Tarybos posėdžio 2021-01-15 Nr. T-2021-1 nutarimai ir svarstyti klausimai
Nutarimo eil. nr.

Nutarimų ir svarstytų klausimų turinys

Nr. T-2021-1/1

1. Tvirtinti iš LR biudžeto 2021 m. gautas lėšas pagal programas:
1.1. 2021 m. 1.10 programos „Aukščiausios kvalifikacijos specialistų
meninei ir mokslinei veiklai rengimas bei mokslinių tyrimų vykdymas“
(paprastosios lėšos) – 8240 tūkst. Eur ir investiciniam projektui 349 tūkst.
Eur iš VIP (Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto pastatų komplekso
Kaune, Muitinės g. 2 rekonstravimas, projektas „Mokomojo korpuso
Muitinės g. 2 pritaikymas studijų reikmėms“) sąmatą. Iš viso 1.10
programai – 8589 tūkst. Eur.
1.2. 2021 m. 1.02 programos „Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos
plėtojimas“ sąmatą – 446 tūkst. Eur.
Iš viso iš LR biudžeto gauta: 9035 tūkst. Eur.
2. Tvirtinti 2021 m. nuosavų lėšų pajamų ir išlaidų sąmatą – 1239,1 tūkst.
Eur.

Nr. T-2021-1/2

Siekiant užtikrinti investicijų projekto „Studijų infrastruktūros
modernizavimas VDA Kauno fakultete“ įgyvendinimą pritarti VDA
Rektorės teikiamam Vilniaus dailės akademijos nuosavybės teise valdomo
nekilnojamojo turto, parduodamo viešo aukciono būdu, sąrašui ir nustatytai
pradinei kainai:
Eil.
Nr.
1.

2.

Turto pavadinimas, adresas
Pastatas – Dailės institutas,
Kaunas, V. Sladkevičiaus g.
6
Pastatas – Garažas,
Kaunas, V. Sladkevičiaus g.
6

Unikalus Nr.

Bendras
plotas, kv. m

1988-0001-4010

703,32

Pradinė turto
pardavimo kaina,
Eur

639 000,00
1988-0001-4032

16,56

Svarstyti klausimai
Pasidalinta informacija apie VDA Senato skelbiamą kandidatų kėlimą į
vieną VDA Tarybos nario, nepriklausančio Akademijos personalui ir
studentams, vietą ir vieno studentų atstovo rinkimus.
Išklausyta Rektorės doc. Ievos Skauronės informacija apie svarbiausias
Akademijos aktualijas ir vykdomus darbus.
Aptartas siūlymas optimizuoti, suaktyvinti Tarybos darbą, apčiuopti
pagrindines problemas ir teikti medžiagą Tarybos sprendimams.
Išrinkus naują Tarybos pirmininką apsvarstyti ir tvirtinti 2021 metų darbo
planą.
Tarybos posėdžio 2021-01-21 Nr. T-2021-2 nutarimas
Nutarimo eil. nr.

Nutarimo turinys

Nr. T-2021-2/3

Pritarti 114 904,50 Eur (vieno šimto keturiolikos tūkstančių devynių šimtų keturių
eurų ir 50 euro centų) skolinimuisi imant paskolą dvidešimčiai metų investicijų

projekto „Vilniaus dailės akademijos pastato, adresu J. Jasinskio g. 16 D, Vilnius,
energetinio efektyvumo gerinimas“ nuosavų lėšų daliai finansuoti ir paskolos
atidavimui iš Vilniaus dailės akademijos nuosavų lėšų.

Tarybos posėdžio 2021-03-04 Nr. T-2021-3 nutarimas
Nutarimo eil. nr.

Nutarimo turinys

Nr. T-2021-3/4

Vienbalsiai tvirtinti dr. Saulių Vengrį VDA Tarybos pirmininku.

Tarybos posėdžio 2021-04-13 Nr. T-2021-4 nutarimai ir svarstyti klausimai
Nutarimo eil. nr.

Nutarimų ir svarstytų klausimų turinys

Nr. T-2021-4/5

Tvirtinti VDA Tarybos 2021 metų veiklos planą.

Nr. T-2021-4/6

Vidiniam VDA bendruomenės naudojimui pagal Įstatymo nuostatas
atnaujintą ir LR Seimui tvirtinti teiktą Statutą patalpinti VDA intranete (su
prierašu, kad Statutas patvirtintas VDA Tarybos nutarimu Nr. T-2018-5/12
ir suderintas su aktualia (2021 01 01 – 2021 12 31) Įstatymo redakcija.
Vadinasi, turi teisinę galią, nes atitinka aukštesnės hierarchijos teisės akto,
t. y., Įstatymo, nuostatas).

Nr. T-2021-4/7

Atsižvelgiant į tai, kad teikiamame skunde liečiami akademinės etikos klausimai
ir siekiant visapusiško klausimo ištyrimo, persiųsti VDA Akademinės etikos
komisijai Vilniaus dailės akademijos Dizaino inovacijų centro direktoriaus
Mariaus Urbanavičiaus 2021 m. balandžio 6 d. skundą dėl patiriamo
priekabiavimo, adresuotą Vilniaus dailės akademijos Tarybai, Lietuvos
Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komitetui ir Lietuvos Respublikos
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, su prašymu išnagrinėti siunčiamą
medžiagą ir pateikti VDA Tarybai Akademinės etikos komisijos nuomonę skunde
nagrinėjamais klausimais.

Svarstyti klausimai
Buvo aptarti Strateginio plano įgyvendinimo rodikliai 2020 m.
Tarybos posėdžio 2021-05-05 Nr. T-2021-5 nutarimas
Nutarimo eil. nr.

Nutarimo turinys

Nr. T-2021-5/8

Vienbalsiai tvirtinti Vilniaus dailės akademijos metinės veiklos ataskaitą
2020.

