazę ir poilsio namus Palangoje.
Valgykla
Socialinės rūpybos skyrius kartu su valgyklos darbuotojais rūpinosi
Akademijos studentų ir darbuotojų maitinimu, sprendė darbo gerinimo
klausimus, nemažai padaryta gerinant maisto kokybę ir asortimentą. Prie
maisto išdavimo linijos naujai sumontuotas daržovių išdavimo segmentas, atlikti ir kiti darbai. 2015 m. reikėtų skirti lėšų valgyklos ir bufeto
patalpų sutvarkymui, langų renovacijai, gamybinių patalpų remontui,
elektrinių viryklių įsigijimui.
Bendrabutis
Kartu su studentų bendrabučio taryba ir bendrabučio vedėju atlikta
nemažai darbo gerinant studentų gyvenimo sąlygas bendrabutyje.
Studentų bendrabutyje periodiškai vykdoma kambarių tvarkos ir švaros
apžiūra, organizuojami konkursai. Patvirtinta atsiskaitymo už bendrabutį tvarka. Studentai už gyvenimą bendrabutyje moka iš anksto per
banką, įvestas vienkartinis užstatas, patvirtinta jo apskaita ir panaudojimas. Kiekvienais metais bendrabutyje gerėja buitinės studentų gyvenimo sąlygos. 2014 m. remontui panauduota 41 391 litų. Studentai
naudojasi automatinėmis skalbimo mašinomis, veikia suremontuoti
dušai. Internetu gali naudotis visi bendrabutyje gyvenantys studentai.
Bendrabutyje gyvena 133 studentai, 6 vietos skirtos užsienio studentams. Mokslo metų pradžioje 59 studentų prašymai dėl gyvenamo
ploto bendrabutyje nebuvo patenkinti, pagal susitarimą 37 studentai
buvo apgyvendinti kitų aukštųjų mokyklų bendrabučiuose.
Bendrabutyje studentų saugumui užtikrinti įmontuotos vaizdo
stebėjimo kameros. Įrengtas internetinio srauto valdymo bei kontroliavimo maršrutizatorius. Visuose aukštuose pastatytos bevielio ryšio
stotelės, suteikiančios galimybę jungtis prie bevielio interneto.
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Socialinės rūpybos skyrius organizuoja finansinės ir tikslinės pagalbos teikimą neįgaliesiems studentams. Patvirtinti finansinės pagalbos
teikimo nuostatai Akademijoje studijuojantiems neįgaliesiems studentams. 2014 m. Akademijoje studijavo 15 neįgaliųjų studentų. Jiems
laiku buvo pervedamos išmokos į asmenines sąskaitas. Lėšos išmokoms
neįgaliesiems kiekvieną semestrą gaunamos iš Neįgaliųjų departamento.
Tikslines išmokas 520 Lt kiekvieną mėnesį neįgaliesiems studentams moka
Valstybinis studijų fondas.
Kiekvienais metais Akademijoje organizuojamas darbuotojų ir
studentų skiepijimas nuo gripo, pusę skiepijimo kainos apmoka buhalterija. Kartu su katedromis ir kitais padaliniais skyrius organizavo
Akademijos darbuotojų pagerbimą jų jubiliejų progomis (sveikinimo
adresai, padėkos raštai, gėlės ir kt.), rūpinosi materialinės pašalpos arba
laidojimo paramos skyrimu darbuotojams arba jų šeimos nariams,
organizavo kalėdinius renginius (kalėdinė eglutė studentų ir darbuotojų
vaikams, Senųjų metų palydos), dalyvavo rengiant kitus masinius
renginius Akademijoje.
Darbuotojų ir studentų skatinimas ir rėmimas 2012–2014 m.
Eil.
Nr.

Skatinimo ir rėmimo
pavadinimas

2012
(Lt)

2013
(Lt)

2014
(Lt)

1

Materialinės pašalpos

8300

7320
3560
(iš katedrų lėšų– (iš katedrų lėšų–
3500)
1500)

2

Vienkartinis priedas jubiliejaus
proga po 320 Lt

10 520

12 320

9 880

3

Gėlės

910

940

990

4

Kalėdinė eglutė

2320

2376

2620

5

Laidojimo pašalpos

11 200

13 200

19 736

6

Vainikai

1100

700

1170

Iš viso:

34 350

36856

37 956
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Darbuotojų sauga ir sveikata
2014 metais Akademijoje buvo vykdomas darbas gerinant darbuotojų ir studentų saugą ir sveikatą. Rektoriaus 2012 m. sausio 10 d.
įsakymu Nr. VĮ –03 ,,Dėl teisių ir pareigų darbuotojų ir studentų saugos
ir sveikatos klausimais perdavimo akademijos fakultetų dekanams“
fakultetuose atsakingais už darbuotojų ir studentų saugą ir sveikatą
paskirti dekanai, o katedrose ir padaliniuose – vedėjai, kurie apmokyti ir
atestuoti darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Naujai paskirti
padalinių vadovai atsakingi už darbuotojų ir studentų saugą ir sveikatą
apmokomi ir atestuojami UAB Mokslinė firma ,,Ergonominis saugumas“ kursuose.
Darbuotojai darbo vietoje instruktuojami saugos ir sveikatos
klausimais. Patvirtintos instrukcijos darbuotojų saugos ir sveikatos
klausimais, kuriomis gali naudotis padalinių vadovai darbo vietose.
Akademijoje patvirtintas galimos profesinės rizikos sąlygomis dirbančių
darbuotojų, kurie privalo periodiškai tikrintis sveikatą, sąrašas. Sudaryta
sutartis su VŠĮ Centro poliklinikos Darbo medicinos klinika dėl Akademijos darbuotojų profilaktinio sveikatos tikrinimo. Dauguma dirbančių
galimos profesinės rizikos sąlygomis periodiškai tikrina sveikatą. Tačiau
ne visi padalinių vadovai, atsakingi už darbuotojų ir studentų saugą
ir sveikatą, reikiamai rūpinasi saugos ir sveikatos klausimais.
Vykdant Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos
įstatymą, su 2010 m. gegužės 11 d. papildymais ir pakeitimais, aukštųjų
mokyklų studentai privalo būti mokomi darbuotojų saugos ir sveikatos
reikalavimų pagal įgyjamas kvalifikacijas ir profesijas.
Meno ir dizaino laboratorija, kuri sujungė Vilniaus fakulteto katedrų
dirbtuves, žymiai pagerino laboratorijose studentų ir darbuotojų saugą
ir sveikatą. Laboratorijose sudarytos reikiamos sąlygos darbui, teigiamai
išspręstas studentų mokymas ir instruktavimas darbo saugos ir sveikatos
klausimais, paruoštos ir patvirtintos darbų saugos ir sveikatos instrukcijos. Dirbantys laboratorijose studentai aprūpinami apsauginėmis
priemonėmis, dirbančius su mechanizmais pastoviai prižiūri specialistai
praktiniam studentų mokymui.
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Pagal patvirtintas normas atskirų profesijų darbuotojai (praktinio
studentų mokymo specialistai, elektrikai, staliai, santechnikai, kiemsargiai, valytojos ir kt.) Akademijoje aprūpinami asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis.
2014 m. darbe įvyko vienas nelaimingas atsitikimas. Stalius Deimantas Karalius dirbdamas ant 1,7 metro aukščio kopėčių neišlaikęs
pusiausvyros nukrito ir sužalojo alkūnę, dėl traumos gydėsi 2,5 mėnesių.
Civilinė sauga
Vykdant Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymą (1998 12 15
Nr. 08–971 ) su pakeitimais ir siekiant pasirengti deramai šalinti galimų
ekstremalių situacijų padarinius žmonių gyvybei ir sveikatai Akademijoje
rektoriaus įsakymu „Dėl civilinės saugos parengties ekstremalioms
situacijoms valdymo grupės“ suformuota 7 žmonių civilinės saugos
parengties ekstremaliomis situacijomis valdymo grupė, kuriai vadovauja
VDA rektorius prof. Audrius Klimas. Sudarytos civilinės saugos pajėgų
grupės: įspėjimų ir ryšių, gelbėjimo, medicininės pagalbos, evakuacijos
ir kitos. Kiekvienais metais civilinės saugos pajėgų grupių sąstatas yra
tikslinamas, o naujai įsidarbinusieji darbuotojai instruktuojami civilinės
saugos klausimais.
13.10. Mizarų praktikų ir poilsio bazė
Mizarų praktikos ir poilsio bazėje Tekstilės katedros ir Fotografijos
ir medijos meno katedros studentai atliko vasaros praktiką. Palangoje
ir Mizarose ilsėjosi virš 300 darbuotojų, studentų ir jų šeimos narių.
Visi prašymai studentų praktikai, darbuotojų ir studentų poilsiui buvo
patenkinti. Mizarų praktikos ir poilsio bazėje pagerėjo buitinės sąlygos
poilsiautojams ir studentams atliekantiems praktiką: įvestas bevielis
internetinis ryšis, nupirkta naujų baldų, įrengtos dušo kabinos, suremontuotas lauko baseinas. Naujam 2015 m. sezonui reikia skirti lėšų
antro ir trečio namo kambarių remontui, pirmo namo langų renovacijai.
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PRIEDAI

1 lentelė

Senato nutarimai
Senato posėdis 2014-01-22 Nr. S-2014-1
Nutarimo Eil. Nr.

Nutarimo ir svarstyto klausimo turinys
Pasirašius Vilniaus dailės akademijos tarybos narių įsipareigojimus prasidėjo
naujai išrinktos Tarybos narių įgaliojimai

Nr. S-2014-1/1

Tvirtinti prof. Petrą Mazūrą Senato pirmininko pavaduotoju

Nr. S-2014-1/2

Tvirtinti naujus senato narius: SA atstovybės pirmininkę Katažyną Jancevič
ir Kauno fakulteto SA atstovą Ričardą Dovgialo

Nr. S-2014-1/3

Pritarti ir siūlyti VDA Tarybai tvirtinti gautų iš biudžeto lėšų paskirstymą
tarp programų:
1) 1.010 programai „Aukščiausios kvalifikacijos specialistų meninei ir
mokslinei veiklai rengimas bei mokslinių tyrimų vykdymas“ (paprastosios
lėšos) – 19 302 tūkst. Lt
2) 1.02 programai „Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos
plėtojimas“ – 757 tūkst. Lt

Nr. S-2014-1/4

Tvirtinti 1.010 programos lėšų paskirstymą tarp Kauno, Telšių ir Vilniaus su
Klaipėda padalinių

Nr. S-2014-1/5

Tvirtinti 1.010 lėšų sąmatą

Nr. S-2014-1/6

Pritarti ir siūlyti VDA Tarybai tvirtinti nebiudžetinių lėšų programos sąmatą

Nr. S-2014-1/7

Tvirtinti 1.02 lėšų sąmatą

Nr. S-2014-1/8

Tvirtinti lėšų paskirstymą 2013–2015 metams už meno, mokslinių tyrimų ir
projektinės veiklos rezultatus 2009–2011 m.

Nr. S-2014-1/9

Tvirtinti Senato posėdžių planą 2014 m.

Nr. S-2014-1/10

Tvirtinti VDA Senato darbo reglamentą

Nr. S-2014-1/11

Tvirtinti Priėmimo į Vilniaus dailės akademiją 2014 m. taisykles (į I, II, III
studijų pakopos ir į laipsnio nesuteikiančias studijas pedagogo kvalifikacijai
įgyti)

Nr. S-2014-1/12

Vilniaus dailės akademijos Senatas,vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
Aukštojo mokslo įstatymo 63 straipsniu ir VDA profesoriaus emerito vardo
suteikimo taisyklėmis, siekdamas paremti iškilius Akademijos mokslininkus
ir pedagogus, remdamasis VDA Emeritūros komisijos patvirtintu VDA
Aukštųjų studijų fakulteto tarybos nutarimu, suteikia profesoriaus emerito
vardą prof. dr. Algimantui Mačiuliui

Nr. S-2014-1/13

Tvirtinti VDA stipendijų skyrimo nuostatas
Pristatytos galimos VDA investicijų plano kryptys iki 2020 metų
Pristatyti VDA studentų apklausos rezultatai

Senato 2014-02-10 elektroninis balsavimas
Nutarimo Eil. Nr.

Nutarimo turinys

Nr. S-2014-02-10

Pritarti ir teikti tvirtinti VDA Tarybai Rektoriaus rinkimų tvarkos aprašą
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Senato posėdis 2014-03-26 Nr. S-2014-2
Nutarimo Eil. Nr.

Nutarimo ir svarstyto klausimo turinys

Nr. S-2014-2/1

Tvirtinti Senato nariu Kauno fakultete išrinktą prof. Stasį Žirgulį

Nr. S-2014-2/2

Pritarti ir siūlyti Tarybai tvirtinti Rektoriaus 2013 m. ataskaitą

Nr. S-2014-2/3

Įpareigoti Senato mokslininkų ir mokslininkų pedagogų atestacijos ir
konkursų vedimo komisija pirmininkę T. Račiūnaitę iki kito Senato
posėdžio (planuojama 2014-05-21) sudaryti darbo grupę ir atsižvelgus į
pastabas, pateikti svarstymui pataisytą Vilniaus dailės akademijos
pedagoginių vardų teikimo tvarkos aprašą

Nr. S-2014-2/4

Pritarti ir siūlyti VDA Tarybai tvirtinti Vilniaus dailės akademijos Darbo
apmokėjimo nuostatų, patvirtintų VDA Rektoriaus 2009-09-29 įsakymu
Nr. VĮ-75, punktą 8.1.2. nustatantį iki 200 % priemokų dydį (vietoje
buvusių 100 %)

Nr. S-2014-2/5

Nurašyti netinkamą naudoti materialųjį turtą – Tapybos katedros
kompiuterį Pentium (12 107 Lt)
Buvo įteiktas Daktaro diplomas Monikai Saukaitei
Buvo išklausyta Senato 2013 m. darbo ataskaita
Buvo išklausyta Studentų atstovybės 2013 m. ataskaita

Senato posėdis 2014-05-21 Nr. S-2014-3
Nutarimo Eil. Nr.

Nutarimo turinys

Nr. S-2014-3/6

Suteikti Garbės Profesoriaus vardą Kęstučiui Zapkui už pažangaus
meninio mąstymo puoselėjimą, naujos lietuvių menininkų kartos
ugdymą, nuopelnus VDA ir jaunųjų Lietuvos menininkų įtraukimą į
atvirają visuomenę.

Nr. S-2014-3/7

Prof. Audriaus Klimo kandidatūra atitinka Rektoriaus pareigoms
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir yra teikiama VDA Tarybai

Nr. S-2014-3/8

Tvirtinti Studijų planą ir studijų grafiką 2014–2015 m. m.

Nr. S-2014-3/9

Atsižvelgus į pateiktas pastabas tvirtinti Katedros vedėjo veiklos aprašą

Nr. S-2014-3/10

Tvirtinti Katedros vedėjo skyrimo tvarkos aprašą

Nr. S-2014-3/11

Tvirtinti Studijų programų komitetų nuostatus

Nr. S-2014-3/12

Tvirtinti ketinamos vykdyti Dizaino krypties II pakopos studijų programos
(vizualiųjų komunikacijų dizainas) aprašą ir teikti SKVC akreditacijai

Senato posėdis 2014-10-29 Nr. S-2014-4
Nutarimo Eil. Nr.

Nutarimo ir svarstyto klausimo turinys

Nr. S-2014-4/13

Tvirtinti naujais Senato nariais Meno prorektorių Julijoną Urboną ir
Mokslo prorektorių dr. Marių Iršėną.

Nr. S-2014-4/14

Tvirtinti naujais Senato nariais Telšių fakulteto studentų atstovą Mantą
Petreikį ir Kauno fakulteto studentų atstovą Roką Jakubauską.

Nr. S-2014-4/15

Iki kito Senato posėdžio pateikti pirmininkei Senato narių pageidavimus,
kurioje Senato komisijoje jie norėtų dirbti.

Nr. S-2014-4/16

Tvirtinti Senato meno ir mokslo komisijos pirmininkus: prorektorių menui
Julijoną Urboną ir prorektorių mokslui dr. Marių Iršėną.
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Nr. S-2014-4/17

Įpareigoti Vilniaus fakulteto dekaną Česlovą Lukenską iki kito Senato
posėdžio suorganizuoti rinkimus į Vilniaus fakulteto atstovo vietą Senate.

Nr. S-2014-4/18

Senato studijų kokybės komitete išanalizuoti priėmimo sąlygų tobulinimo
galimybes ir pristatyti kitame Senato posėdyje.

NR. S-2014-4/19

Tvirtinti Vilniaus dailės akademijos neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų
mokymosi pasiekimų bei kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarkos
aprašą, įpareigojant suvienodinti kredito kainą su valstybės nefinansuojamų
studijų kredito kaina.

NR. S-2014-4/20

a) Pritarti programos „Kino ir medijų scenografija“ integravimui į VDA
Scenografijos programą;
b) Įpareigoti projekto vykdytojus pateikti Senatui raštišką analizę, kodėl
projektas nepasiteisino.

Nr. S-2014-4/21

Nurašyti susidėvėjusį Klaipėdos fakulteto automobilį Ford Mondeo,
valstybinis Nr. UVD 582.

NR. S-2014-4/22

Pritarti ir perduoti VDA Tarybai VDA Profsąjungos prašymą padidinti per
krizę sumažintus VDA darbuotojų atlyginimus.

NR. S-2014-4/23

Pritarti ir perduoti VDA Tarybai Rektoriaus pavaduotojo ūkio reikalams
prašymus dėl pripažinto netinkamu naudoti nematerialiojo ir ilgalaikio
materialiojo turto nurašymo:
Klaipėdos fakulteto programinė įranga Photoshop ir kompiuteris Athlon
64 (13-1-381) – 2005 m. 6298 Lt;
VDA leidyklos kompiuteris 386 DX/25/18 – 1993 m. 7094 Lt;
VDA muziejaus kopijavimo aparatas Triumph-Adler su priedais – 2004 m.
9971 Lt;
Automobilis Volvo 940 RVJ649– 2005 m. 4000 Lt;
Automobilis Opel Combo MVN584 – 1999 m. 22 450 Lt;
Automobilis Ford Transit UVE758 – 1994 m. 117 822 Lt.

Nr. S-2014-4/24

Pavesti IT skyriaus specialistams išsiaiškinti galimybę dalyvauti A. ir A.
Tamošaičių galerijoje vykstančiuose Senato posėdžiuose Skype
konferencijos būdu.
Daktaro diplomas įteiktas Linai Michelkevičei.

Senato posėdis 2014-12-17 Nr. S-2014-5
Nutarimo Eil. Nr.

Nutarimo ir svarstyto klausimo turinys

Nr. S-2014-5/25

Tvirtinti Senato nariais nuo Vilniaus fakulteto prof. Joną Gasiūną, nuo
Studentų atstovybės – Adelę Pukelytę.

Nr. S-2014-5/26

Tvirtinti VDA Meno ir mokslo veiklos reglamentą.

Nr. S-2014-5/27

Pritarti ir teikti VDA Tarybai tvirtinti:
a) lėšų pasiskirstymą tarp programų;
b) paprastųjų lėšų pasiskirstymą tarp VDA Kauno, Klaipėdos, Telšių ir
Vilniaus padalinių;
c) darbuotojų atlyginimo pakėlimo 6 procentais galimybę.

Nr. S-2014-5/28

Pritarti Interjero dizaino programos vykdymui VDA Kauno fakultete.

Nr. S-2014-5/29

Tvirtinti Vilniaus dailės akademijos neformaliuoju ir savaiminiu būdu
įgytų mokymosi pasiekimų bei kompetencijų vertinimo ir pripažinimo
tvarkos aprašą.

Nr. S-2014-5/30

Pritarti ir teikti VDA Tarybai tvirtinti VDA Nidos meno kolonijos meno ir
edukacinių renginių įkainius.
Daktaro diplomas įteiktas Almantui Bružui.
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2 lentelė

Priėmimas į pirmos pakopos studijas 2014 m. pagal
programas
a) nuolatinėse studijose
VDA pasirašytų sutarčių skaičius programose 2014 m.

Kodas

Programos
pavadinimas

Per pagrindinį
priėmimą
Sutartys
vf

663

Dailėtyra

Per papildomą
priėmimą

9

st
0

Krypčių
konkursinė
grupė
priimta vf

priimta
vnf

Sutartys
vnf

vf

5

0

st
0

vnf
1

1

9

6

1

9

6

670

Architektūra
(Klaipėdoje)

0

0

6

1

0

0

4

1

6

661

Architektūra
(Kaune)

1

0

4

0

0

1

4

1

5

660

Architektūra
(Vilniuje)

9

0

4

0

0

1

4

9

5

760

Dizainas (baldų
dizainas ir
restauravimas)
(Telšiuose)

0

0

1

0

0

0

4

0

1

664

Dizainas (Kaune)

3

0

2

0

0

0

4

3

2

615

Dizainas (Vilniuje)

13

0

3

0

0

0

4

13

3

673

Grafinis dizainas
(Kaune)

5

0

6

1

0

1

4

6

7

674

Grafinis dizainas
(Klaipėdoje)

4

0

0

0

0

0

4

4

0

634

Grafinis dizainas
(Vilniuje)

14

0

1

1

0

0

4

15

1

676

Interjero dizainas
(Klaipėdoje)

0

0

0

0

0

0

4

0

0

636

Interjero dizainas
(Vilniuje)

11

0

7

0

0

1

4

11

8

633

Kostiumo dizainas
(Vilniuje)

13

0

4

0

0

1

4

13
76
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5
43

611

Animacija

5

0

2

0

0

0

5

5

2

508

Fotografija ir
medijos menas

11

0

1

0

0

0

5

11

1

623

Grafika

14

0

1

0

0

2

5

14

3

614

Šiuolaikinis menas
ir medijos
0
(Klaipėdoje)

0

0

0

0

0

5

0

0

649

Tapyba (Kaune)

10

0

0

0

0

0

5

10

0

622

Tapyba (Vilniuje)

10

0

4

0

0

0

5

10

4

662

Dailės ir interjero
restauravimas

7

0

0

0

0

0

4

7

0

629

Keramika

5

0

0

0

0

0

5

5

0

631

Metalo menas ir
juvelyrika
(Telšiuose)

5

0

0

0

0

0

5

5

0

627

Monumentalioji
dailė

3

0

0

0

0

0

5

3

0

512

Scenografija

9

0

2

0

0

0

5

9

2

647

Skulptūra (Kaune) 2

0

0

0

0

0

5

2

0

648

Skulptūra
(Taikomoji
skulptūra)
(Telšiuose)

1

0

1

0

0

0

5

1

1

632

Skulptūra
(Vilniuje)

5

0

0

0

0

0

5

5

0

630

Stiklas

1

0

0

0

0

0

5

1

0

624

Taikomoji grafika

9

0

2

0

0

1

5

9

3

626

Taikomoji tekstilė

0

0

0

0

0

0

5

0

0

625

Tekstilė

3

0

0

0

0

0

5

3

0

100

16

6

20

191

85

680
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Kultūros vadyba ir
6
kultūros politika

0

16

0

0

4

7

3 lentelė

Priėmimas į pirmos pakopos studijas 2014 m.
pagal programas
b) priimta–prašymų skaičius
Finansavimo
pobūdis

Valstybinis
kodas

Pavadinimas

612U90001

Dailėtyra

NL

vnf / st

612U90001

Dailėtyra

NL

vf

612U90001

Dailėtyra

NL

vnf

Studijų
forma

Iš viso studijų srityje:

I

1

Iš viso
14

0

15

103

0

5

25

0

vf:

15

103

0

vnf:

5

25

0

20

142

0

1

Iš viso

I

Prašymuose nurodytos studijų programų grupės
Valstybinis
kodas

Pavadinimas

612W60001

Studijų
forma

Finansavimo
pobūdis

Fotografija ir medijos
menas

NL

vf

23

53

0

612W60001

Fotografija ir medijos
menas

NL

vnf

1

19

0

612W19001

Scenografija

NL

vf

12

43

0

612W19001

Scenografija

NL

vnf

2

9

0
0

612W10007

Taikomoji keramika

NL

vf

1

6

612W60002

Animacija

NL

vf

13

30

0

612W60002

Animacija

NL

vnf

1

4

0

612W63002

Šiuolaikinis menas ir
medijos (Klaipėdoje)

NL

vf

1

9

0

612W63002

Šiuolaikinis menas ir
medijos (Klaipėdoje)

NL

vnf

2

0

612W20001

Dizainas (Vilniuje)

NL

vf

24

72

0

612W20001

Dizainas (Vilniuje)

NL

vnf

18

0

612W10009

Tapyba (Vilniuje)

NL

vf

21

47

0

612W10009

Tapyba (Vilniuje)

NL

vnf

2

10

0

612W10002

Grafika

NL

vf

31

59

0

612W10002

Grafika

NL

vnf

2

16

0

612W10006

Taikomoji grafika

NL

vf

15

30

0

612W10006

Taikomoji grafika

NL

vnf

1

11

0

180

612W10010

Tekstilė

NL

vf

612W10010

Tekstilė

NL

vnf

612W10008

Taikomoji tekstilė

NL

vf

612W10008

Taikomoji tekstilė

NL

vnf

612W10003

Monumentalioji dailė

NL

vf

612W10003

Monumentalioji dailė

NL

vnf

612W10015

Kino ir medijų scenografija

NL

vf

612W10015

Kino ir medijų scenografija

NL

vnf

612W10001

Keramika

NL

vf

612W10001

Keramika

NL

vnf

11
3
8
4
4

27

0

1

0

11

0

1

0

34

0

3

0

26

0

7

0

19

0

1

0

612W10005

Stiklas

NL

vf

2

11

0

612W10005

Stiklas

NL

vnf

1

1

0

612W10013

Metalo menas ir juvelyrika
(Telšiuose)

NL

vf

8

21

0

Metalo menas ir juvelyrika
612W10013
(Telšiuose)

NL

vnf

3

0

612W10004

Skulptūra (Vilniuje)

NL

vf

612W10004

Skulptūra (Vilniuje)

NL

vnf

612W20003

Kostiumo dizainas
(Vilniuje)

NL

vf

Kostiumo dizainas
612W20003
(Vilniuje)

NL

8

15

0

2

0

27

40

0

vnf

4

17

0

61

128

0

37

0

612W20002

Grafinis dizainas (Vilniuje)

NL

vf

612W20002

Grafinis dizainas (Vilniuje)

NL

vnf

612W20005

Interjero dizainas (Vilniuje)

NL

vf

27

81

0

612W20005

Interjero dizainas (Vilniuje)

NL

vnf

4

34

0

4

612W10004

Skulptūra (Kaune)

NL

vf

612W10004

Skulptūra (Kaune)

NL

vnf

612W10004

Skulptūra (Taikomoji
skulptūra) (Telšiuose)

NL

vf

612W10004

Skulptūra (Taikomoji
skulptūra) (Telšiuose)

NL

vnf

612W10009

Tapyba (Kaune)

NL

vf

612W10009

Tapyba (Kaune)

NL

vnf

9

0

1

0

4

8

0

1

0

14

27

0

4

0

612K10002

Architektūra (Vilniuje)

NL

vf

25

134

0

612K10002

Architektūra (Vilniuje)

NL

vnf

2

67

0

612K10002

Architektūra (Kaune)

NL

vf

14

68

0

612K10002

Architektūra (Kaune)

25

0

12

0

3

0

NL

vnf

Dailės ir interjero
612W91001
restauravimas

NL

vf

Dailės ir interjero
612W91001
restauravimas

NL

vnf

181

6

612W20001

Dizainas (Kaune)

NL

vf

14

35

0

612W20001

Dizainas (Kaune)

NL

vnf

2

9

0

612K10002

Architektūra ( Klaipėdoje)

NL

vf

11

26

0

612K10002

Architektūra ( Klaipėdoje)

NL

vnf

2

13

0

612W20001

Dizainas (gaminio dizainas)
(Telšiuose)

NL

vf

2

5

0

612W20002

Grafinis dizainas (Kaune)

NL

vf

28

612W20002

Grafinis dizainas (Kaune)

NL

vnf

612W20002

Grafinis dizainas
(Klaipėdoje)

NL

vf

Grafinis dizainas
612W20002
(Klaipėdoje)

NL

vnf

612W20005

Interjero dizainas
(Klaipėdoje)

NL

vf

612W20005

Interjero dizainas
(Klaipėdoje)

69

0

21

0

37

0

12

0

7

20

0

11

NL

vnf

1

6

0

Kostiumo dizainas
612W20003 (aprangos ir mezgimo
dizainas) (Telšiuose)

NL

vf

5

6

0

Kostiumo dizainas
612W20003 (aprangos ir mezgimo
dizainas) (Telšiuose)

NL

vnf

1

0

Dizainas (baldų dizainas ir
restauravimas) (Telšiuose)

NL

vf

2

3

0

Dizainas (baldų dizainas ir
612W20001
restauravimas) (Telšiuose)

NL

vnf

1

2

0

vf:

451

1221

0

vnf:

26

361

0

477

1582

0

1

Iš viso

I

612W20001

Iš viso studijų srityje:
Prašymuose nurodytos studijų programų grupės
Finansavimo
pobūdis

Valstybinis
kodas

Pavadinimas

612N28002

Kultūros vadyba ir kultūros
politika

NL

vnf / st

1

21

0

612N28002

Kultūros vadyba ir kultūros
politika

NL

vf

29

123

0

612N28002

Kultūros vadyba ir kultūros
politika

NL

vnf

9

57

0
0

Studijų
forma

Planas

vf:

29

123

vnf:

9

57

0

Iš viso studijų srityje:

39

201

0

vf:

495

1447

0

vnf:

40

443

0

Iš viso aukštojoje mokykloje:

536

1925

0

182
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Vilniaus dailės akademijos praeinamieji balai 2014 m
(1- oji studijų pakopa)
Per pagrindinį priėmimą

Per papildomą priėmimą

Programos
pavadinimas

geriausiųjų
eilės

geriausiųjų
eilės

611

Animacija

7,1

670

Architektūra
(Klaipėdoje)

661

Architektūra
(Kaune)

7,7

7,71

2,96

5,37

660

Architektūra
(Vilniuje)

7

7,01

4,17

4,06

662

Dailės ir interjero
restauravimas

6,8

6,84

663

Dailėtyra

6,4

6,42

3,46

3,3

760

Dizainas (baldų
dizainas ir
restauravimas)
(Telšiuose)

664

Dizainas (Kaune)

6,7

6,68

2,65

615

Dizainas (Vilniuje)

6,8

6,82

4,08

508

Fotografija ir
medijos menas

6,8

6,8

5,36

623

Grafika

6,6

6,58

4,16

673

Grafinis dizainas
(Kaune)

6,8

6,84

3,96 7,17

674

Grafinis dizainas
(Klaipėdoje)

6,7

6,71

2,31

634

Grafinis dizainas
(Vilniuje)

7,7

7,65

7,5

676

Interjero dizainas
(Klaipėdoje)

636

Interjero dizainas
(Vilniuje)

629

Kodas

vf

st

mokyklos
vnf

vf
7,08

vnf

vf

st

vnf

vf

st

vnf

5,21
2,53 6,63

6,63

5,43

5,65

8,96

7,17

6,26

8,96

3,62
7

6,96

Keramika

6,9

6,94

633

Kostiumo dizainas
(Vilniuje)

6,8

680

Kultūros vadyba ir
kultūros politika

631

Metalo menas ir
juvelyrika
(Telšiuose)

183

st

mokyklos

4,16

3,38

6,83

4,43

4,39

6

6,01

1,22

1,8

7,3

7,31

5,57

627

Monumentalioji
dailė

6,7

6,66

3,99

512

Scenografija

6,7

6,72

4,75

647

Skulptūra (Kaune)

7,8

7,75

648

Skulptūra
(Taikomoji
skulptūra)
(Telšiuose)

9

9,03

2,69

632

Skulptūra
(Vilniuje)

7,1

7,13

5,76

630

Stiklas

7,4

7,35

614

Šiuolaikinis menas
ir medijos
(Klaipėdoje)

624

Taikomoji grafika

626

Taikomoji tekstilė

649

Tapyba (Kaune)

6,7

6,7

2,84

622

Tapyba (Vilniuje)

6,8

6,75

3,51

625

Tekstilė

6,9

6,89

4,75

4,98
6,9

6,92

4,96

2,64

4,51
3,37
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Studentų, kurie keitė studijų programas
meno studijų srityje, skaičius
Meno studijų krypčių grupė ir išėjusių
studentų skaičius

Meno studijų kryptis ir atėjusių studentų
skaičius

Architektūros – 3

Architektūros – 3

Fotografijos ir medijų meno – 2

Fotografijos ir medijų meno – 1

Dailės – 16

Dailės – 22

Dizaino – 18

Dizaino – 13

Iš viso: 39

Iš viso: 39

184
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Studentų judumas 2010–2014 m.
2010 2011 2012 2013

2014

80

66

59

48

59

Išvyko pagal Nordplus Higher Education programą studijoms

7

3

13

2

2

Išvyko studijoms pagal kitas programas/dvišales sutartis

2

2

3

3

4

Išvykę VDA studentai dalinėms studijoms

89

71

75

53

65

Išvyko pagal Erasmus programą praktikai

9

10

11

13

17

Išvyko pagal Nordplus Higher Education programą praktikai

-

-

-

5

2

Išvykę VDA studentai praktikai (2-3 mėn. laikotarpiui)

9

10

11

18

19

VISO studentų dalyvavusių ilgalaikiame mobilume:

98

81

86

71

84

Atvyko pagal Erasmus programą studijoms

33

33

45

49

33

Atvyko pagal Nordplus Higher Education programą studijoms

-

4

1

-

-

Atvyko dalinėms pagal kitas programas/dvišales sutartis

1

2

4

3

1

Atvykę mainų programų studentai

34

39

50

52

34

Išvyko pagal Erasmus programą studijoms
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Personalo judumas 2010–2014 m.
2010 2011

2012

2013

2014

13

29

47

3

2

3

20

16

31

50

17

21

17

30

25

3

3

5

5

9

Atvyko pagal kitas programas (ŠMM paramos dėstytojams
užsieniečiams ir kt)
(šie skaičiai nėra tikslūs, jie gali būti daug didesni, nes kaupiami 35
katedrose, fakultetuose, jei atvyksta dėstytojai ne per Erasmus/
Nordplus/ ŠMM paramos dėst. užsieniečiams programas)

26

32

20

15

Atvykstančio personalo judumas:

50

53

55

49

Išvyko pagal Erasmus, programą

15

19

Išvyko pagal Nordplus Higher Education programą

1

1

Išvykstančio personalo judumas:

16

Atvyko pagal Erasmus programą
Atvyko Nrdplus Higher Education programą

			

185

55
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2014 m. vertintos ir akredituotos studijų programos
Eil.
Nr.

Vykdoma programa

Akreditacijos
terminas metais

Kodas

1.

Scenografija

612W19001

3

2.

Monumentalioji dailė

621W10003

6

3.

Grafika

621W10001

6

4.

Taikomoji keramika

612W10007

3

5.

Taikomoji keramika

621W10008

3

6.

Stiklas

612W10005

6

7.

Stiklas

612W10005

6

8.

Metalo menas ir juvelyrika

612W10013

6

9.

Keramika

612W10001

6

10.

Tapyba

612W10009

6

11.

Tapyba

612W10010

6

12.

Fotografija ir medijos menas

612W60001

6

13.

Fotografija ir medijos menas

621W60001

6

14.

Vizualiųjų komunikacijų dizainas

621W20004

3
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VDA Atvirosios dailės, dizaino ir architektūros mokyklos
statistika 2012–2014 m.
Dailės
Papildomo
Iš viso
edukaci- Meno
II
ugdymo
Metai lankiusių
terapija
nis
pusmetis
ADDAM
užsiėmimai
centras

Lankiusių
Iš jų
Proc.
savo
Dirbo
įstojusių įstojusių
malonudėstytojų
į VDA
į VDA
mui

2012

347

49

15 I gr.

283

157

27

63

48,5 %

68

2013

457

17

15 I gr.

425

197

28

87

51,5 %

68

2014

388

44

17 II gr.

327

163

36

78

61,4 %

69

110

32
I ir II gr.

1035

517

91

228

53,8 %

69

20122014

186

1187
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Pedagoginių studijų studentų dinamika
Priimtų skaičius

Baigusiųjų skaičius

2012/2013

17 pakviesti studijuoti

16 baigė studijas (1 – pertraukė studijas)

2013/2014

29 pakviesti studijuoti
(5 nepasirašė sutarties)

24 tęsė studijas (1-pertraukė studijas, 1- nutraukė studijas;
baigė: 22 studentai)

2014/2015

26 pakviesti studijuoti
(2 nepasirašė sutarties)

20 tęsia studijas (4 pirmą semestrą nutraukė studijas dėl
finansinių priežasčių

Iš viso

72 studentai

11 lentelė

DIC priemonė „Inočekiai LT“
Projekto biudžetas (EUR)

Eil.
nr.

Pareiškėjas

Projekto pavadinimas

1.

UAB „TENESYS“

Internetinės konferencinės sistemos
korpuso prototipas

4 814,93

3 829,65

2.

UAB „Baldorė“

Konstruktyvinio ir kūrybiško mąstymo
kompetencijų ugdymo priemonių
koncepcijos išvystymas ir prototipų
kūrimas

5 792,40

4 633,92

3.

UAB „EurAz“

Inovatyvios šiukšlių talpos antrinių žaliavų
rūšiavimui uždarose erdvėse dizaino
koncepcijos sukūrimas

5 425,74

4 308,39

26 322.98

12 771,96

Iš viso

Bendra
vertė

MITA
finansavimas
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2014 m. DIC teiktos paraiškos ir gautos lėšos
Eil.nr.

Aplikuota Lt

Gauta Lt

Vykdantysis padalinys

1.

23 630

11 815

Grafinio dizaino katedra

4.

~17 655,73

17 655,73

Kauno fakultetas

Iš viso

187

29 470,73
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VDA vardinių stipendijų gavėjai 2014 m.
Pakopa (fakultetas)
Vardinė stipendija

BA
MA
BA
BA
Iš viso
(Vilniaus f.) (Vilniaus f.) (Kauno f.) (Telšių f.)

Stipendija iš Carol Martin
Gruodis atminimo švietimo
fondo

3

Žilvino Kvietkaus premija

3

Garbės profesoriaus Algimanto
Švėgždos premija

2

1

5

1

3

1
2

A. ir A. Tamošaičių premija

1

Prof. Vytauto Jurkūno premija

1

Prezidento Antano Smetonos
vardinė stipendija

1

Danutės ir Juozapo Budrikių
premija

2

3500 $

4
1

Stipendija iš Ary Stillman
fondo
Dalios ir Gintaro Gruodžių
premija

1

Suma

1

2000 $

2

500 Lt

1

400 Lt

1
1

2
2
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VDA studentams 2014 m. skirtos socialinės stipendijos
Pavasario semestre

Rudens semestre

Socialinė pašalpa

64

57

Neįgalieji

12

13

Našlaičiai

10

11

Iš viso

86

81

188
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Studentams suteiktos paskolas
VDA (fakultetas)
2014 metais
gautos paskolos

Paskola
studijų kainai
sumokėti

Paskola
gyvenimo
išlaidoms

Paskola dalinėms studijoms
pagal tarptautines
Iš viso fakultete
(tarpžinybines) sutartis
studentų skaičius,
kurie gavo paskolas

Aukštųjų studijų

7

8

1

16

Vilniaus

48

22

-

70

Kauno

15

4

-

19

Klaipėdos

6

-

-

6

Telšių

4

3

-

7

Iš viso

80

37

1

118
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I pakopos absolventai pagal fakultetus ir programas 2014 m.
Fakultetas
Studijų programa

Vilniaus f.

Animacija

5

Architektūra

48

Dailėtyra

19

Dizainas

23

Fotografija ir medijos menas

21

Grafika

13

Grafinis dizainas

13

Interjero dizainas

24

Keramika

6

Kostiumo dizainas

21

Monumentalioji dailė

11

Skulptūra

6

Tapyba

20

Tekstilė

7

Telšių f.

Klaipėdos f.

Kauno f.

Iš viso:

20

68

5

46

5
19
18

21
13
12

25
24
6

3

24
11

3

9
20
7

Vizualinis dizainas

10

10

Stiklas

1

1

Taikomoji grafika

8

8

Taikomoji tekstilė

6

6

52

323

Iš viso BA
absolventų:

323

Iš viso:

189

237

24

10
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II pakopos absolventai pagal fakultetus ir programas 2014 m.
Fakultetas
Studijų programa

Aukštųjų studijų f.

Dailės ir interjero restauravimas

2

Dailės istorija ir teorija

3

Dizainas

8

Dizaino vadyba

4

Fotografija ir medijos menas

7

Grafika

4

Grafinis dizainas

9

Kostiumo dizainas

4

Kultūros vadyba ir kultūros politika

12

Monumentalioji dailė

5

Pastatų architektūra

16

Skulptūra

8

Stiklas

3

Šiuolaikinio meno praktika ir sklaida

1

Taikomoji grafika

2

Taikomoji keramika

3

Taikomoji tekstilė

3

Tapyba

12

Tekstilė

3

Vizualinis dizainas

4

Iš viso MA absolventų:

113
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2014 m. apgintos disertacijos
Eil.
Nr.

Studijų
kryptis

Doktorantas

Disertacijos pavadinimas

1.

Menotyra

Monika Saukaitė

„Pasakojimo strategijos Šarūno Saukos tapyboje“

2.

Menotyra

Lina Michelkevičė

„Dalyvavimo praktikos Lietuvos šiuolaikiniame mene:
analizės kriterijų ir vertinimo problemos“

3.

Menotyra

Almantas Bružas

„Miesto įvaizdį formuojančių šiuolaikinės architektūros
vietoženklių reikšmė. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos atvejai“

4.

Menotyra

Remigijus Venckus

„Jacques‘o Derrida dekonstrukcijos taikymas videomeno
tyrimui“

190
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Doktorantūros studentų kaita 2010–2014 m.

Metai

Priimta
Priimta dailės Priimta dizaino Priimta meno
Baigė studijas
menotyros krypties meno krypties meno licenciatų į
(nurodytais
doktorantų doktorantų
doktorantų
ištęstines meno metais)
doktorantūros
studijas

Nutraukė
studijas
(nurodytais
metais)

2010

1

3

1

-

4

2011

2

3

3

-

7

2
-

2012

3

4

3

-

2

2

2013

4

3

2

2

3

-

2014

2

3

4

2

4

2
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VDA galerijų 2014 m. parodų sąrašas
Eil.
Galerija
Nr.

Paroda

Data

1

Antanas Tamošaitis ir jo aplinka

Iki 02 15

2

Lauros Leščinskaitės tapybos darbų paroda „Lietuvos
istorija tapyboje“ (Lietuvos miestų: Vilniaus, Trakų,
Nidos, Kernavės peizažai)

02 22 – 03 08

3

„Urtės klubo skiautinių paroda”. (14 autorių: Aldona
Tamonytė, Vanda Kubiliūnienė, Ina Nenortienė (JAV),
Ariana Numgaudienė ir Eglė Ganda Bogdanienė,
Jadvyga Orantienė, Živilė Ramelienė, Zita Šaltmerienė,
Irena Seniūnienė, Donata Dumčiuvienė, Ramutė
Raciūtė, Laima Kantakevičienė, Vilma Korlienė, Alma
Vadminienė)

04 16 – 05 17

4

Galerijos „Židinys“ mokinių darbų paroda „Margi
raštai“

06 12 – 06 28

5

Projektas „Kultūros naktis“ – „Margi raštai“.

06 20

6

Tautodailininkės iš Palangos Teresės Žulkienės audinių
paroda

07 02 – 08 21

7

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos ir jos
partnerių jaunųjų atlikėjų konkursinių piešinių darbų
paroda „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“

09 09 – 10 09

Anastazijos ir
Antano Tamošaičių
galerija „Židinys“
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Galerija
„Akademija“
1

Elena Kniūkštaitė. Tapyba

Iki 01 04

2

Rūta Janutytė. „Somnambulas letargiškai“. Instaliacija

01 06 – 01 18

3

Monika Furmanavičiūtė. “Fuck identity. It's all about
sex“. Tapybos paroda

02 03 – 02 15

4

Eglė Ulčickaitė „Kažkur kasdienybėje“. Tapyba

02 17 – 03 01

5

“The Figure and its Figuration“. VDA Architektūros
katedros paroda-laboratorija.
Vedantieji Daniel Koler ir Rasa Navasaitytė

03 31 – 04 05

6

Janis Maleckis (Latvija). Tapyba

03 24 – 04 05

7

„Du monologai“. Danielius Rusys, Nojus Petrauskas.
Tapyba

04 07 – 04 12

8

Andrius Surgailis. „Vilniaus Bestiarijus“. Fotografija

04 14 – 04 26

9

Oskars Zvejsalnieks (Latvija). Tapyba

04 28 – 05 10

10

Diplominiai darbai

06 01
– 06-29

11

Galerija „Akademija“ dalyvavo tarptautinėje
šiuolaikinio meno mugėje „ARTVILNIUS‘14“, kurioje
pristatė Birutės Zokaitytės, Žygimanto Augustino ir
Vinco Kisarausko kūrybą

06 18 – 06 21

12

“Leili and Mejnun“. Scenografija marionečių operai
pagal M. Fizuli poemą „Leili ir Medžunas“ (kuratorė
Julija Skuratova)

13

Grafinio dizaino paroda. Dalyvavo Jolanta Klišionytė,
Martyna Bikulčiūtė, Gintarė Kvedarauskaite, Eglė
Ruibytė, Gražina Eimanavičiūtė

14

„Meno gairės“ (Benchmarks of Art). Kinijos ir Baltijos
šalių dailininkų paroda (kuratorius Tomas Daunora)

15

„Milžinai. Suvenyrai“. Tarptautinė paroda Sierre
(Šveicarija) rezidencijoje susitikusių ir kūrusių
menininkų: Arūnas Gudaitis, Juozas Laivys,
Konstantinas Bogdanas, Laura Stasiulytė, Petra Kohle
ir Nicolas Vermot Petit-Outhenin, Sarah Hendrickx
(Parodos organizatorius Nidos meno kolonija)

16

„Vytautas Kalinauskas. Portretai. 55 autoportretai“
Tapyba, grafika, fotografija. Paroda skirta dailininko
Vytauto Kalinausko atminimui (kuratorius Tadas
Ivanauskas)

17

Linas Giedrimas „Kelionė“
Medžio raižiniai ir aliejinės pastelės
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06 30 – 07 18

10 01 – 10 11
10 13 – 10 26

10 27 – 11 08

11 10 – 12 08

12 10 – 2015
01 10

VDA autorinės
juvelyrikos galerija
„ARgenTum“

1

Jungtinė autorinės juvelyrikos kūrėjų paroda „7“
Parodos dalyviai: Marijus Zakaras, Kornelija Gerikaitė,
Tadas Deksnys, Audrius Bagočius, Ugnė Blažytė
Tamašauskienė, Danas Tamašauskas, Kristina
Buinevičiūtė, Mindaugas Asminavičius, Sandra
Malaškevičiūtė, Irena Žukauskytė, Vita Lemežienė,
Vaida Druskytė, Ditė Dilginienė, Augusta Sofija
Rudzikaitė, Raimondas Aškelavičius, Kęstutis
Stanapėdis, Irina Matulionienė, Mindaugas Tamošaitis,
Jurgita Erminaitė-Šimkuvienė, Eglė ČėjauskaitėGintalė, Kristina Dulevičiūtė

Iki 01 07

2

Personalinė Eimanto Ludavičiaus paroda „Erdvė“

3

Jungtinė juvelyrų paroda „Karštoji Vitrina“
Parodos dalyviai: Antanas Gabrielius Dervinskas,
02 10 – 02 17
Augusta Sofija Rudzikaitė, Gabrielė Pranevičiūtė, Jurgis
Paulauskas

4

VDA Telšių fakulteto studentų kursinių darbų paroda

5

V. Kisarausko miniatiūrų paroda „Kitokios kamėjos“.
Tapyba

6

Jungtinė autorinės juvelyrikos kūrėjų paroda
„Žaidimas“. Parodos dalyviai: Jurgita ErminaitėŠimkuvienė, Kornelija Gerikaitė, Eglė ČėjauskaitėGintalė, Dalia Varnaitė, Vaida Druskytė, Audrius
Bagočius, Mindaugas Tamošaitis, Irina Matulionienė,
Ugnė Blažytė-Tamašauskienė, Danas Tamašauskas,
Kristina Dulevičiūtė, Kęstutis Stanapėdis, Irena
Žukauskytė, Saulius Grinius, Marytė DominaitytėGurevičienė, Tadas Deksnys, Aurelija ŠimkutėEndriekė, Rūta Ničajienė, EglėVengalytė

7

Jungtinė autorinės juvelyrikos kūrėjų paroda
„Papuošalas mamai“. Parodos dalyviai: Andrius
Gudišauskas, Rūta Petronytė, Jurgita ErminaitėŠimkuvienė, Ugnė Blažytė-Tamašauskienė, Danas
Tamašauskas, Eglė Bacevičiūtė, Vita Pukštaitė-Bružė,
Sandra Malaškevičiūtė, Kristina Dulevičiūtė, Justina
Bukantaitė

8

Miesto projektas „Tebūnie naktis“. Menininko
Eimanto Ludavičiaus performansas “Lithuanian chips“

06 20 – 06 21

9

Personalinė Vaidos Matiukaitės miniatiūrų paroda
„(Ne)tylėjimas“

07 10 – 08 15

10

VDA Telšių dailės fakulteto metalo plastikos studentų
paroda: Segė „Medūza“, Marija Ražinskaitė; Segė
08 18 – 09 09
„Džiazuojantis ornamentas“, Benas Staškauskas;
Žiedas, Artūras Valiūnas; Papuošalų koplektas, Lauryna
Kiškytė

11

Personalinė menininko Beno Staškausko paroda „Pikas
1.2 (Peak 1.2)“

09 11 – 10 10

12

Personalinė menininkės Aušros Jasiukevičiūtės paroda

10 11–11 07
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01 11– 02 08

02 17– 02 28
03 01 – 03 31

04 01– 04 30

04 30 – 05 24

13

Personalinė menininko Daumanto Kučo paroda

14

Jungtinė autorinės juvelyrikos kūrėjų paroda „Agapė“.
Parodos dalyviai: Raimundas Padleckas, Ditė
Dilginienė, Irutė Žukauskytė, Kristina Dulevičiūtė,
Eglė Bacevičiūtė, Ugnė Blažytė-Tamašauskienė, Danas
Tamašauskas, Raimondas Aškelovičius, Vytautas
Matulionis, Nauris Našlėnas

11 08 –12 06

15

Tarptautinė šiuolaikinio meno mugė ”ART VILNIUS”.
Pristatytas konceptualiai kuriantis menininkas
06 18 – 06 21
Eimantas Ludavičius. Lietuvos parodų ir kongresų
centras LITEXPO, Vilnius

16

Paroda „Menas namams“. Parodos dalyviai: Jurgita
Erminaitė-Šimkuvienė, Kornelija Gerikaitė, Eglė
Čėjauskaitė-Gintalė, Dalia Varnaitė,Vaida Druskytė,
Audrius Bagočius, Vita Pukštaitė-Bružė, Mindaugas
Tamošaitis, Kristina Dulevičiūtė

12 07- 2015
01 07

04 15 – 04 26

VDA tekstilės
galerija „Artifex“
1

Paulinos Pukytės ir Lino Jablonskio naujausių darbų
paroda (pristato Katinėlis & Gaidelis)

2

Tarptautinė išmaniosios tekstilės paroda „Žaismingi
tyrimai sumaniojoje tekstilėje“.
Parodos dalyviai: Viktorija Sokolovskaja (Lietuva),
Kristi Kuusk (Olandija), Marjan Kooroshnia (Švedija),
Eunjeong Jeon (Olandija), Tonje Kristensen Johnstone
(Švedija), Delia Dumitrescu (Švedija), Linnéa Nilsson
(Švedija), Martin (M.) ten Bhömer (Olandija), Jyoti
Kalyanji (Naujoji Zelandija), Karen Marie Hasling
(Danija)

3

Kvapų kūrėjo Aisčio Mickevičiaus (PHp Creative Lab.)
paroda „Kvapai > Kelionės > Įkvėpimai“

4

Vilniaus dailės akademijos Aukštųjų studijų fakulteto
dekano doc. Romualdo Kučinsko
architektūrinės fotografijos paroda „Ribos“.

5

Tekstilės menininkės Džinos Jasiūnienės paroda „Aukso 2014.03.19vidurys“
04.05

6

Tekstilės menininkės Jurgos Šarapovos paroda „Dubens 04 09 – 04 25
dugnas“

7

Suomių tekstilės menininkės ir audinių dizainerės Teijos 04 29 – 05 10
Puranen paroda

8

VDA profesorės Reginos Sipavičiūtės kuruojama
istorinė siuvinėjimo paroda „Praėjusio amžiaus
siuvinėjimai”.

9

VDA Tekstilės katedros studentės Tomos Kisieliūtės
bakalauro studijų baigiamojo darbo „Skausmas-grožis“
gynimas ir paroda

10

VDA Tekstilės katedros studentės Dovilės
Gudačiauskaitės magistro studijų baigiamojo darbo
„Balta balta diena“ gynimas ir paroda
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Iki 01 11

01 22 – 02 15

02 19 – 03 01
03 05 – 03 15

05 14 – 05 31

06 02 – 06 07

06 11 – 06 18

11

Konceptuali vizualinė kvapų paroda „Gėlės apgavikės /
phony flowers“. Parodą pristato menininkų grupė PHp/ 06 19 – 06 28
Creative Lab. „Kultūros naktis“ renginių metu

12

VDA Telšių fakulteto Aprangos ir mezgimo dizaino
studijos vadovės ir dėstytojos Žydrūnės
Kriūkaitės paroda „Manochromija“

13

Tekstilės menininkės Linos Ringelienės paroda
„Marškiniai juditai“

14

Profesorė Freddie Robins (Mixd Media Textiles
katedra) Royal College of Art in London. Paroda
„Fikcija ir funkcija“ ir kūrybinės dirbtuvės (dirbtuvių
laikas 09.22-09.26) VDA Tekstilės katedros studentams

15

VDA Tekstilės katedros studentų bendra paroda
„VELtinys jaunai ir nerūpestingai“. Parodos dalyviai:
Edma Sapragonaitė, Teklė Ula Puzauskaitė, Lina
Svarauskaitė, Dovilė Karvelytė, Laura Motiejūnaitė,
Inga Laužonytė, Katažina Jancevič, Raminta
Beržanskytė, Marija Švedaitė. Justina Krupavičiūtė.
Vadovė Eglė Ganda Bogdanienė

16

Aistės Kisarauskaitės paroda „Baltųjų ėjimai“

17

Niujorke gyvenančių ir dirbančių menininkų Aido
Bareikio ir Bill Saylor bendra paroda „Kitokie orai“

11 10 – 12 06

18

Evaldo Janso personalinė paroda „Fetišas“

12 17
–2015-01-10

19

Art Vilnius'14 meno mugė, kurioje VDA Tekstilės
galerija “Artifex” pristatė naujausią Eglės Ridikaitės
darbų kolekciją „Palikimas. babutas skariala“.
Menininkė buvo išrinkta geriausia mugės menininke

20

Galerijos pristatytas projektas „Tekstilės savirefleksijos“
festivalyje „Vilnius Gdanske“. Projektą sudaro dvi
parodos. Pirmoji paroda:
“Art versus design?“ Šiuolaikinio meno centras
09 05 –10 26
“Laznia 2”. Lenkija.
Dalyviai: Eglė Bogdanienė, Lina Jonikė, Kazimieras
Inčirauskas, Aleksandra Glušinaitė, Severija
Inčirauskaitė-Kriaunevičienė, “Mother Eleganza”,
Monika Žaltauskaitė-Grašienė

21

Galerijos pristatytas projektas „Tekstilės savirefleksijos“
festivalyje „Vilnius Gdanske“. Projektą sudaro dvi
09 06 – 09 28
parodos. Antroji paroda:
Personalinė Eglės Ridikaitės paroda „Palikimas.
babutas skarialas“. Gdansko miesto galerija. Lenkija

07 02 – 07 12
07 15 – 07 26

09 12 – 09 27

10 02 – 10 11

10 15 – 10 31

06 18 – 06 21

Keramikos kūrybos
centras
1

„Akimirkos stebuklas“. Pravieniškių vaikų keramika. Su
01 – 02
Rumšiškių kultūros centru

2

„Skambantys indai“. Gerardas Dečkus. Keramikos
katedra, BA, II k.

02 – 04

3

„Jungtys“, Judita Gečevska. Keramikos BA baigiamasis
darbas

04 – 05
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4

„Young Bloods / Golden Toys“. Liucija Kvašytė (rūbai)
ir Ingra Miler (keramika)

06 – 08

5

„Vasaros klajonių fragmentai“. Keramikos katedros
studentų darbų paroda

09 – 10

6

„Žmonės“. Jackson Li (Kinija) demonstracijose
dalyvavusių studentų eksperimentiniai darbai

11 – 12

7

„Kažkas atsitiko“. J. Vienožinskio dailės mokyklos N.
Vilnios filialo 13–15 metų mokinių darbai. Mokytoja
Ona Grigaitė

12

1

Aistė Kirvelytė „Davai liubit drug druga“
Ekspozicinės erdvės
„Nėra menui taisyklių“. Vinco Kisarausko paroda
„Titanikas“

1

„Stotelė Vilnius“ , „Plakatų apsuptyje“ (prancūzai)

2

Elena Balsiukaitė „Aš esu daktaras meilė“

3

VDA doktorantų paroda „Išklotinė“ I aukštas

4

VDA doktorantų paroda „Išklotinė“ II aukštas

5

Jauno dizainerio prizas 2014

6

Meno celės 2014

7

Igoris Piekuras „Laiko negatyvai“

8

Šarūnas Siurblys „Sveiki atvyšvykę“

9

Zinaida Vogelinė „Du viename“

10

Meno terminalas

11

Zenonas Varnauskas

12

Keramika+spauda

13

Mikalojus Vilutis

14

Vytautas Kibildis „Virsmai“

15

Arvydas Šaltenis „Gyvenimo paveikslėliai“

16

Grunskis, Čiuta „Parametras“
Panemunės pilis

1

Didžiosiose parodinėse salėse Česlovo Lukensko
paroda „Mumifikatai“

Iki 04 31

2

Kalėdinių eglučių parodos dalyvių apdovanojimai,
koncertas

01 06

3

Paroda „Porcelianinės lėlės“

04 01 – 10 31

4

Paroda „Įsikūrę prie Nemuno“

05 01 – 06 14
05 10

5

Inkilų alėjos atidarymas. Paramos koncertas „Mano
svajonė“

6

Paroda „Origami skulptūroje“

06 14 – 08 14

7

Tradicinis respublikinis menų festivalis „Pilies aidas“

08 30
08 14 – 09 21

8

Paroda „Simbolių kalba šiuolaikinėje tekstilėje“

9

Paroda „Jurbarkas senose fotografijose“

nuo 09 21

10

Kalėdinių puokščių paroda

12 01 – 12 31
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Nidos meno
kolonija

1

NMG organizuota paroda „Milžinai. Suvenyrai“,
galerija „Akademija“, Vilnius. Dalyvavo Arūnas
Gudaitis, Juozas Laivys, Konstantinas Bogdanas, Laura
Stasiulytė, Petra Koehle ir Nicolas Vermont-Petit
Outhenin (CH), Sarah Hendrickx (BE)

2

NMG organizuota paroda „Tariami krantai“, „Kultūros
fabrikas“, Klaipėda. Dalyvavo Arnas Anskaitis, Jurgita
11 21 – 12 06
Remeikytė, Irma Stanaitytė, Laura Stasiulytė, Eglė
Vagnoriūtė, Laura Zala

3

NMG organizuota paroda „Parazitavimas ir
Mimikrija“, ŠMC, Vilnius. Dalyvavo Christoph Wirth
(DE), Irina Gheorghe(BG), KVM (Ju Hyun Lee ir
Ludovic Burel) (FR), Timos Alexandropolous (GR)

4

Yann Vanderme paroda 40 mètres de long et 13 millimètres
02 27 – 03 25
de large, Prancūzų institutas, Vilnius,

5

Oscar de Carmen ir Martinka Bobrikova (Kitchen
Dialogues), žuvies kroketai Žiobrinių šventės metu
Nidos centre,

2014 05 05

6

Isidora Todorovic, Luka Ranisaljevic ir Andrea Palasti,
baigiamoji projekto Techo-ecologies paroda Fields,
Art+Communication festivalio dalis, projekto Ryga
Europos kultūros sostinė 2014 dalis, kuratoriai Raitis
Smits, Rasa Smite (Latvija), Armin Medosch
(Austrija),

05 15 – 03 08

7

Helen Reed ir Hannah Jickling projektas The Beaver
Mat & Faggot Shack, galerija Malonioji 6, 06 25 - 07 12

8

2013 m. NMK programos „Kritinis turizmas“
stipendiačių, rezidenčių kolektyvo „Kultūristės“ paroda
08 11- 09 01
„Pogrindžio antropologija“, Neringos kultūros centras
Agila

9

VDA Monumentaliosios dailės katedros organizuotos
studentų praktikos pristatymas parodoje Tapantjuros
Neringos istorijos muziejuje

05 31 – 06 01

10

Kauno fakulteto dizaino katedros dirbtuvių, surengtų
drauge su Romos dizaino mokyklos ir Kaliningrado
studentais ir dėstytojais, bendradarbiaujant su Lietuvos
įmonėmis, rezultatų parodos “Images of Memory“
atidarymas

09 22

11

VDA galerijoje „Titanikas“ eksponuoti keramikos
katedros praktikoje / kūrybiniame seminare
„Skaitmeninis vaizdas keramikoje“ dalyvavusių VDA,
Latvijos ir Estijos meno mokyklų keramikos studentų ir
dėstytojų darbai

10 23 – 11 15

1

Ekspozicinės erdvės „5 malūnai“ pristatymas. Grafikos
katedros studentų darbai

02 27 – 03 13

2

Kūrybinių pratybų su menininke Melike Taşçıoğlu
pristatymas

3

EX libris. Medicina 1959–2014.
LMB ekslibrisų kolekcija

10 27 – 11 08

12 05 – 12 21

5 malūnai
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03 14 – 03 19
03 20 – 04 02

4

Studentų meno dienos „Kosminė odisėja“

04 04 – 04 23

5

Personalinė Gintauto Trimako paroda SUSI_matymai

04 25 – 05 06

6

Drauge su projektu „Sezonas“ archyvinių VDA
grafikos katedros plakatų paroda

05 08 – 05 25

7

Personalinė Sauliaus Petrošiaus paroda
„Kur praeitis gyvena vėl / Where past lives again“

8

Živilės Minkutės ir Gabijos Vidrinskaitės grafikos darbų
06 20 – 07 02
paroda

9

„NOSOTROS / MES“. Solveiga Vaitkutė ir Josep M.
Monrabá. Fotografijos. Pažintis su Ispanijos
aukštesniąja dizaino mokykla L’Escola d’art Municipal
Leandre Cristòfol

10

Personalinė Nathan Jurevicius paroda
Albumas procese/Album in process

10 07 - 1
0 13

11

Alien Beach Zoo
Nathan Jurevicius kūrybinių dirbtuvių rezultatų
pristatymas. Piešiniai

10 14 – 10 22

12

David Carson kūrybinių dirbtuvių rezultatų
pristatymas. Plakato menas

10 22 – 11 06

13

Pušys, vėjas, vasarvidis / Pines, wind, midsummer
Rygos meno akademijos grafikos katedros studentų
darbų paroda

14

06 09 – 08 20

11 11 – 12 02

Personalinė Vlado Liatuko paroda

12 08 – 12 25

1

VDA Grafikos katedros studentų kūrybinių darbų
paroda

01 02 – 01 14

2

Lietuvos dailininkų sąjungos ir Vilniaus tapytojų
apžvalginė tapybos paroda „Skrydis“

3

Žydrūnė Kriukaitė-Juciuvienė. Personalinė tekstilės
paroda „Ma(o)nochromija“

4

Šiaulių Universiteto Menų fakulteto magistrantūros
studentų kūrybinių darbų paroda

02 05 – 02 24

5

Kilnojama paroda „Siorenas Kierkegoras“

02 12 – 02 28

6

Remigijaus Venckaus paroda „Lingvistiniai tuštumos
lietiniai“

02 14 – 02 28

7

Zoninė tautodailės paroda

02 25 – 03 13

8

VDA Telšių fakulteto Aprangos ir mezgimo dizaino
dėstytojų ir studenčių kūrybinių darbų paroda „Mados
prieskoniai“

03 05 – 03 18

9

Salomėja Jastrumskytė. Grafika

03 26 – 04 09

10

VDA Telšių fakulteto studentų tarpdisciplininė paroda
„Be patirties“

0318 – 03 31

11

Galinos Gužienės personalinė tapybos darbų paroda
„Lada ir Lela“

04 10 – 04 23

12

Evaldo Adomkaus tapybos ir skulptūros darbų paroda
„Iškrepta pozicija“

04 01 – 04 15

13

Lietuvos dailininkų sąjungos ir Vilniaus tapytojų paroda 04 18 – 05 21
skirta K. Donelaičiui paminėti „Metai atveria vartus“

VDA Telšių galerija
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01 02 – 01 14
01 28 – 02 16

14

Islandijos/Danijos fotomenininkės Gudrun Gisladottir
fotografijų paroda „Skausmas ir aš“

15

Marijonos Sinkevičienės tekstilės darbų paroda
„Prikelta į būtį“

16

Projektas „Susirašinėjimo kryžkelės“ (Correspondances
croisees) ...Prancūzija...Ispanija...Lietuva...Vokietija...
05 05 – 05 15
Lenkija...Prancūzija...Ispanija...Lietuva...
Projekto tema „Papasakok savo regioną“

17

VDA Telšių fakulteto Baldų dizaino ir restauravimo
studentų darbų paroda „Eksperimentinė laboratorija“

05 07 – 05 23

18

Žemaitijos sostinės šventė –Telšiai 2014. „Lauko
galerija“ – paroda, edukaciniai užsiėmimai

06 07

19

VDA Telšių fakulteto 3 kurso studentų vizualinės
raiškos paroda “Paišyk.Paišyk.Paišyk”

06 03 – 07 20

20

Art Vilnius. Pristatomas VDA Telšių fakulteto Metalo
meno ir juvelyrikos studijų programos absolventas
Motiejus Stonkus

21

Lietuvos dailininkų sąjungos ir Vilniaus tapytojų paroda
07 16 – 08 10
„Laisvės spalvos“

22

Tarptautinės jubiliejinės XXX medalio kūrėjų stovyklos 08 15 – 08 31
“Via Baltica” paroda

23

Tęstinis projektas „Jaunųjų talent mugė“. Dailės ir
meno mokyklų moksleivių kūrybinių darbų paroda

24

Tęstinis projektas „Metalo metamorfozės-14“. Metalo
plastika, skulptūra, juvelyrikos simpoziumas

09 17 – 11 05

25

VDA Telšių fakulteto Baldų dizaino ir restauravimo
studentų darbų paroda „Tradicijos ir inovacijos“

10 01 – 11 05

04 19 – 05 30
04 23 – 05 10

06 18 – 06 21

09 12 – 10 10

Iš viso 144 parodos

21a lentelė

Nidos meno kolonijos veikla
Rezidencijos

Goethe inst.
stipendijos
rezidentas: 2
mėn.

199

Seminarai
Erasmus IP meno
doktorantams Artistic
Research : The Future
of the Image 2014,
partnerystėje su
Westminster
University, LMTA,
Aalto University,
Valand Academy
(University of
Gothenburg), 08
10–24

Parodos
Paroda „Milžinai.
Suvenyrai“, 2014 10 27
– 11 08, galerija
„Akademija“, Vilnius.
Dalyvavo Arūnas
Gudaitis, Juozas Laivys,
Konstantinas Bogdanas,
Laura Stasiulytė, Petra
Koehle ir Nicolas
Vermont-Petit Outhenin
(CH), Sarah Hendrickx
(BE)

Konferencijos

Kita veikla

Tarptautinio
rezidencijų tinklo
„ResArtis“ regioninis
susitikimas Vilniuje ir
Nidoje, inicijuotas
Nidos Meno kolonijos.
Dalyvavo 80 įvairių
užsienio rezidencijų
programų ir institucijų
atstovų.

Rezidentės Kalin
Lindena tiesioginė
radijo laida Neringa
FM eteryje, 01 15

ES Kultūros
programos
projekto
TechnoEcologies
rezidentai su
stipendijomis: 5
x 2 mėn.

Goethe inst.,
Prancūzų kult.
inst. ir VDA
NMK rašytojų
rezidencijų
projektas su
stipendijomis: 3
x 1,5 mėn.

Neringos
stipendija: 1
mėn.

Counterhegemonies
rezidencijų
projektas su
stipendija: 4 x
1,5 mėn.

Krems (A)
stipendija: 1
mėn.
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NMK metinis
tarptautinis
simpoziumas
„Interformatas: apie
smėlio ir vandens
ekosistemų kismą“, 05
22–25

Paroda „Tariami
krantai“, 2014 11 21 – 12
06, „Kultūros fabrikas“,
Klaipėda. Dalyvavo
Arnas Anskaitis, Jurgita
Remeikytė, Irma
Stanaitytė, Laura
Stasiulytė, Eglė
Vagnoriūtė, Laura Zala

Paroda „Parazitavimas ir
Mimikrija“, 2014 12
05–12 21, ŠMC, Vilnius.
Dalyvavo Christoph
Wirth (DE), Irina
Gheorghe (BG), KVM
(Ju Hyun Lee ir Ludovic
Burel) (FR), Timos
Alexandropolous (GR)

Buvusio NMK rezidento
Yann Vanderme paroda
40 mètres de long et 13
millimètres de large,
Prancūzų institutas,
Vilnius, 02 27 – 03 25
NMK rezidenčių Isidora
Todorovic, Luka
Ranisaljevic ir Andrea
Palasti, baigiamoji
projekto Techo-ecologies
paroda Fields,
Art+Communication
festivalio dalis, projekto
Ryga Europos kultūros
sostinė 2014 dalis,
kuratoriai Raitis Smits,
Rasa Smite (Latvija),
Armin Medosch
(Austrija), 05 15 – 03 08
2013 m. NMK
programos „Kritinis
turizmas“ stipendiačių,
rezidenčių kolektyvo
„Kultūristės“ paroda
„Pogrindžio
antropologija“, Neringos
kultūros centras Agila, 08
11– 09 01

Reziduojančios
kuratorės Andrea Liu
(JAV) organizuota
konferencija
“Counterhegemony:
Think Laboratory“ su
Milo Rau (S), Jonas
Staal (NL), Tomas
Uhnak (CZ), Dmitry
Vilensky (RU)

Oscar de Carmen ir
Martinka Bobrikova
(Kitchen Dialogues),
žuvies kroketai
Žiobrinių šventės metu
Nidos centre, 2014 05
05

Knygos Tourists Like
Us: Critical Tourism and
Contemporary Art,
išleistos baigus
„Kritinio turizmo“
rezidencijų programą,
pristatymas, 07 03,
knygoje surinkta šios
rezidencijos programos
dalyvių (rezidavusių
menininkų, 2013 m.
simpoziume
dalyvavusių meno
kritikų, kuratorių,
mokslininkų) projektų
medžiaga
Atviros rezidentų
studijos kovą, gegužę,
birželį, rugpjūtį, spalį

Rezidentų Rūtos
Junevičiūtės ir
Nicholas Matranga
(US) bei Phillip
Schulze (DE) renginiai
Neringos miesto
gimtadienio proga, 11
14–11 15

Ekskursija su
menininkais po parodą
„Parazitavimas ir
mimikrija“ ŠMC, 12
06

Vorarlberg (A)
stipendija: 1
mėn.

Rezidencijų
mainai: 2014 m.
kovo mėn.
Tomas S.
Butkus į
Donetską
(Ukraina), 2012
m. projekto
„Rytai-Vakarai“
rezultatas
Rezidencijų
mainai:
Rudolfas
Levulis ir
Paulius
Mazūras,
Jerevanas
(Armėnija),
2012 m.
projekto
„Rytai-Vakarai“
rezultatas
Rezidencijų
mainai: Emilija
Škarnulytė,
2014 rugpjūtis,
rezidencija su
Austrijos Krems
miesto kultūros
skyriaus
stipendija

Helen Reed ir Hannah
Jickling projektas The
Beaver Mat & Faggot
Shack, galerija Malonioji
6, 06 25 – 07 12

Buvusio Nidos meno
kolonijos rezidento
filmo “The Return of
the Curonian Pilot“
rodymas, galerija
Malonioji 6, 12 20,
dalyvaujant autoriui

Frauke Materlik What
is your landscape?
Nidos meno mokyklos
mokiniams, 05 13

Grit Ruhland ir Tomo
Straupio
Žemėlapiavimo
dirbtuvės (indexmap.
org), įvairiai auditorijai
pagal atvirą kvietimą,
05 09–11

Ernest Truely Camera
Obscura Nidos
mokiniams, 04 05 ir
05 02

Rūtos Junevičiūtės
(LT) ir Nicholas
Matranga (US)
paukščių stebėjimo
dirbtuvės ir projekto
„Č“ pristatymas
Neringos miesto
gimtadienio metu, 11
14
Ketvirtadienio kino
seansai Neringos ir
NMK gyventojams,
bendradarbiaujant su
Autorinio kino aljansu ir
VšĮ Meno avilys, 2014
01–03
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Nidos meno kolonijos
žurnalas: apie kritinį
turizmą, 2013 žiema–
pavasaris–vasara, Nr.
5, Vilnius, 2014
(sudarytojas Vytautas
Michelkevičius)
pristatymas ŠMC
kavinėje, 01 23
Prancūzų kino dienos
Žiemos ekranai, 02
06–07
Vokiečių kino dienos,
03 20–22
NMK trečiojo
gimtadienio šventė
Menagerie Berlyne,
klubas Panke
(Gerichtstraße 23), 03
26
Tarptautinės
tarpdisciplininio
kooperatyvo
Food-BiotechnologyBiocoloniality
rezidencijos Nidos
meno kolonijoje, 10
13–11 01, bendras
Institutio Media, Top
e.V. Association for the
Promotion of Cultural
Practice in Berlin,
Nidos meno kolonijos
ir LITMEKOO
projektas.
Nacionalinis
paviljonas Venecijos
bienalėje 2015

						

21b lentelė

VDA NMK projektai 2014 m. sausio – birželio mėn.
Patamsintose eilutėse – VDA NMK tik priimami projektai
2012 06–
2014 05

EU Culture projektas Techo-ecologies.
11 rezidencijų (2013-2014) ir simpoziumas Interformatas: apie smėlio ir
vandens ekosistemų kismą (2014 05 22–25).

15 000 EUR EU
Culture programa +
62 000 Lt LTKT

2014
01 13–19

Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų fakulteto kūrybinės dirbtuvės

-

2014
03 16–22

White Elk Tracer. Menininko ir dėstytojo Ernesto Truely organizuotos ir
vedamos (trans)medijų dirbtuvės, kuriose dalyvavo Nidos vidurinės
mokyklos moksleiviai, Estijos ir Suomijos menininkai ir kt.

-

202

2014
04 01–05
15

Lietuvos, Prancūzijos ir Vokietijos rašytojų rezidencijos. Bendras VDA
NMK projektas su Goethe institutu Vilniuje ir Prancūzų institutu
Lietuvoje. Projektą finansavo Eliziejaus fondas (www.france-allemagne.
fr)

4384 Lt (NMK
padengė
apgyveninimo išlaidas
ir keliones Lietuvoje)

2014
04 08–13

New Music Incubator Neringa, projektas profesionaliems garso
menininkams, atlikėjams ir kompozitoriams iš Šiaurės ir Baltijos šalių.
Organizatoriai: Martin Q Larsson ir Ruta Vitkauskaite, http://
newmusicincubator.com/nmi-neringa-2014/

-

2014
05 01–12
31

Lietuvos nacionalinis paviljonas 56-ojoje Venecijos šiuolaikinio meno
bienalėje. Dainius Liškevičius, „Muziejus“ (parengiamieji darbai)

50 000 Lt, LTKT

2014
05 01–04
2014
07 15–08
15
2014
08 04–09

2014
08 10–24

2014
07 24–27
2014
07 19–26

SILC – Swedish International Liberal Centre projektas Nidos meno
kolonijoje
Vasaros dailės mokykla su grafike Marija Marcelionyte (kartą per
savaitę)
Skalvijos kino akademijos vasaros stovykla
Erasmus intensyvi programa meno doktorantams Artistic Research: The
Future of the Image 2014
Partneriai: Westminster University, LMTA, Aalto University, Valand
Academy (University of Gothenburg). 15 studentų, 5 dėstytojai, 2
kviestiniai lektoriai, http://www.nidacolony.lt/en/projects/the-future-ofthe-image

XX Panevėžio tarptautinio keramikos simpoziumo seminaras

Tarptautinės dizaino kūrybos dirbtuvės.Organizatoriai ir dalyviai: VDA
Dizaino katedra ir Eindhoveno dizaino akademija
Tarptautinės kūrybinės pratybos Migrating Art Academies. Displace.
2014
Organizatoriai ir dalyviai: VDA Fotomedijos katedra, Berlyno meno
09 01–15
universitetas, Allenheads Šiuolaikinio meno centras (UK), Vilniaus
Universitetas, asociacija Top (DE)
Regioninis pasaulinio rezidencijų tinklo Res Artis susitikimas Vilniuje ir
Nidoje 2014 spalio 4-5 d.
2014
http://www.resartis.org/en/meetings/regional_meetings/2014_-_vilnius_
10 02–05
and_nida/
Projekto Telling the Baltic menininkų (Irma Stanaitytė, Jurgita
2014 10
Remeikytė, Laura Stasiulytė, Dainius Dapkevičius ir kt.) paroda Tariami
krantai Klaipėdoje
NMK rezidentų Šveicarijoje, Belgijos menininkės ir dviejų Šveicarijos
2014
menininkų paroda Milžinai.Suvenyrai galerijoje Akademija: Laura
10 26–11 07 Stasiulytė, Arūnas Gudaitis, Juozas Laivys, Petra Koehle (CH), Nicolas
Vermot (CH), Sarah Hendrickx (BE)
Neringos savivaldybės stipendija NMK rezidentams, Rūta Junevičiūtė ir
2014 ruduo
Nicolas Martanga (US)
Kuruotos rezidencijosCounterhegemony: Art in Social Context, kuratorė
2014
Andrea Liu (JAV). 6 rezidentai, kviestiniai lektoriai
11 01–12 13

-

-

62 790 Lt ŠMPF

-

-

50 000 Lt, LTKT

15 000 Lt LTKT

10 000 Lt LTKT,
per VšĮ „Mene“
2 000 Lt,
Neringos savivaldybė
50 000 Lt, LTKT

http://www.nidacolony.lt/en/residence/counterhegemony-art-in-a-social-context

2015
Lietuvos nacionalinis paviljonas 56-ojoje Venecijos šiuolaikinio meno
01 01–12 31 bienalėje. Dainius Liškevičius, „Muziejus“
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Apie 450 000 Lt,
LTKT

21c lentelė

Nidos meno kolonijos planuojamos paraiškos
2014 09–
2016 09

EU Creative Europe Cooperation projektas Performing Smuggling.
Kolektyvinės tyrimų rezidencijos ir dirbtuvės, parodos, 4
partneriai, koordinatorius Latvijos ŠMC.

Paraiška pateikta

2015 02–
2015 11

Tarptautinis meninio tyrimo forumas ir sinestezinių menų
festivalis “Smoke and Mirrors“ VDA Nidos meno kolonijoje

Paraiška pateikta

22 lentelė

Panemunės pilies veikla 2014 m.
Renginio
tipas

Renginio pavadinimas

Dalyvių Renginio
skaičius organizatorius

Paroda

„Skulptoriai pilyje“

3

D. Giedraitienė

Balandžio 15 d. –
2015 m. balandžio 15 d.

Paroda

„Obuolio istorijos“

1

D. Giedraitienė

Birželio 1d. –
rugpjūčio 17 d.

Atviros
dirbtuvės

Projektas „Kupolės dienos
Panemunės pilyje“

8

D. Giedraitienė Birželio 16–22

Šventė

Kupolės (Joninės)

Renginio data

70

D. Giedraitienė Birželio 21 d.

„Žmogaus ir gamtos darna
Konferencija
kūryboje“

32

D. Giedraitienė Birželio 21–22 d.

Edukacinė
stovykla
vaikams

„Saleziečiai Vytėnuose“

52

D. Giedraitienė Liepos 14–20 d.

Atviros
dirbtuvės

Projektas „Kultūrinio turizmo
vystymas Panemunės pilyje“
(keramikos, grafikos, tapybos,
kalvystės, juvelyrikos ir
meninio stiklo apdirbimo
mokymai ir demonstravimas)

117

D. Giedraitienė

Gegužės 29 d. –
birželio 30 d.,
liepos 7–14 d.

23 lentelė

Vilniaus dailės akademijos tyrėjų publikacijos 2010–2014 m.
Publikacijos tipas

2010

2011 2012 2013

2014

Mokslo monografijos, mokslo studijos, teoriniai, sintetiniai
mokslo darbai

6

7

12

9

15

Mokslo straipsniai, knygų skyriai, publikuoti recenzuojamuose
leidiniuose

46

48

57

50

50

204

Kiti straipsniai, knygų skyriai, akademinės recenzijos ir
pan. publikacijos su moksliniu aparatu mokslo, kultūros ir
profesiniuose periodiniuose, tęstiniuose ir vienkartiniuose
leidiniuose

19

22

20

22

29

Šaltinių publikacijos, moksliškai komentuoti vertimai,
moksliniai žodynai, žinynai, enciklopedijos, (bio)bibliografijos,
aukštųjų mokyklų vadovėliai.

5

5

0

6

15

Socialinės, kultūrinės plėtros darbai

65

44

86

46

54

Iš viso

141

126

175

133

163
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VDA leidyklos 2014 m. leidiniai
Autorius
Sudarytoja Ieva
Kuizinienė
Sudarytoja Milda
Žvirblytė
Sudarytojos: Linara
Dovydaitytė, Julija
Fomina
Sudarytojas Povilas
Šverebas
Sudarytojai: Federica
Martini, Vytautas
Michelkevičius
Monika
Krikštopaitytė
Tojana Račiūnaitė
Sigita MaslauskaitėMažylienė
Jonas Rimantas
Glemža
Povilas Šverebas
Ian Damerell
Jurgita Staniškytė,
Rasa Vasinauskaitė,
Edgaras Klivis,
Martynas Petrikas

205

Leidinio pavadinimas
Kultūros vadyba ir kultūros
politika: kūrybingos veiklos
modeliai / Acta 72
Sovietmečio kultūros tyrimai:
aktualijos ir perspektyvos / Acta 73
Menas ir publika / Acta 74
Viekšniai: istorija ir kultūra /
Žemaičių praeitis 16
Tourists Like Us. Critical Tourism
and Contemporary Art
Atidarymai: Lietuvos dailės
gyvenimo fragmentai 2005–2014 m.
Atvaizdo gyvastis. Stebuklingųjų
Švč. Mergelės Marijos atvaizdų
patirtis Lietuvos Didžiojoje
Kunigaikštystėje XVII–XVIII a.
Dzieje wizerunku św. Kazimierza
od XVI do XVIII wieku
Istoriniai Lietuvos architektūros
paveldo interjerai: istorija,
tvarkyba, vertinimas
Telšių vyskupijos bažnyčių varpai
Unfolding the Cards
Postsovietinis Lietuvos teatras:
istorija, tapatybė, atmintis

Leidinio tipas ISBN

Tiražas

Straipsnių
rinkinys

ISSN 1392-0316,
978-609-447-141-4

300

Straipsnių
rinkinys

ISSN 1392-0316,
978-609-447-144-5

300

Straipsnių
rinkinys

ISSN 1392-0316,
978-609-447-158-2

300

Straipsnių
rinkinys

978-609-447-096-7

500

Straipsnių
rinkinys

978-609-447-107-0

1200

Monografija

978-609-447-135-3

400

Monografija

978-609-447-154-4

500

Monografija

978-609-447-112-4

400

Monografija

978-609-447-113-1

600

Monografija
Monografija

978-609-447-149-0
978-609-447-035-6

500
80

978-609-447-120-9

350

Kolektyvinė
monografija

Sudarytoja Jolita
Liškevičienė

Almantas Bružas

Lina Michelkevičė

Remigijus Venckus
Sudarytojai: Valdas
Gurskis, Nijolė
Nevčesauskienė
Sudarytoja Laima
Kreivytė
Sudarytojai: Artūras
Narkevičius,
Vidmantas
Jankauskas
Nijolė Šepetienė
Jolanta Vazalinskienė
Gerrit Noordzij
Scenarijaus autorė
Rūta Janonienė
Adomas Butrimas,
Valdemaras Šimėnas,
Marius Iršėnas
Mindaugas Paknys
Sudarytojai: Rasa
Butvilaitė, Martynas
Purvinas, Marius
Iršėnas
Sudarytoja Giedrė
Jankevičiūtė
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Šv. Juozapato Kuncevičiaus
gyvenimo atvaizdai: XVII a.
šaltinio faksimilė, vertimas ir
studija
Miesto įvaizdį formuojančių
šiuolaikinės architektūros
vietoženklių reikšmė. Vilniaus,
Kauno, Klaipėdos atvejai / The
Meaning of Contemporary
Architectural Landmarks
Important for the City Image. The
Case of Vilnius, Kaunas, Klaipėda
Dalyvavimo praktikos Lietuvos
šiuolaikiniame mene: analizės
kriterijų ir vertinimo problema
/ Parcipatory Practices in
Lithuanian Contemporary Art:
The Problem of Criteria for
Analysis and Evaluation
Jacques’o Derrida dekonstrukcijos
taikymas videomeno tyrimui /
Jaques Derrida Deconstruction
Theory in Video Art Analysis

Kolektyvinė
monografija

978-609-447-155-1

400

Disertacija

978-609-447-133-9

50

Disertacija

978-609-447-126-1

50

Disertacija

978-609-447-139-1

60

Valdas Antanas Gurskis: Tapyba.
Bėgančio laiko šviesa

Albumas

978-609-95312-0

500

Kęstutis Zapkus

Albumas

978-609-9546-2-0

1000

Prikeltas laikas. Jonava
žemėlapiuose ir fotografijose

Albumas

978-609-447-146-9

1000

Vadovėlis

978-609-447-108-7

100

Vadovėlis
Vadovėlis

978-609-447-140-7
978-609-447-150-6

400
500

DVD

978-609-447-129-2

700

Senoji Žemaitijos praeitis

Vadovas

978-609-447-153-7

100

The Church of SS Peter and Paul
and the Monastery of the Lateran
Canons, Antakalnis

Vadovas

978-609-447-131-5

500

Lietuvos dvarų sodybų atlasas II:
Pagėgių savivaldybė

Atlasas

978-609-447-071-4

500

Teodoras Kazimieras Valaitis
1934–1974

Parodos
katalogas

978-609-447-134-6

500

Kompiuterinė animacija
AdobeFLASH programa
Mada ir asociacijos
Štrichas: rašymo teorija
Kretingos bernardinų vienuolynas
ir bažnyčia

Sudarytoja Eglė
Ganda Bogdanienė
Daura Giedraitienė,
Marija Kuodienė

Sudarytojas Viktoras
Liutkus

Sudarytojas Viktoras
Liutkus
Arvydas Šaltenis
Sudarytojas
Mindaugas
Gapševičius
Sudarytoja Aistė
Padlipskaitė
Sudarytoja Dalia
Klajumienė
Sudarytoja Algė
Andriulytė
Sudarytoja Aušra
Trakšelytė
Sudarytojai: D.
Rudokienė, J.
Balkevičius

Absoliuti tekstilė: nuo ištakų iki
XXI a.

Katalogas

978-609-447-147-6

70

Miniatiūra. Lida Meškaitytė

Katalogas

978-609-447-099-8

500

978-609-447-130-8

100

978-609-447-122-3

200

978-609-447-145-2

100

Katalogas

978-609-447-143-8

1000

Katalogas

978-609-447-132-2

2000

Katalogas

978-609-447-127-8

150

Katalogas

-

300

Katalogas

978-609-447-157-5

50

Katalogas

978-609-447-128-5

150

Katalogas

ISSN 1822-7716

500

Katalogas

978-609-447-142-1

300

Poezija
Atsiminimai

978-609-447-136-0
978-609-447-125-4

500
20

Atsiminimai

978-609-447-152-0

50

Atsiminimai
Iliustruota
knyga
vaikams
Iliustruota
knyga
vaikams

978-609-447-123-0

50

978-609-447-124-7

1000

978-609-447-119-3

15

Edvardo Muncho (1863–1944)
dienos Vilniaus dailės akademijoje.
Tapybos ir grafikos konkurso,
Katalogas
skirto Edvardo Muncho
150-osioms gimimo metinėms,
kūrinių parodos katalogas
Nėra menui taisyklių. Vincas
Katalogas
Kisarauskas (1934–1988)
Paveikslėliai
Katalogas
Displace
Jaunojo dizainerio prizas / Young
Designer Prize 2014
Paminklotvarkos katedra / The
Department of the Heritage
Conservation 1999–2014
Meno doktorantų paroda
„Išklotinė“
Vilniaus dailės akademijos
Dailėtyros institutui – 20. 1994–
2014
VDA architektūros katedros
bakalaurai 2014

Vilniaus dailės akademijos
magistrai 2014 / Vilnius Academy
of Arts MA Graduates 2014
Vilniaus dailės akademijos
Klaipėdos fakulteto absolventų
Vakaris Bernotas
darbų jubiliejinės parodos 40
dizaino kartų albumas
Viktorija Daujotė
Užrašyta
Emilija Grybauskienė Gyvenimas Biržų gatvėje
Regina VaitkūnaitėMano šeimos gyvenimo
Gamziukienė
Juozas Petrulis
Rudikų sodžius
Sudarytoja Laima
Spelskienė

Zurabas
Džavachišvilis

Susipažinkime: policija

Lina Itagaki

A Picture Book for Tomorrow
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Iš viso:

Jaunesnysis
mokslo
darbuotojas (et.)

Jaunesnysis
mokslo
darbuotojas

Kauno fakulteto
mokslininkai

Mokslo
darbuotojas

3

Mokslo
darbuotojas (et.)

2

Urbanistikos,
architektūros ir
dizaino institutas

Vyresnysis mokslo
darbuotojas

Dailėtyros institutas

Vyresnysis mokslo
darbuotojas (et.)

1

Vyriausiasis
mokslo
darbuotojas

Eil.
Padalinys
Nr.

Vyriausiasis
mokslo
darbuotojas (et.)

VDA mokslo darbuotojai

3

3

3,5

5

2,125

5

1,75

2

3

3

0,5

1

4

6

1,5

3

0,5

1

3,625

8

2,25

3
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Lekt. et.

Lekt.

Kiti darb. (et.)

Kiti darb.

Spec. prakt. stud. mok.

Doc.

Spec. prakt. stud.
mok. et.

Pedagogų ir katedrų aptarnaujančio personalo etatai
2014-12-31

7

4,00

9

1,00

1

3,75

5

0,50

1

2,00

5

1,50

2

Prof.

Doc. et.

Dailės ist. ir teor. k.

3,75

6

4,50

Kalbų mokymo
centras

0,25

1

UNESCO kult. vad. ir
kult. polit. k.

1,75

2

1,25
0,35

2

0,50

1

0,50

1

Architektūros k.

3,75

4

4,50

5

6,75

8

1,75

2

Dizaino k.

2,50

3

7,00

7

2,00

4

Interjero dizaino k.

2,75

4

6,25

7

3,25

7

Grafinio dizaino k.

1,50

2

1,00

1

1,75

4

Dailės edukac. centras
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3

Asist.

Prof.et.

Asist.et.

Katedra, padalinys

0,50
0,25

1
1

1,00

1

2,00

2

1,00

1

Kostiumo dizaino k.

3,00

3

1,25

2

1,75

4

1,00

1

Tapybos k.

4,00

4

1,75

3

3,50

7

1,00

2

Skulptūros k.

3,00

3

2,75

3

0,50

1

1,00

1

Grafikos k.

3,00

3

2,30

3

1,50

2

1,00

1

Monumentaliosios
tapybos ir scenografijos k.

1,50

2

4,50

5

2,50

5

1,00

1

Fotografijos ir medijos
meno k.

3,00

3

2,75

4

5,00

8

2,50

3

Piešimo k.

1,50

2

4,55

6

3,70

5

1,00

1

Tekstilės k.

0,80

2

2,30

4

1,60

5

0,75

1

Keramikos k.

1,00

2

2,00

3

1,25

3

1,50

2

Paminklotvarkos k.

0,75

2

1,75

1,25

4

0,30

1

3,00

5

1,50

2

0,75

3

Sporto centras
Klaipėdos fakultetas

2,50

4

3,45

8

5,60

14

Iš viso: Vilniuje,
Klaipėdoje

40,30

52

54,20

73

55,15

106

0,00

0

Architektūros k.

2,00

3

3,00

5

2,00

5

0,00

0

2,00

2

Dizaino k.

4,00

4

1,50

3

2,50

4

0,50

1

1,50

3

Grafikos k.

1,80

3

2,50

3

2,30

4

2,00

3

Tekstilės k.

0,70

1

2,50

5

0,25

1

1,00

1

1,00

1

Vizualaus meno k.

3,40

5

2,60

8

2,60

5

1,00

1

3,00

3

Stiklo ir keramikos k.

1,10

2

2,10

3

0,50

3

1,50

2

1,50

2

Humanitarinių
mokslų k.

0,00

0

2,30

4

3,60

7

1,00

1

Iš viso: Kaune

13,00

18

16,50

31

13,75

29

Dizaino k.

1,55

4

2,50

4

2,20

Metalo plastikos k.

2,60

3

3,90

5

1,40

2,10

3

1,80

5

8,50

12

5,40

15

0,00

74,30

150

0,50

0,75

2

22,55 30

Kaunas

0,50

1

3,50

4

12,00 15

6

1,00

1

3,00

3

4

2,00

2

2,00

2

0,00

3,00

3

5,00

5

1,00

7,25

9

Telšiai

Dailės pagrindų ir
teorijos k.
Iš viso: Telšiuose

4,15

7

Iš viso: Vilnius,
Klaipėda, Telšiai,
Kaunas

57,45

77
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79,20 116

39,55 50
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Pedagogai (t.t.mokslininkai) pagal amžių
iki 30
prof. V
prof. M
prof. dr. V
prof. dr. M
doc. V
doc. M
doc. dr. V
doc. dr. M
lekt. V
lekt. M
lekt. Dr. V
lekt. Dr. M
vyr. m. d. V
vyr. m. d. M
vyresn. m. d. V
vyresn. m. d. M
mokslo d.V
mokslo d.M
jaunesn. m. d.

5
4

30-39

6
7
1
2
25
20
1
3

40-49 50-59 60-65 virš 65
1

23
9

1
12
10

1
23
3
3
5
21
15
1
2
1
1

3
18
17
4

1
4
1
2

2

10
2
1
2
8
3
1

11
3
2

1
4

2
2

7
1
1

1

1

2

iš viso:

9

68

73

111

32

30

t.t.mot.

4

32

41

37

11

7
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Administracija
Eil.
Nr.
1
2
3
4
5

6

210

Rektorius
Prorektorius
Dekanas/Prodekanas
Buhalterija
Administracijos
tarnyba (tame tarpe
vieš. pirk, audito sk.,
komunikacijų sk.,
archyvas)
Studijų tarnyba,
studijų kokybės c.,
kultūros c.

Vilnius
Klaipėda
Kaunas
darb.
darb.
darb.
et.
et.
et.
1
1
2,75
4
2
2
0,25
1
1,5
2
11
8

10,5

10

7

8

1,5

1

Telšiai
Iš viso Iš viso
darb.
et.
et.
darb.
1
1
2,75
4
1
1
4,75
6
11
8

3

3

2

3

15,5

16

3

4

1,5

2

13

15

Eil.
Vilnius
Klaipėda
Kaunas
darb.
darb.
darb.
Nr.
et.
et.
et.
7
Tarptautinių ryšių
3,75
5
sk., ITC
8
Mokslo sk.
1,5
2
9
Leidykla ir spaustuvė
10,75 13
0,5
1
10 Muziejus
5
5
11 Galerijos
9
10
12 Projektų sk., DIC
6
6
13 Meno ir dizaino
20
28
laboratorija
14 Nidos meno kolonija
3,75
6
15 Biblioteka
9
11
1
1
1,75
2
16 Ūkio tarnyba (ekspl.,
19
19
1
1
8,5
8
transporto ir kt.)
17 Valgykla
7,5
7
18 Valytojos ir sargai
34,8
38
5,5
9
13,5
15
19 Panemunės pilis,
Mizarų prakt. ir poil.
10
10
bazė (t.t. kiemsargiai)
20 Bendrabutis budėtojai
9,35
11
ir valytojos)
21 Doktorantūros sk.
2,25
3
22 Atviroji dailės, dizaino
ir architektūros
3,5
5
mokykla

23

Iš viso:

189,4 212

9,25

13

31,75 31,75

Telšiai
Iš viso Iš viso
darb.
et.
et.
darb.

1

1

3,75

5

1,5
11,25
5
10
6

2
14
5
11
6

20

28

1

1

3,75
12,75

6
15

3

4

31,5

32

1,5

2

7,5
55,3

7
64

10

10

12,35

14

2,25

3

3,5

5

244,4

277

3

14

3

17

29 lentelė

Dalinai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 2010–2014 m.
finansuojami projektai
Nr. Projekto pavadinimas

Bendra projekto
suma (vda dalis)

Projekto suma
per 2010-2014 m.

1.

„Studijų sistemos efektyvumo didinimas Vilniaus dailės
akademijoje“, VP1-2.1-ŠMM-04-K-01-010

971.308,48 Lt

971.308,48 Lt

2.

„VDA vizualiojo ir taikomojo meno bei dailėtyros I-osios
pakopos studijų programų atnaujinimas“, VP1-2.2-ŠMM07-K-01-116

863.371,98 Lt

863.371,98 Lt

3.

„Pastato Nidoje pritaikymas tarptautinei švietimo ir kultūros
veiklai“

5.963.596,75Lt

5.963.596,75 Lt

4.

„VDA Vilniaus Architektūros ir dizaino fakulteto I-osios
pakopos studijų programų atnaujinimas“, VP1-2.2-ŠMM07-K-01-121

846.481,85 Lt

846.481,85 Lt

5.

„Aukštojo mokslo studijų plėtra Lietuvos kūrybinėms ir
kultūrinėms industrijoms“ (įgyvendinamas kartu su
partneriais), VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-007

2.195.723,01 Lt
(VDA dalis –
834.216,00 Lt)

709.139,58 Lt
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6.

„Žinių ir inovacijų perdavimo plėtra bei tyrėjų kompetencijų
didinimas kūrybinių industrijų ir dizaino srityje“
(įgyvendinamas kartu su partneriais), VP1-3.1-ŠMM01-V-02-006

7.

„Pastato Nidoje (Taikos g. 43) pritaikymas tarptautinių
aukščiausios kvalifikacijos tyrėjų rengimo programų
vykdymui“, VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-014

5.263.158,00 Lt

8.

„Vilniaus dailės akademijos mokslinės aplinkos gerinimas“,
VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-004

784.876,00 Lt

9.

10.

„Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų studijų ir mokslo
tyrimams bei meninei praktikai skirtos technologinės ir
informacinės infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas“
(įgyvendinamas kartu su partneriais), VP2-1.1-ŠMM04-V-02-004
„Panemunės pilies pritaikymas kultūrinio turizmo reikmėms:
vakarinio ir dalies pietinio korpuso su šiaurės vakarų ir
pietvakarių bokštais rekonstrukcija“ VP3-1.3-ŪM02-V-01-024

1.362.290,71 Lt
(VDA dalis –
603.364,00 Lt)

603.364,00 Lt

1.148.550,80 Lt
784.830,97 Lt

6.894.779,21 Lt
(VDA dalis –
2.275.070,15 Lt)

2.275.070,15 Lt

6.549.589,60 Lt

6.549.589,60 Lt

4.100.406,70 Lt
(2010–2011
metai)

11.

„VDA inovacijų ir dizaino centras“, VP3-2.2-ŠMM02-V-01-001

18.469.586,76 Lt
(2007-2011 metai)

12.

„Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų konservavimo centro
Telšiuose, Kęstučio g. 3-2, steigimas ir veiklos stiprinimas“,
EEE-LT06-KM-01-K-01-068

1.524.833,70 Lt

13.

Projektas „Kultūrinio turizmo vystymas Panemunės pilyje,
įtraukiant vietos bendruomenę“, Nr. LEADER
-16-Nemunas-06-107

39.626,67 Lt

8.523,64 Lt
(Panemunės pilies
informacija)

14.

KKSP-2012/1.1.1/12 Vilniaus dailės akademijos pastato,
esančio Malūnų g. 5 Vilniuje modernizavimas

220 460,55 Lt

220.460,55 Lt

Bendra suma :

370.958,86 Lt

25.415.653,91 Lt
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Dalinai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 2010–2014 m.
nefinansuoti projektai
Nr. Projekto pavadinimas

Paraiškos
pateikimo
data

Paraiškos biudžetas

1.

Kūrybinių produktų vystymas bei įmonių steigimas verslo ir
menų inkubatoriuose ( projekto partneris)

2013.07

1.012.554,61 ( VDA
dalis – 108.492,00)

2.

Meno kūrėjų organizacijų verslo aplinkos gerinimas (projekto
partneris)

2013.07

1.012.554,61 ( VDA
dalis – 108.492,00)

3

Lietuvos dizaino platforma: kūrybinių ir kuLtūrinių industrijų
proveržio prielaidos

2013.02.

1.201.845,00

212

4

Vilniaus dailės akademijos specialistų perkvalifikavimo
programų (modulių) rengimas ir įgyvendinimas bei kvalifikacijos 2012.03
tobulinimas

5

Pranciškonų architektūra ir dailė Lietuvoje: ikonografinė studija
Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai

6

Naujos magistratūros studijų programos „Meno rinkodara“
įrangos įsigijimas ir pritaikymas

2010.02

1.313.000, 000
1.501.566,00

2010.06

707.700, 00

Bendra
suma:

4.956.109,00 Lt
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Dalinai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojami
projektai 2014 m.
Nr. Projekto pavadinimas

1.

„Aukštojo mokslo studijų plėtra Lietuvos kūrybinėms
ir kultūrinėms industrijoms“ (įgyvendinamas kartu su
partneriais),
VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-007

2.

„Žinių ir inovacijų perdavimo plėtra bei tyrėjų
kompetencijų didinimas kūrybinių industrijų ir dizaino
srityje“ (įgyvendinamas kartu su partneriais), VP1-3.1ŠMM-01-V-02-006

3.
4.

5.

6.

7.

8

„Pastato Nidoje (Taikos g. 43) pritaikymas tarptautinių
aukščiausios kvalifikacijos tyrėjų rengimo programų
vykdymui“, VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-014
„Vilniaus dailės akademijos mokslinės aplinkos
gerinimas“, VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-004
„Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų studijų
ir mokslo tyrimams bei meninei praktikai skirtos
technologinės ir informacinės infrastruktūros kūrimas ir
atnaujinimas“ (įgyvendinamas kartu su partneriais), VP21.1-ŠMM-04-V-02-004
„Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų konservavimo
centro Telšiuose, Kęstučio g. 3-2, steigimas ir veiklos
stiprinimas“,EEE-LT06-KM-01-K-01-068
Projektas “ Kultūrinio turizmo vystymas Panemunės
pilyje, įtraukiant vietos bendruomenę”Nr, LEADER
-16-Nemunas-06-107

Bendra projekto suma
(vda dalis)
Bendra projekto
suma- 2.195.723,01
lt ( VDA dalis – 834
216 lt) Partneriai:
LMTA,VDU,VGTU.

VDA dalis projekte
per 2014 m.
136.705,38 Lt.

Bendra projekto suma1.362.290.71Lt ( VDA
dalis-603.364,00 LT)
Partneriai – LMTA,
LGDA, KIKA

VDA dalis projekte
per 2014 m.
92.222,33 Lt.

5.263.158,00 Lt

1.148.550,80 Lt.

784.876 Lt
Bendra projekto suma
-6.894.779,21 lt.
(VDA dalis projekte
2.275.070,15 Lt)
Partneriai - LMTA,
VDU,VGTU.
1.524.833,70 Lt

39626,67 Lt.

Lietuvos aplinkos
KKSP-2012/1.1.1/12 Vilniaus dailės akademijos pastato ,
apsaugos investicijų
esančio Malūnų g.5 Vilniuje modernizavimas
fondas
IŠ VISO:

213

Projekto suma
per 2014 m.

342.317,98 Lt.

VDA dalis projekte
per 2014 m.
135.514,37 Lt.

370. 958,86 Lt.
8.523,64 Lt(
Panemunės pilies
informacija)
220. 460,55 Lt.
2.455.253,91 Lt
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Kultūros tarybos lėšomis finansuojami VDA kultūros
ir meno projektai 2014 m.
Nr.

Projekto pavadinimas

1.
2.

„Ateities miestas“ - kūrybinės architektūros dirbtuvės vaikams
Renginių ciklas skirtas scenografijos mokyklos 85 metų jubiliejui
Kūrybinės dirbtuvės-paroda „LinoCut“: novatoriškas požiūris į tradicines
grafikos technikas su estų grafiku Peeter Allik
Jaunojo dizainerio prizas 2014
Dizaino ir architektūros kūrybinė laboratorija jauniesiems profesionalams
Jaunųjų menininkų kūrybinės dirbtuvės „Architektūrinės raiškos galimybės
naudojant skaitmeninio modeliavimo metodus“
Klaipėdos miesto ir regiono dizainą pristatanti paroda „40 dizaino kartų“ ir
tarptautinė konferencija
XXX-oji, jubiliejinė Lietuvos medalio kūrėjų stovykla „Via Baltica“
Tarptautinis kaulinio porceliano simpoziumas „Idėja“
„Lietuvos meno istorijos tyrimai: nauji įvykiai, požiūriai, radiniai“
Tarptautinis vitražo simpoziumas „1+1“
Jaunųjų menininkų ir vadybininkų kūrybingumo PLATFORMA
Knygos meno projektas „6 pt“: tarptautinė konferencija ir kūrybinės
dirbtuvės
„Senieji Lietuvos vienuolynai. Kretingos bernardinų vienuolynas ir bažnyčia“
Paroda „Tariami krantai“
Arvydas Šaltenis. Retrospektyvinė paroda „Istorijos“
Paroda, katalogas „Absoliuti tekstilė“
Viktorija Daujotytė „Tik užrašyta“
Dalios Ramonienės monografija „Antanas Kučas. Grafika“
„Antanas Gudaitis: tekstai, vaizdai“
„Mada ir asociacijos“
Stebuklingo atvaizdo tapsmas: procesai ir reiškiniai
„Biržulio regionas. Medžiotojai, žvejai ir senieji žemdirbiai 9-2 tūkstantmečiai
pr. Kr.“
„The Lithuanian Millennium: History, Art and Culture (Lietuvos
tūkstantmetis: istorija, menas ir kultūra) “
Gerrit Noordzij „The Stroke: Theory of Writing“ knygos vertimas į lietuvių
kalbą ir leidyba
„Atidarymai: Lietuvos dailės fragmentai 2005-2012 m. “
„Lietuvos plakatas“
Monografijos / albumo „Penkiukės istorija“ sudarymas ir parengimas spaudai
„Kražių mokykla ir gimnazija 1774-1844 m. “
Dvitomio „Dailininkas Algimantas Švėgžda (1941-1996) “. II-os dalies
parengimas

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Projekto suma
per 2014 m.,
LT
8.500
30.000
6.000
10.000
15.000
31.000
30.000
15.000
10.000
4.000
12.000
25.000
20.000
8.000
15.000
12.000
30.000
14.000
15.000
15.000
15.000
10.000
20.000
12.000
17.000
10.000
15.000
15.000
18.000
24.000

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Lietuvos jaunųjų mados dizainerių paroda Berlyno mados savaitėje
Jaunųjų architektų kūrybos parodų „Modernios architektūros forma“ ciklas
Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonijos rezidencijų programa su
rezidencijų tinklo Resartis regioniniu suvažiavimu
Tarptautinės dizaino kūrybinės dirbtuvės Nidos meno kolonijoje
VDA Nidos meno kolonijos tarptautinis simpoziumas ir meninių intervencijų
programa „Techno-ekologijos“
Migrating Art Academies. Displace
Kupolių dienos Panemunės pilyje
Lietuvos nacionalinis paviljonas 56-oje Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje.
Dainius Liškevičius „Muziejus“ (parengiamieji darbai).
Vizualinės kūrybos poveikio žmogaus sveikatos gerinimui tarpdalykiniai
aspektai.
Kūrybinės dirbtuvės bei edukaciniai užsiėmimai „Tu negali – menas gali“.
Kolekcija „Mano spalvotas pasaulis“ – kūrybinė laboratorija: neįgaliųjų
integracija į šiuolaikinės visuomenės ir kūrybos procesus.
Lietuvos dizaino sektoriaus plėtros galimybių studija
Knygos leidyba „Telšių vyskupijos varpai“

25.000
32.000
100.000
20.000
62.000
39.500
10.000
50.000
20.000
8.000
5.000
118.300
10.000

IŠ VISO:

981.300,00 Lt
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Lietuvos mokslo tarybos lėšomis finansuojami VDA
mokslo projektai 2014 m.
Projekto suma
per 2014 m., lt

Nr.

Projekto pavadinimas

1.

Aukštos kvalifikacijos specialistų mokslui
imlių ūkio subsektorių plėtrai rengimo
Bendra vertėtobulinimas (NKPDOKT) NR.VP1-3.1ŠMM-01-V-03-001 DOKTORANTŪRA

4.

Mokslinio periodinio žurnalo „Acta
Academiae Artium Vilnensis“ rengimas
ir leidyba

Nacionalinė Lituanistikos plėtros
programa mokslinių tyrimų
79.300,00
projektams

5.

Pasaulietiniai interjerai: idėja, dekoras,
dizainas

Nacionalinė Lituanistikos plėtros 39.000,00
programa mokslinių tyrimų
projektams

6.

Telšių vyskupijos bažnyčių varpai

Nacionalinė Lituanistikos plėtros
programa mokslinių tyrimų
30.000,00
projektams

7.

Ferdynandas Ruszczycas: Civis Vilnensis
sum

Nacionalinė Lituanistikos plėtros
programa mokslinių tyrimų
6.000,00
projektams
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LMT programa

251700 LT

144.400,20

8.

Šv. Juozapato Kuncevičiaus gyvenimo
atvaizdai: XVII a. šaltinio faksimilė,
vertimas ir studija

Nacionalinė Lituanistikos plėtros
programa mokslinių tyrimų
54.500,00
projektams

9.

Graikiška maniera katalikiškos Europos
rytuose

Nacionalinė Lituanistikos plėtros
programa mokslinių tyrimų
50.000,00
projektams

10.

Stebuklingojo atvaizdo tapsmas: procesai
ir reiškiniai

Nacionalinės mokslo programos.
Valstybė ir tauta: paveldas ir
tapatumas

11.

Sovietų Lietuvos kultūros modernizacija:
Kultūrinės plėtros projektai
Teodoras Kazimieras Valaitis (1934-1974)

118.900,00

12.

Žemaičių muziejaus ALKA archeologijos
ekspozicijos koncepcija ir dizainas

Kultūrinės plėtros projektai

111.500,00

13.

XLVI Tarptautinės dailės kritikų
asociacijos (AICA) kongresas „Meno
kritika labirinte“.Korėja

Parama mokslinėms išvykoms.

4.730, 00

14.

Doktorantūra

Parama vykdžiusiems/
rengusiems H2020 programos
paraiškas

10.000,00

IŠ VISO:

690.530,20 Lt

42.200,00

34 lentelė

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos
finansuojami projektai
1.

Veiklos vykdytojo ir veiklos partnerių vizitai vieniems pas kitus , siekiant parengti
donorų partnerystės projektą (Vykdė Rasa Antanavičiūtė) Sut.2014-05-30 Nr.
S+45-05

8864,00
Lt.

35 lentelė

Kultūros paveldo departamento
prie KM finansuojami projektai
Nr.

Projekto pavadinimas

Projekto suma
per 2014 m.

1.

Monografijos „Religinė liaudies skulptūra Lietuvoje XIX-XX a. I pusėje

10.000,00

2.

The Church of SS Peter and Paul and the Monastery of the Lateran Canons

5.000,00

3.

Kultūros paveldo aktualinimo, tyrimo ir saugojimo pamokos Vilniaus
senosiose kapinėse.

5.000,00

Bendra suma:

20.000,00Lt.
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36 lentelė

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) lėšomis
finansuojami VDA projektai 2014 m.
Nr.

Pareiškėjas

1.

VDA DIC

2.

Grafinio
dizaino
katedra

3.

VDA

Projekto pavadinimas
VDA kūrybinės veiklos rezultatų
komercinimo ir žinių bei
technologijų perdavimo galimybių
studijos rengimas

Projekto biudžetas
Projekto vertė

MITA finansavimas

83.591,00

83.591,00

23.630,00

11.815,00

Skatinamosios lėšos už MTEP
veiklą ir ūkio subjektų užsakymus
Viso :

35.943,00
131.349,00Lt

37 lentelė

Švietimo mainų paramos fondo – Erasmus intensyvioms
programoms – finansuojami projektai
Nr. Projekto pavadinimas

Projekto suma
per 2014 m., lt

1.

Erasmus intensyvioms programoms pagal mokymosi visą gyvenimą programą
LLP-ERA-IP-2013-LT-0919 (vykdė Rasa Antanavičiūtė) bendra suma
-50231,68 litų

8.488,47

2.

Erasmus Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra LLP-ERA-ESF2013-LT-1037/2 – BENDRA SUMA 198 544,63 Lt

63.560,00

3.

Užsienio dėstytojų vizitai pagal lėšų naudojimo sutartį „Dėl paramos
užsieniečiams, atvykusiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose“ UD2013-LT-0013

100.184,00

Erasmus intensyvioms programoms Erasmus mobilumas pagal Mokymosi
visą gyvenimą programą Nr. LLP-ERA-MOB-2013-LT-0936, (2013 06 012014 06 30)
BENDRA SUMA 459 118,82 Lt
683.493,73

4.
Aukštųjų mokyklų studentų ir personalo mobilumas pagal Erasmus +
programą Nr. 2014-1-LT01-KA103-000121, (2014 06 01-2015 09 30)
BENDRA SUMA 543 159,96 Lt
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5.

6.

Dotacijos sutartis „Europos Sąjungos aukštojo moklso programoms vykdyti“
Nr. LLP-ERA-NAC-2013-LT-0978 (2013 06 01-2014 09 30)
BENDRA SUMA 76 600 Lt
Lėšų sutartis Tarptautinėms aukštojo mokslo programoms vykdyti 2014-LTNAC-017, (2014 06 01-2015 09 30)
BENDRA SUMA 63 560 Lt

45.927,07

Parama užsieniečiams, priimtiems į antros pakopos nuolatinės studijų formos
studijų programas

22.315,54

Bendra suma:

923 968,81 Lt

38 lentelė

Kiti Nidos meno kolonijos vykdyti projektai
iš tarptautinių organizacijų
Projekto suma
per 2014 m., lt

Nr.

Projekto pavadinimas

1.

RIKSUTSTALLNINGAR SWEDISH EXHIBITION AGREEMENT THE
5.028,33
PROJECT Context in Flux

2.

Min Foreign Affairs Inter-format Symposium on Flux of Sand and Aquatic
5.179,20
Ecosystems with shortterm artistic interventions

3.

Šveicarijos meno tarybos „Pro Helvetia“ ir Valais kantono meno mokyklos
9.792,65
projektas „On Hosting and Displacing“

4.

Projektas KKNord Rezidencijos 4
Bendra suma:

20.000,18Lt

39 lentelė

Finansinė ūkinė veikla
1 lentelė VDA finansavimas , pajamos ir įplaukos 2011 -2013 m.m.
(tūkst. Lt)
Finansavimo šaltiniai
Valstybės biudžeto
asignavimai
Tikslinis finansavimas iš kitų
valstybės institucijų
ES struktūrinių ir kitų fondų lėšos
VDA nuosavos lėšos
Viso:
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2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

Proc. nuo visų
pajamų 2014 m.

19467,0

19084,7

20326,0

21948,7

62,69

5305,7

4677,0

2913,9

5968,1

17,05

6218,7
4242,6
35234,0

1908,4
4215,6
29885,7

8692,0
4720,4
36652,3

2455,3
4640,8
35012,9

7,01
13,25
100,0

40 lentelė
2 lentelė VDA investicijos ir ilgalaikis turtas 2011 -2013 m.m. (tūkst.Lt)

Turto grupės
Nematerialus turtas
Programinė įranga
Kitas nematerialus turtas
Ilgalaikis materialus turtas
Žemė
Žemė
Pastatai
Gyvenamieji pastatai
Negyvenamieji pastatai
Kiti statiniai
Kultūros paveldo statiniai
Mašinos, įrengimai ir
transportas
Gamybos mašinos ir įrenginiai
Kitos mašinos ir įrenginiai
Transporto priemonės
Kilnojamos kultūros vertybės
Muziejinės vertybės
Baldai ir biuro įranga
Baldai
Kompiuterinė įranga
Kita biuro įranga
Kitas ilgalaikis materialus turtas
Bibliotekos fondai
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Nebaigta statyba
Nebaigta statyba
Ilgalaikis finansinis turtas
Kitas ilgalaikis finansinis turtas
Viso:
Investicijos į asocijuotus subjektus
Audiovizualinių menų industrijos
inkubatorius
VŠĮ Kultūros paveldo akademija

Išviso:

219

Turto
Balansinė
Balansinė
Balansinė
Balansinė
padid.
vertė
vertė
vertė
vertė
(sumaž.)
2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31
2014m.
4,0
26,4
79,4
51,0
-28,4
4,0
26,4
79,4
51,0
-28,4
0,0
78 748,9
74 289,7
85 316,2
88 559,2
3 243,0
3 581,0
2 068,0
2 072,0
1 921,5
-150,5
3 581,0
2 068,0
2 072,0
1 921,5
-150,5
63 348,1
65 823,9
77 177,0
79 525,0
2 348,1
1 114,6
1 099,5
1 084,4
1 069,2
-15,1
43 938,6
43 316,3
41 192,3
40 654,1
-538,2
36,9
101,1
94,3
88,6
-5,7
18 258,0
21 307,0
34 806,0
37 713,2
2 907,2
2 717,9

3 269,6

3 129,4

2 865,7

-263,7

10,0
2 396,7
311,2
33,6
33,6
2 566,8
1 885,2
407,6
273,9
487,2
484,3
2,9
5 989,3
5 989,3
25,0
25,0
78 752,9
129,5

8,0
3 011,7
249,8
273,8
273,8
2 027,1
1 513,7
338,2
175,3
676,0
673,1
2,9
151,3
151,3
0,0

6,3
2 934,7
188,4
273,8
273,8
1 702,7
1 116,8
416,2
169,7
835,4
825,5
9,8
125,9
125,9
0,0

74 316,1
0,0

85 395,6
0,0

4,5
2 734,2
127,0
273,8
273,8
1 214,9
656,0
415,4
143,4
939,0
932,4
6,6
1 809,7
1 809,7
9,6
9,6
88 610,2
0,0

-1,8
-200,5
-61,4
0,0
0,0
-487,9
-460,7
-0,8
-26,3
103,7
106,8
-3,2
1 683,7
1 683,7
9,6
9,6
3 214,6
0,0

129,5

0,0
0,0

78 882,4

74 316,1

85 395,6

88 610,2

3 214,6

41 lentelė
3 lentelė VDA valstybės biudžeto asignavimų išlaidos pagal išlaidų
straipsnius 2011 -2013 m.m. (tūkst.Lt)
Gauti ir panaudoti asignavimai
Išlaidų straipsnių
pavadinimas

Darbo užmokestis ir
socialinis draudimas,
garantinis fondas

Ekonominės
klasifikacijos 2011 m.
kodas

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2.1-2.8

15 143,3

15 402,3

16 033,3

17 364,4

Darbo užmokestis
pinigais

2.1.1.1.1.1

11 561,0

11 741,5

12 222,0

13 236,9

Socialinio draudimo
įmokos

2.1.2.1.1.1

3 582,3

3 637,4

3 786,9

4 100,9

Įmokos į garantinį fondą

2.8.1.1.1.2

23,4

24,4

26,6

Prekių ir paslaugų
naudojimas
Ryšių paslaugos

2.2-2.7

2 956,7

2 906,4

3 550,7

3 805,3

2.2.1.1.1.5

98,8

94,6

100,0

90,7
143,9

Transporto išlaikymas

2.2.1.1.1.6

133,2

146,6

135,6

Spausdiniai

2.2.1.1.1.8

30,3

48,0

48,0

80,8

Kitos prekės

2.2.1.1.1.10

478,0

260,8

239,2

373,2

Komandiruotės

Proc.
nuo visų
asignavimų
2014m.

79,1

17,3

2.2.1.1.1.11

137,3

66,3

86,2

104,3

Ilgalaikio materialiojo
turto einamasis remontas

2.2.1.1.1.15

156,7

321,2

704,0

446,6

Kvalifikacijos kėlimas

2.2.1.1.1.16

1,0

4,0

4,0

8,4

Komunalinės paslaugos

2.2.1.1.1.20

1 100,0

1 421,4

1 540,9

1 770,8

Kitos paslaugos

2.2.1.1.1.30

781,4

523,5

669,8

758,3

Pašalpos

2.7.1.1.1.1

40,0

20,0

23,0

28,3

x

18 100,0

18 308,7

19 584,0

21 169,7

2.8.1.1.1.1

907,0

776,0

742,0

779,0

3,5

x

19 007,0

19 084,7

20 326,0

21 948,7

100,0

3.1.1

460,0

19 467,0 19 084,7 20 326,0 21 948,7

100,0

Viso:
Stipendijos
Išviso:
Ilgalaikio materialiojo
turto kūrimas ir įsigijimas

Iš viso:
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96,5

42 lentelė
4 lentelė VDA nuosavų lėšų pajamos pagal veiklos rūšis 2011 -2013 m.m. (tūkst.Lt)

Pajamos pagal veiklos rūšis

2011 m.

2012 m. 2013 m.

2014 m.

Proc.
nuo visų
pajamų
2014m.

Pajamos iš paslaugų suteikimo

3 792,4

4 036,9

4 616,0

4 471,4

96,3

Pajamos už mokslą

2 495,3

2 626,6

2 772,2

2 683,4

57,8

257,2

245,9

245,8

Pajamos už teikiamas paslaugas VDA atvirosios dailės, dizaino ir architektūros mokyklos
Pajamos iš stojamųjų egzaminų

63,0

64,3

62,7

63,8

Pajamos už maitinimą valgykloje

278,6

333,6

376,5

378,3

Pajamos už gyvenimą bendrabutyje

209,3

273,3

299,9

309,1

Pajamos už svečių apgyvendinimą viešbutyje

48,2

66,2

68,4

68,7

Pajamos iš Nidos meno kolonijos teikiamų
paslaugų

190,7

197,7

233,7

188,5

74,2

91,2
55,1

Pajamos iš Panemunės pilies teikiamų
paslaugų
Pajamos iš Panemunės pilies nuomos
Pajamos iš Leidyklos teikiamų paslaugų

23,4
47,9

11,2

95,8
31,9

46,9

459,4

206,8

354,8

317,2

Pajamos iš Spaudos centro paslaugų
Kitos pajamos
Pajamos iš atsargų pardavimo

450,2

178,7

104,4

169,4

Pajamos iš Leidyklos už leidinių pardavimą

450,2

155,9

104,4

133,9

Pajamos už parduotas atsargas
Viso:
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22,8
4 242,6

4 215,6

3,7

35,5
4 720,4

4 640,8

100,0

43 lentelė
5 priedas Veiklos rezultatų ataskaita 2014 M.
Ataskaitinis laikotarpis: 2014.01.01-2014.12.31
Kodas Pavadinimas

(LITAIS)
Suma

A.

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

31 890 136,79

I.

FINANSAVIMO PAJAMOS

27 249 336,52

I.1

Iš valstybės biudžeto

24 910 051,38

I.2

Iš savivaldybių biudžetų

26 972,51

I.3

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų

2 123 853,45

I.4

Iš kitų finansavimo šaltinių

188 459,18

III.

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

4 640 800,27

B.

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

31 374 264,41

I.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo

19 775 386,21

II

Nusidėvėjimo ir amortizacijos

2 025 726,02

III.

Komunalinių paslaugų ir ryšių

1 811 823,06

IV.

Komandiruočių

537 391,13

V.

Transporto

283 031,91

VI.

Kvalifikacijos kėlimo

13 353,73

VII.

Remonto ir eksplotavimo

1 054 547,92

VIII.

Atidėjinių ir nuvertėjimo

150 968,03

IX.

Prekių sunaudojimo

1 541 760,15

X.

Socialinių išmokų

1 525 334,56

XI.

Nuomos

XII.

Finansavimo

228 311,65

XIII.

Kitų paslaugų

2 392 833,43
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Kodas

Pavadinimas

XIV.

Kitos

33 796,61

C.

PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

515 872,38

D.

KITOS VEIKLOS REZULTATAS

E.

-97 908,88

I

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ APSKAITOS
KLAIDŲ T
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOS.METOD.
ĮTAKA
NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA

J

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

521 774,24

F.
H.

Sudarė: vyr.buhaltere

223

Suma

A.Lankauskiene

95 148,90
513 112,40
8 661,84

VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS
METINĖS VEIKLOS ATASKAITA
2014

Tiražas 200 egz.
Vilniaus dailės akademijos leidykla ir spaustuvė
Dominikonų g. 15, LT-01131 Vilnius

