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PRATARMĖ

Kasmetinė Vilniaus dailės akademijos veiklos ataskaita yra svarbus 
dokumentas, kuriame galime įžvelgti mūsų veiklos koreliaciją su 
Europos ir Lietuvos aukštojo mokslo erdve. Tai lyginamasis dokumen-
tas: jame pateikiamas platus metinės veiklos aspektų spektras, įvairūs 
studijų, meninės, mokslinės, finansinės veiklos statistiniai pjūviai. 
Akademijai pareikštas visuomenės pasitikėjimas atsakyti už Lietuvos 
dailės, dizaino, architektūros, medijų menų, dailėtyros studijų, meno 
ir mokslo tyrimų ateitį. Valstybės strateginės kryptys stiprinti regionų 
patrauklumą sutampa su VDA misija, geografine institucine struktūra 
ir meno studijų prieinamumo regionuose siekiu.

Vilniaus dailės akademijos 2017 m. veiklos ataskaitoje mėginome 
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, menkstantys meno ir mokslo 
rezultatai, dėl to mažėja biudžetinis studijų finansavimas. Universitetų 
optimizacijos procesas, kuriam buvo pritarta ir Seime, ir Vyriausybėje, 
prasidėjo nuo svarstymų, kiek ir kokiuose miestuose turėtų būti (likti) 
universitetų. Po gana vaisingos diskusijos su Švietimo ir mokslo minis-
terija, buvo prieita išvados, kad esanti universitetinių meno mokyklų 
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struktūra, jos geografinė aprėptis yra palankiausia meno studijoms 
plėtoti, todėl nutarta Vilniaus dailės akademijos ir Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijos nejungti. 

Kitas ženklus pokytis buvo susijęs su pakeista meno studijų finansa-
vimo tvarka. Švietimo ir mokslo ministerija, pritarus LR Kultūros 
ministerijai, skyrė „kvotinį“ meno programų finansavimą, atsižvelgus 
į faktą, kad Lietuvoje nėra konkurencinės institucijos, vykdančios menų 
studijas. Toks finansavimo modelis, kurio siekėme keletą metų, pasirodė 
turintis ir trūkumų. Mažos menų studijų programos nesulaukė pakan-
kamo kiekio stojančiųjų, todėl buvome priversti dalį finansavimo 
grąžinti ministerijai.

Pastebime aiškią tendenciją valstybines aukštąsias mokyklas per-
formatuoti iš studijų į tyrimo universitetus. VDA kontekste – į meno 
tyrimų (rezultatų) akademiją. Todėl meno ir mokslo veiklos rezultatai 
daro vis didesnę įtaką bendram Akademijos valstybiniam finansavimui.

Meno ir mokslo rezultatų vertinimas, kurį atlieka Lietuvos mokslo 
taryba, beveik nepasikeitė. Palyginti su 2016 m., gavome beveik 31 000 
(4 proc.) eurų mažiau. Tai atsiliepė ir magistrantų vietų skaičiui – 
ŠMM skyrė 4-omis (2017 m. – 110 VF) valstybės finansuojamomis 
vietomis mažiau. Pritaikius naująją lėšų administravimui ir ūkiui sky-
rimo metodiką, net ir šių lėšų dydis ženkliai priklauso nuo meno 
ir mokslo rezultatų vertinimo. Tai aiškiai rodo, kad kiekvieno VDA 
dėstytojo ar mokslininko kasmetinis kūrybinis indėlis yra labai reikš-
mingas bendrai finansinei Akademijos būklei.

Pradėtas projektų finansavimo iš Europos struktūrinių fondų 
2014 –2020 m. periodas. Investicinis projektas suderintas ir pateiktas 
ŠMM. Lėšos studijų infrastruktūrai Kauno fakultete iš esmės reno-
vuoti skirtos, vykdomi darbai, kuriuos finansuojame iš kitų lėšų šalti-
nių. Gavome nemažą paramą kūrybiniams ir mokslo projektams iš 
Lietuvos mokslo tarybos, Lietuvos kultūros tarybos, kitų finansavimo 
šaltinių. Verta paminėti, kad 2017 m. smarkiai sumažėjo lėšų, gautų 
VDA projektų finansavimui iš ES struktūrinių fondų, tačiau tai susiję 
su bendru struktūrinių projektų finansavimo ciklu. Iš Lietuvos 
 kultūros tarybos gavome beveik tiek pat, kaip ir 2016 m., iš Lietuvos 
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mokslo tarybos gautas beveik penktadaliu mažesnis finansavimas – 
156 489 tūkst. eurų (8 projektai).

Sėkmingai vykdome aukščiausio lygio tarptautines studijas. 
Tai  patvirtina doktorantūros studijų projektas su šešiais geriausiais 
ArcInTex tinklo Europos universitetais. Dinamiškas doktorantūros 
studijų modelis įgalina mūsų doktorantus gerokai praplėsti studijų 
galimybes, leidžia organizuoti intensyvius seminarus ir priimti tarp-
tautinius doktorantus iš Berlyno meno universiteto (Vokietija), Lon-
dono Karališkojo meno koledžo (Didžioji Britanija), Boro universiteto 
(Švedija). Nidos meno kolonijoje kartu su Aalto universitetu (Suomija) 
jau veikia tarptautinė Doktorantūros mokykla. 

Būtina pažymėti VDA pastangas aktyvinti studijų rezultatų komerci-
nimą, bendradarbiavimą vykdant MTEP užsakymus verslo subjektams. 
Dizaino inovacijų centras organizavo dizaino inovacijų parodą „Akade-
mija+“. Parodoje buvo pristatomi mokslo ir verslo bendradarbiavimo 
pavyzdžiai dizaino tyrimų srityje, sukurti visų VDA fakultetų – Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos ir Telšių – programų vadovų, dėstytojų, tyrėjų, 
studentų ir neseniai studijas baigusių dizainerių. Kartu su Nacionaline 
kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija bei advokatų kontora 
„Tark Grunte Sutkiene“ surengti seminarai „Intelektinė nuosavybė: 
elementarioji higiena kūrėjams“ Vilniuje, Kaune, Telšiuose ir Klaipė-
doje, kasmet organizuoja „Jaunojo dizainerio prizo“ apdovanojimų 
renginį. Paraiška „Vilniaus dailės akademijos Dizaino inovacijų centro 
veiklos plėtra“ pagal priemonę „Kompetencijų centrų ir inovacijų 
ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ DIC plėtrai 
(700 000 Eur negrąžinamajai subsidijai iš Europos Sąjungos struktū-
rinių fondų) 2017-12-05 buvo įvertinta teigiamai. Galima konstatuoti, 
kad VDA ir jos Dizaino inovacijų centras tapo dizaino edukacijos 
ir sklaidos lyderiu tarp universitetų ir svarbiu Lietuvos dizaino sekto-
riaus dalyviu. 

Akademijos dėstytojų kūrybinė ir mokslinė veikla, pasireiškianti 
įvairiomis kūrybinėmis praktikomis, yra įkvepiantis motyvacijos šaltinis 
mūsų studentams. Šis menininkų praktikų ir studentų kūrybinis 
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tandemas įprasmina Vilniaus dailės akademijos žinių ir įgūdžių pertei-
kimo modelį. Mūsų dėstytojų aukščiausios meninės kokybės kūrybinė 
veikla pripažinta ir eksponuota įvairiausiais formatais prestižinėse 
parodų erdvėse. Vienas ryškiausių pasirodymų – VDA dėstytojo, meno 
doktoranto Žilvino Landzbergo atstovavimas Lietuvai Venecijos šiuo-
laikinio meno bienalėje. 

Tarp šių metų Nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatų – 
VDA Fotografijos ir medijos meno dėstytojas, fotomenininkas Gin-
tautas Trimakas ir Piešimo katedros dėstytojas, scenografas Gintaras 
Makarevičius, kuriems Nacionalinės premijos paskirtos už paskutinių 
septynerių metų kūrybą. Piešimo katedros doc. Remigijui Gataveckui 
LR Prezidentės įteiktas ordinas „Už nuopelnus Lietuvai“. 2017 m. 
Lietuvos mokslo premija humanitarinių ir socialinių mokslų srityje 
skirta Daliai Klajumienei už darbų ciklą „Lietuvos XVIII a. antros 
pusės – XX a. pradžios pasaulietinių interjerų paveldas: dekoro ele-
mentų tyrimai“. 2017 m. Vyriausybės kultūros ir meno premijos 
skirtos menotyrininkams Lolitai Jablonskienei ir Helmutui Šabasevičiui.

Vilniaus dailės akademija, kaip unikali institucija, rengianti aukš-
čiausios kvalifikacijos dailės, dizaino, medijų, dailėtyros, architektūros 
specialistus, vykdanti meninius ir mokslinius tyrimus, yra pelniusi soli-
džią reputaciją visuomenėje. Pagal įvairius parametrus esame unikalūs 
Lietuvos, daugeliu atvejų ir Europos, kontekste. Šis leidinys leidžia 
palyginti ir analizuoti penkerių pastarųjų metų rezultatus, prognozuoti 
plėtros paradigmas ir konstatuoti institucinės brandos požymius.

Vilniaus dailės akademijos rektorius
profesorius Audrius Klimas
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1. VALDYMAS

1.1. Strateginis valdymas

Vilniaus dailės akademija (toliau VDA arba Akademija) strateginio 
valdymo srityje vadovaujasi nustatyta tvarka patvirtinta integruotos 
plėtros strategija (IPS) 2012–2020 metų laikotarpiui. Studijų kokybės 
vertinimo centro direktoriaus 2013 birželio 26 d. įsakymu Nr. SV6-49 
Akademija akredituota 6 metams (iki 2018 m.). Atsižvelgiant į institu-
cinio vertinimo metu pasiūlytas rekomendacijas dalyvaujant SKVC 
atstovams patvirtintas VDA veiklos tobulinimo planas 2014–2015 m. 
[www.vda.lt/index.php/pageid/586].

Veiklos tobulinimo planas papildomai apsvarstytas Senate. Po svars-
tymo patvirtintas strategijos tikslo „Siekti aukšto, reikšmingo tarptauti-
niu mastu meninės veiklos, meninių ir mokslinių tyrimų lygio“ papildy-
mas, šis tikslas naujai formuluojamas taip: „Siekti aukšto, reikšmingo 
tarptautiniu mastu meninės veiklos, meninių ir mokslinių tyrimų lygio, 
sukurti kūrybinės veiklos rezultatų komercinimo ir žinių bei technologi-
jų perdavimo sistemą“ (Senato 2015-11-11 nutarimas Nr. S-2015-4). 

Strateginių tikslų įgyvendinimo kiekybiniai rodikliai suderinti su 
patvirtintomis Akademijos padalinių veiklos ataskaitos / savianalizės 
formomis.

Vadovaujantis VDA Veiklos kokybės strategija (Senato 2013-01-06 
nutarimas Nr. S-1) papildyti ir konkretizuoti strateginių tikslų įgyvendi-
nimo kiekybiniai rodikliai, nurodant atsakingus asmenis už jų kaupimą 
ir sisteminimą padaliniuose, taip pat ir teikimo VDA veiklos ataskaitai 
terminus. Atitinkamai papildytas ir pakeistas IPS tekstas.
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Naujai formuluojant šiuos kiekybinius rodiklius buvo naudojamasi 
Rektoriaus 2016 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. VįU-39 patvirtintomis 
Akademijos metinės veiklos ataskaitos / savianalizės formomis. Nuolat 
besikeičianti aukštojo mokslo sistemos bei VDA veiklos būklė lėmė 
kokybinių rodiklių korektūrą – 2017 m. balandžio 17 d. Senato nuta-
rimu dar kartą papildyti ir pakeisti Integruotos plėtros strategijos 
2012–2020 m. įgyvendinimo kiekybiniai vertinimo rodikliai.

Šių rodiklių naudojimas tolesnei VDA veiklos stebėsenai atitinka 
išorinio institucinio ekspertinio vertinimo rekomendaciją plėtoti 
kiekybinių rodiklių naudojimą studijų, mokslinių bei meninių tyrimų 
ir strateginio valdymo veiklos analizei. Sukaupta kiekybinė informacija 
ir patvirtinta ataskaitų visuose veiklos lygmenyse (dėstytojas, tyrėjas, 
šakinis padalinys, kamieninis padalinys) parengimo tvarka įgalina 
pagrįstai planuoti veiksmus sprendžiant strateginius uždavinius. 

2017 m. VDA padaliniuose buvo sistemiškai rinkti visų IPS rodiklių 
duomenys, įtraukti ir naujai įdiegtos grįžtamojo ryšio sistemos rezultatai.

Kaip ir kasmet, 2017 m. rugpjūčio 28 d. LR Švietimo ir mokslo 
ministerijai teiktas VDA 2017–2019 m. strateginis planas, kurio pagrin-
du ministerija, įvertinusi VDA vykdomas ir planuojamas vykdyti veiklas, 
numato tolesnį finansavimą.  

Valdymo organai ir jų veikla

Strateginio valdymo organai yra VDA Taryba, Senatas ir jo nuolati-
niai komitetai ir rektorius. Rektoriaus vadovaujama kolegiali pataria-
moji 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

2017 m. įvyko keturi VDA tarybos posėdžiai, kuriuose svarstyti 
VDA Senato deleguoti ir kiti svarbūs Akademijai klausimai.

Pirmajame posėdyje 2017-01-12 Nr. T-2017-1 buvo tvirtintas 
2017 metų VDA biudžetas ir VDA darbuotojų darbo laiko sandaros 
ir darbo apmokėjimo nuostatos.

Taip pat buvo pritarta perduoti panaudos pagrindais: 1) Telšių 
sporto ir rekreacijos centrui laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis 
10 metų terminui Akademijos patikėjimo teise valdomą turtą – pastato 
Mokykla su sporto sale patalpas, esančias Telšiuose, Muziejaus g. 29A 
ir 2) Šiaulių valstybinei kolegijai laikinai neatlygintinai valdyti ir nau-
dotis 5 metų terminui Akademijos patikėjimo teise valdomą turtą – 
 pastato Mokykla su sporto sale patalpas, esančias Telšiuose, Muzie-
jaus g. 29A; taip pat buvo nutarta pripažinti pastatą Laboratorija, 
kartu su priklausiniu Kiemo aikštelė, esančius Kaune, Gimnazijos g. 6, 
nereikalingais VDA veiklai vykdyti ir perduoti šį pastatą ir jo priklausinį 
VĮ Turto bankui.

Kauno fakulteto dekanas prof. J. Audėjaitis išsamiai pristatė VDA 
KF investicinio projekto (Muitinės g. 2) planus, vykdymo eigą, vertę, 
pastangas pritraukti papildomų lėšų.

Rektorius prof. A. Klimas pristatė Akademijos Garbės mecenato 
A. Samogito-Raudžio Akademijai dovanoto sklypo Palangoje tvarkymo 
planus ir vizijas, pažymėdamas būtiną mecenato sąlygą įrengti skulp-
tūrų parką.

Antrajame posėdyje 2017-04-20 Nr. T-2017-2 buvo tvirtinta Rekto-
riaus pristatyta VDA 2016 metų veiklos ataskaita.

Trečiajame posėdyje 2017-09-14 Nr. T-2017-3e buvo pritarta 
1 100 000 Eur lėšų skolinimuisi imant paskolą 5 metams investicijų 
projekto „Studijų infrastruktūros modernizavimas VDA Kauno 
fakultete“ nuosavų lėšų daliai finansuoti bei paskolos atidavimui 
pardavus VDA nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, esantį 
adresu Žiogupio g. 27, Palanga, unikalus Nr. 4400-0355-6325.
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Ketvirtajame posėdyje 2017-12-05 Nr. T-2017-4 buvo nutarta 
tvirtinti VDA lėšų naudojimo ir turto valdymo, naudojimo ir dispona-
vimo juo tvarkos aprašą; DIC direktorių Marių Urbanavičių tvirtinti 
VšĮ VDA Dizaino inovacijų centro likvidatoriumi; pritarti VDA veiksmų 
planui universitetų optimizacijos kontekste.

Buvo pristatyta naujai išrinkta studentų atstovė VDA Taryboje Eglė 
Karanauskaitė. 

Kauno fakulteto dekanas Jonas Audėjaitis dar sykį pristatė informa-
ciją apie VDA KF investicinį projektą, kurį sėkmingai įvykdžius studijos 
VDA KF bus vykdomos daug geresnėmis sąlygomis ir aukštesniu lygiu, 
o Kauno miestas galės didžiuotis atidengta ir restauruota, naujam 
gyvenimui prikelta unikalia architektūra.

2017 m. Tarybos posėdžiuose buvo aptarti ir kiti aktualūs švietimo 
sistemos pertvarkos klausimai: numatomi aukštųjų mokyklų pokyčiai, 
planuojamas Švietimo ministerijos sutarčių su universitetais pasirašy-
mas, Akademijos geografinių padalinių veikla, vienodos studijų kokybės 
Akademijos fakultetuose užtikrinimas, dėstytojo asmenybės ir žmogiš-
kojo faktoriaus svarba, koordinacinių programų komitetų kūrimas, 
materialinių bazių fakultetuose skirtumai ir kiti.
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Tarybos nariai
(Tarybos narių įgaliojimai prasidėjo Senato posėdyje 2014-01-22 Nr. S-2014-1 jiems 

pasirašius VDA Tarybos nario įsipareigojimus)

Virginija Adomaitienė – Tarybos pirmininkė, LSMU Medicinos 
akademijos Psichiatrijos klinikos ir LSMU ligoninės Kauno klinikų 
Psichiatrijos klinikos vadovė

Jonas Audėjaitis – VDA Kauno fakulteto dekanas
Adomas Butrimas – Tarybos pirmininkės pavaduotojas, VDA 

Dailėtyros instituto vyriaus. mokslo darbuotojas
Alfredas Chmieliauskas – ISM vadybos ir ekonomikos universiteto 

rektorius
Eglė Karanauskaitė – studentų atstovė
Gediminas Lašas – Lietuvos grafinio dizaino asociacijos pirmininkas
Alvydas Lukys – VDA Vilniaus fakulteto Fotografijos ir medijos 

meno katedros vedėjas
Arūnas Sakalauskas – VDA Klaipėdos fakulteto Dailės pagrindų 

katedros vedėjas
Arvydas Žalpys – VšĮ „Meno parkas“ direktorius
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1.3. Senatas

Ataskaitiniais metais įvyko penki Senato posėdžiai.
Pirmojo Senato posėdžio 2017-01-11 metu buvo svarstytas ir teiktas 

tvirtinti Tarybai VDA 2017 m. biudžetas. Taip pat buvo pritarta ir teikta 
VDA Tarybai tvirtinti VDA darbuotojų darbo laiko sandaros ir darbo 
apmokėjimo nuostatas. Patvirtinti naujos sudėties Senato komite-
tų  pirmininkai: Studijų kokybės – prof. Eglė Ganda Bogdanienė; 
Meno – doc. Julijonas Urbonas; Mokslo – dr. Marius Iršėnas; 
 Strateginio planavimo ir ekonominių klausimų – prof. Audrius Klimas; 
Etikos – prof. Marius Pranas Šaliamoras. Suteikti docento vardai Rasai 
Butvilaitei ir Žygimantui Augustinui bei profesoriaus vardai Arūnui 
Sakalauskui ir Vakariui Bernotui.

Antrojo Senato posėdžio 2017-04-19 metu buvo pritarta ir teikta 
VDA Tarybai tvirtinti Vilniaus dailės akademijos 2016 m. veiklos 
ataskaita. Patvirtintas Integruotos plėtros strategijos 2012–2020 m. 
įgyvendinimo kiekybinių vertinimo rodiklių papildymas ir pakeitimas. 
Patvirtinti Meno ir mokslo darbų apskaitos, atrankos ir lėšų paskirsty-
mo atnaujinti nuostatai bei konkursų VDA dėstytojų ir mokslo darbuo-
tojų pareigas eiti organizavimo ir jų atestavimo atnaujintas tvarkos 
aprašas. Patvirtintos priėmimo į VDA 2017 m. taisyklės, studentų lai-
kinosios rotacijos tvarkos aprašas ir projektų valdymo tvarkos aprašas. 
Suteiktas profesoriaus vardas Elonai Lubytei. Šiame posėdyje patvirtin-
tos komisijų ir Senato komitetų sudėtys.

Trečiojo Senato posėdžio 2017-05-26 metu patvirtintas atnaujintas 
Senato darbo reglamentas, 2017–2018 m. studijų planai, patvirtinti 
atnaujinti visų krypčių doktorantūros reglamentai, doktorantūros 
komitetai, Dailėtyros instituto nuostatai, VDA menininkų tyrėjų kvalifi-
kaciniai reikalavimai. Suteikti pedagoginiai docento vardai Konstantinui 
Bogdanui, Pauliui Juškai ir Alvydui Šeibokui. Pritarta Architektūros 
magistro studijų programos vykdymui Klaipėdoje, Tekstilės katedros 
pavadinimo pakeitimui į Tekstilės meno ir dizaino katedra. Posėdyje buvo 
aptarti 2017 m. stojamųjų į VDA dokumentai, pristatyta Vyriausybės 
informacija apie aukštųjų mokyklų pertvarkos programą.
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Ketvirtojo Senato posėdžio 2017-09-12 metu, vadovaujantis Lietu-
vos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 pakeitimo 
įstatymu, patvirtinto 2016 m. birželio 29 d. Nr. XII-2534, 28 str. 2 p. 
13 d. bei VDA Senato darbo reglamentu, patvirtintu Senato posėdyje 
2014 m. sausio 22 d. Nr. S-1, 2.10 p., buvo pritarta (elektroniniu 
balsavimu) teikti siūlymą VDA Tarybai priimti sprendimą akademijai 
skolintis 1 100 000 Eur VDA investicijų projekto „Studijų infrastruktū-
ros modernizavimas VDA Kauno fakultete“ apyvartinėms lėšoms.

Penktojo Senato posėdžio 2017-11-22 metu suteikti pedagoginiai 
vardai: docento pedagoginis vardas – KF dėstytojams docentams 
Monikai Žaltauskaitei-Grašienei, Linai Jonikei, Ritai Brakauskaitei, 
Edmundui Jackui, Zigmantui Brazauskui, Eimučiui Markūnui, Remi-
gijui Sederavičiui, Stanislavui Mostauskiui, Loretai Švaikauskienei, 
profesoriaus – KF profesoriui Jonui Audėjaičiui, VF profesorei Dan-
guolei Brogienei.

Pritarta VDA lėšų naudojimo ir turto valdymo, naudojimo ir dispo-
navimo juo tvarkos aprašui ir pateikta jį tvirtinti VDA Taryboje. Patvir-
tintas VDA bakalauro baigiamojo darbo rengimo, įforminimo, gynimo 
organizavimo aprašas bei atnaujintas VDA studijų reglamentas. Taip pat 
patvirtintas atnaujintas konkursų VDA dėstytojų ir mokslo darbuotojų 
pareigas eiti organizavimo ir jų atestavimo tvarkos aprašas. Šiame 
posėdyje įteikti daktarų pažymėjimai Ievai Mazūraitei-Novickienei 
ir Agnei Kuzmickaitei-Prūsaitienei bei aptarti 2017 m. stojamųjų 
egzaminų rezultatai.

Vertinant 2017 m. naujos sudėties Senato darbą galima konstatuoti, 
kad posėdžių skaičius buvo optimalus, jų dienotvarkė intensyvi. Patvir-
tinti svarbūs, atsakingai rengti nauji ir atnaujinti tikslingai ir nuosekliai 
siekiant įgyvendinti VDA 2012–2020 m. Integruotos plėtros strategijos 
gaires bei Akademijos veiklą reglamentuojantys dokumentai. 
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Senato nariai  
(Vilniaus dailės akademijos Senatas, išrinktas 2016-11-04)

Doc. Marija Marcelionytė-Paliukė (pirmininkė), prof. Petras Ma-
zūras (pirmininkės pavaduotojas,) prof. Eglė Ganda Bogdanienė, 
prof. Saulius Juozas Jarašius, prof. Laima Kėrienė, prof. Alvydas 
Klimas, prof. Audrius Klimas, prof. Ieva Kuizinienė, prof. Aušra 
Lisauskienė, prof. Artūras Raila, dr. Tojana Račiūnaitė, prof. Rolan-
das Rimkūnas, prof. Virgilijus Trakimavičius, prof. Marius Pranas 
Šaliamoras, prof. Kęstutis Vasiliūnas, prof. dr. Jolanta Vazalinskienė, 
doc. Vaida Almonaitytė-Navickienė, doc. Ramūnas Banys, dr. Marius 
Iršėnas, doc. Romualdas Kučinskas, doc. Vaidas Naginionis, doc. Ieva 
Skauronė, doc. Alvydas Šeibokas, doc. Julijonas Urbonas, studentų 
atstovai: Lina Baltrušaitytė (nuo 2016-11-04), Ieva Daniūtė 
(nuo  2016-11-04), Rokas Petreikis (nuo 2014-10-29), Rūta Saba-
liauskaitė (nuo 2017-11-22 vietoje Adelės Pukelytės), Aurelija Slapšytė 
(nuo 2016-11-04), Motiejus Vaura (nuo 2016-11-04 iki 2017-11-22), 
Lukas Marciulevičius (nuo 2017-11-22).
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1.4. Rektoratas

Rektorato veikla – siūlyti Tarybos ir Senato posėdžių darbotvarkes, 
teikti šių kolegialių ir vienasmenių valdymo organų svarstomų sprendi-
mų projektus taip pat įgyvendinti jų strateginius sprendimus.

2017 m. pavasario semestre įvyko 11 posėdžių, svarstyti 34 klausi-
mai, kurių metu skirtas didelis dėmesys biudžeto formavimui, studijų, 
administracijos darbo sąlygų gerinimui ir optimizavimui. Iš svarbesnių 
pateiktų projektų pavasario semestre pažymėtini: 2017 m. VDA biudže-
tas (2017-01-16 Nr. R-002); VDA galimybė dalyvauti pasauliniame 
aukštųjų mokyklų reitinge (2017-03-22 Nr. R-007); Menų inkubato-
riaus Dizaino inovacijų centre įkūrimas (2017-06-27 R-012).

2017 m. rudens semestre įvyko 6 posėdžiai, svarstyta 30 klausimų. 
Iš svarbesnių klausimų paminėtini: VDA informacinių technologijų 
strategija, VDA lėšų naudojimo ir turto valdymo, naudojimo ir dispona-
vimo juo tvarkos aprašas (2017-10-10 Nr. R-(013)001); VDA Komuni-
kacijos strategija (2017-10-25 Nr. R-(014)002); 2017 m. rudens VDA 
finansavo sąmatos tvirtinimas; VDA Studentų socialinių poreikių 
gerinimas (2017-11-13 Nr. R-(016)004). 
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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 patvirtinti VDA rektoriaus ir parengti vado-
vaujantis Vyriausybės patvirtintais pavyzdiniais vidaus audito tarnybos 
nuostatais.

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 Lie-
tuvos 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 doku-
mentais: 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 vidaus audito darbo planą 
2017 metams. Planas suderintas su rektoriumi. 

Vykdant 2017 m. VDA vidaus audito veiklos planą, buvo atlikti 
Panemunės pilies, Nidos menininkų kolonijos, Valgyklos, Sporto 
ir sveikatos centro, Transporto skyriaus, Akademijos Kasos vidaus 
auditai bei Išlaidų sąmatos laikymosi įvertinimai ketvirčiais. Pateiktos 
rekomendacijos veiklos pagerinimui.

2017 m. pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo kontrolė bus atlieka-
ma 2018 m. Į visas pateiktas rekomendacijas planuota atsižvelgti bei jas 
įgyvendinti.
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1.6. VDA veiklos rezultatų viešinimas

VDA rezultatų viešinimą vykdo Komunikacijos skyrius. Pagrindiniai 
skyriaus tikslai ir funkcijos išliko tokie patys, kaip ir ankstesniais metais: 
informuoti visuomenę apie Akademijos veiklą, patirtį bei galimybes 
studijuoti, viešinti Akademijoje vykstančias parodas ir kitus renginius, 
formuoti VDA įvaizdį visuomenėje, patraukti būsimų studentų dėmesį. 

2017 m. buvo parengtas išsamus komunikacijos planas, padėsiantis 
siekti prieš tai išvardintų tikslų. Komunikacijos plane buvo įvardinti 
informacijos surinkimo šaltiniai ir kanalai, apžvelgtos dabartinės 
informacijos platinimo priemonės (vidinės ir išorinės), numatytos 
platesnės veiklos galimybės. 

Pagrindiniai skyriaus informacijos platinimo kanalai: VDA tinkla-
lapis, Facebook, el. naujienlaiškis, TV ekranai, pranešimai, platinami 
per naujienų agentūrą BNS.

VDA.lt tinklalapyje nuolat atnaujinama informacija apie studijas, 
kasdien skelbiamos naujienos apie Akademijai svarbius įvykius, studen-
tų ir dėstytojų pasiekimus, eksponuojamas parodas ar kitus renginius. 
2017 m. svetainėje jau sėkmingai veikia tvarkaraščių modulis, leidžiantis 
paprastai ir greitai sužinoti studentams ir dėstytojams aktualią informa-
ciją. Iš viso per 2017 m. tinklalapyje paskelbta per 150 unikalių praneši-
mų, iš jų apie 50 skirta pirmiausia studentams, dar 16 skirti viešinti 
reikšmingus VDA studentų pasiekimus. Nauja tinklalapio sritis skirta 
projektinei veiklai.

Per metus socialiniame tinkle Facebook, lyginant su praėjusiais 
metais, VDA like paspaudimų padaugėjo 10 proc. – šiuo metu, nenau-
dojant dirbtinių skatinimo priemonių, VDA paskyra turi 5550 gerbėjų, 
5496 žmonės šį puslapį seka, 2994 žmonės yra pažymėję, jog yra 
apsilankę Akademijoje. Akademijos paskyroje Komunikacijos skyrius 
aktyviai dalinasi informacija (pranešimais ir įvykiais), kuri yra jau 
paviešinta VDA.lt tinklalapyje, padalinių paskyrose arba žiniasklaidoje, 
o taip pat skelbia žinutes, dėl savo mažiau formalaus arba trumpalaikio 
pobūdžio netinkamas kitiems kanalams. Dalinamasi darbo ir praktikos 
pasiūlymais, aktualiais VDA studentams (#darbųderlius). 
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2017 m.  išplatinta 18 elektroniniu paštu siunčiamų naujienlaiškių, 
pristatančių Akademijoje vykstančius renginius, studentų ir dėstyto-
jų pasiekimus, su studijomis susijusią informaciją. Metų viduryje 
pradėjus naudoti bendruosius el. pašto adresus bendras@vda.lt ir 
administracija@vda.lt, informacijos sklaida šiuo kanalu tapo labiau 
koncentruota ir operatyvi. 

Akademija disponuoja keturiais LCD ekranais, po vieną kiekvie-
name fakultete. Informacija juose dėl techninių nesklandumų buvo 
atnaujinama nereguliariai. 2017 m. pradėta naudoti naują programinę 
įrangą ir ši problema buvo išspręsta. Ekranai sumontuoti didžiausią 
srautą turinčiose vietose, juose rodoma aktualiausia informacija. 

2017 m. buvo įsigyta naujienų agentūros BNS pranešimų platinimo 
žiniasklaidai paslauga. Dėl ribotos apimties paslauga naudojama tik 
svarbiausiai informacijai platinti. Iki lapkričio pabaigos buvo išnaudotas 
visas pranešimų limitas – 25. 

Komunikacine prasme svarbiausi 2017 m. renginiai buvo Meno 
celės, Kultūros nakties projektai, Jaunojo dizainerio prizas, Studijų 
atidarymo šventė, Atvirų durų dienos bei studijų mugė „Studijos 
2017“. Atvirų durų dienos 2017 m. vyko balandžio 7 ir 11 dienomis. 
Po bendrojo priėmimo tvarkos ir VDA laboratorijų pristatymų intere-
santai lankėsi katedrose. Specialiai parengtas VDA VF padalinių žemė-
lapis. Kaip ir kasmet, mugei „Studijos“ atnaujintas, sumaketuotas 
ir išleistas bakalauro ir vientisųjų studijų programas pristatantis leidinys, 
taip pat atskiras programas pristatantys lapeliai.

Iš papildomų komunikaciją Akademijos viduje gerinančių priemonių 
paminėtinas bendras Akademijos kalendorius „Google“ platformoje, 
kuriame galima dalintis savo planuojamais renginiais ir projektais. 
Tai savo ruožtu padeda išvengti įvykių tarpusavio konfliktų ir daro 
komunikaciją sklandesnę.

Galutinai nusistovėjo ir sklandžiai veikia elektroninio pašto, vizitinių 
kortelių užsakymo per intranetą sistemos, Akademijos bendruomenei 
tapo prieinamas visų darbuotojų kontaktų sąrašas.
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Reikšmingiausias 2017 m. darbas – Komunikacijos strategijos 
rengimas. Tam buvo sukurta speciali darbo grupė, pasitelkta išorinė 
konsultantė, surengta kito išorinio konsultanto moderuojama strateginė 
sesija dalyvaujant fakultetų dekanams. Nustatytos stipriosios ir silpno-
sios VDA komunikacijos pusės, atkreipiant dėmesį į vidinę komunika-

ciją ir jos svarbą siekiant strategijos dokumentuose užsibrėžtų tikslų. 
Dėl grupės dalyvių užimtumo galutinės strategijos versijos parengti 
2017 m. nespėta, tai lieka prioritetine užduotimi 2018 m. pradžiai.
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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 reikš-
mingą poveikį Lietuvos ir pasaulio visuomenei.

2017 m. VDA buvo vykdoma 51 (2016 m. – 51) tarptautiškai akre-
dituotų studijų programa. 24 (2016 m. – 24) bakalauro ir vientisųjų 
studijų programos Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Telšių fakultetuo-
se, 23 (2016 m. – 23) magistrantūros programos Aukštųjų studijų 
Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos fakultetuose, 3 (2016 m. – 3) doktoran-
tūros programos Aukštųjų studijų fakultete (Vilniuje), vykdomos meno 
aspirantūros išlyginamosios studijos ir laipsnio nesuteikiančios Peda-
gogikos studijos.

2017 m. gruodžio mėnesį VDA studijavo 1573 (2016 m. – 1635) 
studentai. Nors valstybės finansavimo tvarka į meno studijų programas 
pasikeitė ir atsirado galimybė stoti į konkrečias VDA meno krypčių 
programas, VDA nepavyko priimti studentų į visas numatytas valstybės 
finansuojamas studijų vietas. Mokančių už studijas savo lėšomis studen-
tų skaičius nėra didelis ir kasmet mažėja.

Valstybės finansuojama vieta 2017 m. beveik nepasikeitė. 
 Dailės,  dizaino, fotografijos ir medijų meno norminė vienerių metų 
 bakalauro studijų kaina buvo 3247 (2016 m. – 3256) Eur, 
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 magistrantūros – 4241 (2016 m. – 4250) Eur, Architektūros norminė 
vienerių metų vientisųjų studijų kaina – 2242 (2016 m. bakalauro 
studijų kaina – 2248, magistrantūros – 3236) Eur, Menotyros ir va-
dybos norminė vienerių metų bakalauro studijų kaina – 1268 
(2016 m. – 1248) Eur, magistrantūros – 2262 (2016 m. – 2265) Eur. 
Visų sričių doktorantūros norminė vienerių metų kaina – 8223 
(2016 m. – 8250) Eur. Laipsnio nesuteikiančių studijų norminė vie-
nerių metų studijų kaina – 2242 (2016 m. – 1499) Eur. Taigi, aukšta 
meno studijų kaina, bendra ekonominė situacija, nepakankamai palanki 
paskolų sistema ir sąlyginai mažėjantis bendro ugdymo mokyklas 
baigusių ir į Lietuvos aukštąsias mokyklas stojančiųjų skaičius, sąlygoja 
savo lėšomis studijuojančių studentų skaičiaus mažėjimą.

2017 m. bakalauro studijose studijavo 1168 (2016 m. – 1210) stu-
dentų, iš kurių 823 (2016 m. – 857) – VF, 204 (2016 m. – 198) – KF, 
84 (2016 m. – 96) – TF, 57 (2016 m. – 45) – KlF. 

Magistrantūroje studijavo 332 (2016 m. – 329) studentai, 
iš  kurių 259 (2016 m. – 295) – ASF Vilniuje, 70 (2015 m. – 69) – KF, 
11 (2016 m. – 11) – KlF. Doktorantūroje studijavo 46 (2016 m. – 42) 
doktorantai. Profesinėse pedagoginėse studijose – 27 (2016 m. – 31) 
studentai. 

(Studentų skaičius pagal programas VF, KF, KlF, TF I ir II pakopose pateiktas 

1 lentelėje prieduose).
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Studentų skaičius I pakopoje 2013-2017 m.
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Studentų skaičius III pakopoje 2013-2017 m.
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Pagal finansavimo pobūdį bakalauro studijose studijavo 
936 (2016 m. – 979) valstybės finansuojami studentai, 
i š  kurių 640 (2016 m. – 672) studentai – Vilniuje, 175 (2016 m. – 174) 
studentai – Kaune, 46 (2016 m. – 45) studentai – Klaipėdoje, 
75 (2016 m. – 88) studentai – Telšiuose. Taip pat 232 (2016 m. – 231) 
valstybės nefinansuojami studentas, iš kurių 183 (2016 m. – 185) – VF, 
29 (2016 m. – 24) studentai – KF, 11 (2016 m. – 12) studentų – KlF, 
9 (2016 m. – 10) studentų – TF.

Magistrantūroje pagal finansavimo pobūdį studijavo 293 (2016 m. – 
329) valstybės finansuojami studentai, iš kurių 222 (2016 m. – 249) – 
Vilniuje, 63 (2016 m. – 69) – Kaune, 8 (2016 m. – 11) – Klaipėdoje. 
Taip pat 39 (2016 m. – 27) valstybės nefinansuojami studentai, iš kurių 
37 (2016 m. – 22) studentai studijavo Vilniuje, 1 studentas Klaipėdoje 
ir 1 Kaune.

Studentų skaičius geografiniuose padaliniuose (visos pakopos)
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Pagal studijų kryptis Bakalauro ir Magistro studijų pakopose Dailės 
ir dizaino kryptyse studijavo 1079 (2016 m. – 1096) studentai, Archi-
tektūros – 149 (2016 m. – 156), Fotografijos ir medijų meno – 103 
(2016 m. – 110), Humanitarinių mokslų srities Menotyros kryptyje – 
75 (2016 m. – 79), Socialinių mokslų srityje – 94 (2016 m. – 121).

KF kartu su LSMU ir toliau vykdoma Jungtinė, tarptautiškai 
akredituota Dailės terapijos studijų programa. 2017 m. kovą LSMU 
ir VDA KF Dailės terapijos programa tapo pilnateise ECARTE 
 (http:// www.ecarte.info/membership/member-institutions.htm) nare.

2017 m. ir toliau buvo diegiamas pirmo VDA institucinio vertinimo 
studijų kokybės tobulinimo planas, atsižvelgiant į Integruotos plėtros 
strategijos tikslus. Diegiami IPS įgyvendinimo ir stebėsenos rodikliai.

Poinstitucinio vertinimo Studijų ir mokymosi visą gyvenimą veiklos 
tobulinimo perspektyvos ir studijų programų optimizavimo galimybės 
Lietuvos universitetų optimizavimo kontekste buvo aptariamos fakulte-
tų tarybų posėdžiuose. Savo ruožtu VDA Studijų kokybės stebėsenos 
grupė ir toliau dirbo pagal numatytą veiklos planą. Deja, nes visi nu-
matyti tikslai buvo pilnai įgyvendinti. Nebuvo patikslinti Studijų ir 
mokymosi visą gyvenimą Valdymo organų vaidmenys ir įsipareigojimai, 
nepakankamai apibrėžti Studijų kokybės skyriaus atsakomybės ir įga-
liojimai, nepakankamai nuosekliai plėtojamas kiekybinių ir kokybinių 
rodiklių, kuriais grindžiamas strateginis procesas, naudojimas.

2016 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Seime buvo patvirtinta 
nauja Mokslo ir studijų įstatymo redakcija, kurioje panaikinama 
tikslinio finansavimo galimybė menų programoms, bet numatyta 
galimybė skirti valstybės finansavimą menų studijoms pagal studijų 
programas arba specializacijas (77 str. 4 dalis)

Planavome, kad VDA inicijuoti MSĮ pokyčiai, numatantys galimybę 
nuo 2017 m. menų kryptyse priimti studentus į studijų programas, 
leis sistemingai planuoti studijas visose VDA akredituotose programose, 
pašalins bendrojo priėmimo tvarkos taikymo menų programoms 
trūkumus. Numatėme, kad įsigaliojus naujoms MSĮ nuostatoms, 
pašalinsime dirbtinai sudarytas grėsmes menų studijų kokybei Lietu-
voje. Deja, 225 valstybės skirtos finansuojamos vietos meno krypčių 
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programose nebuvo pilnai užpildytos. Neišnaudotos liko 21 valstybės 
finansuojama vieta Dailės studijų kryptyje.

Siekiant studijų kokybės, toliau diskutuojama apie Studentų grįžta-
mojo ryšio sistemą visoje VDA. Fakulteto tarybose, dalyvaujant Studen-
tų atstovybės nariams, analizuojami formalaus grįžtamojo ryšio apklau-
sų rezultatai, aptariami studijų ir vertinimo metodai, studijų aplinka, 
studijų kokybės ir kultūros klausimai. Įdomu, bet neskatintina tai, kad 
KF Grįžtamojo ryšio apklausų klausimynas skiriasi nuo standartinio. 
Viena vertus, tai demonstruoja fakulteto norą pritaikyti klausimus savo 
aplinkai ir detaliau tyrinėti studijų aplinką konkrečiame fakultete, tačiau 
tuo pačiu tai apsunkina visos Akademijos Grįžtamojo ryšio sistemos 
duomenų sisteminimą ir analizę.

Vyko keitimasis profesine praktika, analizuojamos meno mokyklų 
raidos tendencijos, vyko susitikimai su visų fakultetų dėstytojais, 
aptariamos programų stambinimo galimybės, renkami duomenys, kad 
būtų galima pagerinti VDA studijų programų kokybę. Katedros skatina-
mos naudoti institucijos patvirtintus kokybės rodiklius, skirtus stebėti ir 
gerinti studijų programų lygį ir standartus visoje VDA. Toliau siekiama 
apsibrėžti ir patikslinti santykius tarp studentų sąjungos, akademinių 
grupių atstovų ir studentų atstovų Senate.

Atnaujinama personalo ugdymo programa, kad darbuotojai galėtų 
įgyvendinti savo profesinius siekius ir efektyviai dirbti kaitos sąlygomis.

VDA Studijų kokybės stebėsenos grupė, bendradarbiaudama su 
Senato studijų komitetu paruošė ir patvirtino Senate šiuos dokumentus:

Priėmimo į Vilniaus dailės akademijos pirmos pakopos studijas 
taisykles 2017 m.;

Priėmimo į antrosios pakopos studijas taisykles 2017 m.;
Priėmimo į doktorantūrą taisykles 2017 m.;
Priėmimo į laipsnio nesuteikiančias pedagogines studijas taisykles 

2017 m.;
Patobulinta VDA dėstytojų ir specialistų praktiniam studentų 

mokymui metinės ataskaitos/savianalizės, Kamieninių ir Šakinių 
padalinių metinės ataskaitos/savianalizės forma;

Atnaujintas leidinys „Studento atmintinė“;
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2017 m. Studijų mugėms naujai paruoštas informatyvus studijų 
programų aprašų rinkinys;

Parengtas ir patvirtintas Senate Vilniaus dailės akademijos I pakopos 
studijų baigiamojo darbo rengimo, įforminimo, gynimo organizavimo, 
vertinimo tvarkos aprašas.

Studijų kokybės stebėsenos grupės nariai nuolat konsultavo Studijų 
programų komitetų atstovus rašant Studijų programų aprašus, studijų 
programų savianalizės rašymo ir studijų kokybės klausimais.

VDA Studijų kokybės stebėsenos grupės parengta metinės ataskai-
tos/savianalizės forma buvo tobulinama atsižvelgiant į poreikį rinkti 
ir analizuoti studijų ir mokymosi visą gyvenimą rezultatus ir pokyčius. 
Dėstytojų savianalizės formose fiksuojami kiekybiniai duomenys, leidžia 
stebėti ir vertinti dėstymo, metodinio darbo, meninės veiklos (įskaitant 
studentų kūrybos pasiekimus), mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 
plėt ros, dalyvavimo VDA, Lietuvos ir tarptautinių projektų darbo 
grupėse, dalyvavimo dokumentų rengimo grupėse, kvalifikacijos 
tobulinimo, kitų profesinių veiklų rodiklius. Šiais metais kamieninių 
padalinių ataskaitos buvo papildytos grįžtamojo ryšio rodikliais. 
 Dėstytojų ir padalinių savianalizėse pateikiamas ir kokybinis veiklos 
įvertinimas, įvardinamos stiprybės, silpnybės, grėsmės ir galimybės.

Gruodžio 1 d. duomenimis VDA VF, KF, KlF, TF ir ASF studija-
vo 1573 studentai (2016 m. – 1635), jų tarpe – 1168 bakalaurai 
 (2016 m. –1210), 332 magistrantai (2016 m. – 352), 27 pedagogas 
(2016 m. – 31) ir 46 doktorantai (2016 m. – 42).

Nuo 2017 m. galima lyginti VDA veiklos pokyčius 2014–2017 m. 
pagal dėstytojų, šakinių ir kamieninių padalinių pateiktas ataskaitas. 
Šiuo metu VDA informacinėje studijų sistemoje patalpinti 
1985/2012/1731/1811 (A.01) dėstomų dalykų aprašai, 
403/307/272/277 (B.01) iš jų šiais metais buvo patobulinti. 
 Naujai  parengtos 341/301/178/216 (B.02) studijų priemonės ir 
4/7/0/3 (B.03) nuotolinių studijų dalykai. VDA dėstytojai suorganizavo 
111/250/407/399 (B.04) studentų kūrybą plėtojančius ir pristatančius 
renginius Lietuvoje ir užsienyje (simpoziumus, plenerus, konkursus, 
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muges). Įvyko 1522/1432/1516/1387 (C.01) dėstytojų kūrybinės 
veiklos pristatymai. 135/140/139/181 (C.02) dėstytojai dirbo meno 
veiklos ekspertų grupėse. Užfiksuoti 371/231/257/207 (C.03) studentų 
meninės ir mokslinės veiklos pasiekimai. Parašyta ir publikuota 
13/82/65/6 (D. H. S.) mokslo monografijų, mokslo studijų, teorinių 
sintetinių mokslo darbų. 32/43/22/47 (D. H. S.) mokslo straipsniai, 
knygų skyriai išspausdinti recenzuojamuose leidiniuose. Atlikti 
22/22/34/51 (D.01 + D.02) taikomieji ir užsakomieji tyrimai. 
 Skaityti 159/198/154/188 (D.03) pranešimai konferencijose Lietuvoje 
ir užsienyje. Fiksuoti 213/348/360/430 (D.04) dėstytojų dalyvavimai 
radijo ir televizijos laidose, populiarinant meną ir mokslą. Atliktos 
76/90/82/206 (D.05) konsultacijos socialiniams partneriams ir 
97/169/45/352 (D.06) studentams ne studijų proceso rėmuose. 
 Dėstytojai dalyvavo 170/183/155/213 (E.01 + E.02 + E.03) profesinės 
veiklos projektuose. 451/378/320/517 (F.01) dėstytojų tobulino savo 
profesinę kvalifikaciją. Įvyko 43/59/47/33 (F.02) stažuotės Lietuvoje 
ir užsienyje. 305/385/366/356 (G.01) dėstytojai dalyvavo įvairiose 
profesinės veiklos komisijose, darbo grupėse, komitetuose, tarybose. 
Organizuoti 306/294/254/246 (G.02) profesiniai renginiai (parodos, 
plenerai, konkursai, simpoziumai, mugės, ekspozicijos, koncertai, šou, 
susitikimai, šventiniai renginiai, festivaliai, ekskursijos, kt.). 
296/325/339/397 (G.04) dėstytojai yra tarptautinių ir Lietuvos asociaci-
jų ir sąjungų nariai. Įvyko 251/227/178/185 (G.05) bendradarbiavimo 
su mokslo ir švietimo institucijomis, regioninėmis valdymo struktūro-
mis, socialinių partnerių organizacijomis ir darbdaviais projektai. Atlikta 
15/3/4/15 (G.06) nacionalinių ir tarptautinių meno ir mokslo renginių 
ekspertavimų. 12/29/27/36 (G.07) akademinio personalo narių profesi-
nė veikla buvo įvertinta aukščiausiais apdovanojimais

Priimti IPS rodikliai yra nuolat aptariami ir tobulinami, atsižvelgiant 
į pagrindinis strateginius tikslus. Rodikliai ir jų indikatoriai yra atramos 
taškai analizuojant institucijos strateginių tikslų įgyvendinimą. 2017 m. 
VDA padaliniuose toliau sistemiškai renkami visų IPS rodiklių duome-
nys įtraukiant grįžtamojo ryšio sistemos rezultatus. Išsami savianalizių 
ir Grįžtamojo ryšio anketų analizė ir pokyčių planai teikiami Dekanų 
metinės veiklos ataskaitose.
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2.2. Stojamieji egzaminai

2017 metais VDA skelbė priėmimą į bakalauro (22 programos), 
vientisųjų studijų (1 programa), magistrantūros (21 programos), 
doktorantūros (3 programos, vykdomos ir meno aspirantūros 
 išlyginamosios studijos) ir profesines (1 programa) studijas.

Iš viso į bakalauro studijas įstojo 291 studentai: 224 valstybės 
finansuojami, 67 valstybės nefinansuojami.

Į magistro studijas buvo priimta 130 studentų: 110 valstybės 
finansuojami, 20 valstybės nefinansuojami.

Doktorantūros studijose pasipildė 9 studentais: meno doktorantai 
(5 valstybės finansuojami ir 2 valstybės nefinansuojami), taip pat 
2 valstybės finansuojami menotyros doktorantai.

Į pedagogikos studijas buvo priimta 12 studentų: 10 valstybės 
finansuojami ir 2 valstybės nefinansuojami.
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Priimtieji studijuoti pagal pirmajį pageidavimą 2017 m.
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Aukščiausias
Žemiausias

Priimtųjų į valstybės finansuojamas studijas 2017 m. konkursiniai balai
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Priimtųjų į mokamas studijas 2017 m. konkursiniai balai
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Meno krypčių grupės VF vietų pasiskirstymas tarp universitetų 2013-2017 m.
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Meno krypčių grupės VF vietų pasiskirstymas tarp universitetų 2017 m.
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Pirmoji pakopa (bakalauro studijos)

Jau devintus metus vykdomi stojamieji egzaminai pagal Geriausiai 
vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 m. 
tvarkos aprašą. Pastangos pakeisti 8 metus taikytą stojamųjų egzaminų 
tvarką davė rezultatus ir 2016 m. birželio 29 d. priimtas Lietuvos Res-
publikos Mokslo ir Studijų įstatymo Nr. XI-242 pakeitimo Įstatymas 
Nr. XII-2534 atvėrė galimybes skirti valstybės finansavimą menų 
studijoms pagal studijų programas arba specializacijas (77 str. 4 dalis)

Nuo 2017 m. Kultūros ir Švietimo ministerijų bendru siūlymu buvo 
numatytos kvotos VDA meno krypties programoms (išskyrus Architek-
tūros krypties programas). Šios kvotos buvo formuojamos atsižvelgiant 
į VDA paraišką ir valstybės užsakymo pagrindimą.

Vilniaus dailės akademija 2017 metais vykdė priėmimą į 22 baka-
lauro studijų programas dailės, dizaino, architektūros, menų studijų, 
fotografijos ir medijų meno, menotyros ir kultūros vadybos kryptyse. 

(Studijų ir mokslo programų registre įregistruotos VDA I pakopos programos 

pateikiamos 2 lentelė prieduose).
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K100 Architektūra
612K10001 Architektūra 4 152

612K10002 Urbanistinė 
architektūra 0 14

W100 Dailė

612W10002 Grafika 12 14 67

612W10001 Keramika 6 8 20

612W10013 Metalo menas 
ir juvelyrika 11 11 22

612W10003 Monumentalioji 
dailė 9 10 36

612W19001 Scenografija 6 5 23

612W10004 Skulptūra 7 4 4 10 17

612W10005 Stiklas 4 1 5

612W10006 Taikomoji grafika 7 6 55

612W10007 Taikomoji keramika 4 1 9

612W10008 Taikomoji tekstilė 4 5 15

612W10009 Tapyba 12 6 17 61

612W10010 Tekstilė 6 6 26

W200 Dizainas

612W20001 Dizainas 12 6 6 18 97

612W20002 Grafinis dizainas 14 7 7 28 243

612W20005 Interjero dizainas 14 7 7 31 204

612W20003 Kostiumo dizainas 12 4 10 61

W600 Fotografija ir 
medijos menas

612W60002 Animacija 6 8 30

612W60001 Fotografijos 
ir medijos menas 14 14 61

W900 Meno studijos 612W91001 Dailės ir interjero 
restauravimas 7 6 20

137 49 14 25

Viso architektūros krypčiai: 4 166

Viso dailės krypčiai : 102 94 356

Viso dizaino krypčiai: 96 87 605

Viso fotografijos ir medijos meno krypčiai (nuo 2017 m. Medijų 
menas): 20 22 91

Viso meno studijų krypčiai (nuo 2017 m. Meno objektų 
restauravimas): 7 6 20

Iš viso VDA: architektūros, dailės, dizaino, medijų meno, Meno 
objektų restauravimo kryptims: 225 213 1238
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Konkurencija į VDA yra nemaža, šiuo metu pagal devynis priorite-
tus, norą studijuoti VDA programose pareiškė daugiau nei 1000 
stojančiųjų. Pirmu prioritetu yra pareikšti 435 pageidavimų. Tai rodo, 
kad studijos VDA yra pageidaujamos ir populiarios. 

Šiais metais populiariausios ir didžiausio stojančiųjų pasirinkimo 
sulaukusios VDA studijų programos: Grafinis dizainas, Architektūra, 
Interjero dizainas, Grafika, Fotografija ir medijos menas (3 lentelė prieduose). 

Populiariausios VDA I pakopos programos 2017 m.
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Analizuojant 2017 m. stojamųjų egzaminų patirtį, džiugu, kad 
dauguma programų „prašoko“ pagrindinio priėmimo pirmą etapą, 
surinko rentabilias grupes, o kai kurios užpildė visas joms skirtas kvotas. 
Pirmą kartą šiemet pirmame etape taikomas rentabilios grupės reika-
lavimas (menuose – 4, menotyroje – 10, vadyboje – 15). Apmaudu, 
bet kelios programos šio barjero neįveikė. Todėl šiemet pirmą kartą 
turėjome organizuoti papildomą priėmimą pakartotinai vykdant stoja-
muosius egzaminus į Stiklo, Keramikos, Metalo meno, Skulptūros 
(VF, TF), Dizaino (TF), Interjero dizaino (KlF), Meno objektų 
restauravimo programas.

Papildomas priėmimas neteikė gerų rezultatų, mažai pritraukė naujų 
stojančiųjų, nedalyvavusių pagrindinėje egzaminų sesijoje, o ir dalyva-
vusiems joje nebuvo aiškiai iškomunikuotos naujos galimybės nesėkmės 
atveju pagrindiniame priėmime. Turbūt nebuvome pakankamai gerai 
pasirengę papildomo priėmimo organizavimui, o LAMA BPO informa-
cija buvo nepakankama.

Nerentabilios BA programos: Kultūros vadyba ir politika, Skulptūra 
(Kaunas), Taikomoji keramika (Kaunas), Kostiumo dizainas (Telšiai), 
Urbanistinė architektūra (Klaipėda).

Stojamųjų egzaminų metu buvo aptariama, kaip eigoje spręsti ne-
rentabilių programų klausimą – stambinti programas, kurti jungtines 
programas su kitais universitetais.

Taip pat nustatyta, kad išskirtinės užduotys atskiroms programų 
grupėms komplikuoja stojamųjų egzaminų eigą ir apsunkina papildomo 
etapo organizavimą. Todėl 2018 m. numatoma kartu su stojamųjų 
egzaminų užduotis koordinuojančiomis darbo grupėmis aptarti gali-
mybę užduotis suvienodinti.

Studijų programos vietų kvotos leido objektyviau reitinguoti stojan-
čiuosius grupėse.

Liko neaiškus 2017 m. stojančiųjų domėjimosi nuosmukis iki šiol 
buvusia populiaria „Metalo meno ir juvelyrikos“ programa. Ar tai pro-
gramos viešinimo problema, ar neteisingai žiniasklaidoje interpretuoja-
mi universitetų optimizavimo gandai?
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Aiškiai matomas 2016–2017 m. kylantis stojančiųjų domėjimasis 
Grafikos ir Taikomosios grafikos studijų programomis tiek Vilniuje, 
tiek Kaune ir vis mažesnis Skulptūros programų populiarumas. 
Šie  pastebėjimai bus pritaikyti planuojant kitų metų kvotas.

2017 m. daug jaunuolių aktyviai domėjosi stojamaisiais egzaminais 
į pradėtas vykdyti vientisųjų studijų architektūros programas. Šiuo atve-
ju konkursinį stojamąjį balas sudaromas iš šių brandos atestato dalykų: 
lietuvių kalbos, matematikos, trečio pasirinkto iš brandos atestato 
dalyko. Stojant į architektūros krypties studijų programas konkursinį 
balą sudaro: stojamojo egzamino perskaičiuoto įvertinimo, padauginto 
iš svertinio koeficiento 0,5, matematikos brandos egzamino arba meti-
nio (galutinio) perskaičiuoto įvertinimo, padauginto iš svertinio koefici-
ento 0,2, bet kurio dalyko, nesutampančios su kitais dalykais, brandos 
egzamino arba metinio (galutinio) perskaičiuoto įvertinimo, padauginto 
iš svertinio koeficiento 0,1, lietuvių k. ir literatūros brandos egzamino 
perskaičiuoto įvertinimo, padauginto iš svertinio koeficiento 0,2, san-
daugų suma. Taip pat pretenduojant į valstybės finansuojamą vietą, 
privalomas užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinis 
brandos egzaminas, išlaikytas ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Ben-
druosius Europos kalbų metmenis.

Stojantiems į Menų studijų programas – papildomi balai skiriami, 
vadovaujantis Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės 
sudarymo 2017 m. tvarkos aprašu.

2017 m. į visas VDA studijų programas egzaminas buvo organizuo-
jamas ir laikomas skirtingomis dienomis. Taip stojantiesiems buvo 
sudaromos plačios galimybės egzaminų sesijos metu laikyti egzaminą 
į visas norimas studijų programas.

Interviu su žiniasklaidos atstovais ne kartą buvo pabrėžiama, kad 
į Vilniaus dailės akademiją skatinami stoti tie, kurie svajoja tapti 
kūrybiškais šiuolaikinės visuomenės vizionieriais. VDA yra mokykla, 
kurioje siekiama išugdyti atsakingą, savarankišką, kūrybišką, kritiškai 
mąstančią ir drąsią asmenybę.
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Antroji pakopa (magistro studijos)

2017 m. gruodžio mėnesį VDA magistro studijose studijavo 
332  magistrantai. Magistro studijos yra finansuojamos atsižvelgiant 
į AM mokslo ir meno rezultatus ir pirmos pakopos absolventų skaičių. 
2017 m. VDA gavo 110 valstybės finansuojamų vietų (2016 m. – 114). 
Konkursas į VDA magistro studijas vyko vadovaujantis Senate patvirtin-
ta 2017 m. Priėmimo į VDA antros pakopos studijas tvarka. Konkur-
sinio balo sandara ir atrankos kriterijai suformuojami atsižvelgiant 
į stu dijų 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 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 
magistrantūros 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 pokal-
bio). Antrus metus taikant šią stojamųjų egzaminų į Architektūros 
magistrantūrą tvarką, išaugo stojančiųjų skaičius.

Drastiškai sumažinus valstybės finansavimą VDA magistro studijoms 
(2015 m. – 141 vieta, 2017 m. – 110 vietų) buvo kreiptasi į ŠMM dėl 
priėmimo į antrosios pakopos valstybės finansuojamas studijų vietas 
2017 m.

Deja, buvo gautas neigiamas atsakymas motyvuojant, kad finansa-
vimo sumažinimą magistro studijoms tiesiogiai įtakojo dėstytojų 
mokslo ir meno rezultatų, kuriuos vertina Lietuvos Mokslo taryba, 



49

sumažėjimas. Akivaizdu, kad toks finansavimo modelis neužtikrina 
magistro studijų nuoseklumo.

2017 m. konkurse į magistro studijas dalyvavo 185 (2016 m. – 180) 
stojančiųjų. Stojančiųjų tarpe vyravo VDA bakalauro studijų absolven-
tai. Daugiausiai kitų mokyklų absolventai stojo į Kultūros vadybos ir 
politikos (17 stojantieji iš VU, VGTU, VDU, LEU, KTU, LMTA, VK, 
VTDK ir ne LT AM). Į magistro studijas įstojo 110 vf ir 20 vnf . 
Dėl skirtingo stojamojo balo sandaros stojamųjų rezultatus galime 
lyginti krypčių arba programų grupėse. Pavyzdžiui, Dailės kryptyje 
aukščiausiu balu 39,86 įstojo į Tekstilės menas ir dizainas magistrantū-
ros programą, mažiausiu – 28,32 – į monumentaliosios dailės progra-
mą. Dizaino kryptyje aukščiausiu balu 39,48 įstojo į Vizualiųjų komuni-
kacijų dizaino programą (Vilniuje), mažiausiu balu – 36,94 – į Vizuali-
nio dizaino programą (Klaipėdoje). Įstojusių į Dailės istorijos ir teorijos 
programą aukščiausias balas buvo 30, mažiausias – 22. Įstojusių į Fo-
tografijos ir medijos meno programą aukščiausias balas buvo 38, 
mažiausias 31,3. Į architektūros krypties programas aukščiausias balas 
buvo 18,89, mažiausias – 16,54 (4 lentelė prieduose).

Mažėjantis konkursas į VDA magistro studijas skatina pergalvoti 
ASF studijų programų turinį, studijų metodus, studentų atrankos 
tvarką. Gausus magistro studijų nutraukimas įgalina spręsti studijuo-
jančių lūkesčių neatitikimo priežastis. Dauguma meno srities studentų 
nutraukia studijas dėl nepakankamų gebėjimų parašyti magistrantūros 
baigiamojo darbo teorinę dalį. Tai skatina daryti išvadą, kad bakalauro 
studijose studentams nebuvo suteikta pakankamai akademinio ir kū-
rybinio 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 papil-
domų išlyginamųjų studijų (Studijų ir mokslo programų registre įregistruotos 

VDA II pakopos programos pateikiamos 5 lentelėje prieduose).
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Trečioji pakopa (doktorantūra)

VDA Doktorantūros skyriuje 2017 m. sėkmingai apginti 7 meno 
doktorantūros dailės ir dizaino krypčių meno projektai ir viena 
 humanitarinių mokslų srities, menotyros krypties daktaro disertacija 
(17 lentelė prieduose).

Priimti 8 doktorantai į valstybės finansuojamas vietas: 3 – į menoty-
ros kryptį (iš jų vienas į LKTI), 3 – į dailės kryptį ir 2 – į dizaino kryptį.

Lietuvos mokslo tarybos skelbiamame papildomų doktorantūros 
vietų konkurse laimėtos 2 vietos į dailės krypties meno doktorantūros 
studijas ir 1 vieta į menotyros mokslo krypties doktorantūros studijas. 

2017 m. vyko nuo 2015 m. sausio mėnesio VDA kartu su kitais 
šešiais Europos universitetais pradėjo vykdyti tarptautinis tarpdiscipli-
ninis doktorantūros studijų projektas ArcInTex ETN finansuojamas 
iš Europos komisijos Marie Skłodowska-Curie fondo (programa 
„Horizontas 2020“). Pagal jį nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. į dizaino kryp-
ties meno doktorantūros nuolatines studijas buvo priimtos 2 doktoran-
tės: Justė Pečiulytė ir Sara Katarina Elisabet Lundberg. Tarptautinės 
doktorantūros projekte dalyvauja šios institucijos: universitetai – 
 University of Borås (Švedija, pagrindinis koordinatorius), Heriot-Wattt 
University (Jungtinė Karalystė), Royal College of Art (Jungtinė Karalys-
tė), Technische Universiteit Eindhoven (Nyderlandai), Universität der 
Künste Berlin (Vokietija), Vilnius dailės akademija (Lietuva); įmonės – 
Audėjas UAB (Lietuva), Haworth Tompkins London (Jungtinė Karalys-
tė), Heattherwick Studio London (Jungtinė Karalystė) AB Ludvig 
Svensson (Švedija), Philips Electronics Nederland B.V. (Nyderlandai).

ArcInTex ETN tarptautinių doktorantūros studijų tikslas – apjun-
giant architektūrą, tekstilę ir interaktyvų dizainą, stiprinti naujų formų 
tvaraus gyvenimo būdo pamatus, sukurti naują mokslinių ir meninių 
tyrimų bendruomenę, kuri praktikoje galėtų suvienyti akademinio bei 
verslo sektorių interesus ir toliau sėkmingai plėtotų dizaino vystymąsi 
Europoje.

2017 m. įvyko tarptautinis dailės ir dizaino krypčių meno doktoran-
tūros vertinimas: Doktorantūros skyrius pateikė Lietuvos mokslo 
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tarybai 2011–2016 m. šių krypčių studijų savianalizės suvestines, 
lapkričio 9 d. įvyko studijų proceso dalyvių susitikimas su ekspertų 
grupe. Gruodžio mėn. gautos preliminarios išvados.

2017 m. balandžio 26 – gegužės 14 d., VDA ekspozicijų salėse 
„Titanikas“ įvyko meno doktorantų kūrybos paroda „Darbalaukis“. 
Parodos kontekste gegužės 3–4 d. doktorantai pristatė savo tyrimus 
(Doktorantūros studentų kaita pateikta 15 lentelėje prieduose; Doktorantūros absolventų 

sąrašas – 16 lentelėje prieduose).
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Laipsnio nesuteikiančios studijos

2017 m. į VDA laipsnio nesuteikiančias pedagogines studijas įstojo 
10 valstybės finansuojamų ir 2 valstybės nefinansuojami studentai 
(stojamuosiuose egzaminuose dalyvavo 16 stojančiųjų), konkursinio 
stojimo aukščiausias balas buvo 9,54, žemiausias balas – 7,32 
 (Studijų ir mokslo programų registre įregistruotos VDA laipsnio nesuteikiančios 

programos pateikiamos 6 lentelėje prieduose).
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 (7 lentelė prieduose).

Profesinių studijų studentų dinamika 2013-2017 m.
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2.3. Studijų tarptautiškumas

Tarptautinių ryšių skyrius (TRS) skleidžia informaciją VDA 
 bendruomenei apie galimybes studijuoti, atlikti praktiką, dėstyti 
bei  stažuotis užsienyje, rasti partnerius tarptautiniam akademiniam 
bendradar biavimui, koordinuoja VDA dalyvavimą Erasmus+, Nordplus, 
valsty binių stipendijų programose, skirtose aukštojo mokslo tarptautiš-
kumo ir kokybės užtikrinimui, studentų, dėstytojų ir kito personalo 
mobilumo skatinimui, daugiašaliam aukštojo mokslo institucijų ben-
dradarbiavimui tarpusavyje ir su verslo įmonėmis.

TRS skelbia ir įgyvendina viešus Erasmus + ir Nordplus studijų 
(vasario mėn.), praktikų (balandžio mėn.) ir personalo mobilumo 
(spalio mėn.) konkursus VDA, vykdo tarpinius ir galutinius statistinius 
bei finansinius atsiskaitymus už akademiniam mobilumui skirtas lėšas 
iš Europos Komisijos, LR valstybės biudžeto, ESFA, sistemingai 
atnaujina VDA interneto puslapį (lietuvių, anglų kalba), skirtą tarptau-
tiniam mobilumui bei užsieniečių priėmimui į nuolatines studijas 
(anglų kalba). 2017 m. TRS atsiskaitė Švietimo mainų paramos fondui 
už sklandų 2016–2017 m. m Erasmus+ programos įgyvendinimą bei 
visų gautų lėšų (iš valstybės biudžeto – 38 954 Eur, iš Europos komisi-
jos – 123 230 Eur ir 11 070 Eur, iš ESF – 17 530 Eur) panaudojimą.

2017 m. teigiamai buvo įvertinta TRS teikta Erasmus + paraiška 
2 m. mobilumo projektui tarp programos šalių ir šalių partnerių ir gau  ta 
47 705 Eur dotacija studentų ir dėstytojų mobilumui 2017–2019 m. 
su Musashino meno universitetu Japonijoje, Monterrey Universitetu 
Meksikoje, Bezalel dailės ir dizaino akademija Izraelyje, Juodkalnijos 
Universiteto Cetinje dailės fakultetu.

Per Švietimo mainų paramos fondo vykdomą „Paramos užsienie-
čiams dėstytojams, atvykusiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklo-
se“ programą buvo gautas finansavimas (15 048 Eur) 7 kviestinų 
dėstytojų ir/ar pasaulinio lygio menininkų (Damien Tran, Marion 
Jdanoff, Jean Baptise Levee, Esa Ojala, Krista Leesi, Thomas Castro, 
Gainluca Camillini) vizitams VDA Vilniaus ir Kauno fakultetuose 
2017–2018 m.
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VDA dalyvavimas Nordplus programoje
2017 m. vasario 15–17 d. TRS kartu su Dizaino inovacijų centru 

organizavo Nordplus/Cirrus tinklo metinę konferenciją VDA, kurioje 
dalyvavo 69 dėstytojai ir darbuotojai iš 15 Šiaurės ir Baltijos šalių 
aukštųjų dizaino mokyklų. 2017 m. spalio 19–21 d. dalyvauta metinėje 
Nordplus/KUNO tinklo konferencijoje, vykusioje Geteborgo universite-
to Valand dailės akademijoje Švedijoje (rektorius prof. A. Klimas, doc. 
K. Bogdanas, prof. H. B. Andersen, doc. I. Skauronė, doc. M. Marce-
lionytė-Paliukė, E. Grudzinskaitė).

VDA aktyviai dalyvavo Nordplus Cirrus ir KUNO tinklų veiklose, 
ypač organizuodama „Express mobility“ vienos savaitės kūrybines 
dirbtuves Klaipėdos (3), Kauno (1) ir Vilniaus (4) fakultetuose į kurias 
pakvietė 30 užsienio studentų iš Šiaurės ir Baltijos šalių akademijų. Taip 
pat nemažai VDA dėstytojų (17) vyko dėstyti per Nordplus programą.

Tarpininkaujant TRS 2017 m. į BA nuolatines studijas buvo priimti 
4 studentai iš Sirijos (1), Baltarusijos (1), Ukrainos (1) ir Rusijos (1) 
ir 9 studentai iš Suomijos (1), Austrijos (1), Estijos (1), Kroatijos (1), 
Slovakijos (1), Rumunijos (1), Ukrainos (2) ir Baltarusijos (1) į MA 
nuolatines studijas. 2 studentai iš Ukrainos laimėjo LR paramą stipen-
dijai ir išmokai visai MA studijų VDA kainai padengti.

VDA studijos menų miestelyje Paryžiuje užimtumas
2017 m. VDA studijoje Paryžiaus menų miestelyje rezidavo meni-

ninkai, dizaineriai ir mokslininkai: Auridas Gajauskas, a. a. Audrius 
Mickevičius, Aleksandras Vozbinas, Gitenis Umbrasas, Augusta Sofija 
Rudzikaitė, Adomas Butrimas, Meda Norbutaitė, Raimundas Baniko-
nis, Jolanta Talaikytė, Klaudijus Pūdymas, Asta Grigaitytė.
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Studentų ir dėstytojų judumas (Erasmus+, Nordplus)

VDA sėkmingai vykdo Erasmus+ programos finansuojamas veiklas 
su 165 užsienio aukštosiomis dailės, dizaino ir architektūros mokyk-
lomis, o Nordplus – akademinius mainus su 17 KUNO ir 17 Cirrus 
tinklams priklausančių Šiaurės ir Baltijos šalių aukštųjų meno ir dizaino 
mokyklų.

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;
• ENCATC – tarptautinis kultūros administratorius/vadybininkus 

rengiančių centrų tinklas.
(2013–2017 m. studentų ir personalo mobilumas pateiktas 13–14 lentelėse prieduose).
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Studentų mobilumas studijoms / praktikai (Erasmus + Nordplus) 
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2.4. Studijų kokybės vadyba ir jos stebėsena

Studijų programų atnaujinimas, akreditacija

Siekiant sustiprinti integralų studijų kokybės supratimą, užtikrinti 
platų kokybę kuriančių ir užtikrinančių ratą, atnaujinti esamą studijų 
kokybės sampratą (pvz., studijų orientaciją į rezultatus), 2017 m. 
VDA buvo vykdomas Europos aukštojo mokslo erdvės (EAME) studijų 
kokybės užtikrinimo standartų ir gairių (ESG 2015) įgyvendinimas. 
Vadovautasi ESG 2015 principais: aukštosios mokyklos pačios turi 
didžiausią atsakomybę už studijų kokybės procesus ir kokybės užtik   ri-
nimą; studijų kokybė atspindi/reaguoja į aukštojo mokslo sistemų, 
institucijų, programų ir studentų įvairovę; studijų kokybė apima 
ir  kuria studijų kokybės kultūros plėtrą.

Siekta:
• stiprinti studijų aplinkos ir tyrimų bei inovacijų ryšius,
• taikyti ESG 2015 visoms studijų programoms (nežiūrint jų vykdy-

mo formos ar vietos),
• atsižvelgti į studentų ir kitų socialinių dalininkų, taip pat visuome-

nės poreikius ir lūkesčius,
• stiprinti visus studijų kokybę užtikrinančius procesus,
• vykdyti VDA studijų kokybei palankų kokybės kultūros kūrimo 

darbą (pvz., įtraukiant daugiau studentų, atsižvelgiant į jų pasiūlymus),
• vykdyti studijas, orientuotas į studentą.

Studijų kokybės skyriaus (toliau – SKS) veiklos, siekiant ESG 2015 
standartų, skirtų vidiniam studijų kokybės puoselėjimui (enhancement) 
ir užtikrinimui (assurance):

VDA SKS tęsė bendradarbiavimą su dviem europiniais tinklais, 
vienijančiais aukštųjų meno mokyklų veiklas studijų kokybės tobulinimo 
srityje: qARTed tinkle (Norvegijos, Švedijos, Suomijos, Danijos, Estijos 
ir kt. šalių aukštosios meno mokyklos), taip pat qARTs tinkle (Olandija, 
Anglija, Airija, Suomija ir kt. šalių aukštosios meno mokyklos); 
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 dalyvauta Londone (2017 03 08-10) ir Hagoje (2017 12 04-06) 
vykusiuose renginiuose. Numatyta tinklų veiklos strategija metams, 
detalizuoti šalių įsipareigojimai, kurtos dvi paraiškos Strateginių 
partnerysčių projektų finansavimo konkursui..

SKS darbuotojos dalyvavo studijų kokybę bei jos užtikrinimo 
problematiką analizuojančiuose seminaruose ir konferencijose, 
pvz., „Studijų programų tobulinimas studentų teikiamo grįžtamojo 
ryšio pagrindu“, 2017 06 13 (R. Masionienė), „Development of 
student centered learning, teaching and assessment within Bologna 
learning network (LOAF)“ Workshops I and II, Vilnius 2017 05 22-23 
ir 2017 11 10 (V. Gražienė); dalyvavo tarptautiniame instituciniame 
SKVC veiklos vertinime – pokalbiuose su ENQA ekspertais 2017 02 23 
(V. Gražienė); ELIA EQ-Arts Expert Training konkurse ir 2018 m. 
sausio mėn. bus dalyvaujama mokymuose (V. Gražienė).

Studijų programų valdymo srityje 2017 m. savianalizių suvestinių 
rengimo procese teiktos konsultacijos studijų programų komitetams 
padaliniuose. Koordinuotos studijų programų vertinimo procedūros – 
studijų programų vertinimo komisijų vizitai VDA.

Vykdant studijų kokybės stebėseną, VDA fakultetuose 2017 m. vyko 
administracijos, dėstytojų ir studentų pokalbiai, susitikimai, studentų 
apklausos ir diskusijos. Dalyvauta Senato studijų grupės darbe, daly-
vauta Rektorato, Senato, fakultetų, katedrų posėdžiuose.

Studijų kokybės skyriuje dirbo dr. doc. Vitalija Gražienė (studijų 
kokybės skyriaus vadovė), dr. R. Vaičiulė (studijų kokybės koordinatorė 
Klaipėdos fakultete) ir R. Masionienė (vyr. specialistė studijų kokybei 
Kauno fakultete).

Studijų kokybės koordinatorės fakultetuose rinko duomenis apie 
studijų kokybę, absolventų įsidarbinimą, koordinavo katedrų paraiškų 
teikimą ŠMPF dėl paramos kviestiniams dėstytojams iš užsienio, 
atvykstantiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose, koordinavo 
studijų programų komitetų atnaujinimo, jungtinių studijų programų 
komitetų sukūrimo procesus, kūrė veiklos planus ir įgyvendino juos, 
 viešinant studijų programas ir siekiant pritraukti būsimuosius studentus 
(lankėsi mokyklose, dalyvavo organizuojamose karjerų dienose, 
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 konferencijose), rengė dokumentus, reikšmingus studijų kokybei 
(pvz., VDA Klaipėdos fakulteto „Metodiniai nurodymai baigiamųjų 
darbų rengimui“, „Profesinės praktikos darbo programa“ (kartu 
su dokumentų paketu).

Siekiant ESG 2015 nuostatų įgyvendinimo, bendradarbiaujant 
su SKVC ir VDA leidykla, inicijuotas ESG 2015 lietuviškos versijos 
teksto redagavimas ir maketavimas bei viešinimas VDA internetiniame 
puslapyje (http://www.vda.lt/lt/apie-vda/studiju-kokybe/dokumentai).

SKS veiklos, siekiant ESG 2015 standartų, skirtų išoriniam studijų 
kokybės užtikrinimui

Ruošiantis studijų programų išoriniam vertinimui, VDA fakultetuose 
organizuoti susitikimai su studijų programų komitetais, studentais, 
dėstytojais, absolventais, socialiniais partneriais, parengta vaizdinė 
medžiaga, pristatymai, susitikimų metu ji pristatyta, organizuotos 
diskusijos.

2017 buvo vertinamos Meno studijų ir Dailės studijų krypčių prog-
ramos (taip pat gautos pažymos dėl Vadybos studijų krypties programų 
vertinimo):

1. Dailės ir interjero restauravimas BA (Vilnius)
2. Grafika BA (Vilnius)
3. Monumentalioji dailė BA (Vilnius)
4. Scenografija BA (Vilnius)
5. Skulptūra BA (Vilnius)
6. Tekstilė BA (Vilnius)
7. Tapyba BA (Vilnius)
8. Skulptūra BA (Kaunas)
9. Taikomoji grafika BA (Kaunas)
10. Taikomoji keramika BA (Kaunas)
11. Taikomoji tekstilė BA (Kaunas)
12. Skulptūra BA (Telšiai)
13. Dailės ir interjero restauravimas MA (Vilnius)
14. Tekstilė MA (Vilnius)
15. Tapyba MA (Vilnius)
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16. Skulptūra MA (Vilnius)
17. Scenografija MA (Vilnius)
18. Taikomoji grafika MA (Kaunas)
19. Taikomoji keramika MA (Kaunas)
20. Taikomoji tekstilė MA (Kaunas)

19 iš 20 arba 95 % Dailės ir Meno studijų krypties programų 
įvertinta puikiai ir akredituota 6 metams (Skulptūra BA Kauno 
 fakultete – 3 metams).

Ekspertinio vertinimo rekomendacijų analizė atskleidžia, kad VDA 
studijų programose siekiama ambicingų tikslų, kad yra akcentuojamas 
šiuolaikinis menas, kad santykis tarp tradicijos ir šiuolaikiškumo yra 
tinkamas, kad lanksčiai, laviruojama tarp meno ir industrijos, kad 
siekiama tarpdiscipliniškumo, kad metodinės-pedagoginės nuostatos – 
savarankiškas mokymasis ir atsakomybė – yra tinkamos, kad ugdomi 
ne tik studentų įgūdžiai, bet ir bendrieji gebėjimai, kad studentų darbų 
kokybė yra puiki, kad jie eksperimentuoja, kad studentai vedamo nuo 
įgūdžių link individualaus tyrimo ir eksperimentavimo, kad baigiamuo-
siuose darbuose yra ir analitinio, ir praktinės raiškos teksto, kad progra-
mos geba adaptuotis prie rinkos poreikių, kad nuolat atnaujinama 
programų sandara, pakankamai pasirenkamųjų dalykų, kad vyksta 
sistemiškas personalo ugdymas, kad akademinė ir socialinė parama 
studentams yra pakankama, kad studijų kokybė suprantama kaip 
efektyvus savikritikos principų įgyvendinimo įrankis, kad studijų 
kokybės užtikrinimo sistema funkcionuoja labai gerai, kad bendradar-
biavimo su socialiniai partneriais kokybė yra tinkama, kad įsibėgėja 
Studijų programų komitetų veikla, kad duomenys ir informacija 
renkami periodiškai ir tinkamai, o absolventų karjeros įspūdingos ir kt.

Ekspertų rekomendacijose vis dėlto pastebima, kad atskiros progra-
mos turi išryškinti savo raidos vizijas ir strategijas, siekti dar ryškiau 
atskirti I ir II pakopas, turėtų būti skatinami kooperatyvūs, socialiai 
angažuoti, kontekstinį mąstymą atspindintys projektai ir kt.

Pasibaigus šių programų išorinio vertinimo ir akreditacijos proce-
sams, atliktas išorinio vertinimo išvadų viešinimas VDA puslapyje 
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ir fakultetuose, o vadovaujantis SKVC raštu Nr.S-1287 (2016-05-18) 
Dėl paskesnės veiklos vykdymo, vertintos studijų programos (akredituotos 
3 metams) kūrė programų tobulinimo, atsižvelgiant į ekspertų reko-
mendacijas, gaires; jos paviešintos.

Apibendrinant Studijų kokybės diegimo veiklas ir siekius, vertėtų 
prisiminti Aristotelio mintį: „Kokybė nėra veiksmas. Kokybė yra įprotis“.
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2.5. Mokymasis visą gyvenimą

Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla

Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla vykdo studijas, 
neformalaus švietimo užsiėmimus ir kitą edukacinę veiklą, įgyvendinant 
Mokymosi visą gyvenimą strategiją.

ADDAM 2017 m. Papildomo ugdymo užsiėmimuose mokėsi 
423 asmenys, Meno terapijos – 33, Pedagoginėse studijose – 39, 
iš viso ADDAM mokėsi, studijavo 495 asmenys. Dirbo 71 dėstytojas, 
54 mokytojai iš 14 mokyklų padėjo atlikti pedagogines praktikas.

ADDA mokykla išsilaiko iš savo gaunamų lėšų. Pagal mokyklos 
nuostatus 75 proc. visų gautų lėšų atitenka dirbantiems joje dėstytojams 
(dėstytojai dirba darbo dienomis vakarais, šeštadieniais ir sekmadie-
niais), 5 proc. atitenka VDA, 20 proc. lieka ADDAM administravimui, 
reklamai, komandiruotėms ir naujiems projektams. 

ADDAM 2017 m. gavo įmokų 49 345,98 Eur, iš jų 2467,30 Eur 
(5%) liko VDA, 37 009,49 Eur (75%), pagal nuostatus, buvo išmokėti 
atlygiai dėstytojams (sumokant visus mokesčius), 9869,20 Eur panau-
dota aptarnaujančio personalo atlygiams (sumokant visus mokesčius) 
ir ADDAM prekėms (komandiruotėms, projektams, baldų pirkimui, 
technikos priežiūrai ir kanceliarinėms prekėms). ADDAM yra parūpi-
nusi nemokamas pedagogines praktikas Vokietijoje ir Lenkijoje, kurių 
vertė 3421 Eur. Dailės edukacinio centro finansai skirstomi ir naudoja-
mi pagal bendrąją VDA tvarką.

2017 m. ADDAM buvo parašytos ir pradėtos vykdyti 7 naujos 
papildomo ugdymo užsiėmimų programos (Vientisųjų studijų progra-
ma Architektūra, Dailės užsiėmimai 10–15 metų vaikams, Dailės 
užsiėmimai suaugusiems, VDA Edukacija vaikams, Vaikų vasaros 
stovykla „Braškė“, Mezgimo kursai suaugusiems, Scenarijus/Kadruotė/
Foto-animacinė vizualizacija). Su VDA globojama Vilniaus Tuskulėnų 
gimnazija vykdomos kultūrinės ir edukacinės veiklos, gimnazijoje 
vyko 2 posėdžiai su dailės ir technologijų mokytojais ir 1 posėdis VDA, 
suorganizuotos 2 ekskursijos po VDA ir 4 kūrybinės dirbtuvės 
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(iš viso dalyvavo 69 vaikai). Parengtas veiklų planas 2018 m. Parengta 
ir pasirašyta sutartis su Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija, 
29 vaikams buvo vesta ekskursija po VDA. ADDAM vykdomos pedago-
ginės praktikos (Lietuvoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Islandijoje, Prancūzi-
joje) parengtoje Pedagogikos krypties studijų laipsnio nesuteikiančioje 
programoje, 2017 m. kitose užsienio aukštosiose mokyklose dėstė, 
stažavosi, dalyvavo projektuose, pranešimus konferencijose skaitė, 
dalyvavo tarptautinių profesinių asociacijų veikloje dauguma programos 
dėstytojų, vykdomi neformalaus švietimo užsiėmimai. Prie VDA Dailės 
edukacinio centro VDA Senato 2016-04-20 nutarimu Nr. S-2016-3 
toliau veikė Dėstytojų klubas, kurio pagrindinis tikslas yra tobulinti 
VDA dėstytojų pedagoginę kompetenciją. Organizuoti 4 renginiai, 
kurių metu analizuoti atnaujinami studijų programų tikslai, rezultatai, 
programų sandara, eiga, vadyba. Įvyko paskaita-diskusija apie bendruo-
menės psichikos sveikatos puoselėjimą, klube viešėjo ir su dėstytojais 
diskutavo Dorine Hulshof – Creative Problem Solving; Teija Loytonen – 
Higher Education and Pedagogy of Arts, Julijonas Urbonas – Torontas, 
Niujorkas, Čikaga ir Tel Avivas: nuo mirties estetikos iki daiktiškojo mąsty-
mo, Rasa Bartkutė – Koučingo principų praktinis taikymas darbe su 
studentais. 2016 m. DEC aktyviai įsijungė į tarptautinių tinklų, vieni-
jančių Europos aukštąsias meno mokyklas, veiklą (pvz., EDDA tinklas); 
ši veikla bus naudinga ir Pedagoginių studijų programos, ir kitų VDA 
studijų programų komandoms: prasidėjo studentų, dėstytojų, praktikų 
vadovų, mentorių mobilumas (stažuotės, praktikos, vizitai, konferenci-
jos). ADDAM nuomoja patalpas ir vykdo papildomo ugdymo užsiėmi-
mus (parengiamieji kursai, viso amžiaus studijos) konsultuoja mokinius 
dėl stojimo į VDA ir kitas menų mokyklas Visagino mieste, rengia 
ADDAM mokinių ir DEC studentų darbų parodas, kurios yra išveža-
mos į užsienį (Lenkiją ir Vokietiją). Meno terapijos kvalifikacijos tobuli-
nimo programa 2017 m. buvo tęsiama nuo 2011 m., ištęstine forma 
vykdomi kvalifikacijos tobulinimo kursai „Meno terapija: meno terapijos 
metodų taikymas sveikatos priežiūros sistemoje“. Meno terapijos koncep-
ciją parengė Nijolė Goštautaitė-Midttun, Eglė Ganda Bogdanienė. 
Programoje 2017 m. mokėsi 13 kursų dalyvių, įstojusių 2017 m., 
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ir 18 dalyvių, įstojusių 2015 m., vėliau prisijungė 2 dalyvės iš ankstesnio 
kurso, kurios laikinai buvo sustabdžiusios studijas, iš viso 33 kursų daly-
viai. 2017 m. egzaminus išlaikė ir baigimo pažymėjimus gavo 20 meno 
terapijos kursų dalyvių. 2017 m. aktyviai bendradarbiauta su socialiniais 
partneriais – Všį Psichikos sveikatos iniciatyva, Vilniaus miesto psichikos 
sveikatos centru, klubu „13 ir Ko“. Nijolė Goštautaitė-Midttun sukūrė 
ir įgyvendino VDA Psichikos sveikatos stiprinimo programą, tai yra 
psichologinė pagalba, kur konsultuojami VDA studentai (susitikimų 
metu, el.paštu ir telefonu). 

2016 m. parengta ir Rektorate patvirtinta Vilniaus dailės akademijos 
psichikos sveikatos stiprinimo programa, kuri 2017 m. buvo vykdoma 
per ADDA mokyklą.

Programos įgyvendinimo modelis:
Programą vykdo ADDAM, bendradarbiaudama su socialiniu 

partneriu Všį „Psichikos sveikatos iniciatyva“. Programai vadovauja 
Nijolė Goštautaitė-Midttun (įmonės VšĮ „Psichikos sveikatos inicia-
tyva“ vadovė).

2017 m. kovo 13 d. vyko užsiėmimas, paskaita su studentais 
 (http:// vda.lt/lt/naujienos/kategorija3/susitikimas-su-sveikatos-psicho-
loge-nijole-gostautaite-midttun), 2017 rugsėjo 21 d. įvadinėje sesijoje 
paskaita-kūrybinės dirbtuvės pirmakursiams (http://www.vda.lt/lt/
naujienos/kategorija3/ivadine-sesija-vilniaus-fakulteto-pirmakursiams). 
Įvadinėje sesijoje sukurti studentų darbai apjungti į bendrą kūrinį, 
eksponuotą pirmakursių parodoje „Pastebiu. Pasistiprinu. Dalinuosi“ 
(Ieva Babi laitė ir Nijolė Goštautaitė-Midttun, I kurso VDA studentai). 
2017 m. gruodžio 13 d. vyko paskaita-užsiėmimas studentams 
 (https:// www.facebook.com/Vilniaus-dail%C4%97s-akademijos-
Student%C5%B3-atstovyb%C4%97-VDA-SA-165586363597400/). 
2017 m. lapkričio 28 d. vyko paskaita Tapybos katedros dėstytojams 
ir studentams „Psichikos sveikata ir krizės“ (N. Goštautaitė-Midttun). 

Administracija ir dėstytojai buvo gyvai ir telefonu konsultuoti 
dėl krizinių situacijų, susijusių su savižudybe, konfliktais su kolegomis 
ir studentais (6 atvejai). 8 studentai buvo individualiai konsultuoti 
dėl psichikos sveikatos, studijų metu kilusių problemų, 4 nukreipti 
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į psichikos sveikatos priežiūros įstaigas pagalbai. Studentams sudarytos 
galimybės dalyvauti tarpdiciplininiuose projektuose „Smegenų pažini-
mo savaitė“, „Atviros psichiatrijos mėnuo“. 

Dailės edukacinis centras

DEC veiklos kryptys: studijų vykdymas, neformalaus švietimo 
užsiėmimai, VDA dėstytojų pedagoginės kompetencijos tobulinimas, 
įgyvendinant VDA Mokymosi visą gyvenimą strategiją ir tarptautinių 
ryšių ir projektinių sumanymų plėtojimas.

DEC 2017 m. buvo tęsiama nuo 2012 m. vykdoma akredituota 
laipsnio nesuteikianti studijų programa Pedagoginės studijos (2015 m. 
akredituota 6 metams (SKVC pažyma dėl vykdomos studijų programos 
išorinio vertinimo, 2015.07.09; Nr. SV5-70). Pedagoginių studijų prog-
ramos 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 dailės 
ir technologijų dalykų mokytojais ir atlikti su pedagogine veikla susi-
jusias funkcijas įvairių tipų bendrojo lavinimo pradinėse, pagrindinėse 
ir vidurinėse mokyklose, taip pat dirbti pagal neformaliojo ugdymo 
programas.

Programoje 2017 m. studijavo 39 studentai (21 valstybės finansuoja-
mos vietos): 2016 m. įstoję ir studijas tęsiantys 13 studentų ir 2017 m. 
į programą įstojusių 23 studentai (iš jų 6 grįžo studijuoti, 19 nutraukė 
studijas ir 5 išėjo akademinių atostogų). 2017 m. baigiamuosius projek-
tus apgynė ir pedagoginę kvalifikaciją įgijo 13 studentų (2 pertraukė 
studijas).

2017 m. sistemingai siekta užtikrinti studijų programos Pedagoginės 
studijos kokybę: programa imta vykdyti nuolatine (sesijine) forma, atnau-
jintas studijų planas, koordinuotas personalo – dėstytojų, praktikų vado-
vų, mentorių – kvalifikacijos kėlimas, praktikų organizavimo strategija, 
kuriami būtini studijų kokybės užtikrinimui dokumentai, užtikrintos 
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galimybės naujų tarptautinių praktikų atlikimui, sustiprinta programos 
dėstytojų atsakomybė už praktikas atliekančių studentų kompetencijas 
(tutorystė).

2017 m. organizuojant pedagogines praktikas, aktyviai remtasi 
socialinių dalininkų patirtimi. Bendradarbiauta remiantis 27-imis 
 2012–2016 m. pasirašytomis sutartimis, 2017 m. pasirašytos 2 naujos 
 sutartys.

2017 m. kitose užsienio aukštosiose mokyklose dėstė, stažavosi, 
dalyvavo projektuose, pranešimus konferencijose skaitė, dalyvavo 
tarptautinių profesinių asociacijų veikloje dauguma programos dėsty-
tojų. Dėstytojų judumas, įvairi tarptautinė veikla susijusi su dėstomo 
dalyko specifika, dėstytojų akademinių interesų kryptimi.
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2.6. Dizaino inovacijų centras

VDA Dizaino inovacijų centras (toliau – DIC) yra akademijos 
padalinys, atsakingas už mokslo ir verslo bendradarbiavimą. DIC siekia 
į studijų ir mokslo procesą įtraukti praktinį žinių taikymą, ieško galimy-
bių VDA sukurtų produktų ir technologijų komercinimui, skatina moks-
linės tiriamosios ir eksperimentinės plėtros (MTEP) projektus ir yra 
atsakingas už VDA sukurtą intelektinę nuosavybę.

DIC funkcijos:
• skatinti bendradarbiavimą tarp VDA ir verslo bei mokslo struktūrų;
• kurti sąlygas jauniems dizaineriams įsitvirtinti dizaino rinkoje;
• plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą tarp panašių institucijų;
• prisidėti prie Lietuvos dizaino politikos formavimo;
• kaupti bei platinti specializuotą dizaino informaciją; 
• skatinti dizaino inovacijų plėtrą.

VDA DIC veiklos 2017 metais
Vasario 15–17 d. kartu su Tarptautinių ryšių skyriumi organizavo 

Šiaurės ir Baltijos šalių regiono aukštųjų dizaino mokyklų tinklo 
CIRRUS narių susitikimą, kuriame dalyvavo 64 dizaino edukacijos 
specialistai iš 18 institucijų.

Vasario 15 – kovo 5 d. organizavo dizaino inovacijų parodą „Akade-
mija+“. Parodoje buvo pristatomi mokslo ir verslo bendradarbiavimo 
pavyzdžiai dizaino tyrimų srityje, sukurti visų VDA fakultetų – Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos ir Telšių – programų vadovų, dėstytojų, tyrėjų, 
studentų ir neseniai studijas baigusių dizainerių. Parodą aplankė apie 
900 lankytojų. Parodoje dalyvavo dizaineriai: Rapolas Gražys, Ignas 
Survila, Julijonas Urbonas, Moses Kang, Julius Bučelis, Marija Puipai-
tė, Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė, Benas Staškauskas, Saulius 
Juozas Jarašius, Andrius Žemaitis, Jonas Venckūnas, Denis Orle-
nok, Deividas Juozulynas, Rūta Mickienė; verslo įmonės: Dee-
per,  CityBirds, Lava Drops, UAB Projectus Loti , UAB ACME Euro-
pe, UAB Terekas, UAB Rubedo sistemos, UAB Elinta, LigoWa-
ve, UAB Aedilis, UAB Elseta, Centre for Art and Media Karlsruhe 
(ZKM), UAB Neaustima, Pančiakos.
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Kovo 23 – 31 d. kartu su Nacionaline kūrybinių ir kultūrinių 
industrijų asociacija bei advokatų kontora „Tark Grunte Sutkiene“ 
surengti seminarai „Intelektinė nuosavybė: elementarioji higiena 
kūrėjams” Vilniuje, Kaune, Telšiuose ir Klaipėdoje. Seminarų temos 
ir pranešėjai: „Ką kūrėjams reikia žinoti apie intelektinę nuosavybę?” 
(pranešėja – advokatų kontoros „Tark Grunte Sutkiene“ vyresnioji 
teisininkė, intelektinės nuosavybės ekspertė Indrė Barauskienė), 
 „Mokestiniai intelektinės nuosavybės aspektai” (pranešėjas – advokatų 
kontoros „Tark Grunte Sutkiene“ vyresnysis teisininkas, mokesčių 
ekspertas Dainius Daugirda), „Intelektinė nuosavybė mokslo įstaigose” 
(pranešėjas – VDA DIC direktorius Marius Urbanavičius). 4 semina-
ruose dalyvavo 167 dalyviai.

Balandžio 19 d. VDA Senato posėdyje 2017-04-19 Nr. S-2017-2 
 nutarimu Nr. S-2017-2/15 patvirtintas DIC parengtas VDA projektų 
valdymo tvarkos aprašas.

Gegužės 5 d. pateikta paraiška „Vilniaus dailės akademijos Dizaino 
inovacijų centro veiklos plėtra“ pagal priemonę „Kompetencijų centrų 
ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ 
DIC plėtrai (700 000 Eur negrąžinamajai subsidijai iš Europos Sąjun-
gos struktūrinių fondų). 2017-12-05 paraiška buvo įvertinta teigiamai.

Gegužės 31 d. kartu su Telšių fakultetu organizavo asociacijos 
„Lietuvos mediena“ visuotinį narių susirinkimą VDA Taikomųjų kul-
tūros paveldo tyrimų ir konservavimo centre, kuriame buvo pristatyti 
Telšių fakulteto mokslo ir verslo bendradarbiavimo projektai. Meno 
ir dizaino laboratorijų direktorei Ilonai Jokimienei įteiktas „Lietuvos 
medienos“ garbės ženklas.

Birželio 14 d. VDA DIC direktorius Marius Urbanavičius ir Meno 
ir dizaino laboratorijų direktorė Ilona Jokimienė kartu su darbuotojais 
vizito į įmonę „Vilniaus baldai“ metu aptarė galimas bendradarbiavimo 
galimybes.

Birželio mėnesį septintą kartą organizavo kasmetinį konkursą 
„Jaunojo dizainerio prizas“. Sulaukta 64 paraiškų. Konkurso biudžetas 
sudarė 21 000 Eur: 8 000 Eur parama iš Kultūros rėmimo fondo; 
5 000 Eur – iš Švietimo ir mokslo ministerijos; 3 000 Eur – iš Vilniaus 
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miesto savivaldybės. Konkurso komisija eksponavimui parodoje atrinko 
16 darbų. 2017-06-16 „Kultūros nakties“ metu atidaryta konkurso 
paroda, apdovanoti geriausi kiekvienos srities darbai; parodoje per 
1,5 mėn. apsilankė 1890 lankytojų. Paroda ir pristatoma jaunųjų 
dizainerių kūryba sulaukė daug dėmesio internete, Lietuvos spaudoje, 
buvo pristatyta radijuje ir televizijoje. Kiekvienoje konkurso kategorijoje 
įsteigtas portalo 15min.lt publikos prizas; 2017 m. spalį išleistas paro-
dos katalogas; sukurta internetinė platforma www.jdp.lt, kurioje bus 
kaupiamas geriausių jaunųjų Lietuvos dizainerių darbų archyvas, kon-
taktai; parengti 5 dizaino kritikos straipsniai; suorganizuoti 6 dizaino 
edukacijos renginiai.

Spalio 12–13 d. vykusiai konferencijai „Innovation Drift“ kaip 
pranešėją DIC rekomendavo VDA alumną Mantą Palaimą (pranešimo 
tema – „Interaction Design / Future of Transportation“).

Lapkričio mėnesį VDA DIC bendradarbiavo su kino festivalio 
„Scanorama” organizatoriais. VDA vyko kino industrijos renginiai 
„Scanoramos kryptys“ (meistriškumo dirbtuvės, koprodukcijos foru-
mai, projektų pristatymai, aktualios diskusijos kino profesionalams): 
lapkričio 11 d. 12 val. – susitikimas su politinių satyrų režisieriumi 
Julian Radlmaier; lapkričio 11 d. 15 val. – audiovizualinės srities 
teisininkės Daivos Jurkonytės seminaras, pristatęs alternatyvias autori-
nių teisių gynimo priemones; lapkričio 18 d. 12 val. – atvira diskusija 
„Moterys kino industrijoje“, skirta moterų profesinio tapatumo anali-
zei; lapkričio 18 d. 15 val. – Luce Grosjean meistriškumo dirbtuvės.

Lapkričio 13 – 18 d. DIC organizavo dizaino magistro studentės 
Austėjos Platūkytės kelionę ir prisistatymą Dubajaus dizaino savaitėje, 
„Global Grad Show“ ekspozicijoje.

Lapkričio 13 – 18 d. pranešimas apie mokslo ir verslo bendradarbia-
vimą Vilniaus dailės akademijoje Lietuvos inžinerinės pramonės asocia-
cijos organizuotame forume įmonėje BIOK.

Lapkričio mėn. 22 d. kartu su Tarptautinių ryšių skyriumi organiza-
vo Mikelandželo fondo (Šveicarija) organizuojamos „Jaunųjų ambasa-
dorių“ programos pristatymą katedrų vadovams.
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Gruodžio 1 – 3 d. DIC organizavo 4 jaunųjų Lietuvos iliustratorių ir 
prof. Rimvydo Kepežinsko kelionę į London Illustration Fair renginį. Pro-
jektą finansavo Kultūros ministerija pagal Kūrybinės veiklos programą.

Gruodžio mėn. parengtas VDA inkubatoriaus verslo planas. Remian-
tis 2017 m. birželio 27 d. Rektorato nutarimu NR. R-012 nutarta pri-
tarti Meno ir dizaino inkubatoriaus Dizaino inovacijų centre įkūrimui. 

DIC darbuotojai registravo ir teikė paraiškas pagal MITA kvietimus 
US-04 ir US-05 gauti skatinamąsias lėšas už MTEP užsakymus, 
vykdomus su ūkio subjektais.

Eil.
nr.

US 04
Vykdantysis padalinys

Aplikuota, Eur Patvirtintas finansavimas, Eur

1. 200 200 Vilniaus fakulteto Grafinio dizaino 
katedra (1 sutartis)

2. 482 228 Meno ir dizaino laboratorija 
(3 sutartys, iš jų 1 įvertinta teigiamai)

Viso 682 428

Eil.
nr.

US 05
Vykdantysis padalinys

Aplikuota, Eur Patvirtintas finansavimas, Eur

1. 212 106 Meno ir dizaino laboratorija (1 sutartis)

2. 1306 653 Dizaino katedra (Vilnius) (1 sutartis)

3. 483 483 Grafinio dizaino katedra (1 sutartis)

Viso 2 001 1242

Gautas finansavimas paskirstytas kaip priemokos prie atlyginimo su-
tartis vykdžiusiems asmenims pagal rektoriaus įsakymus. VDA 2016 m. 
gavo dalį MITA Agentūros nepanaudotų lėšų (2 204 Eur), kurios 
2017 m. panaudotos kurti VDA inkubatoriaus verslo planui (sutartis 
su VšĮ Ekonominių tyrimų centru).
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DIC darbuotojai pateikė Mokslo tarybos meno ir mokslo rezultatų 
vertinimui VDA MTEP veiklą įrodančias sutartis už 2015 ir 2016 
metus:

A
ta

sk
ai

ti
ni

ai
 

m
et

ai

Sutartys su Lietuvos ūkio 
subjektais, išskyrus biudžetines 
įstaigas moksliniams tyrimams 
ir / ar eksperimentinei 
(socialinei, kultūrinei) 
plėtrai vykdyti

Ataskaitiniais metais 
iš sutarčių gautos 
lėšos

Iš jų užskaitytos 
sutartys

Iš užskaitytų 
sutarčių gautos 
lėšos

2015 3 44 316, 12 Eur 1 54, 08 Eur

2016 13 47 740, 07 Eur 12 30 195, 07 Eur

VDA DIC projektinė veikla
DIC teikė šias paraiškas Lietuvos kultūros tarybos finansavimui 

2017 m. gauti:
• Dėl parodos „Akademija+“ katalogo leidimo (finansavimas 

negautas);
• Dėl projekto „Jaunojo dizainerio prizas 2018“ (gautas 14 000 Eur 

finansavimas);
„Studijų kokybės gerinimas” partneris (finansavimas negautas);
Partneriai paraiškoje „Republic of Lithuania Support for 

the Middle East Regional Migration Countries Education Sector” 
(Užsienio reikalų ministerija);

Projekto „Inočekis“ koordinavimas su UAB Rubedo sistemos 
(projektą įgyvendina prof. Saulius Jarašius).

DIC teikė šias paraiškas Vilniaus miesto savivaldybei, programai 
„Kuriu Vilnių“:

• „Mėlyna kilpa“ (autorius Julijonas Urbonas);
• „Einantis prieš „srovę“ (autorius Dalius Drėgva).

Intelektinės nuosavybės valdymas
VDA studentų ir bendruomenės konsultavimas intelektinės nuosa-

vybės klausimais;
2017 metais sudarytos Dizaino ir autorinių teisių perleidimo, 

Autorių turtinių teisių ir išimtinių teisių į dizainą perleidimo sutartys 
dėl 3 VDA studentų sukurtų dizaino objektų;
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• Barbora Adomaitytė-Keidūnė, kabyklos dizainas „Ratu“ (2012 
m.); kepsninės dizainas „Kepsninė/ krosnelė“ (2014 m.); valgomų 
pakuočių dizainas „Beatdrops“ (2015 m.); kvapų lazdelė „Essence 
Wand“ (2016 m.);

• Agota Rimšaitė, hamako dizainas „Panama Banana“ (2016 m.);
• Ignas Miškinis, darbo kalendoriaus dizainas (2017 m.).
Tęsiamas bendradarbiavimas su italų kompanija „STATUS srl“ dėl 

Živilės Lukšytės šviestuvo „Light stick“ gamybos.

VDA atstovavimas
VDA DIC direktorius Marius Urbanavičius dalyvavo Nacionalinės 

kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos valdybos posėdžiuose, 
atstovaudamas Akademiją;

VDA DIC direktorius Marius Urbanavičius dalyvavo asociacijos 
„Lietuvos mediena“ valdybos posėdžiuose, atstovaudamas Akademiją;

Liepos mėnesį VDA DIC direktorius Marius Urbanavičius dalyvavo 
konkursui „Kauno akcentai“ pateiktų dizaino objektų vertinimo 
komisijoje;

VDA DIC direktorius Marius Urbanavičius kartu su Nacionalinės 
kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos valdyba Kultūros ministe-
rijos kvietimu teikė ekspertines žinias rengiant Statistikos departamento 
kultūros palydovinių sąskaitų metodiką, įtraukiant dizaino sektorių. 

Einamoji veikla
VDA bendruomenės konsultavimas projektinės veiklos, mokslo 

rezultatų ir kt. klausimais, konsultavimas apie priemones „Inovaciniai 
čekiai“, „MITAP II“, „Intelektas. Bendri mokslo ir verslo projektai“, 
„MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ ir kt.

Administruojamas DIC Facebook profilis, naujienas šiame socialinia-
me tinkle seka 3 698 vartotojai, per 2017 m. šis skaičius išaugo 10,6 
proc.
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2.7. Studentų įsidarbinimas ir bendradarbiavimas 
su socialiniais partneriais

Šis rodiklis VDA IPS stebėsenoje pradėtas naudoti 2015 m. įdiegus 
VDA akademinę grįžtamojo ryšio sistemą, patvirtinus VDA akademinės 
grįžtamojo ryšio sistemos aprašą. Duomenys apie absolventų įsidarbi-
namumą yra renkami katedrose, nuo 2016 m. atliekama jų analizė. 
Deja, darbo biržos ir valstybinės mokesčių inspekcijos teikiami duome-
nys pilnai neatspindi absolventų įsidarbinimo situacijos, nes nemaža 
dalis absolventų pradeda profesinę veiklą meno, menotyros, vadybos, 
meno edukacijos srityse ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Dalis absol-
ventų dirba savarankiškai vykdydami individualius užsakymus, dalis 
steigia kūrybinės veiklos įmones, kiti įsidarbina įmonėse arba projekti-
nėse veiklose, dalis konkurso būdu gauna lokalias ir tarptautines 
stipendijas kūrybinėms praktikoms. Katedrose atliekami absolventų 
veiklos tyrimai rodo, kad visi VDA absolventai dirba, tačiau dažnai 
autonominės praktikos – savarankiška kūryba nėra traktuojama kaip 
darbas. Ši klaidinga nuostata paneigia pamatinę menininko veiklos – 
 individualios kūrybos sampratą.
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2.8. Studentų skatinimas ir parama

Akademijoje stude ntams skiriamos šios fi nansinės paramos rūšys: 
skatinamoji stipendija, vienkartinė stipendija, vardinė stipendija, 
doktoranto stipendija. Šių stipendijų skyrimo tvarką nustato 
VDA  stipendijų nuostatai.  

Skatinamoji stipendija skiriama valstybės finansuojamiems I ir 
II pakopų bei studijų geriausiems studentams už ypač gerus mokymosi 
rezultatus. Skatinamoji stipendija yra 2,5 BSI. (BSI – bazinė socialinė 
išmoka, šiuo metu siekianti (38 EUR) per mėnesį).

Skatinamosios stipendijos skiriamos 2 kartus per metus: rudens 
semestrui ir pavasario semestrui.

Vienkartinės stipendijos (95 Eur) yra skiriamos tėvų arba šeimos 
narių mirties, dėl studento ligos, stichinės nelaimės, turto netekimo, 
už reikšmingus laimėjimus meninėje, visuomeninėje veikloje, sporte, 
atlikus kitus Akademijai svarbius darbus.

Stipendijos iš rezervinio fondo lėšų gali būti skiriamos aktyviau-
siems VDA kamerinio choro choristams, padalinių studentų atstovybės 
atsakingiems nariams, VDA studentų atstovybės prezidentui.

Socialines stipendijas gali gauti I ir II pakopų studijų studentai, 
įskaitant valstybės nefinansuojamus studentus, ir atitinkantys bent vieną 
iš šių kriterijų:

• yra iš nepasiturinčių šeimų ar gyvenantys vieni asmenys, gaunantys 
socialinę pašalpą;

• turi 45 procentų ir mažesnį darbingumo lygį;
• yra ne vyresni nei 25 m. ir jiems iki pilnametystės buvo nustatyta 

globa arba abu tėvai (ar vienintelis iš turėtų tėvų) yra mirę.
Pretendentai į šią stipendiją negali turėti daugiau nei vieną akademi-

nę skolą, būti sustabdę studijų ar išėję akademinių atostogų. Socialinę 
stipendiją skiria Valstybinis studijų fondas. Paraiškos priimamos du 
kartus per metus. Šios stipendijos dydis yra 3 BSI.

2017 m. iš Valstybinio studijų fondo:
Socialines stipendijas gavo 132 (2016 m. – 151) studentas, 2017 m. 

buvo išmokėta 95 466,0 Eur.



75

Vienkartinė stipendija skiriama studentams artimųjų mirties, stichinės 
ar kitos nelaimės, ligos ar kitu panašiu atveju. Taip pat ši stipendija 
skiriama, pasiekusiems gerų rezultatų: sporto, kultūros, meninėje ir 
visuomeninėje veikloje. Vienkartinės stipendijos dydis yra iki 2,5 BSI.

Vardinės stipendijos
VDA studentų meniniai ir kiti pasiekimai gali būti įvertinti vardinė-

mis stipendijomis. VDA yra pasirašiusi 10 paramos sutarčių su studen-
tus remiančiais fiziniais ir juridiniais asmenimis.

Vardinės stipendijos ir premijos:
• Carol Martin Gruodis atminimo švietimo fondo stipendija;
• Dalios ir Viktoro Gruodžių premija;
• Ary Stillman 2000 JAV dolerių stipendija studentui, besidomin-

čiam moderniuoju XX amžiaus vidurio Europos ir JAV menu;
• Prezidento A. Smetonos stipendija humanitarinių mokslų ir meno 

studijų atstovams;
• A. ir A. Tamošaičių premija studentui už etnokultūros interpretaci-

jas šiuolaikiniame mene;
• Garbės profesoriaus Algimanto Švėgždos premijos tarptautinio 

piešimo konkurso laureatams;
• Prof. Vytauto Jurkūno premija grafikos specialybės studentui;
• Danutės ir Juozapo Budrikių premija dizaino specialybės studentui;
• A. Vienožinskio premija tapybos specialybės studentui;
• R. Kaminsko ir M. Kaminskienės premija restauravimo specialybės 

studentui;
• Vidmanto Martinkonio premija;
• Dalios Bugailiškytės ir įmonės „Baltica“ premija;
• Lietuvos dailininkų sąjungos premija;
• Tautos Fondo Urbaitytės vardo stipendija;
• Vytauto Kašubos vardo vienkartinė stipendija (Vardinių stipendijų 

gavėjai pateikiami 8 lentelėje prieduose).
Doktoranto stipendija skiriama valstybės finansuojamiems doktoran-

tams. Doktoranto stipendijos skiriamos Vyriausybės nustatyta tvarka.
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Paskolos
Įsigaliojus Mokslo ir studijų įstatymui, Vyriausybė patvirtino naują 

Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, 
administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašą. Pagal naująjį paskolų 
išdavimo tvarkos aprašą yra teikiamos valstybės paskolos ir valstybės 
remiamos paskolos, kur pirmosios teikiamos iš valstybės lėšų, o pasta-
rosios – iš kredito įstaigų lėšų. Valstybės paskolas turi teisę gauti vals-
tybinių aukštųjų mokyklų I pakopos, vientisųjų studijų ir II pako-
pos studentai, įstoję į aukštąsias mokyklas iki 2009 m. Šios paskolos 
prašymai-anketos pateikiami rudens ir pavasario semestruose. Sutar-
tys pasirašomos Valstybiniame studijų fonde. Paskolos studijų įmokai 
mokėti yra pervedamos į aukštosios mokyklos sąskaitą.

Studentai gali gauti valstybės remiamas paskolas:
Paskolą studijų kainai sumokėti (šios paskolos suma per vienerius 

studijų metus negali viršyti studento už studijų metus mokamos studijų 
kainos ar jos dalies);

Paskolą gyvenimo išlaidoms (šios paskolos suma per vienerius 
studijų metus negali viršyti teisės aktų nustatytos BSI 50 dydžių 
(papildomų paraiškų, teikiamų pavasario semestre – 25 BSI);

Paskolą dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) 
sutartis (šios paskolos suma per vienerius metus negali viršyti 60 BSI 
dydžių (2280 EUR).

2017 m. 99 (2016 m. – 84) VDA studentų gavo valstybės remiamas 
paskolas. Didžioji paskolų dalis buvo skirta studijų kainai sumokėti 
(58 asmenų), 40 studentų sudarė sutartis gyvenimo išlaidoms padengti 
ir 1 – studijoms užsienyje (Valstybinio fondo suteiktos paskolos pateiktos 9 lentelė 

prieduose).
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2.9. Studijų kainos kompensavimas

2017 m. studijų įmokos buvo kompensuotos 31 (2016 m. – 52) 
VDA studentui. Vadovaudamasi Mokslo ir studijų įstatymo 71 str., 
LR Vyriausybės 2010 10 20 nutarimu Nr. 1504 patvirtino Už studijas 
sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašą (Žin., 2010, 
Nr.  125–6426, toliau – Aprašas). Teisę į sumokėtos už studijas kainos 
kompensavimą turi asmuo, kuris, aukštajai mokyklai sudarant valstybės 
nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asme-
nų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą, 
atitinka šiuos kriterijus: neturi akademinių skolų, studijų rezultatų vi-
durkis ne mažesnis už jo aukštosios mokyklos, jo studijų programos 
ir formos to paties kurso atitinkamo laikotarpio studijų rezultatų vidurkį.

2017 m. studijų įmoką pagal studijų rezultatus buvo galima kom-
pensuoti 32 studentams: 5 – Architektūros, 3 – Vadybos; 2 – Menotyros, 
7 – Dailės, 15 – Dizaino meno krypties studentams. Ne visi studijavu-
sieji atitiko kriterijus, numatytus Mokslo ir studijų įstatymo 71 str., 
1 dalyje numatytus atvejus: iš viso pageidaujančių gauti kompensavimą 
buvo 54 studentai; skirta kompensacijos 32 studentams, kurie 2017 m. 
pateikė reikiamus dokumentus, sulaukė teigiamo sprendimo dėl sumo-
kėtos už studijas kainos kompensacijos skyrimo (10 lentelė prieduose).

Studentų skaičius, kurie keitė studijų programas meno studijų srityje
I ir II pakopų studentai turi galimybę keisti savo studijų programą 

į kitą, jeigu yra iš esmės įvykdę naujos I pakopos ar II 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. 2016–2017 mokslo metais 
14 studentų (2016 m. – 16) pakeitė studijuojamas studijų programas 
į kitas meno studijų srities programas. Iš kitų universitetų į VDA atvyko 
10 studentų.
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2.10. Absolventai

2017 m VDA baigė 286 bakalauro studijų studentai (2016 m. – 
267). Daugiausiai studentų baigė studijas VF – 208 (2016 m. – 194), 
KF išleido 50 (2016 m. – 43), TF – 19 (2016 m. – 21), KlF – 9 
(2016 m. – 9). Daugiausiai absolventų baigė Architektūros  (43 absol-
ventai:  VF – 34, KF – 9) ir Grafinio dizaino programas (26 absolventai: 
KlF – 5, KF – 9, VF – 12).

II pakopos studijas baigė 124 absolventai (2016 m. – 98). Magistro 
studijos vyko Aukštųjų studijų fakultete Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. 
Daugiausia magistrų baigė Tapybos studijas – 12 absolventų (Vilniu-
je – 7, Kaune – 5), Monumentaliosios dailės – 11, Dizaino – 10 absol-
ventų (Vilniuje – 8, Kaune – 2) (Duomenys apie I ir II pakopų absolventus 

pateikti 11 lentelėje prieduose).
Doktorantūros studijas baigė 8 doktorantai (16 lentelė prieduose). 

VDA Doktorantūros skyriuje 2017 m. buvo sėkmingai apginti 7 meno 
doktorantūros dailės ir dizaino krypčių meno projektai ir 1 humanita-
rinių mokslų srities, menotyros krypties daktaro disertacija (17 lentelė 

prieduose).
Pedagogines studijas baigė 13 studentų (2016 m. – 16) (12 lentelė 

prieduose).
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VDA absolventai 2013-2017 m.
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2.11. Studijų aplinkos gerinimas. Studijų infrastruktūra

VDA fakultetuose studijų aplinkos gerinimas vyksta naudojant 
biudžetines, nuosavas ir tikslines lėšas. Vilniaus ir Aukštųjų studijų 
fakultetuose Studijų aplinkos gerinimui buvo naudojamos Studijų 
veiklos ir Studijų aprūpinimo fondų ir kitų finansavimo šaltinių lėšos – 
60 000 Eur. Katedroms buvo skirta 30 000 Eur proporcingai pagal 
studentų skaičių prekėms ir paslaugoms  įsigyti. Meno ir dizaino 
laboratorijai prekėms ir paslaugoms, susijusioms su studijų procesu – 
30 000 Eur. 

Studijų veiklos fondo 55 000 Eur biudžetinės lėšos, naudojamos 
sistemingai vykdomoms bendroms VDA ir Vilniaus fakulteto studijų 
reikmėms – informacinės studijų sistemos aptarnavimui, diplomų ir 
priedėlių spausdinimui, studijų mugių išlaidoms, Dailėtyros programos 
tarptautinei praktikai, Pedagogikos programos praktikoms, dėstytojų 
komandiruotėms, kvalifikacijos kursams, programų savianalizės aprašų 
vertimui į anglų k., absolventų baigiamųjų darbų recenzentų paslau-
goms apmokėti ir kt.

Išsami studijų infrastruktūros gerinimo ataskaita pateikiama 
VDA kamieninių padalinių dekanų ataskaitose.

VDA administracijos darbuotojams seni kompiuteriai buvo pakeisti 
naujais, praplėstas bevielio interneto vartotojų skaičius. Visi VDA 
bendruomenės nariai gavo el. paštus gmail serveryje su galimybe 
naudotis visomis Google Apps aplikacijomis. Visuose VDA kompiuterinė-
se klasėse įrengtos vaizdo stebėjimo kameros ir įdiegtos naujausios 
programines įrangos versijos. Visų svarbiausių VDA vidinių IS kopijų 
darymui įdiegtas NAS serveris, visi serveriai pajungti prie nepertraukia-
mo maitinimo šaltinio, praplėstos bevielio ryšio zonos VDA.

VDA IT skyriaus inžinieriai sistemiškai vykdė: Akademines informa-
cines sistemos administravimą; studentų registro duomenų tvarkymą, 
Švietimo valdymo informacines sistemos duomenų tvarkymą ir ataskai-
tų formavimą, virtualios mokymosi aplinkos Moodle administravimą, 
nuotolines mokymosi platformos Lynda.com administravimą, kompiute-
rių klasių priežiūrą, įdiegė informacinių ekranų valdymo sisteminę pro-
graminę įrangą, sukūrė I kurso studentų akademinius el. pašto adresus.
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2.12. Grįžtamasis ryšys

VDA studentų, dėstytojų, praktikų vadovų, socialinių partnerių, 
alumnų nuomonė apie studijas yra tiriama ir analizuojama kasmet, 
iki 2015 m. tai atlikdavo VDA katedros. Dalyvaujant privalomojo, 
cikliško išorinio studijų programų kokybės vertinimo procesuose, 
katedros jau nuo 2009 m. privalėjo kaupti, analizuoti duomenis apie 
programų tikslą ir rezultatus, programų sandarą, personalą, materia-
liuosius išteklius, studijų eigą ir jos vertinimą, taip pat programų vadybą 
ir pateikti visa tai išoriniams vertintojams. Apklausų duomenis, vado-
vaudamiesi grįžtamojo ryšio sistemos aprašu, tiria ir analizuoja Studijų 
programų komitetai katedrose. Siekiant studijų kokybės, atkreiptas 
dėmesys į grįžtamojo ryšio duomenų rinkimo kryptingumą ir sistemiš-
kumą. Be to, vadovautasi Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikri-
nimo nuostatų ir gairių (ESG), 2015 standartu, jog „mokslo ir studijų 
institucijos turi turėti procesus ir priemones informacijai apie studijų 
eigą rinkti, stebėti ir ją panaudoti“, todėl kaip viena iš priemonių studijų 
eigai analizuoti VDA sukurtas VDA akademinės grįžtamojo ryšio sistemos 
aprašas (patvirtintas Senate 2015-02-25; protokolo Nr. S–2). Vadovau-
jantis šiuo aprašu, standartizuojamas studentų požiūrio į studijas tyri-
mas visuose VDA fakultetuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Telšiuose. 
Studentai vertina visus semestre studijuotus dalykus šiais aspektais: 
dalyko turinio, dermės tarp mokymo, mokymosi ir pasiekimų vertinimo, 
dalyko atvirumo studentų kūrybiškumui, tyrinėjimams, eksperimentavi-
mui, problemų sprendimui, dalyko studijų aplinkos. Duomenys rodo, 
kad studentų aktyvumas dalyvaujant apklausoje buvo patenkinamas, 
bet ne aktyvus, tirti studijų aspektai greičiau studentus tenkino, negu 
netenkino. Įdomu, bet neskatintina tai, kad Kauno fakultete Grįžtamojo 
ryšio apklausų klausimynas skiriasi nuo standartinio. Viena vertus, 
tai demonstruoja fakulteto norą pritaikyti klausimus savo aplinkai ir 
detaliau tyrinėti studijų aplinką konkrečiame fakultete, tačiau tuo pačiu 
tai apsunkina visos Akademijos Grįžtamojo ryšio sistemos duomenų 
sisteminimą ir analizę. 
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2017 metų rudenį standartizuotos anketos išplėstos trimis klausi-
mais: Ar esate susidūrę su nemandagiu dėstytojo/-os bendravimu, 
patyčiomis paskaitų ar vertinimo metu? Ar esate patyręs dėstytojo/-os 
seksualinį priekabiavimą ar diskriminaciją dėl lyties, seksualinės orien-
tacijos, tikėjimo, tautybės ? Ar esate patyręs patyčias, seksualinį prieka-
biavimą ar diskriminaciją dėl lyties, seksualinės orientacijos, tikėjimo, 
tautybės iš kolegų studentų?

Standartizuota anketa toliau tobulinama (pvz. pasiūlyta atskirti 
nemandagų dėstytojų elgesį ir patyčias į du atskirus klausimus).

Studijų programų komitetai analizuoja ir reflektuoja gautus grįžta-
mojo ryšio duomenis; pristato juos fakultetų posėdžiuose. Diegiant 
VDA akademinės grįžtamojo ryšio sistemos aprašą, vis daugiau dėme-
sio bus skiriama įvairioms tiriamųjų grupėms (ne tik studentams, 
bet ir dėstytojams, praktikų vadovams, socialiniams partneriams, 
alumnams), įvairioms tyrimo formoms (pvz., pokalbiams, interviu, 
focus grupėms, anketavimui), tyrimo dažniui, tyrimo duomenų rinkimo, 
saugojimo ir viešinimo vadybos tobulinimui. 2015–2017 metų grįžta-
mojo ryšio anketos saugomos dekanato e-archyve. Duomenis turi visos 
katedros ir studijų programų komitetai. Duomenis numatyta saugoti 
5 metus.
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2.13. Meno ir dizaino laboratorija

Meno ir dizaino laboratorija (MDL) 2017 m. užtikrino ir plėtojo 
studentų praktinių užduočių įgyvendinimą. Studijų aptarnavime daly-
vavo 27 praktinio mokymo specialistai. MDL darbuotojai nuolat kelia 
dalykines ir bendrąsias kompetencijas (18 asmenų). Greta sistemingo 
studijų proceso, MDL vyko bendradarbiavimas su mokslo ir švietimo 
įstaigomis – vykdomos kūrybinės dirbtuvės, įmonės naudojasi laborato-
rijų patalpomis ir įranga. Atlikta 17 metodinių darbų: parengta 1 nefor-
malaus ugdymo programa, 4 vizualūs stendai, 2 aplankai, kompiuteri-
nėse laikmenose suarchyvuota metodinė medžiaga. 17 MDL specialistų 
aktyviai dalyvavo meninėje veikloje rengdami parodas ir savo kūrybinės 
ir eksperimentinės veiklos pristatymus ir užsakymus (Donatas Stasiulis, 
bendraautorius – Keltas „Uperis“, Verkių vandens malūnas, Vilnius. 
2017 09 17, Nacionalinio konkurso „Kūrybinio verslo taurė“ nugalėto-
jai; Vladas Liatukas, autorius – Meno kūriniai 9 ofortai realizuoti užsa-
kovui Jheronimus Bosch en Aleid van de Neervenne galerijai, Olandija, 
2017 06 16; Jonas Gencevičius, autorius – Ledo skulptūrų festivalis, 
skulptūros iš ledo Pakruojo dvare, Pakruojis. 2017 02 24 – 02 26)

Sėkmingiausia padalinio metinė veikla – darbas su pirmakursiais 
įvadinės sesijos metu.

Per 2017 m. paruošta 2 norminiai dokumentai. Darbuotojai kėlė 
savo dalykines ir bendrąsias kompetencijas. Iš 18 kvalifikacijos kėlimo 
veiklų didžioji dalis tiesiogiai ugdė dalykines kompetencijas. Akademijos 
bendruomenei suorganizuota 17 darbo saugos mokymo kursų ir 9 kiti 
renginiai. Vyko aktyvus bendradarbiavimas su mokslo ir švietimo 
įstaigomis, regioninėmis valdymo struktūromis, socialiniais partneriais. 
Reikšmingiausi yra 3 rezultatai:

1.Vytauto Didžiojo Universitetui pagamintas J. Jablonskio bronzinis 
paminklinis biustas (Kaune). Mindaugas Šnipas, Jonas Gencevičius, 
Ramūnas Alminas;

2. Krašto apsaugos ministerijai (KAM) parengti grafikos darbai 
dovanoms su atvaizdu „KAM. Totorių gatvė“ . Vladas Liatukas;



84

3. Sėkmingai parengtas įmonei „UAB Veritas Ana „ kūrinys- atmini-
mo lenta, skirta Nobelio premijos laureatui H. Sienkievičiui Bistrampo-
lio dvare. Jonas Gencevičius.

Gauti aukščiausi akademinio personalo apdovanojimai: 
1. Nacionalinę kultūros ir meno premiją gavo fotomenininkas 

Gintautas Trimakas, apdovanotas už fotografijos ištakų sudabartinimą.
2. Nacionalinio konkurso „Kūrybinio verslo taurė“ premija projekto 

bendraautoriui Donatui Stasiuliui už sėkmingai pagamintą upės srovės 
energijos keltą.

VF Spaudos centre iš viso atlikta spaudos darbų už 15 740,77 EUR 
sumą. Nemokamai suteiktos spaudos paslaugos Spaudos centro sąskai-
ta (rektoratas, dekanatas, komunikacijos skyrius) – 932,35 EUR 

VF meno ir dizaino laboratorijos atliko užsakomųjų tyrimų – 
už 3 127,25 EUR sumą (2016 m. – už 6301,50 EUR)

2017 m. buvo atnaujintos Metalo, Monumentalistų, Tekstilės 
laboratorijų materialinės bazės.

MDL stiprybė – darbuotojų profesionali profesinė praktinė patirtis 
ir greitas problemų sprendimas.

MDL galimybės – dalyvauti meniniuose ir taikomuosiuose tyrimuo-
se, atsiranda pasitikėjimas ir motyvacija dėl turimo profesionalumo.

MDL silpnybė – intensyvus darbas su dideliu studentų skaičiumi 
vienu metu, todėl jaučiama laiko stoka projektinei ir kūrybinei veiklai.

MDL grėsmės – mažėjanti darbuotojų motyvacija – neadekvatus 
užmokestis pagal aptarnaujamų studentų skaičių; neadekvatus atlygini-
mo dydis profesionalumo atžvilgiu.

Vertinant aukštą MDL darbuotojų profesinę kompetenciją, vertėtų 
juos labiau įtraukti į taikomųjų tyrimų veiklą, kuri juos motyvuoja 
ir leidžia jiems kūrybiškai atsiskleisti. Dėl darbuotojų laiko stokos, 
reikėtų mažinti jiems skiriamų remonto ar paprastų staliaus darbų 
užduočių.

Meno ir dizaino laboratorijos materialine baze naudojasi vis didesnis 
studentų kiekis ne tik iš Vilniaus fakulteto, bet ir iš Telšių, Klaipėdos, 
Kauno fakultetų, vykdydami studijų procesą ir dalyvaudami pažintinėse 
kūrybinėse dirbtuvėse, todėl yra poreikis plėsti darbuotojų skaičių.
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Esanti VF laboratorijų materialinė bazė darosi patrauklesnė ir mato-
ma vis platesniam visuomenės ratui – paklausa laboratorijoms didėja. 
Jomis yra naudojamasi ne tik studijų tikslais, bet ir moksliniams ir me-
niniams projektams vykdyti, MTEP veikloms, įvairioms kūrybinėms 
dirbtuvėms, praktikos darbams. Pastaruoju metu turimos jau seniau 
įsigytos įrangos techninės būklės priežiūra ir remontas reikalauja 
didelių sąnaudų, lėšų. Kartu su DIC reikėtų siekti pritraukti lėšas 
inovacijoms, kurios būtų skiriamos laboratorijų materialinei bazei 
atnaujinti bei papildyti, darbuotojų anglų kalbos ir profesinėms 
 kompetencijoms tobulinti.
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2.14. Atvirų durų dienos, studijų mugės

VDA studijų programos buvo pristatytos studijų mugėse Vilniuje 
ir Kaune, taip pat buvo organizuojamos teminės išvykos į bendro 
ir specializuoto ugdymo mokyklas, kur buvo pristatomos VDA studijų 
programos (susitikimai su moksleiviais ir mokytojais vyko Kauno dailės 
mokykloje, Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų gimnazijoje, Kara-
liaus Mindaugo profesinio ugdymo mokykloje ir kt.). VDA dėstytojai 
dalyvavo regionų ir respublikinėse dailės ir technologijų olimpiadų 
organizavimo grupėse ir vertinimo komisijose. Kasmet VDA fakultetuo-
se rengiamose Atvirų durų dienose dalyvavo daugiau kaip 900 mokslei-
vių. Vilniaus dailės akademijoje 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. 2017 m. buvo ypač 
pabrėžiama namų darbų peržiūrų svarba, nes būtent jose buvo galima 
teikti konsultacijas dėl kūrybinio aplanko, kuris yra stojamųjų egzaminų 
sudedamoji dalis, parengimo. 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 pademons-
truoti VDA studijų specifiką, o stojantiesiems – išgirsti profesionalią 
kritiką ir patarimus.
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2.15. Sportinė veikla

Sveikatos ir sporto centras yra Akademijos padalinys, sukurtas 
organizuoti ir vadovauti kūno kultūrai ir sportui, stiprinti studentų, 
doktorantų 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 higieni-
niais pagrindais (asmeninė higiena), 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. Lavinamos visos raumenų grupės, 
ugdoma judesių kultūra. Studentai mokomi fizinius pratimus derinti 
su taisyklinga laikysena ir kvėpavimu, atlikti pasirinkto sportinio 
žaidimo technikos ir taktikos veiksmus. Ugdomi gebėjimai susidaryti 
fizinio aktyvumo programą ir ją įgyvendinti, skatinama sportuoti 
savarankiškai.

Dalyvavimas varžybose ir čempionatuose
1. VDA studentų futbolo I komanda užėmė I vietą Lietuvos salės 

futbolo I lygos varžybose ir iškovojo teisę žaisti aukščiausioje Lietuvos 
salės futbolo lygoje. II komanda užėmė III vietą II lygos varžybose. 
Taip pat VDA salės futbolo studentų rinktinė dalyvavo Vilniaus futsal 
taurės 2017 m. varžybose, kur iškovojo I vietą. Lietuvos mažojo futbolo 
(7x7) čempionato B lygos varžybose buvo iškovota I vieta.

2. VDA studentų badmintono rinktinė dalyvavo 7-iuose Lietuvos 
badmintono federacijos reitinguojamų varžybų etapuose. Iškovota viena 
III vieta mišraus dvejeto kategorijoje ir viena III vieta moterų dvejetų 
kategorijoje. Taip pat dalyvauta Lietuvos Universitetų asmeniniame 
badmintono čempionate bei „Badmintono spartuoliai 2017“ kalėdi-
niame etape.
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3. VDA studentų plaukimo komanda dalyvavo Lietuvos universitetų 
studentų plaukimo čempionate, kuriame 50 m laisvu stiliumi distanci-
joje III vietą ir bronzinį medalį iškovojo VDA absolventė Alberta 
Saukaitytė.

4. Akademijos studentų krepšinio komanda dalyvavo Vilniaus m. 
krepšinio čempionato „Sostinės“ taurei laimėti B lygos varžybose.

5. VDA dėstytojų ir darbuotojų krepšinio komanda dalyvavo Lietu-
vos Universitetų dėstytojų ir darbuotojų krepšinio lygos varžybose, kur 
užėmė II vietą ir iškovojo sidabro medalius. 

Tarptautinės varžybos
Estijoje Parnu mieste įvyko tarptautinis VALICECAR CUP 2017 

futbolo turnyras, kuriame VDA futbolo klubui atstovavo dvi komandos.

Renginiai ir vidaus varžybos
VDA sporto centro darbuotojai organizavo stalo teniso, mažojo 

futbolo, krepšinio 3x3 bei badmintono varžybas tarp akademijos 
studentų. Tradiciniame krepšinio turnyre Kalėdinei taurei laimėti 
nugalėtojais tapo Akademijos absolventų komanda.
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3. AUKŠTŲJŲ STUDIJŲ FAKULTETAS

3.1. Magistro studijos

2017 m. Aukštųjų studijų fakultetas administravo magistro ir dokto-
rantūros studijas Vilniuje, Akademijos mastu organizavo ir vykdė stoja-
muosius egzaminus į II pakopos studijas bei doktorantūrą bei teikė 
diplomus visų VDA geografinių fakultetų magistrams.

ASF tęsiama prof. Henriko Anderseno iniciatyva rengti seminarus 
ir kūrybinių darbų aptarimus akademijos studentams. Seminarų 
organizacinę dalį ruošė doktorantė Eglė Grėbliauskaitė. Jos iniciatyva 
2017 m. pakeistas seminarų formatas, pervadinant susitikimus 
į  „Theoretical Seminars & Creative Discussions“. Išplėstas seminarų 
dalyvių spektras, įtraukiant fakulteto meno doktorantus, Archintex 
doktorantus, ERASMUS studentus ir Architektūros magistrantus. 
Į sėkmingą renginių seriją Architektūros katedra įtraukta pirmą kartą. 
Lyginant su pirmaisiais metais seminarų skaičius išaugo dvigubai: 
2013 m. – 4 susitikimai, 2017 m. – 8.

„Theoretical Seminars & Creative Discussions“ susitikimų serijoje 
kviestiniais svečiais dalyvavo dėstytojai, menininkai, kuratoriai, tyrėjai 
iš Šiaurės šalių universitetų – Marie Nipper, Liam Gillick, Henrik 
Oxvig, Dag Erik Elgin, Nina Möntmann, Glenn Sorensen, Per Aage 
Brandt, Marc Boumeester. 

Seminarų dalyvių katedros ir studentų skaičius: Grafika – 7, Skulp-
tūra – 2, Architektūra – 4, Monumentalioji tapyba ir scenografija – 1, 
Fotografija ir medijų menas – 3, Tekstilė – 1, Meno doktorantūra – 7, 
Critical and Pedagogical studies, Malmø Art Academy, SE – 1.
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Fakulteto taryba dalyvavo 4 tarybos posėdžiuose, kuriuose svarstyti 
naujų Tarybos narių tvirtinimo klausimai, pasikeitimai 2016–2017 m. m. 
magistro studijų planuose, peržiūrų ir egzaminų sesijos tarpinių rezulta-
tų, UNESCO katedros dėstytojų I. Alperytės, E. Lubytės, V. Šciglienės 
neeilinės atestacijos, VDA profesoriaus ir docento vardo suteikimo, 
Dizaino katedros vedėjo J. Brundzos teikimo rektoriui klausimai.
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3.2. Doktorantūra

VDA Doktorantūros skyriuje 2017 m. sėkmingai apginti 7 meno 
doktorantūros dailės ir dizaino krypčių meno projektai ir viena huma-
nitarinių mokslų srities, menotyros krypties daktaro disertacija 
 (Apgintų disertacijų sąrašas pateiktas 17 lentelėje prieduose).

Priimti 8 doktorantai į valstybės finansuojamas vietas: 3 – į meno-
tyros kryptį (iš jų 1 – į LKTI), 3 – į dailės kryptį ir 2 – į dizaino kryptį.

Lietuvos mokslo tarybos skelbiamame papildomų doktorantūros 
vietų konkurse laimėtos 2 vietos į dailės krypties meno doktorantūrą 
ir 1 vieta – į menotyros mokslo krypties doktorantūrą. 

2017 m. vyko tarptautinis dailės ir dizaino krypčių meno doktoran-
tūros vertinimas. Doktorantūros skyrius pateikė Lietuvos mokslo 
tarybai 2011–2016 m. šių krypčių studijų savianalizės suvestines, 
lapkričio 9 d. įvyko studijų proceso dalyvių susitikimas su ekspertų 
grupe. Gruodžio mėn. gautos preliminarios išvados.

Tęstas viešųjų paskaitų–diskusijų su žymiais menininkais ciklas. 
Paskaitas skaitė: Borbála Soós „Fungal Futures“, Ksenia Nouril 
„Thinking Globally in the Museum“, dr. Marquard Smith „Don‘t 
Reinvent the Wheel: What Is to Be Done“, Suhail Malik „Contempora-
ry Art →Ex-Art: Retro-Transfiguration into the Commonplace“. 

Toliau vykdytas tarptautinės doktorantūros projektas ArcInTexETN, 
finansuojamas iš ES Horizont 2020 Marie Skłodowska Curie veiklų 
programos. 

Kovo 11 – balandžio 9 d. Duisburge (Vokietijoje) vyko dailės 
krypties doktorantų ir alumnų tapybos paroda „Gimiau šalyje, kurios 
jau nebėra“ (I Was Born In A Country That No Longer Exists), įtraukta 
į Duisburgo miesto festivalio (38. Duisburger Akzente) programą. 
Parodos kuratorius Maximilian Bilitza.

Balandžio 26 – gegužės 14 d., VDA ekspozicijų salėse „Titanikas“ 
įvyko meno doktorantų kūrybos paroda „Darbalaukis“. Parodos 
kontekste gegužės 3–4 d. doktorantai pristatė savo tyrimus.
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Spalio 5– 6 d. ir gruodžio 8 d. vykdyta doktorantams ir VDA dėsty-
tojams skirta neformaliojo švietimo programa „Meno studijos ir didak-
tika“ (Higher Eeducation Pedagogy in the Arts). Ją vedė Teija Löytönen 
iš Aalto universiteto (Suomija). Organizavo Doktorantūros skyrius, 
Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla ir Dailės edukacijos 
centras.

Lapkričio 6–10 d. menotyros krypties doktorantams surengta 
Akademinio rašymo mokykla Nidos meno kolonijoje. Ją vedė dėstytoja 
Eszter Timar iš Vidurio Europos universiteto Budapešte. Mokyklos 
tikslai buvo tobulinti doktorantų įgūdžius rašyti anglų kalba ir formuoti 
patirtį rengiant publikacijas recenzuojamiems tarptautiniams mokslo 
leidiniams.
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4. VILNIAUS FAKULTETAS

4.1. Veiklos apžvalga. Studijos

2017 metais įvyko šeši Vilniaus fakulteto tarybos posėdžiai 
 (2017-02-15 Nr. FT2-01, 2017-03-29 Nr. FT2-02, 2017-06-28 
Nr. FT2-03, 2017-10-03 Nr. FT2-04, 2017-09-18 Nr. FT2-05, 
2017-11-15 Nr. FT2-06), kuriuose buvo sprendžiami įvairūs su studijų 
organizavimu ir vykdymu susiję klausimai, priimami nutarimai. Svar-
biausius verta paminėti. Buvo tariamasi dėl bendrųjų studijų vykdymo 
reikalavimų aprašo tvirtinimo, pristatomi programų akreditavimo rezul-
tatai, svarstomi studijų aprūpinimo lėšomis klausimai, tariamasi dėl 
kvalifikacijų kėlimo perspektyvų. Patvirtinti sesijų studijų rezultatai. 
Svarbus buvo VDA Laikinosios studentų rotacijos tvarkos aprašo aptari-
mas. 2017 m. grįžtamojo ryšio analizės anketa buvo išplėsta klausimais, 
susijusias su žmogaus orumu. Surengta UNESCO kultūros vadybos ir 
politikos katedros dėstytojų neeilinė atestacija. Pradėta diskusija dėl 
programų optimizavimo BA ir MA pakopose.

Rektoriaus sudaryta komisija komunikacijos strategijai parengti 
dirbo nerezultatyviai dėl pasitraukusio iš pareigų Komunikacijos sky-
riaus vadovo. 

VF ir ASF jungtinio posėdžio metu buvo svarstomas Lietuvos valsty-
binių universitetų tinklo optimizavimo plano įgyvendinimo priemonės. 
Šį strateginį klausimą pristatė rektorius prof. Audrius Klimas. Gana 
svarbią diskusijų dalį sudarė jungtinių programų komitetų sudarymas, 
jų veiklos perspektyvos. Buvo organizuojamos išvykos į Kauno, 
 Klaipėdos ir Telšių fakultetus, Vilniuje buvo susirinkę minėtų fakultetų 
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atstovai, siekdami rasti bendrus programų studijų rezultatų vardiklius. 
Tikėtina, kad prie šio klausimo bus grįžta ir 2018 m.

2017 m. šalia studijų vyko ir fakulteto organizuoti renginiai. Buvo 
įgyvendinta kvalifikacijos tobulinimo programa ,,Žvelk giliau į meninę 
praktiką“, skirta Lietuvos dailės ir technologijų mokytojams. 

VF buvo paminėtos 500-osios reformacijos metinės. Reformacijos 
svarbą Lietuvos kultūriniam, visuomeniniam ir dvasiniam gyvenimui 
atskleidė pranešėjai doc. habil. dr. Ingė Lukšaitė ir doc. dr. Deimantas 
Karvelis. Vyko kasmet organizuojama tarptautinė Algimanto Švėgždos 
piešinių konkurso paroda „Piešinys 2017“. Surengtas bendras projekto 
dalyvių pasirodymas / performansas Vaizduotės pluoštas (Fiber of Imagi-
nation) tarptautinės konferencijos „Embodied textile interaction design“ 
programoje Vilniaus Bernardinų bažnyčioje. LR Kultūros ministerijoje 
įvyko performansas ,,Posėdis“ kartu su VDA studentais. 2017 m. VDA 
pirmakursiai per įvadinę studijų savaitę dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse. 
Buvo surengta eisena senamiesčio gatvėmis. Paskaitą „Apšvieta ir Mor-
doro žiedas“ skaitė filosofas ir idėjų antropologas prof. dr. Gintautas 
Mažeikis. Paskaitą „Pilietinis atsparumas“ skaitė pulkininkas leitenantas 
Valerijus Šerelis.

Keletas pastabų statistiniams rodikliams palyginti
VF 2017-12-29 d. 640 studentų. 2017 m. priimta 229, baigė 221. 

Sesijos pabaigoje sumažėjo skolininkų, VF 2018-02-27 buvo 655 pažan-
gūs studentai, 59 (devyni procentai) – nepažangūs. Iš sąrašų išbraukta 
5,8 procento studentų, skaičiuojant nuo visų studentų skaičiaus. Apie 
5 procentus studentų yra akademinėse atostogose. Į grįžtamojo ryšio 
anketos klausimus atsakė apie 55 procentus studentų. Numatyta pato-
bulinti ir anketas, ir pačią apklausos įgyvendinimo tvarką.

Studijų dalykų aprašų statistinė analizė rodo aiškiai pagerėjusius 
rezultatus. Atkreiptinas dėmesys į dalykų atestavimą, kai nedėmesingai 
žiūrima į atestavimo procedūrą, nepakankamai atsakingai pristatomi 
studijų rezultatai, vertinimo kriterijai ir tvarkos.

2017 m. skirtingų katedrų studentų buvo bendrai vykdyti 29 tarp-
disciplininiai projektai. Buvo 107 studentų, sukūrusių objektų ir/ar 
paslaugų su prieskyra „Akademijai ir verslo įmonėms“.
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4.2. Metodinis darbas

Naujai parengtos ir patobulintos 236 dalykų (modulių) programos ir 
neformalios pedagoginės veiklos programos. Naujai parengtos dalyko 
(modulio) studijų priemonės (peržiūrų, egzaminų, savarankiškų darbų, 
praktikų užduotys, stendai, maketai, modeliai, garso, vaizdo juostos, 
CD ir kita) sudarė 146 rezultatus. Išsamiai susipažinti su parengtomis 
studijų priemonėmis galima padalinių ataskaitose. Parengti 3 nuotolinių 
studijų dalykai (moduliai).
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4.3. Dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas

2017 m. buvo atsižvelgta į dėstytojų kvalifikacijos tobulinimą, tam 
skirta lėšų, todėl pavyko organizuoti e-mokymo kursus Lynda.com 
platformoje ir fakultete organizuoti užsienio kalbų tobulinimo kursus. 

Dailės istorijos ir teorijos katedroje kvalifikacijos kėlimo požymių 
nenurodoma.

Architektūros katedroje nurodoma 13, daugiausia – bendrųjų 
ir dalykinių kompetencijų, kėlimo požymių.

Dizaino katedroje lekt. Deividas Juozulynas aktyviai ir sėkmingai 
tobulinosi Lynda.com e- prieigoje.

Lekt. Gintarė Černiauskaitė (Tvarusis dizainas „What Design 
Can Do 2017“), 2 dienas tobulinosi Amsterdame, Nyderlanduose. 
Lekt. Barbora Adamonytė-Keidūnė (ESAD, College of Art and 
 Design,) 3 d. tobulinosi Porte, Portugalijoje.

Grafikos katedroje doc. Marija Marcelionytė-Paliukė aktyviai 
tobulinosi seminaruose, kėlė savo kvalifikaciją lankydama iškilius 
tarptautinius meno renginius (Venecijos meno bienalę, Documenta 
Kaselyje, Niujorko meno galerijas, muziejus, susitiko su menininkais 
ir rezidentais). Dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „ReVIEWING 
Black Mountain College 9“, Šiaurės Karolinoje, Aševilyje, JAV. Dalyva-
vo „Erasmus Staff Training Mobility“ metiniame susitikime (Volando 
akademija, Giotenburgas, Švedija). Su kūrinių kolekcija „Antraeilės 
grožybės“ atstovavo Lietuvai, dalyvavo konferencijoje. Dalyvavo tarp-
tautinėje grafikos parodoje EST + LT + DE = Grafik. 2017 02 11–03 05 
Gedok galerijoje, Karlsrūhėje, Vokietijoje. Prof. Kęstutis Vasiliūnas 
dalyvavo parodose, lankė tarptautinių garsenybių parodas. Dalyvavo 
konferencijoje „Coexistence of Civilizations: Art of Communication 
and Communication of Art“ Konferencijų centre Dunhuange, Kinijoje. 
Lekt. Jolanta Mikulskytė dalyvavo tarptautiniame teatro festivalyje 
„Sirenos“, tarptautiniame šiuolaikinio šokio festivalyje „Naujasis Baltijos 
šokis“ Vilniuje, Lietuvos nacionaliniame dramos teatre, Menų spaus-
tuvėje. Lekt. Agnė Dautartaitė-Krutulė dalyvavo Leipcigo knygų 
mugėje, Vokietijoje, „La Biennale di Venezia“ Italijoje. Lankė seminarą 
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„Image’17“ Varšuvoje, „Documenta 14“ Kaselyje, Vokietijoje. Dalyki-
nes kompetencijas tobulino tarptautinėje fotografų konferencijoje 
„Fast Forward: Women in Photography“. Lekt. Elena Grudzinskaitė 
lankė Niujorko meno galerijas ir muziejus JAV, lankė „Documenta 14“, 
Kaselyje, Vokietijoje. Dalyvavo „Erasmus Staff Training Mobility“ meti-
niame susitikime Volando akademijoje, Giotenburge, Švedijoje. Aktyviai 
tobulino kompetencijas Lynda.com platformoje. Dr. doc. Jurgita Luda-
vičienė dalykines kompetencijas tobulino daugelyje tarptautinių knygų 
mugių. Lekt. Simonas Kuliešis lankė muziejus Ispanijoje.

Grafinio dizaino katedroje prof. Aušra Lisauskienė dalyvavo tarptau-
tinės tipografikos asociacijos ATypI konferencijoje „ATypIMontréal 
2017“ Monrealyje, Kanadoje. Doc. Robertas Jucaitis lankėsi Venecijos 
meno bienalėje, Diuseldorfo dailės akademijos parodoje „Rundgang“, 
Diuseldorfo ir Dortmundo muziejuose. Lekt. Martyna Bikulčiūtė lankė-
si meno festivaliuose Amsterdame ir Rygoje, knygos dizaino konferenci-
joje „6pt“.

Fotografijos ir medijos meno katedroje lekt. Arnas Anskaitis lavinosi 
neformaliojo švietimo programoje „Higher Education Pedagogy in the 
Arts (Meno studijos ir didaktika)“ (Atviroji dailės, dizaino ir architektū-
ros mokykla, Dailės edukacinis centras, Dėstytojų klubas, Vilniaus dailės 
akademija, lektorė Teija Löytönen, Aalto universitetas, Suomija). 
Dalykines kompetencijas tobulino „Aberrant Nuptials: 2nd Internatio-
nal Conference on Deleuze & Artistic Research“, Orfėjaus istititute, 
Gente, Belgijoje ir „The 8th International Conference on Artistic 
Research“, Theatre Academy, Helsinkyje, Suomijoje. Dr. lekt. Gintarė 
Brazauskienė tobulinosi 7-ajame interformato simpoziume „Palei lini-
jas“ VDA Nidos meno kolonijoje, Tarptautiniame fotografijos seminare 
„Nida ir Europos Kino forumas“. Lekt. Arturas Bukauskas dalykines 
kompetencijas tobulino parodoje „The Lumen Prize Exhibition 2017“, 
Lidse, Anglijoje. Prof. Alvydas Lukys tobulinosi Skulptur Projekt, 
Miunsteryje, Documenta, Kaselyje ir Venecijos bienalėje. Lekt. Jurij 
Dobriakov dalyvavo konferencijoje „Open Fields“, Naujųjų medijų 
kultūros centre RIXC, Latvijos dailės akademijoje ir Latvijos nacionali-
niame dailės muziejuje, Rygoje, Latvijoje. Doc. Irma Stanaitytė-Bazienė 
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dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Fast Forward: Women in Photo-
graphy“, NDG, Vilniuje.

Monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedroje bendrąsias 
ir dalykines kompetencijas lankydama parodas, muziejus ir galerijas 
Londone bei Venecijoje tobulino doc. Giedrė Brazytė.

Doc. Ieva Paltanavičiūtė kvalifikacijos tobulinimo seminarus „Efek-
tyvus vadovavimas“ lankė Lietuvos edukologijos universitete, profesinių 
kompetencijų tobulinimo institute. Dalyvavo Baltijos šalių menininkų 
ir meno istorikų konferencijoje „Glass Art ir Baltic Context: Past, 
Challenges and Prospects“. Lekt. Vygintas Orlovas dalyvavo tarptauti-
nėje konferencijoje ,,Virtualities and Realities“ Latvijos dailės akademi-
joje ir nacionaliniame Latvijos meno muziejuje, Rygoje, Latvijoje 
ir konferencijoje „Vizuali garso analizė rėžių tėkmės fotografijos būdu 
Sigma Koki“, Tokijuje. Lekt. Algimantas Kensminas Ravenos dalyvavo 
tarptautiniame mozaikos festivalyje 2017. Lekt. Jurgita Gerdvilaitė 
tobulinosi asociacijos AVAKA organizuotame seminare „Kita kūrybos 
pusė“. Jo lektoriai – Europos filmų koledžo (European film college) 
scenaristų katedros vadovas Jimas Fernaldas bei Stanley Kubricko 
filmų  prodiuseris Janas Harlanas. Lankė muziejus Paryžiuje. 
Doc. Ieva Skauronė lakėsi Venecijos meno bienalėje, Diuseldorfo 
Šiuolaikiniame meno muziejuje.

Keramikos katedroje kompetencijas tobulino prof. Bronius Gražys. 
Jis dalyvavo XV tarptautiniame tapytojų plenere K. Naruševičiui 
atminti, Panevėžyje ir VII tarptautiniame Tapytojų plenere ,,Eglė 2017“, 
Eglės sanatorijoje, Druskininkuose. Doc. Rasa Justaitė-Gecevičienė 
dalyvavo trečiajame kūrybinių industrijų festivalyje „Ceramic Fest LT“ 
Anykščių menų inkubatoriuje. Kėlė kvalifikaciją Lietuvos keramikų 
sambūryje „Keramika. Aktualijos + lūkesčiai“ Utenos kraštotyros mu-
ziejuje, Vytauto Valiušio keramikos centre. Dalyvavo Keramikos kūrybi-
nėse dirbtuvėse 3D spausdinimo technika su dėstytoju iš Estijos meno 
akademijos Lauriu Kilusku. Doc. Dalia Jakimavičienė ir doc. Ona Pet-
kevičiūtė dalyvavo inovatyviame keramikos technologijų judėjime, 
Antony Stellacco paskaitoje „Šiuolaikinė ir istorinė JAV keramika“ 
Titanike, Vilniuje. Doc. Dalia Jakimavičienė dalyvavo vizituojančios 
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menininkės, Latvijos dailės akademijos doktorantės Inesos Brants 
paskaitoje ir darbo procesų demonstracijoje Nidoje. Lek. Jurgita Jasins-
kaitė, doc. Dalia Jakimavičienė ir prof. Rytas Jakimavičius dalykines 
kompetencijas kėlė vizituojančio menininko, dėstytojo iš Estijos dai-
lės akademijos Laurio Kilusko paskaitoje ir kūrybinėse dirbtuvėse 
„3D printerio spausdinimo technika“, VDA.Doc. Rasa Justaitė-Gece-
vičienė ir lekt. Jurgita Jasinskaitė dalyvavo Tarptautinėje keramikos 
bienalėje Kluže-Napokoje, Rumunijoje. Prof. Arvydas Ališanka dalyva-
vo konferencijoje, skirtoje dabarties skulptūros aktualijoms aptarti – 
kaip įprasminti valstybės simbolius ir parodoje V. Grybo memoriali-
niame muziejuje, Jurbarke. Lekt. Jurgita Jasinskaitė dalyvavo atvirose 
Anthonio Stellaccio paskaitose VDA.

Kostiumo dizaino katedroje kvalifikacijos kėlimo požymių viso 
suskaičiuojama 36. Prof. Danguolė Brogienė dalyvavo daugybėje 
tarptautinių konferencijų, mados festivalių, skaitė paskaitas ir vedė 
seminarus. Doc. Renata Maldutienė dalykines ir bendrąsias kompeten-
cijas kėlė meno doktorantūros studijose, tarptautiniuose festivaliuose, 
lankė parodas. Lekt. Genovaitė Snukiškytė dalyvavo ir lankė parodas, 
kompetencijas tobulino tarptautiniuose mados festivaliuose, tarptautinė-
se konferencijose. Prof. Jolanta Talaikytė lankėsi tarptautinėse parodose 
ir kėlė kvalifikaciją ,,Pret-a-Porter“ Paryžiuje, „Who‘s Next“ Porte de 
Versalyje, ,,Tranoi“, „TRANOI Week“ ir „TRANOI Men’s and Wo-
men’s, Paris Design Week 2017“, Les Docks, „Cite de la Mode et du 
Design Christian Dior, Couturier du Reve“, Dekoratyvių menų muzie-
juje Paryžiuje, Prancūzijoje. Dr. prof. Jolanta Vazalinskienė dalyvavo 
tarptautinėje tekstilės ir mados parodoje „Milano Unica, Fiera Milano 
Rho“, Italijoje, kėlė kvalifikaciją mados festivaliuose ir seminaruose.

Paminklotvarkos katedroje dr. lekt. Indrė Užuotaitė kėlė kvalifikaciją 
užsienio kalbų tobulinimo kursuose, lankė teorines paskaitas ir prakti-
nius užsiėmimus vasaros mokykloje „Cultural landscapes“ Nidoje. 
Lekt. Giedrė Filipavičienė dalyvavo ICOMOS generalinėje asamblėjoje 
ir moksliniame simpoziume „Paveldas ir demokratija“, Delyje, Indijoje. 
Taip pat lankė Architektų rūmų organizuojamus kursus architektų 
profesinei kvalifikacijai kelti Vilniuje. Lekt. Asta Grubinskaitė dalyvavo 
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praktiniuose seminaruose ir konferencijose. Lekt. Gretai Žičkuvienei 
LR Kultūros ministerijos Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių 
atestacinė komisija suteikė polichromuoto medžio restauratoriaus 
eksperto kvalifikaciją. Doc. Alvydas Mandeika ir lekt. Nerijus Kava-
liauskas tobulino dalykines kompetencijas. Lekt. Vidutė Povilauskaitė 
dalyvavo konferencijoje „Atgaivintas kultūros paveldas. EEE paramos 
rezultatai ir patirtys“ Palangoje, kurią surengė LR kultūros ministerija ir 
Norvegijos kultūros paveldo direktoratas; CPVA ir LR KM renginyje 
pagal „EEA Grants“ programą „Investicijų į nekilnojamąjį kultūros 
paveldą poveikis visuomenei ir autentiškumo išsaugojimui“ Vilniuje

Piešimo katedroje doc. Viktoras Binkis ir doc. Gediminas Žuklys 
dalyvavo kūrybinėse stovyklose, pleneruose. 

Skulptūros katedroje kvalifikacijos tobulinimo atvejų nenurodama.
Tapybos katedroje doc. Konstantinas Bogdanas dalyvavo metinėje 

KUNO tinklo atstovų sueigoje, seminare dėstytojams „Inclusive 
Actions – Art Schools Imagining Desegregation?“ Valando Akade-
mijoje, Gioteborge. Lekt. Eglė Ulčickaitė lankėsi Venecijos bienalėje, 
tarptautiniame „KaNiBaL’HoPox“ simpoziume. Dr. lekt. Agnė Kulbytė 
dalyvavo dalykinės, mokslinės ir pedagoginės kvalifikacijos kėlimo 
renginiuose, buvo išvykusi į komandiruotę Krokuvoje. Dalyvavo moksli-
nėje konferencijoje „Feastas a Mirror of Social and Cultural Changes“, 
Jogailos universitete, Lyginamųjų studijų centre, Lenkijoje. 

Tekstilės meno ir dizaino katedroje prof. Eglė Ganda Bogdanienė 
dalyvavo tarptautiniame menininkų bendradarbiavimo projekte „Global 
Nomadic Art Project“, Panemunės pilyje, Lietuvoje. Doc. Miglė Lebe-
dnykaitė vyko į komandiruotę susipažinti su Ženevos etnografijos 
muziejaus ekspozicija, kuri 2017 m. pelnė metų Europos muziejaus 
apdovanojimą, Ženevoje, Šveicarijoje. Profesinį meistriškumą tobulino 
Japonijoje (Niši-Aidzu, Kiote ir Tokijuje). Veiklai vykdyti gauta edukaci-
nė kultūros ar meno kūrėjo stipendija. Doc. Laura Pavilonytė-Ežers-
kienė dalyvavo seminaruose, mokymuose, mokslinio tyrimo projekte. 
Doc. Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė dalyvavo 18-oje tarptautinė-
je Tekstilės ir mados konferencijoje, organizuotoje tarptautinio tinklo 
ETN (European Textile Network), kuri vyko tekstilės ir mados centre 



106

Švedijoje (Borås mieste). Dalyvavo konkurso „Luxembourg Art Prize 
2017“ finalistų parodoje „Herve Lancelin“ galerijoje. 

UNESCO Kultūros vadybos ir kultūros politikos katedros 
dr. doc. Rasa Bartkutė bendrąsias kompetencijas tobulino „Coaching 
schools to Face Ahead“ Romoje. Dr. prof. Elona Lubytė tobulinosi 
„6th ENCATC“ (European Network on Cultural management 
and  policy) International study Tour to the Emirates“ Jungtiniuose 
Arabų Emyratuose. Gilinosi į tarptautinių parodų organizavimo 
praktiką, šiuolaikinių menininkų tarptautinės karjeros vadybos strategi-
jų tyrimus. Dr. doc. Vaidutė Ščiglienė tobulinosi forume „Faro konven-
cijos principai ir urbanistinio paveldo apsauga“ LR Seime, LR Kultūros 
ministerijoje. Lekt. dr. Karolina Jakaitė dalyvavo renginyje „Typo Berlin 
’2017“ Berlyne.

Doktorantūros skyrius nurodo, kad jame buvo 21 įvairaus tobulini-
mosi atvejis.

ADDAM doc. dr. Vitalija Gražienė bendrąsias ir dalykines kom-
petencijas tobulino tarptautinėse konferencijose ir seminaruose. 
Lekt. Aistė Burkė ir lekt. Edita Kavaliauskienė tobulinosi seminaruose 
ir simpoziumuose. Lekt. Nijolė Goštautaitė-Midttun buvo išvykusi 
į ERASMUS dėstytojų stažuotę Korke, Airijoje. Ji dalyvavo konferenci-
joje „MAKE 2017 CIT“ Krofordo (Crawford) meno ir dizaino koledže 
Korke, Airijoje ir simpoziume Lisabonoje. Dr. doc. Sigita Saulėnienė 
dalyvavo tarptautiniame simpoziume-plenere „The Concrete and 
Abstract in Visual Art Composition. Flight“ Liepojos universitete 
ir kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose.
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4.4. Meno ir mokslo renginiai

Išskirtiniai svarbiausi (C.04) meninės ir mokslinės (D.07) veiklos 
rezultatai išsamiai pristatomi šakinių padalinių ataskaitose. Jie apima 
dėstytojų meno darbus, mokslo monografijas, mokslo studijas, sintezės 
mokslo darbus ar jų dalis. Taip pat mokslo straipsnius tarptautiniuose 
arba recenzuojamuose leidiniuose, skaitytus pranešimus konferencijose 
arba seminaruose Lietuvoje ir užsienyje.

Šioje dalyje pristatome žymesnius (B 04234 požymiai) katedrų 
ir  padalinių pedagogų organizuotus renginius su studentais ir jų darbais 
(parodos, plenerai, konkursai, simpoziumai, mugės, ekspozicijos, 
koncertai, šou, susitikimai, šventiniai renginiai, festivaliai, ekskursijos 
ir kt.) bei (G 02) ir kitus organizuotus profesinius renginius.

Dailės istorijos ir teorijos katedroje habil. dr. prof. Antanas Andri-
jauskas skaitė seriją paskaitų LKTI, dr. doc. Ramutė Rachlevičiūtė 
organizavo 9 jaunųjų Lietuvos menininkų parodas, lekt. Laima Kreivytė 
pristatė menininkų filmus ir savo poeziją NDG. Dr. doc. Agnė Narušytė 
su kitais organizavo tarptautinę konferenciją „Fast Forward: Women in 
Photography. Lithuanian edition“ / „Pirmyn: moterys fotografijoje“ 
Nacionalinėje dailės galerijoje.

Architektūros katedroje doc. Romualdas Kučinskas organizavo 
kūrybinių dirbtuvių „Aggregation and Graph Based Modelling“ parodą 
Lietuvos architektų sąjungoje. Prof. Marius Pranas Šaliamoras, 
prof. Jūras Balkevičius, doc. Artūras Burba rengė metodines parodas.

Dizaino katedroje doc. Šarūnas Šlektavičius įrengė ekspoziciją 
(„Dizaino fondo“ projektas) „Dizaino galerijoje“ baldų parodoje 
Litexpo.

Grafikos katedroje doc. Marija Marcelionytė-Paliukė ir lekt. Jolanta 
Mikulskytė organizavo daugybę kūrybinių dirbtuvių bei parodų. 
Lekt. Elena Grudzinskaitė ir lekt. Agnė Dautartaitė-Krutulė prisistatė 
Leipcigo knygų mugėje (reprezentacinis Lietuvos studentų kūrybinio 
stendo sukūrimas ir pristatymas – interaktyvus kūrybinis projektas „ė“). 
Doc. Marija Marcelionytė-Paliukė organizavo Sautamptono kanalo 
(Southampton Solent) (Didžioji Britanija) universiteto dėstytojo Jonnio 
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Hannaho kūrybines dirbtuves ir universiteto dėstytojų bei studentų 
darbų parodą. Prof. Kęstutis Vasiliūnas kuravo parodą „Grafikos 
katedros dėstytojų dailininko knygų parodą Leipcigo knygų mugėje“. 
Lekt. Agnė Dautartaitė-Krutulė organizavo tarptautinę knygos dizaino 
konferenciją „6 pt – I never read, I just look at pictures“, pasaulinę 
fotoknygų konkurso parodą „Paris Photo-Aperture Foundation Photo 
Book Awards“. Lekt. Dainius Liškevičius kuravo ir organizavo asmeni-
nes menininkų parodas.

Grafinio dizaino katedroje prof. Aušra Lisauskienė skaitė pranešimą 
apie Grafinio dizaino katedros programas, BA ir MA studentų darbus 
pristatė „CIRRUS“ konferencijos dalyviams, organizavo magistrų 
parodas. Lekt. Rūta Mickienė dalyvavo tarptautinėse dizaino parodose 
ir mugėse Karlsrūhėje, Frankfurte, Birmingame, Helsinkyje, Rygoje, 
Amsterdame.

Fotografijos ir medijos meno katedroje lekt. Gintarė Brazauskienė ir 
lekt. Arturas Bukauskas organizavo bendrą Fotografijos ir medijos 
meno bei Monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedrų studentų 
praktiką, kūrybinės dirbtuves „Judantys klodai“ Nidos meno kolonijoje. 
Prof. Alvydas Lukys organizavo Vestminsterio universiteto magistrų 
parodą „New Stories“ VDA galerijoje „Akademija“. 

Monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedroje doc. Živilė 
Jasutytė organizavo Tarptautinę studentų praktiką ,,Personalinės 
ekskursijos“ Nidos meno kolonijoje. Doc. Giedrė Brazytė organizavo 
studentų darbų parodą „Teatrinė laboratorija“ Tarptautiniame lėlių 
teatrų festivalyje „Lėlių metamorfozės 2017“ Balstogėje, Lenkijoje, 
surengė susitikimą su lėlių teatro kūrėju Neville’iu Tranter iš Prancūzi-
jos ir daugybę susitikimų bei parodų. Lekt. Algimantas Kensminas 
organizavo tarptautinę studentų praktiką. Lekt. Žydrūnas Mirinavičius 
organizavo studentų temines ekskursijas į parodas.

Keramikos katedros doc. Rasa Justaitė-Gecevičienė organizavo 
daugybę renginių, parodų, konferencijų ir ekskursijų: keramikos 
kūrybines dirbtuves 3D spausdinimo technika su dėstytoju iš Estijos 
meno akademijos Lauriu Kilusku, Lietuvos ir Baltijos Tarptautines 
keramikos dirbtuves su JAV keramikos menininku / mokslininku 
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Anthonniu Stellacciu, keramikos kūrybines dirbtuves Diuseldorfo menų 
akademijos studentams. Lektorė Jurgita Jasinskaitė organizavo Baltaru-
sijos keramikės Annos Ambrosavos prezentaciją apie lauko degimų 
technikas ir kūrybą, vyko duobės degimo demonstracija. Doc. Dalia 
Jakimavičienė su studentais ir dėstytoja iš Estijos dailės akademijos 
organizavo praktinį kūrybinį seminarą ir parodą „Nidos tekstai: kerami-
ka + tekstas / piešinys / fotografija“. Prof. Rytas Jakimavičius organizavo 
vizituojančio menininko Anthonio Stellaccio (JAV) paskaitų ciklą 
(„Narrative in Ceramics“, „Konceptuali keramika“, „Šiuolaikinė 
ir istorinė JAV keramika“). Doc. Rasa Justaitė Gecevičienė organizavo 
kūrybines dirbtuves Lietuvos, Baltijos, Tarptautinių keramikos dirbtu-
vių su JAV keramikos menininku / mokslininku Anthonniu Stellacciu. 
Doc. Ona Petkevičiūtė organizavo daugybę ekskursijų jauniesiems 
menininkams.

Kostiumo dizaino katedroje prof. Danguolė Brogienė organizavo 
daugybę susitikimų, kūrybinių dirbtuvių ir parodų. Surengtos kūrybinės 
dirbtuvės su mados dizainere Lilia Larionova. Baltijos šalių Mados ir 
tekstilės parodoje „Baltic Fashion & Textile Vilnius“ kuravo įrengiant 
VDA KDK parodą-stendą. I MA studentės ir II MA studentė S. Šala-
ševičiūtė (kuratorė prof. D. Brogienė) surengė kūrybines dirbtuves su 
Marjan Kooroshnia iš BORO mokyklos ir VDA prof. E. G. Bogdaniene 
„Termochrominiai dažai ir audinys“. Doc. Renata Maldutienė organi-
zavo renginius ,,Skrydis“, Mados konkursas „Injekcija“, „Jaunojo 
dizainerio prizas“, „Vilnius Fashion & Textile Avenue“ ir pati juose 
dalyvavo. Lekt. Genovaitė Snukiškytė organizavo Kostiumo dizaino 
bakalauro studijų IV kurso studentų kūrybines dirbtuves „Sculptural 
research“ su Islandijos Dailės akademijos dėstytoju, dizaineriu Dainiu-
mi Bendiku, Latvijos dailės akademijos doc. Maros Bindės kūrybines 
dibtuves „Zero-waste-design“. Prof. Jolanta Talaikytė dalyvavo tęstinia-
me, tarptautiniame VDA KDK geriausių baigiamųjų darbų madų šou 
,,Skrydis Nr.12 @kultūrosnaktis.lt“ 2017 Vilniaus miesto kultūros 
renginio ,,Kultūros naktis“ ir ,,Meno celės‘‘ kontekste. Ji vadovavo 
tarptautiniam doktorantūros „ARcinTEX ETN network“ Kostiumo 
dizaino grupės kūrybinių dirbtuvių projektui ,,Kūnas, Erdvė, Garsas“ 
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(kartu su doc. R. Maldutiene, dokt. E. Grėbliauskaite). Dr. prof. J. Va -
zalinskienė ir lekt. G. Snukiškytė kuravo Islandijos Dailės akademijos 
dėstytojo Dainiaus Bendiko kūrybines dirbtuves „Skulptūrinė forma“, 
dalyvavo 26-oje tarptautinėje tekstilės, aprangos ir inovacijų parodoje 
„Baltic fashion & Textile Vilnius 2017“.

Paminklotvarkos katedroje lekt. Aušra Trakšelytė organizavo temines 
ekskursijas į dailės kūrinių saugyklas. Lekt. Giedrė Filipavičienė organi-
zavo ICOMOS, Restauratorių sąjungos ir Vilniaus dailės akademijos 
renginį (konferenciją), skirtą architekto Stanislovo Mikulionio atmini-
mui „Mažųjų miestų ir miestelių kultūros paveldo apsaugos klausimai“ 
Trakuose. Dr. doc. Dalia Klajumienė su doc. Alvydu Mandeika kuravo 
parodą „Sapiegų rūmų interjerai. Restauravimo vizijos ir metodai“ 
(Sapiegų rūmai Antakalnyje, Vilnius). Lekt. Vidutė Povilauskaitė 
organizavo susitikimus ir ekskursijas.

Piešimo katedroje doc. V. Binkis organizavo (kaip festivalio „Vilniaus 
kultūros naktys“ sudėtinę dalį) viešą studentų piešimą ir darbų ekspo-
navimą Vilniaus universiteto bibliotekoje. Doc. R. Gataveckas ir 
doc. P. Juška buvo šio renginio dalyviai.

Skulptūros katedroje lekt. Vytenis Burokas ir Giedrius Gulbinas 
kuravo Šveicarų menininkų dueto „Old Masters“ (Marius Schaffter 
ir Jérôme Stünzi) performansą Constructionisme Nacionalinėje dailės 
galerijoje.

Tapybos katedroje prof. Arvydas Šaltenis organizavo parodas ir 
edukacines keliones, dr. doc. Viktoras Liutkus organizavo mokomąsias 
išvykas ir seminarus. Lekt. Agnė Kulbytė Lietuvos geležinkelių muzieju-
je Vilniuje surengė tarptautinę parodą „Ypatingos paskirties traukiniai / 
Trains of special purpose“.

Tekstilės meno ir dizaino katedroje prof. Eglė Ganda Bogdanienė 
kuravo Tarptautinę tarpdisciplininio meno parodą „Skin Nahk Oda“, 
bendradarbiaudama su Airijos Krofordo (Crawford) meno ir dizaino 
koledžu (Korke) ir Estijos Tartu meno kolegija. Taip pat kuravo prof. 
Eglės Gandos Bogdanienės ir jos studentų kūrinių parodą „Vasaros 
metamorfozės“ Lietuvos Generaliniame Konsulate Sankt Peterburge. 
Doc. Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė organizavo tarptautines 
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kūrybines dirbtuves „ArcInTech ETN“ doktorantams „Second hand / 
Second view / Second step“ (VDA). Doc. L. Pavilonytė-Ežerskienė 
organizavo kūrybines dirbtuves su menininke Marija Griniuk „Nekū-
nas – dekonstruotos realybės vaizdai“. Prof. Žydrutė Ridulytė dalyvavo 
XXIII tarptautinėje parodoje „Baldai. Interjeras. Dizainas“. Tekstilės 
meno ir dizaino katedrai parodoje atstovavo IV kurso studentai Austė 
Guogaitė, Severija Žukauskytė, Lan Anh Nguyen, Lijana Skrockaitė, 
Lukas Tomaševičius su darbų ekspozicija „Kodas“ (LITEXPO).

UNESCO Kultūros vadybos ir kultūros politikos katedros 
dr. lekt. Karolina Jakaitė įrengė ekspoziciją parodoje „Baldai. Interjeras. 
Dizainas“ (LITEXPO).

Doktorantūros skyriaus darbuotoja dr. Ieva Pleikienė organizavo 
Dailės krypties doktorantų ir alumnų tapybos parodą „Gimiau šalyje, 
kurios jau nebėra“ (I Was Born In A Country That No Longer Exists), 
kuri buvo įtraukta į Duisburgo miesto festivalio („38. Duisburger 
Akzente“) programą. Parodos kuratorius Maximilianas Bilitza (Duis-
burgas, Vokietija). Giedrius Gulbinas kuravo parodą „Lietuvos dailė. 
Peizažinis mąstymas“ Kinijos nacionaliniame dailės muziejuje, Pekine.

ADDAM lekt. Aistė Burkė organizavo daugybę edukacinių užsiėmi-
mų ir parodų, dalyvavo ir bendradarbiavo tarptautiniuose projektuose. 
Lekt. Nijolė Goštautaitė-Midttun kuravo Tarptautinės smegenų pažini-
mo savaitės renginį Jasiuliškių socialinės globos namuose. Kartu su 
Meno terapijos kursų studentais pristatė meno terapijos metodus. 
Dr. doc. Sigita Saulėnienė organizavo XI tarptautinės mokslinės-prakti-
nės konferencijos „Menas, dizainas ir meninis ugdymas: kūrybiškumo 
lavinimo metodai ir patirtys“ parodą ir joje dalyvavo.
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4.5. Studentų pasiekimai

Šiame skyrelyje apžvelgti tik svarbiausi rezultatai.
Dailės istorijos ir teorijos katedros studentė Daiva Jovaišienė už ilga-

metražinio vaidybinio filmo „ZERO III“ montažą pristatyta Sidabrinės 
gervės nominacijai.

Valentyn Odnoviun surengė personalinę parodą (Blütengasse 9 
galerija) Vienoje, pelnė 1 vietą festivalyje „World Biennial of Student 
Photography 2017“ Novi Sade, Serbijoje; parodoje „INTERPHOTO 
2017“ pelnė Grand Prix už projektą „Stebėjimas“ (Balstogė), kitur 
nominuotas į I vietą.

Architektūros katedros magistrantų grupė Talino architektūros 
bienalėje 2017 m. pateko į geriausių šiaurės šalių mokyklų 15-tuką. 
 Studentė Giedrė Darškutė Britų architektų karališkojo instituto „RIBA 
President’s Medals“ konkurse pateko į atrankos etapo Part 1 geriausių 
darbų parodą. Ieva Viliūtė ir Evelina Vasiliauskaitė Baltijos šalių jaunųjų 
architektų darbų parodoje-konkurse pateko į prizininkų trejetuką.

Dizaino katedros studentė Agota Rimšaitė konkurse „A’ Design 
Award and Competition“ pelnė Auksinį prizą baldų, dekoratyvinių 
elementų ir namų apyvokos daiktų dizaino kategorijoje už lauko baldą 
„Panama Banana“. Kamilė Korsakaitė konkurse „Jaunojo dizainerio 
prizas“ pelnė pagrindinį apdovanojimą (I vieta) produkto dizaino 
kategorijoje. Ignas Survila konkurse „A’ Design Award and Competi-
tion“, vykusiame Italijoje, pelnė platininį prizą Automobilių, mobilumo 
ir transporto dizaino kategorijoje už paspirtuką „Raven Kick Scooter“. 
Tame pačiame konkurse Karolio Bakūno sukurtas patefono „Reed 
precision“ dizaino projektas pelnė sidabro apdovanojimą elektronikos 
prietaisų dizaino kategorijoje.

Doktorantūros skyriuje doktorantė Elzė Sakalinskaitė pelnė diplomą 
Lietuvos dizaino parodoje „Geras dizainas“. Indrė Stulgaitė-Krukienė 
ir Remigijus Kriukas parodoje „Art Vilnius’17“ įvertinti rinktiniu 
,,Žiūrovų menininko“ titulu.

Grafikos katedroje Kamilė Krasauskaitė, Tomas Karolis Kucharskis, 
Joelis Aškinis, Monika Šiliūnaitė, Gabrielė Vingraitė, Laima Matuzonytė 
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dalyvavo ir kūrė interaktyvų projektą „ė“, skirtą Lietuvai Tarptautinėje 
Leipcigo knygų mugėje reprezentuoti.

Grafinio dizaino katedroje Milda Šiulytė konkurse „Jaunojo dizaine-
rio prizas 2017“ pelnė pagrindinį prizą Komunikacinio dizaino katego-
rijoje. Diana Molytė sukūrė E. Daciūtės knygos „Kaip šuo ir banginis 
išgelbėjo Vilnių“ iliustracijas ir knygos dizainą. 1000 egz. tiražu išleista 
knyga ir interaktyvi knyga. Edmundas Jankauskas įgyvendino projektą 
„Aktyvi ekologiška pakuotė LIFI“, jis pristatytas didžiausiuose pasaulio 
dizaino portaluose.

Keramikos katedros studentai ir dėstytojai Monika Gedrimaite, 
Mingailė Mikelėnaitė, Robertas Reketis, Onė Maldonytė, prof. Rytas 
Jakimavičius, doc. Saulius Jankauskas dalyvavo parodoje ,,Dvi akade-
mijos. Vaizdas ir materija“, surengtoje A. Štiglico Taikomosios dailės 
ir dizaino akademijoje Sankt Peterburge. Miglė Mačiulytė dalyvavo 
galerijoje „Meno parkas“ Kaune surengtoje XI Baltijos šalių šiuolaiki-
nės keramikos parodoje „Pavasaris 2017“. 

Kostiumo dizaino katedros studentai aktyviai dalyvavo respubliki-
niuose renginiuose, tačiau reikia išskirti Živilę Aleknavičiūtę, mados 
konkurse „Infekcija“ pelniusią nugalėtojos prizą, o mados konkurse 
„Skrydis“ I vietą. Vaida Januškevičiūtė mados konkurse „Infekcija“ 
pelnė nugalėtojos prizą.

Agnė Kuzmickaitė pristatė asmeninę kolekciją tarptautinėje mados 
dizaino parodoje „Capsule“ Paryžiuje, tarptautinėje mados dizaino 
parodoje ,,Pitti Super“ Milane, „Milan Fashion Week AW 17/18“ 
Italijoje, tarptautinėje mados dizaino parodoje ,,Mercedes Benz“ 
Fashion Days A/W“ Kijeve. Studenčių Dorotės Joanos Pociutės, Paulos 
Vaicekauskaitės ir Benitos Klimbytės kolekcija „Tropic Rebellious“ 
tarptautiniame konkurse Estijoje „ERKI Moeshow“ pateko į finalinį 
dešimties kolekcijų parodymą iš tūkstančio pateiktų.

Paminklotvarkos katedroje Agnė Bernotaitė gavo Vilniaus m. mero 
padėkos raštą už kokybišką koplyčios horeljefo restauravimą.

Skulptūros katedroje Ona Juciūtė už kūrybą gavo Vytauto Kašubos 
vienkartinę stipendiją (10 000 USD).
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Tapybos katedroje Rūta Vadlugaitė tapo parodos-konkurso „Jaunojo 
tapytojo prizas’ 17“ finalininke.

Monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedros studentės 
Eglė Mažuknaitė, Karolina Voicechovskaja ir dėstytoja doc. Ieva 
 Paltanavičiūtė dalyvavo parodoje „Sakausējot robežas / Melting Limits“ 
Rygos dailės akademijos parodų salėje. 
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4.6. Bendradarbiavimas

VF bendradarbiavo su daugybe Lietuvos ir užsienio galerijų, 
 muziejų, universitetų, socialinių partnerių. Išskirti reikia Šiuolaikinio 
meno centrą, galeriją „Meno parkas“ ir Nacionalinę dailės galeriją. 
Lietuvos nacionalinis muziejus, Naujasis arsenalas, Taikomosios dailės 
muziejus, Bažnytinio paveldo muziejus, Energetikos ir technikos 
muziejus, Kazio Varnelio muziejus yra Akademijos dalykinio bendra-
darbiavimo partneriai.

Kiti bendradarbiavimo renginiai
Surengta moksleivių olimpiados (Vilniaus apskr.) apdovanojimo 

ceremonija ir ekskursija.
Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazija, Vilniaus Žirmūnų gimnazija, 

Vilniaus Minties gimnazija, Ukmergės Antano Smetonos gimnazija, 
Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokykla – tai mokyklos, su kuriomis 
bendradarbiaujant, moksleiviams buvo organizuojamos ekskursijos 
į VDA laboratorijas, supažindinama su programomis (atsakingas 
VF dekanas Č. Lukenskas).

Vilniaus S. Neries gimnazija lankėsi Animacijos studentų tarpinėse 
peržiūrose (atsakinga A. Valskienė).Vilniaus Žirmūnų gimnazijai 
ekskursiją vedė E. Grėbliauskaitė, Vilniaus Jezuitų gimnazijai – dr. Ieva 
Pleikienė.

Rezultatyviai vyko VDA bendradarbiavimas su Lietuvos kelių 
policijos tarnyba ir Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokykla. 
Bendromis pastangomis buvo įgyvendintas saugiam eismui skirtas 
moksleivių piešinių konkursas/paroda ,,Kelias 2018“.

VDA svečiavosi Diuseldorfo Taikomųjų mokslų universiteto studen-
tai. Jiems buvo surengtos kūrybinės dirbtuvės, ekskursija po laboratori-
jas, kelionė į Nidos meno koloniją.

Įgyvendintas bendras kūrybinis Gdansko technikos universiteto 
ir Vilniaus dailės akademijos projektas. 
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5. KAUNO FAKULTETAS

5.1. Veiklos apžvalga

2017 metai VDA Kauno fakultetui – jubiliejiniai. Sukako 95-eri 
metai, kai Kaune buvo pradėta kurti nacionalinė dailės edukacijos 
mokykla. Šiai datai minėti buvo dedikuojami visi 2017 m. vykę pagrin-
diniai fakulteto renginiai, kurių vykdymo metu buvo akcentuojama ši, 
Akademijai ir ypač Kauno fakultetui, svarbi data. Sukakties minėjimą 
vainikavo projektas „Be 5 min. 100“, kurio renginiai ir parodos buvo 
tarsi repeticija ruošiantis minėti Kauno meno mokyklos 100-ąjį jubiliejų.

2017 m. VDA KF studijos vyko sklandžiai. Studentų apklausose, 
kurios vykdomos pagal nustatytą planą, matome, kad studijų procesas 
studentus tenkina. Teigiami studijų kokybės pokyčiai buvo įvertinti 
ir išorinio studijų programų vertinimo procese, kuriame 2017 m. 
dalyvavo 7 VDA KF vykdomos programos: 6 akredituotos 6 metų 
laikotarpiui ir tik viena I pakopos Skulptūros studijų programa įvertinta 
3 metų laikotarpiui. Matyt tai lėmė faktas, kad 2017 m. KF studijų 
programas pasirinko didesnis skaičius stojančiųjų nei 2013–2016 
metais. Jei Taikomosios keramikos, Stiklo ir Skulptūros studijų progra-
mos būtų surinkusios minimalias studentų grupes, KF būtų pasiekęs 
norminį įstojusiųjų kiekį. Deja, šios 3 studijų programos yra ne tokios 
patrauklios, kaip tos, kuriose pagrindiniu (arba vienu iš dažniausiai 
naudojamu) įrankiu yra kompiuteris. Kompiuterizuoti darbą su moliu, 
porcelianu, stiklu, akmeniu ar metalu nepavyksta (arba nesiekiama) 
ir kitose Europos mokyklose, kurios kalba apie tą pačią tendenciją – 



118

 didelis rankų darbo kiekis studijų programose yra nepatrauklus.  Sie kiant 
išsaugoti KF šias unikalias programas, reikia ieškoti naujų nišų šiuolai-
kinėje rinkoje, kad absolventai turėtų realias perspektyvas realizuojant 
savo gebėjimus.

Studijų kokybei bei programų patrauklumui labai didelę reikšmę 
turi materialinė bazė, tinkamos sąlygos studijuoti bei realizuoti studi-
juojančių inovatyvias kūrybines idėjas laboratorijose, kuriose būtų 
sukomplektuota visa reikiama šiuolaikinė įranga. Deja, KF šiuo metu 
dar tik siekia sutvarkyti turimus pastatus bei sukomplektuoti laborato-
rijas. 2017 m. pastatų komplekso Muitinės g. 2 restauracija vyko 
nepakankamu tempu, nes valstybės investicijų programos (VIP), 
banko paskolos ir nuosavų VDA lėšų kiekis (apie 0,8 mln. eurų) buvo 
per mažas vykdomų darbų apimčiai, o rangovų pajėgumas būtų leidęs 
įsavinti kelis kartus didesnes lėšas ir tuo būdu būtų atlikta daugiau 
darbų. Pagal parengtą ir Švietimo ir mokslo ministerijai teiktą Investici-
nį projektą (IP), ES struktūrinės lėšos (virš 3,5 mln. eurų) 2017 m. 
nepasiekė VDA, nes Centrinė projektų valdymo agentūra rado pastabų 
IP ir visai iki šiol vykdytai darbų eigai. Dėl šios priežasties metų pabai-
goje teko perskaičiuoti IP ir teikti jį naujai. Ši sąlyga, įnešė netikrumo 
viso projekto baigčiai ir planuota statybos darbų pabaiga 2019 m. tapo 
abejotina. Nežiūrint šių susiklosčiusių aplinkybių, administracija atliko 
visus darbus naujai teikiant IP ir tikintis gauti ES struktūrines lėšas. 
Tenka tik apgailestauti, kad visi šie, didelių pastangų iš mažo KF 
administracijos kolektyvo reikalaujantys darbai buvo nukreipti ne 
į studijų procesą, bet į veiklas, tiesiogiai nesusijusias su studijomis. 

Iššūkiai ir sunkumai tik dar labiau sutelkia KF pedagogus ir admi-
nistraciją vykdyti pagrindinę misiją – Lietuvai bei Kauno regionui rengti 
menininkus su universitetiniu išsilavinimu. Džiugina faktas, kad 
pedagogų kolektyvą vis dažniau papildo jauni bei talentingi menininkai, 
kurių indėlis į studijų procesą, projektinę veiklą bei į neformalųjį 
ugdymą ADDAM tampa vis svaresnis. Tuo pačiu ir mikroklimatas 
fakultete tampa geresnis – užmirštos buvusios nepageidautinos ydos. 
Tikiuosi, kad naujoji menininkų karta susivienijusi su esama patirtimi 
fakultete, sugebės vykdyti visus ateityje keliamus uždavinius. 
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SSGG analizės pagrindiniai teiginiai KF kinta neženkliai, Tačiau 
atkreiptinas dėmesys, kad atsirandą naujų teigiamų aspektų ir mažėja 
neigiamų, arba jie transformuojasi į kitokį pobūdį.

Stiprybės
KF studijų ir meninės, mokslinės veiklos grindžiamos gerąja praktika 

ir pirmosios nacionalinės meno (aukštosios) mokyklos tradicijų tąsa. 
Fakulteto pastatų lokacija atveria veiklų ir bendradarbiavimo 

galimybes. 
Palaikomi ir plėtojami ryšiai su verslo rinkomis ir gamybos sektoriumi. 
Kinta KF pedagogų kolektyvas – įsilieja jauni ir talentingi menininkai.
Didėja KF pasirenkančių stojančiųjų ir įstojusiųjų skaičius.

Silpnybės
Skulptūros, Taikomosios keramikos ir Stiklo programos nerenka 

stojančiųjų.
Nepakankamas įstojusiųjų pasiruošimas studijoms mažina studijų 

kokybę ir studijų konkurencingumą. Tai lemia atskirų programų 
neveiksnumą. 

Pastatų remonto darbų neįgyvendinimas prisideda prie neigiamo 
įvaizdžio visuomenės ir stojančiųjų tarpe. 

Nepilnai išnaudojamos kvalifikacijos kėlimo galimybės pagal akade-
minių mainų programą.

Grėsmės
Įvertinus studijų bazės problemas, iškyla grėsmės, jog KF nebesi-

rinks stojantieji. 
Darbo aplinkos sąlygų neatitikimas studentų poreikiams kelia 

grėsmę prarasti esamus studentus. 
Kyla grėsmė, jog nebus gautas reikiamas finansavimo studijų bazės 

restauracijai ir atnaujinimui, aukštojo mokslo pertvarka netinkamai 
palies trapią menų sritį.
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Galimybės
KF turi galimybes veikti aktyviai viešinant studijų programas ir kitas 

KF veiklas sulaukti pakankamo studijuojančiųjų skaičiaus.
Gavus europines struktūrines lėšas pilnai baigti bazės restauracijos ir 

atnaujinimo darbus.
Įvykdyti laboratorijų modernizaciją.
Tobulinant studijas ir plečiant projektinę veiklą bei kitas su daile 

susijusias veiklas, VDA KF turi tapti Kauno miesto ir regiono dailės 
srities lyderiu.
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5.2. Studijos

2017–2018 m. m. KF pradėjo 272 studentai (pagal studijų tarnybos 
pateiktus duomenis). Iš jų 205 bakalaurai (138 – valstybės finansuoja-
mose vietose, 38 – valstybės tikslinio finansavimo vietose ir 29 – valsty-
bės nefinansuojamose vietose) ir 67 magistrantai (63 – valstybės finan-
suojamose vietose 4 – valstybės nefinansuojamose vietose).

2017 m. į bakalauro studijas buvo priimta 62 studentai (45 – į vals-
tybės finansuojamas vietas, bei 17 – į valstybės nefinansuojamas vietas). 

Į magistro studijas 2017 m. buvo priimta 26 studentai (23 – į valsty-
bės finansuojamas vietas, bei 3 – į valstybės nefinansuojamas vietas).

Bakalaurantai                            Magistrantai  

Architektūra 15 Architektūra 7

Grafinis dizainas 41 Grafinis dizainas 10

Dizainas 12 Dizainas 10

Interjero dizainas 26 Interjero dizainas -

Taikomoji grafika 43 Taikomoji grafika 11

Taikomoji keramika 8 Taikomoji keramika 4

Stiklas 8 Stiklas 10

Skulptūra 7 Skulptūra 1

Taikomoji tekstilė 17 Taikomoji tekstilė 7

Tapyba 28 Tapyba 7
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2017 m. VDA KF studijas baigė 50 bakalaurų ir 25 magistrai. 
16 bakalaurų (4 bakalaurų baigiamasis darbas įvertintas su atžymėjimu) 
ir 9 magistrų baigiamieji darbai įvertinti puikiai (2 magistro baigiamieji 
darbai įvertinti su atžymėjimu), 6 magistrų ir 17 bakalaurų darbai 
įvertinti labai gerai. 

VDA KF kartu su LSMU 2017 m. išleido antrąją dailės terapeutų 
laidą. KF kartu su LSMU įsitraukė į studentų pritraukimo studijuoti 
Dailės terapiją renginius, kvietė į atvirų durų dienas.

2017 m. išlyginamosiose studijose mokslus tęsė 5 studentai. 
 Pagrindinis tokių studijų tikslas – pasiruošimas stoti į KF magistratūrą.

2017 m. studijoms užsienyje pagal Erasmus + programą užsienyje 
studijavo 9 KF studentai, 9 KF studentai išvyko Erasmus praktikai 
ir 1 studentas atvyko studijoms į fakultetą.

Šalys į kurias studentai vyko studijuoti:
Jungtinė Karalystė 3 studentai; 
Olandija  1 studentai;
Čekija  1 studentas;
Vokietija  1 studentas;
Kroatija  2 studentai;
Portugalija  1 studentas.

Šalys į kurias studentai vyko Erasmus praktikai:
Ispanija  4 studentai;
Čekija  3 studentai;
Vokietija  1 studentas;
Italija  1 studentas.

Šalis iš kurios atvyko per Erasmus programą studijuoti:
Olandija  1 studentas.

Neformaliosios studijos KF įgauna vis didesnį svorį per VDA 
ADDAM Kauno skyriaus veiklą. 2017 m. pakeista mokyklos struktūra, 
priėmimo ir apskaitos klausimai bei mokyklos viešinimas ir tai davė 
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matomus rezultatus – mokykla studijuojančiųjų skaičiumi mokslo 
metuose pralenkė KF studentų skaičių. 2017 m. paruošiamuosius 
dailės, dizaino ir architektūros kursus lankė 95 asmenys, individualius 
kursus – 38.

2017 m. VDA ADDAM savo veiklą vykdė dvejomis kryptimis. Buvo 
organizuojami paruošiamieji kursai, skirti pasiruošti stojamiesiems eg-
zaminams į dailės, dizaino ir architektūros studijų kryptis bei individua-
lūs kursai, skirti profesinių įgūdžių lavinimui. Didelį susidomėjimą su-
laukė šie individualūs kursai: stiklo ir metalo juvelyrikos bei porceliano. 
Ne ką mažesnio susidomėjimo sulaukė ir Klasikinio realizmo ateljė, 
kurioje dalyviams suteikiamos intensyvios piešimo ir tapybos pamokos. 

Pažymėtina tai, kad nuo spalio mėn. piešimo ir tapybos užsiėmimai 
(tiek paruošiamieji, tiek individualūs) buvo vykdomai naujai renovuoto-
se patalpose Muitinės g. 2 pastatų komplekse. Naujose patalpose buvo 
įrengtos darbo vietos (nupirkti molbertai, gipsiniai modeliai, įrengtas 
apšvietimas). 

VDA KF studijų kokybės bei vidinių studijų kokybės procesų 
ir procedūrų koordinavimą vykdo studijų kokybės skyriaus specialistė, 
padėdama fakulteto šakiniams padaliniams programų rengimo, verti-
nimo, akreditavimo, registravimo ir atnaujinimo procesuose.

Išorinio vertinimo procese 2017 m. dalyvavo 7 VDA KF vykdomos 
programos: I ir II pakopos Taikomosios keramikos, Taikomosios grafi-
kos ir Taikomosios tekstilės bei I pakopos Skulptūros studijų progra-
mos. Siekiant geriau pasirengti išoriniam vertinimui, Studijų kokybės 
specialistė savo kompetencijų ribose tinkamai organizavo pasirengimo 
išoriniam vertinimui procesą.

Atlikus išorinį vertinimą, I ir II pakopos Taikomosios keramikos, 
Taikomosios grafikos ir Taikomosios tekstilės bakalauro ir magistro 
studijų programos buvo akredituotos 6 metų laikotarpiui (85,7 proc.), 
o  Skulptūros studijų programa akredituota 3 metų laikotarpiui (14,3 
proc.). Siekiant užtikrinti Skulptūros studijų programos veiksnumą, 
kartu su Skulptūros katedros kolektyvu buvo parengtas šio šakinio 
padalinio veiklos gerinimo planas 2017–2020 m., atsižvelgiant į eksper-
tų rekomendacijas po išorinio vertinimo. Veiksmų planas viešai prieina-
mas VDA internetiniame tinklalapyje.
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2017 m. akredituotos VDA KF studijų programos

Studijų pakopa Studijų programa Valstybinis kodas Akredituota

Bakalauras Taikomoji keramika 6121PX026/612W10007 6 metams

Magistras Taikomoji keramika 6211PX018/621W10008 6 metams

Bakalauras Taikomoji grafika 6121PX025/612W10006 6 metams

Magistras Taikomoji grafika 6211PX017/621W10007 6 metams

Bakalauras Skulptūra 6121PX023/612W10004 3 metams

Bakalauras Taikomoji tekstilė 6121PX027/612W10008 6 metams

Magistras Taikomoji tekstilė 6211PX019/621W10009 6 metams

I ir II pakopos Taikomosios tekstilės studijų programos buvo įvertin-
tos labai gerai – 4 balais –trijose srityse (programos sandara, personalas 
ir programos vadyba), I ir II pakopos Taikomosios keramikos studijų 
programos 4 balus gavo iš 2 sričių (studijų eiga ir jos vertinimas, progra-
mos vadyba), taip pat 4 balus gavo I pakopos Taikomosios keramikos 
programos sandaros sritis ir II pakopos programos tikslai ir numatomi studi-
jų rezultatai sritis. I ir II pakopos Taikomosios grafikos studijų progra-
mos geriausiai – 4 balais – buvo įvertintos programos tikslų ir numatomų 
studijų rezultatų srityje. Skulptūros studijų programa gavo 2 balų įverti-
nimą 5 srityse ir tik vertinant materialiuosius išteklius surinkti 3 balai. 

Programų išorinio vertinimo išvados viešinamos VDA puslapyje bei 
fakulteto viduje. Siekiant ateityje dar labiau gerinti savianalizių rengimo 
procesus, iš vertintų studijų programų surinkti ir apibendrinti pastebėji-
mai dėl tobulintinų veiklos aspektų.

2017 m. vadovaujantis SKVC studijų krypčių vertinimo planu 
2018 m., dvi VDA Kauno fakulteto I ir II pakopos Grafinio dizaino 
studijų programos turėjo rengti savianalizės suvestines, buvo sudarytos 
savianalizių suvestinių rengimo grupės, tačiau „dėl besikeičiančios 
vykdomų studijų programų vertinimo tvarkos ir perėjimo prie vertinimo 
pagal studijų kryptis, 2018 m. vertinimo planas laikomas neaktualiu 
ir studijų programų vertinimas pagal šį planą nebus vykdomas, saviana-
lizių suvestinių rengimas ir teikimas Studijų kokybės vertinimo centrui 
atidėtas, kol bus parengta ir nuo 2018 m. pradėta taikyti nauja studijų 
krypčių vertinimo ir akreditavimo tvarka bei nustatyti nauji krypčių 
vertinimo terminai“ (SKVC raštas „Dėl 2018 m. vertinimo plano“ 
2017-09-11 Nr. S-3425). 
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Jungtinės Dailės terapijos studijų programos vykdymas ir koordinavi-
mas fakultete nuo 2016 m. perduotas Humanitarinių mokslų katedrai. 
Katedra bei visi jungtinėje studijų programoje dirbantys VDA KF dėsty-
tojai aktyviai bendradarbiauja su LSMU, vykdydami Dailės terapijos 
programos priežiūrą bei tobulinimą.

2017 m. kovą LSMU ir VDA KF Dailės terapijos programa tapo 
pilnateise ECARTE (http://www.ecarte.info/membership/member-insti-
tutions.htm) nare, vienijančia Europos šalių universitetus, kuriuose 
vykdomos menų terapijos mokymo programos, jai buvo įteiktas tikrojo 
nario pažymėjimas. 

Siekiant užtikrinti studijų programų komitetų veiksnumą bei studijų 
programų kokybės užtikrinimą, buvo atnaujinta VDA KF Studijų pro-
gramų komitetų sudėtis, taip pat sukurti nauji Jungtinai studijų progra-
mų komitetai, į kuriuos buvo įtraukti nariai iš studijų programų, turin-
čių tuos pačius kodus ir kituose VDA padaliniuose: Architektūra (BA), 
Architektūra (vientisosios studijos), Grafinis dizainas (BA), Dizainas 
(BA ir MA), Interjero dizainas (BA), Taikomoji keramika (MA), Tapyba 
(BA ir MA), Skulptūra (BA ir MA).

Viena iš studijų kokybės stebėsenos ir gerinimo veiklų yra apklausų 
organizavimas. 2017 m. balandžio–gegužės mėn. atlikta VDA KF 
studijų kokybės apklausa. Iš viso išsiųstos 234 internetinės apklausos 
nuorodos I–IV kurso bakalauro studijų ir I–II kurso magistrantūros 
studentams, atsakiusiųjų buvo 68 respondentai (29,49 proc.). Apklau-
soje buvo vertinamos tokios sritys kaip bendras studijų kokybės vertinimas, 
paramos ir informacijos pakankamumo vertinimas, materialinės bazės 
vertinimas ir psichologinė atmosfera fakultete. Vertinant bendrą studijų 
kokybę, studentai teigiamai atsiliepė, kad studijų metu teorija siejama 
su praktine menine veikla (73,5 proc.), kad dėstytojai naudoja įvairias 
informacines technologijas paskaitų metu (67,6 proc.), studentai 
pritaria, kad dėstytojai yra kompetentingi savo sričių specialistai 
(69,1 proc.), taip pat kad dėstytojai skiria pakankamai laiko kūrybiš-
koms savarankiškoms užduotims (61,8 proc.). Studentai linkę nepritar-
ti, kad savarankiškų ir baigiamųjų darbų tvarka yra aiški ir suprantama 
(39,7 proc.), 42,6 proc. visiškai nepritaria ar nepritaria, kad vertinimo 
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kriterijai yra aiškūs, suprantami, viešai prieinami ir iš anksto žinomi, 
42,6 proc. respondentų pasigenda šiuolaikiškesnės, aktualios dėstytojų 
pateikiamos dalyko medžiagos. Pagrindinės iškylančios problemos 
siejamos su dideliu krūviu, netolygiu teorinių ir praktinių užsiėmimų 
laiko paskirstymu (47,1 proc.), pasigendama įvairesnių taikomų studijų 
metodų, pvz. seminarų, diskusijų, minčių lietaus ir kt. (48,5 proc.), 
nepritariama, kad studijų programų turinys atitinka darbo rinkos 
poreikius (60,3 proc.). Pageidaujama ir aiškesnės vertinimo tvarkos 
(eiga, atsiskaitymai, užduotys), atviri atsakymai atspindėjo studentų 
norą, kad dėstytojai aktyviau keltų savo pedagoginę ir dalykinę kvalifi-
kaciją, tobulintų IT žinias, kad aktyviau vyktų dėstytojų rotacija, būtų 
daugiau kviestinių dėstytojų.

Vertinant studentams suteikiamas paramos rūšis ir informacijos 
pakankamumą, respondentai sutiko, kad gauna pakankamai informaci-
jos apie renginius fakultete ir už jo ribų (86,8 proc.), taip pat ir su 
studijomis susijusią informaciją (75 proc.), konkursus ir parodas 
(73,5 proc.), sutinkama, kad yra galimybės naudoti VDA laboratorijo-
mis, įranga, materialine baze (73,5 proc.), studentai yra supažindinami 
su darbo sauga užsiėmimų metu (69,1 proc.), informuojami apie mate-
rialinės paramos, pvz. paskolų, stipendijų ir t. t. klausimus (66,2 proc.), 
studijų mainų galimybes studijoms ir praktikai (60,3 proc.). Respon-
dentai teigiamai vertina ir tai, kad užsiėmimai vyksta pagal tvarkaraštį, 
apie pasikeitimus yra informuojama (60,3 proc. pritarė arba visiškai 
pritarė), bet 39,7 proc. įžvelgtų, kad ši sritis yra dar tobulintina. Res-
pondentų teigimu jie neturi pakankamų ir kokybiškų dėstytojų kon-
sultacijų (39,7 proc.), nepakankamai išplėtotas LPD pasirinkimas 
(42,6 proc.), ne visada sudaromos galimybės naudotis VDA praktikų 
bazėmis (33,8 proc.), daugiau nei pusė studentų jaučia neturintys 
galimybių derinti studijas ir darbą (54,4 proc.). Labiausiai pasigendama 
informavimo apie galimybes kartoti ir perlaikyti studijų dalykus, kadan-
gi daugiau nei pusė respondentų (54,4 proc.) negalėjo atsakyti, ar jiems 
tokios galimybės yra sudarytos. Taip pat trūksta informacijos apie karje-
ros galimybes, darbo pasiūlymus, karjeros konsultacijas (54,4 proc.), 
ypač pasigendama aktyvios Studentų atstovybės veiklos (67,6 proc.). 
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Atviri atsakymai atskleidė, kad studentai norėtų didesnio dėstytojų 
punktualumo, paskaitų vykimo pagal tvarkaraštį, paskaitų „atidirbimo“ 
už neįvykusias numatytu laiku paskaitas.

Materialinės bazės vertinime studentams sudaromos galimybės 
naudotis internetu, programine įranga (75 proc.), bibliotekos fondai, 
literatūros ištekliai, duomenų bazės taip pat įvardinti kaip pakankami 
(66,2 proc.). Tačiau daugiau nei pusė studentų nepatenkinti auditorijo-
mis, mano, kad jose įranga nėra pakankamai pritaikyta studijoms 
(57,4 proc.), taip pat teigiama, kad laboratorijos neturi reikalingos, 
tinkamos ir modernios įrangos (58,8 proc.). Labiausiai studentams 
trūksta medžiagų ir priemonių, reikalingų studijų užduotims įgyven-
dinti (80,9 proc.). 

Psichologinės atmosferos vertinime respondentai sutinka, kad vyksta 
bendradarbiavimas tarp dėstytojų ir studentų (77,9 proc.), skatinamos 
diskusijos, išklausoma studentų nuomonė (70,6 proc.), santykiai tarp 
dėstytojų ir studentų yra etiški ir dalykiški (60,3 proc.), studijų metu 
skatinama studentų saviraiška, jie gali vystyti tiek asmeninius (55,9 
proc.), tiek ir profesinius (58,8 proc.) gebėjimus. Respondentų teigimu, 
dėstytojai ne visada supažindina su dalyko vertinimu ir jį pakomentuoja 
(42,6 proc.), studentai nejaučia, kad gali daryti poveikį mokymosi pro-
ceso organizavimui (48,5 proc.), apribotos galimybės įvertinti dalyko 
dėstymą ir teikti pasiūlymus jo tobulinimui (55,9 proc.). 

Apklausos rezultatai buvo pristatyti 2017 m. spalio mėnesį KF 
dekanato ir Tarybos posėdžiuose, apibendrinti rezultatai išsiųsti katedrai 
susipažinti bei pristatyti studentams, taip pat kiekviena katedra gavo 
studentų pateiktus atvirus atsakymus dėl studijų kokybės gerinimo.

Norint užtikrinti studijų kokybę, 2017-11-14 buvo parengti ir pa-
teikti apibendrinti stojančiųjų pritraukimo į VDA KF veiksmų planai, 
išskiriant problemines studijų programas, kurios nesurenka rentabilaus 
studentų skaičiaus, t. y. Stiklo, Taikomosios keramikos ir Skulptūros 
studijų programas. I ir II pakopos Stiklo studijų programos pavadini-
mas nuo 2017 m. gruodžio mėnesio buvo pakeistas į Stiklo menas 
ir dizainas, siekiant geriau atspindėti studijų kryptis ir studijų progra-
mos aprašą, o ne medžiagą, studentai buvo supažindinti su pakeitimais 
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raštiškai, esantys akademinėse atostogose ar pertraukę studijas infor-
muoti elektroniniu paštu.

2017 m. vasarį apibendrinti ir katedroms pateikti duomenys apie 
VDA absolventus, registruotus Lietuvos darbo biržoje 2013–2017 m. 
laikotarpiu (duomenys pateikti kiekvienų einamųjų metų sausio 1 die-
nai) pagal studijų programas (Lietuvos darbo birža Prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo 
politikos įgyvendinimo departamentas Metodologijos ir stebėsenos 
skyrius „Dėl absolventų statistikos teikimo“ 2017-01-27 Nr. Sd-299). 
LDB informavo, kad apie registruotus VDA absolventus pagal fakulte-
tus duomenų negali pateikti, tačiau pagal darbo biržos skyrius (konkre-
čiai analizuojant Kauno teritorinę biržą ir jos skyrius) galima orientuo-
tis, kiek realiai gali būti registruotų KF absolventų, kurie neturi darbo. 
Iš pateiktų LDB duomenų, galima teigti, kad Kauno TDB skyriuose 
(Kauno miesto, Kauno rajono, Prienų ir Jonavos) registruotų KF absol-
ventų skaičius per 2013–2017 m. sumažėjo 6 kartus, t. y. nuo 24 iki 4.
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5.3. Metodinis darbas 

2017 m. KF buvo naujai parengtos, tobulinamos 27 dalykų (modu-
lių) programos, naujai parengtos 41 dalyko (modulio) studijų priemo-
nės (t. y. metodinės priemonės, peržiūrų, egzaminų ir savarankiškų 
darbų užduotys, parengti egzamininių peržiūrų planšetai, kūrybinių 
užduočių segtuvai, skaitmeninė darbų forma ir kt.). Fakulteto dėstytojai 
su studentais ir jų darbais buvo aktyvūs įvairių renginių organizavime – 
suorganizuota 110 renginių. Organizuojant renginius, aktyviausi buvo 
Stiklo (19 renginių), Grafinio dizaino (16 renginių), Tekstilės (15 rengi-
nių), Dizaino (12 renginių), Tapybos (12 renginių) katedros. 

2017 m. į fakultetą buvo atvykusios 2 vizituojančios dėstytojos iš 
užsienio. Eva Polhe (Lenkija) 7 dienas vedė užsiėmimus tapybos studijų 
programos studentams. Tekstilės katedroje vizitavo Estijos meno akade-
mijos dėstytoja, docentė ir garsi menininkė Krista Leesi. Grafinio 
dizaino katedroje 2018 m. pavasario semestre numatomas Bolcano 
laisvojo universiteto, Menų ir dizaino fakulteto dėstytojo Gianluca 
Camillini vizitas.

Kaip ir 2016 m., taip ir 2017 m., fakulteto dėstytojų kūrybinė veikla 
išliko aktyvi. Išskirtos 368 įvairios meninės kūrybinės veiklos pozicijos, 
iš kurių 36 yra išskiriami, kaip svarbiausi meninės veiklos rezultatai. 
Taip pat pažymėtina, kad katedrų dėstytojai aktyviai dalyvavo meninės 
kūrybinės veiklos ekspertavime, konsultacijų teikime socialiniams 
partneriams, recenzijų rašyme (61 pozicija). 

Parengtos 9 mokslo monografijos, mokslo studijos, sintezės mokslo 
darbai ar jų dalys, publikuoti 4 mokslo straipsniai tarptautiniuose arba 
recenzuojamuose leidiniuose. Skaityti 25 pranešimai konferencijose 
ar seminaruose Lietuvoje ir užsienyje, buvo išspausdinti 63 straipsniai 
spaudoje, dalyvauta radijo ir TV laidose, skaitytos paskaitos visuomenei, 
vykdyta 15 socialinių partnerių konsultacijų, net 21 konsultacija 
studentams – ne studijų veiklos klausimais. 
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5.4. Dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas

Kauno fakulteto darbuotojų sudėtis 2017 m.
2017-12-31 duomenys

Darbuotojų pareiginė grupė Etatai 2016 Etatai 2017 Skaičius 2017

Pedagogai ir mokslo darbuotojai 42,5 44,25 78

Kiti katedrų darbuotojai (koordinatoriai, 
specialistai, pozuotojai) 15,75 14 18

Administracija ir studijas aptarnaujantis 
personalas (biblioteka, laboratorijos, KC, 
ADDAM)

12,75 11 13

Ūkio personalas 19 16,75 17

Iš viso: 90 86 126

2017 metų gruodžio 31 d. VDA KF dirbo 126 darbuotojai: 78 dės-
tytojai, iš kurių 46 nuolatiniai (konkurso būdu išrinkti) dėstytojai, jų 
užimamas pedagoginis krūvis sudarė 33 etatus. Likusieji 32 kviestiniai 
dėstytojai, užimantys 11,25 etato, arba 25 % nuo bendro pedagoginių 
etatų skaičiaus (2016 m. – 20 %). Pedagogų etatų padidėjimą 2017 m. 
sąlygojo naujos Interjero dizaino studijų programos plėtra bei individu-
alių pedagoginių krūvių skaičiuotės atnaujinimas. Administracijos 
ir ūkio tarnybų darbuotojų skaičius sumažėjo dėl fakultete vykdomų 
darbo organizavimo pakeitimų, kurie pradėti įgyvendinti fakulteto 
tarybos nutarimu (2017-03-14 protokolas Nr. FT-3-1), siekiant efekty-
vaus fakulteto išteklių panaudojimo. 
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Pedagoginių darbuotojų kvalifikacinė sudėtis Kauno fakulteto katedrose
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Architektūros 0,85 2 1,60 3 0,80 1 1,00 1

Pramoninio dizaino 2,00 2 0,55 1 1,00 2 0,50 1

Grafinio dizaino 1,70 2 1,60 2 4,50 7 0,50 1

Interjero dizaino 0,00 0,30 1 1,00 5 0,50 1

Grafikos 2,30 3 5,00 4 0,40 2 2,00 2

Tekstilės 0,55 1 2,40 4 0,10 1 1,00 1 1,00 1

Tapybos 0,95 2 2,00 3 1,85 3 1,00 1

Skulptūros 1,00 1 0,35 2 0,45 1 0,50 1

Stiklo 0,90 1 0,55 1 0,75 2 1,00 1 0,50 1

Keramikos ir porcialeno 0,25 1 0,50 1 0,40 2 0,50 1 1,00 1

Humanitarinių mokslų 0,25 1 3,00 4 2,30 4 1,00 1

Piešimo studija 0,85 2 1,00 3 0,15 1 1,00 1

Iš viso: 11,60 18 18,85 29 13,75 31 2,50 3 10,50 13

2017 metais:
• Planine tvarka atestuoti 10 fakulteto dėstytojų;
• Konkurso būdu į aukštesnes pedagogines pareigas perkelti 2 fakul-

teto dėstytojai: Interjero dizaino katedros lekt. T. Kuleša – į docento 
pareigas, Skulptūros katedros doc. A.Vaura – į profesoriaus pareigas; 

• Docento pedagoginiai vardai sutekti 9 dėstytojams: doc. M. Žal-
tauskaitei-Grašienei, doc. L. Jonikei, doc. R. Brakauskaitei, doc. L. Švai-
kauskienei, doc. E. Jackui, doc. Z. Brazauskui, doc. E. Markūnui, doc. 
R. Sederevičiui, doc. S. Mostauskiui;

• Profesoriaus pedagoginis vardas suteiktas prof. J. Audėjaičiui;
• Fakulteto darbuotojai kėlė savo kvalifikaciją tobulindami savo 

dalykines ir bendrąsias kompetencijas seminaruose, konferencijose, 
stažuotėse. Užsienyje stažavosi 5 fakulteto dėstytojai: prof. Jonas Audė-
jaitis (Lenkija, Ukraina), doc. Monika Žaltauskaitė-Grašienė (Gruzija), 
doc. dr. Vaida Almonaitytė-Navickienė (Italija), doc. dr. Odeta Žukaus-
kienė (Paryžiaus V. Sorbonos universitetas), lekt. Donatas Vasiliauskas 
(JAV), Paulius Rainys (Olandija).
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Pedagoginių darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį ir amžiaus grupes

Personalo grupė Vyrai Moterys
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Profesoriai 5 7 2 2 2

Docentai 1 6 4 5 1 7 3 1 1

Lektoriai 3 4 6 4 4 5 1 3 1

Iš viso: 3 5 12 13 12 3 4 5 8 8 1 4

Lentelėje pateikti dėstytojų amžiaus duomenys rodo:
• kad dėstytojų vyrų dirba ketvirtadaliu daugiau negu moterų;
• kad dominuojanti amžiaus grupė yra nuo 40 iki 65 metų tarp vyrų 

ir nuo 40 iki 60 metų tarp moterų; 
• vyresnio amžiaus (virš 65 metų) dėstytojų, lyginant su ankstesniu 

laikotarpiu, sumažėjo 4;
• studijų proceso tęstinumui užtikrinti kasmet įsilieja jaunų perspek-

tyvių tyrėjų tarp 25–39 metų amžiaus ir moteriškos lyties atstovės savo 
amžiumi, skaičiumi ir profesine kvalifikacija nenusileidžia vyrams.
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5.5. Meno ir mokslo renginiai

KF meno ir mokslo rezultatai netenkina, nes jų užskaityta per mažai, 
lyginant visos akademijos mastu. Tuo pačiu daugelis menininkų-peda-
gogų skundžiasi, kad jų veiklos rezultatai neužskaitomi. Jie teigia, kad 
tai, kas užskaitoma kitiems autoriams, ne visada suprantama kokiais 
kriterijais vadovaujantis tokie pat ar svaresni jų darbai nepriimami. 
Pasigendama skaidrumo vertinant meno ir mokslo rezultatus.

Vykdoma projektinė veikla KF 2017 m. buvo produktyvi. Vykdyti 
projektai buvo įdomūs ir įtraukė didelę fakulteto studentų ir dėstytojų 
dalį. Gauti rezultatai tenkino ne tik tų, kurie organizavo ir vykdė projek-
tus, bet ir tas bendruomenes ar verslą, į kuriuos šie projektai buvo 
orientuoti.

2017 m. KF dalyvavo 23 VDA parengtuose projektuose, 17 Lietuvos 
projektų bei 10 tarptautinių projektų ir programų, tarptautiniuose 
mainuose (LLP/Erasmus, Nord Plus ir kt.), ES struktūrinių fondų 
projektuose.

Ryškiausi fakulteto projektai ir renginiai
Sparčiai artėjant Kauno meno mokyklos šimtmečiui, VDA KF vyko 

projektas „Be 5 min. 100“, kuris buvo skirtas pažvelgti į meno istoriją 
Kauno mieste bei puikius kūrėjus, kurie savo darbais prisidėjo prie 
pirmosios nacionalinės dailės edukacijos įstaigos išsaugojimo. Būtent 
čia prieš 95-erius metus gimė, augo ir grūdinosi įvairios estetinės kon-
cepcijos, skleidėsi menininkų talentai, o kartu buvo sprendžiamos 
ir pedagoginės problemos. Projekto metu vyko Kauno miesto visuome-
nei atvira ekskursija ir paskaita Ąžuolų kalne, kur gimė Kauno meno 
mokykla, vyko kūrybinės dirbtuvės „Kauno meno mokyklos genealogi-
ja – tradicija ir dabartis“. Projekto metu buvo atidarytos dvi skirtingos 
parodos: „Laiko riboženkliai“, „Šiandien ir rytoj“. Paskaitą apie Kauno 
meno mokyklos menininkus ir pedagogus skaitė menotyrininkė 
dr. Kristina Budrytė-Genevičė. Tai buvo tarsi maža repeticija prieš 
sparčiai artėjantį Kauno meno mokyklos 100-ąjį jubiliejų.
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2017 m. KF Grafikos katedroje buvo tęsiamas praėjusiais metais 
sėkmingai startavęs socialaus meno projektas „(ne) LAISVAS menas“, 
kurio tikslas – paskatinti Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus–
pataisos namų auklėtinių socialinę integraciją į kultūrinį miesto ir šalies 
gyvenimą, ugdyti kūrybiškumą bei verslumą. To buvo siekiama pasitel-
kiant menines priemones bei komunikaciją su profesionaliais meninin-
kais ir gimnazistais, parodant kitokio gyvenimo pavyzdį. Šiais metais 
didžiausias dėmesys buvo sutelktas į animacijos kūrimui reikalingų 
įgūdžių tobulinimą. Projekto tema – „Aš – savo valstybės herojus“. 
Ši tematika buvo skirta Lietuvos istorijai ir pasiruošimui valstybės 
šimtmečiui. Užsiėmimų metu tardymo izoliatoriaus auklėtiniai drauge 
su VDA KF menininkų komanda ir Kauno jėzuitų gimnazijos (KJG) 
moksleivėmis kūrė profesionalią animaciją, kuri buvo transliuojama 
Karaliaus Mindaugo prospekto ir Birštono gatvės sankryžoje esančiame 
informaciniame ekrane. Greta šių užsiėmimų projekte startavo ir nauja 
veikla – intensyvūs kompiuterinių programų mokymai Kauno nepilna-
mečių tardymo izoliatoriaus–pataisos namų auklėtiniams.

KF drauge su Ventos socialinės globos namais ir toliau vykdė projek-
tą „Tu negali – menas gali“. Kiekvienais metais augantis projektas pasi-
pildė ne tik naujomis veiklomis, bet ir dalyvaujančių partnerių skaičiu-
mi. Iki šiol projekto veiklos vykdavo Ventos socialinės globos namuose, 
o 2017 m. jos persikėlė už globos namų ribų. Projekto veiklos vyko 
Ventos gimnazijoje, muzikos mokykloje, kur įsitraukė ne tik menininkai 
ir neįgalieji, bet ir visuomenės atstovai. Taip pat VDA KF kolektyvas 
dalyvavo ir Ventos miesto šventėje, kur visą miestelio bendruomenę 
įtraukė į įvairias veiklas. Ventos socialinės globos namų auklėtiniai 
šiemet turėjo galimybę ir pasisvečiuoti VDA KF, kur įsitraukė į kūry-
bines dirbtuves. Projekto metu veiklose dalyvavo fakulteto Grafikos, 
Tekstilės, Keramikos, Interjero dizaino, Tapybos ir Stiklo katedros.

Rugsėjo 12–20 dienomis Nidos meno kolonijoje jau penktąjį kartą 
vyko tarptautinės kūrybinės dirbtuvės „NewIDeA“ 2017, kuriose jėgas 
suvienijo jaunieji dizaineriai iš Italijos, Lenkijos ir Lietuvos (VDA KF). 
Projekto metu veiklas jauniesiems menininkams diktavo ne patys 
kūrybinių dirbtuvių vedėjai/koordinatoriai, bet realūs verslo užsakovai, 



136

kurie vėliau dalyvavo sukurtų sprendimų pristatymuose ir svarstė kaip 
jaunųjų dizainerių pateiktas idėjas pritaikyti realybėje. 2017 m. projekte 
užduotis kūrybinių dirbtuvių dalyviams pateikė UAB „Helis“ ir UAB 
„Neringos komunalininkas“. Pastariesiems užsakovams kūrybinių 
dirbtuvių metu sukurtus dizaino sprendimus tikėtina, jog bus greitai 
įmanoma išvysti realybėje – tarptautinė studentų komanda „NewIDeA“ 
projekto metu kūrė atnaujintus Neringos paplūdimių informacinių 
ženklų maketus.

VDA KF 2017 m. rugsėjo – spalio mėnesiais vyko ir septintą kartą 
vykstančio didžiausio stiklo meno renginio Baltijos šalyse „Vitrum 
Balticum 2017. Pinklės!“ veiklos. Čia menininkai žongliravo permąsty-
mo, tęstinumo, savotiškos laiko ir erdvės transformacijos bei interpreta-
cijos aspektais, kvestionavo praeitį, kaip atminties kultūrą. Festivalio 
šūkis „pinklės“ žaismingai kvietė į atminties labirintus, painius šokinėji-
mus laiko elipsėmis tarp praeities, dabarties ir ateities. Projekto metu 
VDA KF karšto stiklo studijoje vyko Atviros karšto stiklo meistriškumo 
dirbtuvės. Čia Karšto stiklo studijoje ir seminarų salėje vyko susitikimai 
su profesionaliais karšto stiklo menininkais bei teoretikais iš viso pasau-
lio: Kazushi Nakda (Japonija/Suomija), Simone Fezer (Vokietija), Dalia 
Truskaitė (Lietuva), Fredrik Nielsen (Švedija), Patrik Illo (Slovakija), 
Teressa Almeida (Portugalija), Maja Heuer (Švedija). Renginių dalyviai 
galėjo įsitraukti į gyvą kūrybinį veiksmą, tiesiogiai bendrauti su patyru-
siais šios srities specialistais bei išbandyti daugelį kvapą gniaužiančių 
technologinių niuansų. Diskusijose buvo aptariamos šiuolaikinio stiklo 
meno aktualijos bei atsakoma į žiūrovams kylančius klausimus. Projekto 
metu VDA KF vyko karšto stiklo performatyvus pasirodymas po atvirų 
dangumi, į kurį susirinko daug Kauno gyventojų, televizijos bei žinias-
klaidos atstovų.

Kauno kultūros centre „Tautos namai“ kartu su VDA KF studentais 
antrus metus iš eilės vyko bendras projektas „Senjoro portretas“. 
Čia savaitę laiko Tapybos katedros studentai bendraudami su vyresnio 
amžiaus projekto dalyviais kūrė jų portretus, kuriuos vėliau pristatė 
bendroje parodoje Kauno kultūros centro „Tautos namuose“.



137

2017 m. VDA KF startavo ir Kauno miesto savivaldybės projektas 
„Gabių vaikų programa“. Čia VDA KF dėstytojai periodiškai veda 
veiklas gabiausiems Kauno moksleiviams. 2017–2018 m. m. pagal 
programą ugdomi 3, 6 ir 10 klasių mokiniai – iš viso 135 kauniečiai. 
Jie atrinkti vadovaujantis specialia testavimo metodika, kurią drauge 
su visu programos struktūros bei turinio aprašu patvirtino Kauno 
miesto taryba. Vaikai lankys paskaitas daugelyje Kauno universitetų, 
tarp jų ir VDA Kauno fakultete.

2017 metų lapkričio 10 dieną VDA KF pirmą kartą vyko išskirtinis 
renginys moksleiviams – kartu su Kauno rajono švietimo centru 
organizuojamas respublikinis konkursas „Rudens natiurmortas 2017“. 
Šis konkursas į fakultetą savo jėgas išbandyti subūrė talentingiausius 
5–12 klasių tapytojus iš visos Lietuvos. Konkurso metu dalyviai buvo 
paskirstyti į 4 skirtingas grupes pagal amžių: 5–6, 7–8, 9–10 ir 11–12 
klasių amžiaus grupės. Čia moksleiviai turėjo per 3 valandas nutapyti 
iš anksto VDA KF tapybos profesionalų paruoštus natiurmortus, kurie 
asocijavosi su rudens tema ir buvo išskirstyti pagal sudėtingumą 
atitinkamoms amžiaus grupėms. Konkurso nugalėtojai buvo apdovanoti 
lapkričio 21 d., kai Kauno rajone esančiame Raudondvario dvare buvo 
atidaroma „Rudens natiurmorto 2017“ metu sukurtų darbų paroda.

KF biblioteka, inicijuodama projektą „Kūrybinė platforma: 
Lietuva+MIR“, dalyvavo Lietuvos kultūros tarybos ir LR Kultūros 
ministerijos įgyvendinamų programų konkursuose. 2017m. pavasarį 
projektui skirtas dalinis finansavimas, kuriuo buvo siekiama pradėti 
kurti inovatyvų architektūrinio paveldo archyvą, plėtoti ir stiprinti 
bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Norvegijos architektų, gilinant bei 
plečiant profesionalų kompetencijas nekilnojamojo paveldo ikonografi-
jos: brėžinių, planų eskizų, projektų bei maketų, skaitmeninimo, 
archyvavimo ir viešinimo srityse. Tam tikslui biblioteka įsigijo knygų 
skenerį. Projekto veiklos vyko bendradarbiaujant su viena žymiausių 
pasaulyje kūrybine architektų grupe „MIR“ (Norvegija), kuri išsiskiria 
savitomis architektūrinėmis vizualizacijomis ir gebėjimu dirbti su pa-
čiais geriausiais pasaulio architektais.
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2017 m. gegužę KF biblioteka tapo aktyvių jaunų žmonių, pasky-
rusių laisvalaikį profesiniam tobulėjimui, susitikimo vieta. Kaune sve-
čiavosi bei kūrybines dirbtuves vedė du grupės „MIR“ nariai Agnetė 
Juknevičiūtė (Lietuva) ir Nicholas John O‘Leary (Naujoji Zelandija). 
Tų pačių metų spalį Bergene (Norvegija) projekto partneriai susitiko 
kartu apibendrinti bendradarbiavimo patirtį bei aptarti eskizavimo ir 
piešimo svarbos pradiniame architektūrinių vizualizacijų kūrimo etape. 

2017 m. suorganizuoti Dailės terapijos viešinimui skirti VDA KF ir 
LSMU renginiai: antroji tarptautinė mokslinė konferencija „Vizualinės 
kūrybos fenomenas ir sveikata“. Lapkričio 23–24 dienomis konferenci-
jos metu nagrinėta dailės terapijos sandūra su šiuolaikiniais psichiatri-
jos, psichoterapijos, psichologijos ir meno požiūriais į asmens sveikatą. 
VDA KF dėstytojų skaitė pranešimus. 

Ketvirtus metus iš eilės 2017 m. balandžio 7 dieną vyko konferencija 
„Dailės terapija ir asmens sveikata“. Dalyviai: LSMU, VDA KF, Menų 
terapijos centras, Lietuvos dailės terapijos taikymo asociacija. VDA KF 
dėstytojai skaitė pranešimus.

VDA KF kovo 24 d. įvyko pirmoji Dailės terapijos ir Muzikos tera-
pijos studentų mokslinė konferencija „Dailės terapija ir muzikos tera-
pija – nauja kalba“, kuris susilaukė didžiulio susidomėjimo. Konferenci-
jos metu pristatyti mokslinių tyrimų projektai, vyko praktiniai užsiėmi-
mai, dalintasi įgyta patirtimi, naujomis įžvalgomis, ateities vizijomis. 
Ši konferencija skirta užmegzti ir palaikyti nuolatinį bendradarbiavimą 
tarp studijų programų studentų bei dėstytojų siekiant plėtoti ir viešinti 
menų terapijos paslaugų naudą Lietuvoje.
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5.6. Studentų pasiekimai

2017 m. labiausiai sėkmingi buvo grafinio dizaino, tapybos ir kera-
mikos katedrų studentams.

Ryškiausi laimėjimai
Grafinio dizaino studentės Greta Jotkutė, Justina Kaubrytė, Vik-

torija Valužytė (darbo vad. prof. V. Trakimavičius ir lekt. A. Repovas) 
dalyvavo 10-ajame tarptautiniame plakatų konkurse „Skopje Poster 
Festival 2017“ / „Artificial Reality“ ir tapo konkurso finalininkėmis 
bei pelnė tarptautinės žiuri pažymėjimą. Kotryna Opanovičiūtė 
 (darbo vad. doc. R. Brakauskaitė) dalyvavo konkurse pašto ženklui 
sukurti, minint Lietuvos ir Izraelio diplomatinių santykių užmezgimo 
25-ųjų metinių sukaktį ir tapo konkurso nugalėtoja (išleistas studentės 
kurtas pašto ženklas). 

Dizaino magistrantūros II kurso studentė Aistė Bankauskaitė pateko 
į „SMC BMC Design Awards 2017“ TOP 10, o jos kolegos Vaido Bylos 
komodos projektas IXA įtrauktas į Kinijos leidinių įmonės Sandu 
Publishing naujausią knygą apie produkto dizainą „INGENIOUS 
Product Design that Works“. 

Keramikos katedros studentai Mindaugas Karalius bei Emilija 
Grušaitė (darbo vad. prof. A. Keturakienė) dalyvavo balto kūrinio 
parodoje konkurse „Spalva – nuotaika – simbolis“, kur Emilija Grušai-
tė tapo II vietos laureate.

Tapybos katedros studentė Laura Slavinskaitė dalyvavo parodoje 
„Geriausias metų kūrinys 2016“ ir jai skirtas Lietuvos dailininkų 
sąjungos Kauno skyriaus prizas už diptiką „Dulkių spindesy“.
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5.7. Bendradarbiavimas 

Kauno fakultetas ir fakulteto šakiniai padaliniai bendradarbiavimą 
vykdo sutarčių pagrindu. 2017 m. pasirašyta 20 naujų bendradarbiavi-
mo sutarčių tarp VDA KF ir socialinių partnerių. Fakultetas ir toliau 
tęsė bendradarbiavimą su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis – LSMU, 
KTU. Fakultetas užmezgė naujus kontaktus su Sankt Peterburgo 
Valstybinio akademinio dailės, skulptūros ir architektūros I.E. Repino 
institutu, ko pasekoje buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis 
ir atidaryta I. E. Repino instituto studentų darbų paroda Kaune. 

Grafinio dizaino katedra užmezgė glaudų bendradarbiavimą su 
Italijos aukštąją mokykla – Free University of Bozen-Bolzano bei pratę-
sė bendradarbiavimą ir įtvirtino glaudesnius tarptautinius ryšius su 
Scuola Italiana Design – PST Galileo (Paduja, Italija). Kartu su šiomis 
aukštosiomis mokyklomis buvo sėkmingai organizuotos tarptautinės 
dizaino kūrybinės dirbtuvės „NewIDeA 2017“, Neringoje ir įvykdyti 
du kūrybiniai projektai su socialiniais partneriais (UAB „Neringos 
komunalininkas“; UAB „Helis LT“).

Į studijų procesą įsitraukė šie nauji socialiniai partneriai: UAB 
„Atrast“, UAB „Ližė smaližė“, „Vilko Ink“ studija, UAB „Archas“, 
UAB „Peraltis“, Matislavo Dobužinskio rusų kultūros ir estetinio lavi-
nimo centras, UAB „MODO.LT“, „Kauno menininkų namai“ ir kt. 
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5.8. Studijų infrastruktūra

Pagrindiniai Kauno fakulteto bazės tvarkymo klausimai pristatyti 
ataskaitos įvadinėje dalyje.

Turimos bazės priežiūra ir atnaujinimas – tai pastovus procesas, 
kuris priklauso nuo skiriamų biudžetinių lėšų.

Pastatas Muitinės g. 4
1. Atliktas kompiuterių klasės remontas – įrengtos pakabinamos 

„Amstrong“ tipo lubos, sumontuoti šviestuvai, naujai įrengta elektros 
instaliacija ir kompiuterių tinklas, paklota nauja grindų danga, išdažytos 
sienos – 46,8 kv. m patalpos. 

2. Atliktas prof. Algio Uždavinio vardo auditorijos remontas – 
 išdažytos lubos ir sienos, sutvarkytos palangės, permontuoti šildymo 
vamzdynai, pakeistos grindjuostės – 77,5 kv. m patalpos.

3. Atliktas architektūros katedros 206 auditorijos remontas – sutvar-
kyta elektros instaliacija, sumontuoti nauji šviestuvai, išdažytos lubos 
ir sienos – 32,6 kv. m patalpos.

Pastatas Muitinės g. 2
1. „A“ korpuse pakeista stogo konstrukcija, uždengta nauja stogo 

danga – 526 kv. m, restauruojamas fasadų sienų mūras, restauruojamos 
rūsio sienos ir skliautai, pakeistos perdenginių nešančios medinės sijos, 
vykdomi tinkavimo ir remonto darbai, įrengiami vidaus inžineriniai 
tinklai.

2. Atlikti Aleksoto g. „F“ korpuso, Karaliaus Mindaugo pr. „F“, „E“ 
ir tvoros fasadų tvarkybos ir remonto darbai – 935 kv.m.

Pažymėtina tai, kad nuo spalio mėn. piešimo ir tapybos užsiė mimai 
(tiek paruošiamieji, tiek individualūs) buvo vykdomai naujai renovuoto-
se patalpose Muitinės g. 2 pastatų komplekso „F“ korpuse. Naujose 
patalpose buvo įrengtos darbo vietos (nupirkti molbertai, gipsiniai 
modeliai, įrengtas apšvietimas). 
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Pastatas V. Sladkevičiaus g. 6
1. Atliktas tekstilės katedros 201 ir 202 auditorijų remontas – sutvar-

kyta elektros instaliacija, sumontuoti nauji šviestuvai, įrengta ir paklota 
nauja grindų danga, išdažytos lubos ir sienos     – 54,6 kv. m patalpų.

2. Atliktas keramikos katedros žiedimo dirbtuvių remontas – sutvar-
kyta elektros instaliacija, sumontuoti nauji šviestuvai, demontuotos 
sieninės spintos, išdažytos lubos ir sienos – 30,5 kv. m patalpos.

Atlikti pastatų Muitinės g. 4, Muitinės g. 2, V. Sladkevičiaus g. 6 
smulkūs remonto darbai, pašalinti eksploatacijos metu iškilę elektros, 
santechnikos sutrikimai ir gedimai, atlikti techninio aptarnavimo darbai.

Per 2017 m. VDA KF kompiuterijos srityje atlikti dideli atnaujinimo 
darbai. Pilnai restauruota kompiuterių klasė, įsigyti nauji kompiuteriniai 
stalai ir kėdės studentams bei dėstytojui. Atnaujintoje klasėje veikia 
10 naujų stacionarių kompiuterių su 27 colių įstrižainėmis ir IPS 
technologijos monitoriais. Įdiegta nauja Autodesk 3ds Max 2018, 
Autodesk AutoCAD 2018 , SketchUp Pro 2018 programinė įranga. 
Studijų proceso kokybei užtikrinti iš bendros kompiuterių klasės erdvės 
iškelta ir atskirta spausdinimo, kopijavimo ir skenavimo paslauga, jai 
įrengiant atskirą patalpą. Studijų proceso reikmėms tenkinti fakultete 
įsigyti 4 nešiojami kompiuteriai bei grafinė planšetė tekstilės katedrai. 
Administraciniam darbui papildomai nupirktos 3 Acrobat Pro DC 
licencijos. Dvejiems metams atnaujinti Ugniasienės FortiGate-100D 
8x5 Enhanced FortiCare programiniai palaikymai. Pagerintas bevielės 
tinklo prieigos ryšys pramoninio ir grafinio dizaino katedrose įsigyjant 
papildomos tinklo įrangos. 

VDA KF biblioteka, prisidėdama prie aktyvaus visų VDA KF 
bendruomenės narių dalyvavimo mokymesi visą gyvenimą, vadovaujasi 
VDA veiklos strateginėmis nuostatomis ir siekiu išlikti konkurencingais 
sparčiai besikeičiančioje aukštojo mokslo aplinkoje.

2017 metais KF biblioteka vykdė personalui keliamus uždavinius: 
• kaupti, tvarkyti, saugoti ir fakulteto bendruomenei suteikti laisvą 

prieigą prie mokslo bei studijų poreikius atitinkančius informacijos 
išteklių;



143

• bendradarbiauti su Fakulteto bendruomene ir dalyvauti studijų 
procese, suteikiant bei stiprinant jos informacinio raštingumo įgūdžius;

• kaupti ir sisteminti informaciją apie VDA Kauno fakulteto veiklą, 
pedagogus bei studentų pasiekimus, suformuojant KF istorinį archyvą.

Sukurti ir prižiūrėti KF bendruomenei laisvą prieigą prie mokslo 
bei studijų poreikius atitinkančius informacijos išteklių yra pagrindinė 
bibliotekos funkcija, kurią atliko personalas – bibliotekos vadovė 
ir bibliotekininkė. Šio darbo efektyvumas priklauso nuo darbuotojų 
profesionalumo ir gebėjimo įvykdyti iškeltus uždavinius, kuriuos per 
ataskaitinį laikotarpį įgyvendino pagal savo galimybes ir deleguotą 
biudžetą. 

2017 metais Dokumentų fondas kaupiamas kiekvienais metais 
ir priklauso nuo fakulteto biudžete skiriamų lėšų. 

Dokumentų fondo kaita 2015–2017 metais

2015 gruodžio 31 d. 2016 gruodžio 31 d. 2017 gruodžio 31 d.

Pagrindiniai rodikliai Pav.
Egz./
kom-
pl.

Suma
(eurais) Pav. Egz./

kompl.
Suma
(eurais) Pav.

Egz./
kom-
pl.

Suma 
(eurais)

Inventorintų 
dokumentų fondas 5274 10087 40045,60 5401 10147 45447,90

Fondo papildymas 
dokumentais 276 371 5817,65 152 176 5066,90 105 2410,09

Nurašyta: - - - 59 166 80,88 - -

Įsigyta leidinių:

Iš kurių:

Pirkta: 82 82 3157,05 95 95 3546,23 69 70 2029,75

Nemokamai: 194 289 2660,61 57 81 763,01 26 35 390,34

Iš kurių:

Bibliotekos dokumentų fondo kokybinis atnaujinimo rodiklis 
2017 m. mažėjo dėl lėšų reikalingų naujų leidinių pirkimui. Didžiausią 
dalį visų naujai pirktų bei prenumeruojamų leidinių sudarė iš UAB 
„Humanitas“ pirkti leidiniai 47%, iš UAB „Nestandartiniai“ (knygynas 
„Krisostomus“) – 40%. 
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Tiekėjai, iš kurių buvo pirkti leidiniai 2017 m. 

Tiekėjas Suma (eurais) Kiekis
vnt./kompl.

UAB “Humanitas” 1 355,19 46

Knygynas „Krisostomus“ (knygos ir periodika) 1 144,49 20

MELC 80,51 6

UAB „Nacionalinė knyga“ 109 2

VGTU (knygos ir periodika) 162,51 2

Lietuvos kultūros tyrimų institutas 12 1

Iš viso: 2 953,20

Kita bibliotekai deleguota veikla – paruošti VDA KF istorijos 
skaitmeninį archyvą. Per 2017 m. parengta archyvo koncepcija. Ji tapo 
strateginiu pagrindu Lietuvos informacinėje bibliotekinėje sistemoje 
„ALEPH21“ pradėti kaupti bei saugoti informaciją apie KF istoriją. 
2017 m. MARC21* *(MARC standartas – mašina skaitomas kataloga-
vimas, apibrėžiantis bibliografinės ir su ja susietos informacijos duome-
nų struktūrą ir turinį) standartu buvo parengti ir į sistemą įkelti pirmieji 
bibliografiniai įrašai, susiję su fakulteto istorija. Tai 1969 m. pradėto 
rengti fakulteto įvykių ir darbuotojų nuotraukų albumas su jo skait-
menine versija, taip pat atskiros fakulteto istorinių įvykių nuotraukos.

Biblioteka, inicijuodama (su Humanitarinių mokslų katedra) 
projektą „Kūrybinė platforma: Lietuva+MIR“, dalyvavo Lietuvos 
kultūros tarybos ir LR Kultūros ministerijos įgyvendinamų programų 
konkursuose. 2017 m. pavasarį projektui skirtas dalinis finansavimas. 
Projekto tikslai – pradėti kurti inovatyvų architektūrinio paveldo archy-
vą, plėtoti ir stiprinti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Norvegijos 
architektų, gilinant bei plečiant profesionalų kompetencijas nekilnoja-
mojo paveldo ikonografijos – brėžinių, planų eskizų, projektų bei 
maketų, skaitmeninimo, archyvavimo ir viešinimo – srityse. Tikimasi, 
kad šiam tikslui įsigyto skenerio pagalba šie tikslai bus pasiekti ir per 
2018 m. bus atlikta darbų, formuojant inovatyvų architektūrinio 
paveldo archyvą.
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Ataskaitiniais metais vyko trys susitikimai su Kauno miesto Jėzuitų 
ir Maironio gimnazijos moksleiviais, siekiant pristatyti studijų progra-
mas, populiarinti fakultetą. Be to projektinės veiklos rėmuose bibliote-
koje vyko susitikimai su kūrybinės grupės „MIR“ nariais, įvykdytos 
kūrybinės dirbtuvės, parengtos 2 virtualios parodos. 

Bibliotekos personalas 2017 m. kvalifikaciją kėlė apsilankydami 
vasarį Knygų mugės „Bibliotekų erdvėje“. Kovą išklausyta konferenci-
jos „Lietuvos mokslo ir studijų sistemos pažangos kryptys“ internetinė 
transliacija. 2017 m. pavasarį dalyvauta „Sage“ elektroninių išteklių 
pristatyme KTU EVF. Susipažinta su Lietuvos bibliotekinių asociacijų 
vadovų išsakytomis pastabomis ir mintimis po jų apsilankymo LR Sei-
mo Kultūros komitete 2017 m. gegužę.
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5.9. Ūkinė ir finansinė būklė

Finansavimo šaltiniai:
• valstybės biudžeto asignavimai: 1295,20 tūkst. Eur, tame skaičiu-

je – 300,0 tūkst. Eur. sudaro investicinės lėšos, gautos projektui 
 „Mokomojo korpuso Muitinės g. 2 pritaikymas studijų reikmėms“;

• nuosavos lėšos (įplaukos už teikiamas paslaugas): 257,322 tūkst. 
Eur, tame skaičiuje:

 likutis metų pradžiai – 155,100 tūkst. Eur,
 pajamos iš studentų mokančių už studijas – 71,094 tūkst. Eur,
 ADDAM pajamos – 16,448 tūkst. Eur,
 kita ūkinė veikla – 14,600 tūkst. Eur,
• parama – 7,500 tūkst. Eur;
• pajamos pagal jungtinės veiklos su KTU ir LSMU sutartis – 

24,751 tūkst. Eur;
• Kauno m. savivaldybės tikslinės lėšos (pastato Muitinės g. 2 

renovavimui) – 36,037 tūkst. Eur.
Biudžetinės lėšos įsisavintos 100 %, nuosavų lėšų įsisavinta 82 %. 

KF darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms 
išmokėta 856,453 tūkst. Eur (68,23 %) biudžetinių lėšų, likusi suma 
pagal pajamų-išlaidų sąmatą.

Nuosavos lėšos panaudotos:
• darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms – 59,496 tūkst. 

Eur (23%),
• ilgalaikio materialaus turto įsigijimui – 38,23 tūkst. Eur (15 % ),
• projekto „Mokomojo korpuso Muitinės g. 2 pritaikymas studijų 

reikmėms“ kofinansavimui – 88,837 tūkst. Eur (34,5 %),
• infrastruktūros gerinimui ir mokymo patalpų remontui bei studijų 

reikmėms, kvalifikacijai kelti, komandiruotėms (9.5 %).
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6. TELŠIŲ FAKULTETAS

6.1. Veiklos apžvalga

2017 m. Telšių fakulteto (toliau – TF) pagrindinė veikla buvo 
sukoncentruota į nuoseklų studijų proceso vykdymą, studijų kokybės 
ir studijų aplinkos gerinimą bei įvairių meninių projektų įgyvendinimą. 
Fakulteto Tarybos posėdžiuose buvo sprendžiami klausimai susiję su 
studijų kokybės užtikrinimu, fakulteto veiklos strategijos koregavimu 
bei fakultete vykdomų studijų programų sklaidos didinimu. Kaip 
ir kiekvienais metais fakultetas organizavo studentų darbų parodas 
įvairiuose Lietuvos miestuose, fakulteto studijų programas pristatinėjo 
susitikimuose su moksleiviais, organizavo atvirų durų renginius ir pa-
žintines ekskursijas moksleiviams ir jų mokytojams fakulteto mokymo 
bazėje. TF dėstytojai organizavo įvairius meninius projektus, kūrybines 
dirbtuves, kartu su studentais vyko į tarptautines parodas, lankėsi 
užsienio meno ir dizaino mokyklose. Prie fakulteto sklaidos 2017 m. 
nemažai prisidėjo ir įsibėgėjanti VDA Telšių galerijos ir Taikomųjų 
kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo centro veikla. VDA Telšių 
galerijoje 2017 m. vyko ne tik įvairių menininkų personalinės parodos 
bet ir buvo organizuojamos studentų kursinių darbų peržiūros – paro-
dos, bakalauro baigiamųjų darbų gynimai. 

Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo centre buvo 
įgyvendinami konkretūs paveldo objektų restauravimo darbai, vyko 
atviros paskaitos, studentų praktiniai mokymai, pažintiniai edukaciniai 
renginiai moksleiviams. 
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6.2. Studijos

2017 m. universitetinio bakalauro dailės, dizaino studijų krypčių 
programose bakalauro baigiamąjį darbą gynėsi 19 bakalaurantų. 
9 bai giamieji darbai įvertinti puikiai, 5 iš jų su atžymėjimais. Atžymė-
jimai skirti Metalo meno ir juvelyrikos studijų programos bakalauran-
tėms Zanei Skersienei (baigiamasis dabas Objektai „Tapatybė“, darbo 
vadovė prof. Laima Kėrienė), Ievai Sadauskaitei (baigiamasis darbas 
„Atgal į širdį. Sakralumo maištas šiuolaikinėje juvelyrikoje“, darbo 
vadovė prof. Laima Kėrienė), Kamilei Tamošiūnaitei (baigiamasis 
darbas „Menininko atsakomybės svarba: Georgo Harrison atvejis“); 
Dizaino (Baldų dizaino ir restauravimo specializacija) bakalaurantei 
Eglei Bačianskaitei (baigiamasis darbas  “Vidinio tilsmo kambarys“, 
darbo vadovas doc. Ramūnas Banys); Skulptūros (Taikomosios skulp-
tūros specializacija) bakalaurantui Remigijui Skersiui (baigiamasis 
darbas „Sąmonės sostas. Skulptūra Vydūnui atminti“, darbo vadovas 
lekt. Gintaras Gailius).

2017 m. Erasmus studentų mainų programoje dalyvavo 2 Metalo 
meno ir juvelyrikos studijų programos III kurso studentės: Adelė Šum-
kauskaitė studijavo Bazalel meno ir dizaino akademijoje (Izraelis), 
Rasuolė Jautakytė studijavo Latvijos dailės akademijoje. 2017 m. Eras-
mus Nordplus postudijinių praktikų galimybėmis pasinaudojo 4 fakul-
teto absolventės: Zanė Skersienė atliko praktiką Eija Mustonen, Saimaa 
University of Applied Sciences (Suomija), Ieva Sadauskaitė – Attai 
Chen juvelyrikos ir dizaino studijoje Miunchene (Vokietija), Eglė Ba-
čianskaitė – Hans Sandgren Jakobsen įmonėje (Danija), Emilija Ragins-
kytė – University of the Arts Helsinki/Academy of Fine Arts (Suomija). 

2017 m. spalio mėnesį Dizaino (Baldų dizaino ir restauravimo 
specializacijos) III kurso studentai Martyna Venckutė ir Rimas Chomi-
čenkas drauge su Kauno fakulteto Grafinio dizaino katedros studentais 
dalyvavo tarptautiniame Erasmus+ programos projekte „Re-Imagine 
our waste with Entreprenerurship“ Kannavia miestelyje Kipre.

2017 m. į VDA TF vykdomų studijų programas įstojo 16 studentų. 
Į valstybės finansuojamas vietas įstojo 14 studentų, 2 studentai įstojo 
į valstybės nefinansuojamas vietas. 
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6.3. Metodinė veikla

2017 m. TF nuosekliai vykdė universitetinio bakalauro studijų 
programas vadovaudamasis patvirtintais studijų planais. Studijų dalykų 
(modulių) programų atnaujinimas vyko nustatyta tvarka, įvertinus 
rudens ir pavasario semestrų rezultatus, atsižvelgiant į išsakytus stu-
dentų, absolventų ir socialinių partnerių pastebėjimus bei aptarus 
reika lingus pokyčius studijų programų komitetuose ir fakulteto tary-
boje. Vykdydami studijų procesą, fakulteto dėstytojai organizavo įvairias 
studentų išvykas į Lietuvoje ir užsienyje vykstančias parodas, organizavo 
kūrybines dirbtuves, seminarus, įtraukė studentus į vykdomų meninių 
projektų veiklą. 2017 m. studentų darbai buvo eksponuojami Vilniuje, 
Klaipėdoje, Vilkaviškyje, Naujoje Akmenėje, ir kituose Lietuvos mies-
tuose. Kovo mėnesį Metalo meno ir juvelyrikos programos studentų 
darbai buvo eksponuojami tarptautinėje Baltijos gintaro ir juvelyrikos 
parodoje „Amber Trip 2017“ Vilniuje. Balandžio mėnesį Skulptūros 
(Taikomosios skulptūros specializacija) studijų programos studentų 
darbų paroda demonstruota VDA Telšių galerijoje. Gegužės mėnesį 
šešiuose Lietuvos miestuose vykstančio renginio „Dizaino savaitė 2017“ 
metu doc. Laima Mikalauskienė organizavo Dizaino (Baldų dizaino 
ir restauravimo specializacija) programos studentų darbų parodą 
„PROTOtipas“ Kultūros fabrike Klaipėdoje. Doc. Remigija Vaitkutė 
organizavo studentų darbų parodą „Emocija juvelyrikoje“ VDA Telšių 
galerijoje. Birželio mėnesį VDA Telšių galerijoje buvo eksponuojami 
TF bakalauro studijų studentų baigiamieji darbai. Visų fakulteto studijų 
programų studentų kūrybiniai darbai rugsėjo mėnesį buvo eksponuoti 
Naujosios Akmenės kultūros rūmuose, spalio mėnesį – VDA Telšių 
galerijoje. Tą patį mėnesį Dizaino (Baldų dizaino ir restauravimo spe-
cializacija) programos studentų darbai buvo pristatyti tarptautinėje 
parodoje „Baldai 2017“ Litexpo parodų rūmuose Vilniuje. Prof. Osval-
das Neniškis gruodžio mėnesį organizavo Skulptūros (Taikomosios 
skulptūros specializacija) studijų programos studentų darbų parodą 
Anykščiuose. VDA autorinės juvelyrikos galerijoje Argentum Vilniu-
je savo darbų parodas pristatė Metalo meno ir juvelyrikos studijų 
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programos absolventės. Spalio mėnesį Ieva Sadauskaitė pristatė autori-
nės juvelyrikos parodą „Atgal į širdį“, lapkričio mėnesį galerijoje savo 
darbus eksponavo Zanė Skersienė parodoje „Tapatybė“.

2017 m. sausio mėnesį TF vyko kūrybinės dirbtuvės „Namas, 
Namai. Ananasas“, kurias vedė menininkė juvelyrė Karina Kazlauskai-
tė. Kovo mėnesį fakultete Kostiumo dizaino auditorijoje vyko kūrybinės 
dirbtuvės „Konceptuali avalynė ir tradicinis amatas“ (dizainerė Julija 
Frodina). Kovo mėnesį juvelyrė Anne Roolaht iš Talino (Estija) atvykusi 
į TF skaitė paskaitą ir vedė praktinius užsiėmimus Metalo meno 
ir juvelyrikos III kurso studentams. Balandžio mėnesį Metalo meno 
ir juvelyrikos studijų programos studentai, vadovaujami prof. Laimos 
Kerienės, dalyvavo VDA KF Stiklo katedros surengtose kūrybinėse 
dirbtuvėse Kaune. Bendradarbiavimas su VDA KF Stiklo katedra vyko 
ir gegužės mėnesį. Šios katedros studentai ir dėstytojai kartu su TF 
Metalo meno ir juvelyrikos studentais dalyvavo emalio meistro juvelyro 
Tado Deksnio vestose kūrybinėse dirbtuvėse TF. 2017 m. fakultete 
vienkartines paskaitas skaitė VDA doktorantas Marius Dirgėla – 
 „Originalumas ir inovacijos dizaine“, dizainerė Jolanta Rimkutė –
„Kaip šiandien rengiamas tautinis kostiumas“. Seminarą „Piešinio 
galia“ pristatė menininkai Algirdas ir Remigijus Gataveckai. Savo 
monografiją „Meninio tyrimo suvesti. Žinojimo kontūrais“ pristatė 
Vytautas Michelkevičius. Kovo mėnesį VDA DIC Telšiuose organizavo 
seminarą „Intelektinė nuosavybė: elementarioji higiena kūrėjams“. 
Balandžio mėnesį apie savo meninę patirtį Londone paskaitą skaitė 
Metalo meno ir juvelyrikos studijų programos absolventas juvelyras 
Dovydas Urbonas. Lapkričio mėnesį savo kūrybą ir meninę veiklą 
pristatė Alchimia: Contemporary Jewellery School in Florence (Italija) 
mokyklos absolventė Piera Shih. 

2017 m. taip pat buvo organizuojami fakulteto studijų programų 
pristatymai įvairių Lietuvos miestų bendrojo ugdymo ir meno profilio 
mokyklose. Išsamiau su vykdomomis studijomis programomis norin-
tiems susipažinti moksleiviams ir jų mokytojams buvo sudarytos 
galimybės aplankyti TF, kuriame buvo organizuojami atvirų durų 
renginiai bei ekskursijos po fakulteto mokymo bazę. 
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2017 m. balandžio mėnesį fakultete lankėsi tarptautinė ekspertų 
grupė. Vyko Skulptūros (Taikomosios skulptūros specializacija) studijų 
programos vertinimas. Tarptautinė ekspertų grupė kartu su Studijų 
kokybės centru teigiamai įvertino fakultete vykdomą Skulptūros 
programą ir skyrė maksimalų 6 metų laikotarpį tolimesniam programos 
vykdymui (Skulptūros programa Telšiuose 6 metų laikotarpiui įvertinta 
antrą kartą iš eilės). 
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6.4. Dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas

Siekiant didinti pedagogų kvalifikacinę kompetenciją fakultetas 
2017 m. organizavo išvykas į tarptautines parodas ir įvairias užsienio 
meno ir dizaino aukštąsias mokyklas. 2017 m. vasario mėnesį Dizaino 
katedros dėstytojai doc. Ramūnas Banys ir doc. Laima Mikalauskienė 
kartu su studentais lankėsi ‚,Stockholm Furniture and Northern Light 
Fair 2017“ Švedijoje. Kovo mėnesį Kostiumo dizaino programos 
dėstytojos prof. Zita Inčirauskienė ir lekt. Žydrūnė Kriukaitė – Juciu-
vienė pagal Erasmus+ dėstytojų mainų programą lankėsi Lodzės menų 
akademijoje Lenkijoje. Balandžio mėnesį Skulptūros studijų programos 
studentai vadovaujami prof. Osvaldo Neniškio lankėsi Latvijos dailės 
akademijoje Rygoje. Gegužės mėnesį prof. Laima Kėrienė kartu su 
studentais lankėsi tarptautiniame šiuolaikinės juvelyrikos festivalyje 
SREBRO „Identity“ Legnicoje (Lenkija). Festivalio metu kūrybinių 
darbų parodą pristatė ir vykusiame konkurse taip pat dalyvavo Metalo 
meno ir juvelyrikos studijų programos studentai. Gegužės mėnesį 
gausus fakulteto dėstytojų ir studentų būrys lankėsi Taline, 7-oje 
taikomojo meno bienalėje. Kelionės metu buvo aplankyta Talino dailės 
akademija, Dizaino muziejus, Estijos meno muziejus KUMU bei 
įvairios miesto meno galerijos. Birželio mėnesį doc. Remigija Vaitkutė 
lankėsi Jungtinėje karalystėje Coles Castings įmonėje. Prof. Romualdas 
Inčirauskas ir prof. Zita Inčirauskienė rugsėjo mėnesį lankėsi Venecijos  
meno bienalėje 2017 „Viva Arte Viva“ bei ją lydinčiose kitose parodose. 
Rugsėjo mėnesį doc. Remigija Vaitkutė kartu su Skulptūros programos 
studentais dalyvavo tarptautiniame ketaus liejimo simpoziume Gdansko 
dailės akademijoje Lenkijoje. Spalio mėnesį prof. Laima Kėrienė 
ir Benas Staškauskas lankėsi Lodzėje (Lenkija) ir pristatė Metalo meno 
ir juvelyrikos studentų darbų parodą festivalyje Lodz Young Fashion. 
Lapkričio mėnesio pabaigoje fakulteto dėstytojai prof. Romualdas 
Inčirauskas ir prof. Zita Inčirauskienė lankėsi Izraelio meno mokyklose 
CAN New Artists Collegium ir Bazalel Academy of Arts and Design. 
Lapkričio mėnesį Slovakijoje Banska Bystrica Skulptūros katedroje 
vykusioje konferencijoje lankėsi ir pranešimą skaitė fakulteto dėstytoja 
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doc. Remigija Vaitkutė. Gruodžio mėnesį į Latvijos menų akademiją 
Rygoje buvo nuvykusi gausi fakulteto dėstytojų ir studentų komanda. 
Kelionės metų jie aplankė rinktinės juvelyrikos parodą Latvijos nacio-
naliniame muziejuje bei parodas esančias Dizaino muziejuje.

Atsižvelgdami į savo individualią profesinę kūrybinę veiklą fakulteto 
dėstytojai 2017 m. taip pat savarankiškai dalyvavo įvairiuose mokymuo-
se ir seminaruose. 
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6.5. Meno ir mokslo renginiai

2017 m. TF dėstytojai organizavo savo personalines parodas, daly-
vavo tarptautinėse parodose, konkursuose, skaitė pranešimus ir paskai-
tas įvairiose konferencijose, pristatinėjo fakulteto studijų programas 
ir savo kūrybos patirtį lankydamiesi užsienio meno ir dizaino aukštosio-
se mokyklose. 2017 m. VDA Telšių galerijoje vyko 26 renginiai, 15 iš 
jų – parodos. Taip pat galerijoje buvo pristatoma VDA TF akademinė 
veikla, vyko įvairios paskaitos, seminarai, kartu su Telšių rajono savival-
dybe organizuoti pokalbių vakarai jaunimui su žymiais Lietuvos žmo-
nėmis. VDA Telšių galerija 2017 m. prisijungė prie Dizaino savaitės 
renginių, organizavo TF dėstytojų susitikimus su Telšių miesto ir rajono 
moksleiviais.

2017 m. tarptautinėse parodose ir konkursuose savo darbus pristatė 
prof. Laima Kėrienė, prof. Romualdas Inčirauskas, doc. Remigija 
Vaitkutė, doc. Mindaugas Šimkevičius lekt. Neringa Poškutė-Jukumie-
nė, prof. Virginija Degenienė, prof. Zita Inčirauskienė, lelkt. Žydrūnė 
Kriukaitė-Juciuvienė. VII tarptautinės emalio meno bienalės konkurse 
lekt. Neringa Poškutė-Jukumienė už konceptualų kūrinį apdovanota 
galerijos „Meno niša“ diplomu.

Savo kūrybos personalines parodas 2017 m. surengė prof. Romu-
aldas Inčirauskas, prof Zita Inčirauskienė, prof. Petras Gintalas, 
doc. Tomas Vaičaitis. 

2017 m. pranešimus tarptautinėse konferencijose skaitė Taikomųjų 
kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo centro tyrėjas Gvidas Slah. 
Išvykose į užsienio meno ir dizaino aukštąsias mokyklas pranešimus 
skaitė ir fakulteto studijų programas pristatinėjo prof. Laima Kėrienė, 
doc. Remigija Vaitkutė, lekt. Žydrūnė Kriukaitė-Juciuvienė. 

Fakulteto dėstytojai 2017 m. taip pat įgyvendino įvairius meninius 
individualius užsakymus, kaip savo srities specialistai dalyvavo įvairiose 
darbo grupėse, komisijose bei kitoje ekspertinėje veikloje. 
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6.6. Studentų pasiekimai

2017 m. dalyvaujant įvairiuose konkursuose buvo pastebėti ir įver-
tinti fakultete vykdomų studijų programų studentų sukurti kursiniai ir 
baigiamieji bakalauro darbai. 2017 m. kovo 8–11 dienomis vykusios 
XIV Tarptautinės Baltijos gintaro ir juvelyrikos parodos „Amber Trip“ 
metu Vilniuje, meninės juvelyrikos konkurso „Nature Morte“ pagrindi-
nį prizą laimėjo Metalo meno ir juvelyrikos studijų programos 2016 m. 
TF absolventė Lauryna Kiškytė. Šiame konkurse I vietą segių kategori-
joje taip pat laimėjo fakulteto IV kurso studentės Ievos Sadauskaitės 
darbas „Figų lapai“. Konkurse „Kūrėjų karta“ 2017 Metalo meno ir 
juvelyrikos studijų programos studentas Robertas Veikša pateko tarp 
konkurso nugalėtojų ir jam skirta Jaunojo taikomojo meno Kūrėjo 
premija. VDA DIC „Jaunojo dizainerio prizas 2016“ konkurse Mados 
kategorijoje publikos apdovanojimą pelnė Metalo meno ir juvelyrikos 
studijų programos bakalaurantės Viktorijos Vainiūtės baigiamasis darbas 
„Išlika“ (darbo vadovė doc. Beata Zdramytė ir asist. Benas Staškaus-
kas). Komunikacijos dizaino kategorijoje papildomą prizą pelnė Dizai-
no (Baldų dizaino ir restauravimo specializacijos) bakalaurantės Eglės 
Bačianskaitės baigiamasis darbas „Vidinio tilsmo kambarys“ (darbo 
vadovas doc. Ramūnas Banys). Birželio mėnesį vykusiame VDA Kostiu-
mo dizaino katedros bakalaurų ir magistrų kolekcijų pristatymo madų 
šou „Skrydis 12“, Telšių fakulteto bakalaurantės Indrės Spitrytės 
kolekcija „DDos ataka“ (darbo vadovė prof. Virginija Degenienė) 
laimėjo III nominaciją ir metinę madų žurnalo „L‘Officiel/Mada 
prenumeratą. Ši studentės kolekciją III vietą ir rėmėjų prizą taip pat 
laimėjo renginyje Dizaino dienos‘2017 Kaune. 2017 m. rudenį Skulp-
tūros (Taikomosios skulptūros specializacija) IV kurso studentė Laima 
Antonova laimėjo Tautos fondo skiriamą vardinę Elenos Urbaitės 
stipendiją. Tos pačios studijų programos IV kurso studentas Kristupas 
Bimbaras ir II kurso studentas Donatas Repeika laimėjo visuomeninės 
organizacijos „Vilnoja“ metines stipendijas. 2017 m. pabaigoje vykusia-
me Vydūno draugijos organizuotame konkurse Dizaino (Baldų dizaino 
ir restauravimo specializacijos) bakalaurantės Eglės Bačianskaitės 
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baigiamasis darbas „Vidinio tilsmo kambarys“ (darbo vadovas doc. 
Ramūnas Banys) laimėjo Vilhelmo Storosto–Vydūno vardinį apdovano-
jimą už baigiamąjį bakalauro darbą vydūnistikos tema.
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6.7. Bendradarbiavimas

2017 m. vyko aktyvus bendradarbiavimas įgyvendinant įvairius pro-
jektus su įvairiais socialiniais partneriais. Bendradarbiavimas vyko su 
Telšių, Kretingos rajono savivaldybėmis, įvairiomis kitomis įstaigomis 
bei regione esančiais muziejais. 2017 m. Metalo meno ir juvelyrikos 
studijų bakalaurantės Ramūnės Šaluchinaitės darbas Objektas mieste 
„Kitoks žvilgsnis“ (darbo vadovas doc. Mindaugas Šimkevičius) sukur-
tas Telšių miesto viešajai erdvei. Skulptūros (Taikomosios skulptūros 
specializacija) programos bakalaurantas Mantas Petreikis savo baigia-
mąjį darbą „Istorinio architektūros objekto maketas“ (darbo vadovas 
prof. Osvaldas Neniškis) sukūrė Kretingos miestui (2017 m. rugpjūčio 
mėnesį pasirašyta sutartis dėl projekto įgyvendinimo). Pasirašius 
bendradarbiavimo sutartį su Kintų Vydūno kultūros centru Skulptūros 
(Taikomosios skulptūros specializacija) programos bakalaurantas 
Remigijus Skersis sukūrė baigiamąjį darbą „Sąmonės sostas. Skulptūra 
Vydūnui atminti“ (darbo vadovas lekt. Gintaras Gailius), Dizaino 
(Baldų dizaino ir restauravimo specializacija) bakalaurantės baigiamąjį 
darbą „Vidinio tilsmo kambarys“ (darbo vadovas doc. Ramūnas Banys) 
ketinama įgyvendinti Kintų Vydūno kultūros centro patalpose 2018 m.. 
Bendradarbiaujant su Telšių krizių centru IV kurso studentai surengė 
jungtinę parodą “Afektas? Efektas? Defektas?“ Telšių K. Praniauskaitės 
viešojoje bibliotekoje (vadovas doc. Mindaugas Šimkevičius). Vasaros 
praktikos metu vadovaujami prof. Osvaldo Neniškio Skulptūros progra-
mos studentai sutvarkė Nepriklausomybės paminklą esantį Palūkščio 
kaime Telšių rajone. 

 2017 m. tęsėsi fakulteto bendradarbiavimas ir su regione esančiais 
muziejais. Su Žemaičių muziejumi „Alka“ buvo organizuojama 33-oji 
tarptautinė medalio kūrėjų stovykla „Herbai ir panegirikos“ (doc. Re-
migija Vaitkutė ir prof. Petras Gintalas). Taikomųjų kultūros paveldo 
tyrimų ir konservavimo centro tyrėjas Gvidas Slah Rokiškio krašto 
muziejui teikė konsultacijas dėl nuolatinės archeologinės ekspozicijos 
įrengimo, kartu su Šilutės Hugo Šojaus muziejumi surengė paroda 
„Baltų juvelyrika: nuo žaliavos iki dirbinio“. Parodos rengimo metu 
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praktiką atliko Telšių fakulteto Metalo meno ir juvelyrikos studentai. 
Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo centras restauravo 
Plungės muziejui priklausančius medinius baldus. Centro tyrėjas 
Povilas Šverebas tyrinėjo Telšių amatų mokyklos istorinę medžiagą. 
VDA Meno ir mokslo projektų fondui skyrus lėšų pateiktam centro 
projektui buvo restauruotas XX a. pradžios senovinis krėslas (restaura-
torius Dovydas Ušinskas). 
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6.8. Studijų infrastruktūra

2017 m. sprendžiant fakulteto infrastruktūros gerinimo klausimus, 
pagrindinis dėmesys buvo sutelktas į esamos infrastruktūros efektingą 
panaudojimą. 2016 m. pabaigoje su Švietimo ir Mokslo ministerija 
pasirašytos sutarties pagrindu VDA patikėjimo teise perėmė Žemaitijos 
kolegijai priklausančius pastatus ir patalpas. Perėmus pastatų tiesioginį 
valdymą, VDA TF atsirado net tik papildomų galimybių tolimesniam 
studijų bazės vystymui, bet ir tam tikrų iššūkių, dėl esamos infrastruktū-
ros išlaikymo. Atsižvelgiant į fakulteto poreikius ir siekiant sumažinti 
eksploatacinių išlaidų sąnaudas, dalis patalpų esančių pagrindiniame 
fakulteto pastate – Mokykla su sporto sale (Muziejaus g. 29a, Telšiai) – 
panaudos pagrindais buvo perduotos Telšių sporto ir rekreacijos centrui 
(panaudos sutartis pasirašyta 2017 m. birželio mėnesį) ir Šiaulių valsty-
binei kolegijai (panaudos sutartis pasirašyta 2017 m. lapkričio mėnesį). 
Pagal dar 2016 m. spalio mėnesį su Švietimo ir mokslo ministerija 
pasirašytą sutartį minėto pastato pirmame aukšte buvo numatyta steigti 
vieną iš 10 visoje Lietuvoje suplanuotų STEAM atviros prieigos centrų. 
Deja 2017 m. aiškumo dėl šio projekto ateities nebuvo, todėl tai pri-
stabdė fakulteto infrastruktūros vystymo darbus, buvo atliekami tik 
patys būtiniausi iš jų. 2017 m. buvo atliktas remontas fakulteto Kalvės 
pastate – naujai išmūrytas kaminas, įrengtas naujas žaizdras ir pakeista 
visa elektros instaliacija. 2017 m fakulteto infrastruktūros padėtį 
ženkliai pagerino įsibėgėjanti VDA Telšių galerijos ir Taikomųjų kultūros 
paveldo tyrimų ir konservavimo centro veikla. VDA Telšių galerijoje 
2017 m. vyko ne tik įvairių menininkų personalinės parodos, bet ir buvo 
organizuojamos studentų kursinių darbų peržiūros-parodos, bakalauro 
baigiamųjų darbų gynimai. Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų ir 
konservavimo centre buvo įgyvendinami konkretūs paveldo objektų 
restauravimo darbai, vyko atviros paskaitos, studentų praktiniai moky-
mai, pažintiniai edukaciniai renginiai moksleiviams. Centro restauravi-
mo dirbtuvės ir inovatyvi 3D skenavimo įranga buvo sėkmingai inte-
gruota į studentų praktinį mokymą. Siekiant efektyvesnio jos panaudoji-
mo ir pritaikymo studentų kūrybinių darbų realizavimo poreikiams 
2017 m. pradžioje buvo įsigytas 3D spausdinimo įrenginys.
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6.9. Ūkinė ir finansinė veikla

2017 m. fakulteto ūkinė ir finansinė veikla buvo organizuojama 
gautomis biudžetinėmis lėšomis, įplaukomis už teikiamas paslaugas, 
lėšomis gautomis įgyvendinant projektą. 2017 m. TF finansavimo 
šaltiniai buvo:

Valstybės biudžeto asignavimai: 392,6 tūkst. Eur;
Įplaukos už teikiamas paslaugas (nuosavos lėšos): 66,56 tūkst. Eur;
VDA Meno ir mokslo projektų fondo skirtos lėšos: 1 tūkst. Eur.
 
Biudžetinių lėšų panaudojimas per 2017 m.
TF darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmo-

koms – 334,07 tūkst. Eur arba 85,1 % visų biudžetinių lėšų; 
Komunalinėms paslaugoms – 37,3 tūkst. Eur (9,5%); 
Knygoms, prekėms, kitoms paslaugoms ir kitoms fakulteto išlai-

doms – 21,23 tūkst. Eur (5,4%).
Pastaba: Iš VDA lėšų komunalinėms paslaugoms išleista 9,7 tūkst. 

Eur.

Įplaukų už teikiamas paslaugas (nuosavos lėšos) 2017 m. panaudojimas
TF darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmo-

koms – 3,2 tūkst. Eur (10,3 %);
Ilgalaikio materialiojo turto remontui – 7 tūkst. Eur (22,5 %); 
Ilgalaikiam materialiajam turtui – 2,5 tūkst. Eur (8 %);
Komandiruotėms, komunalinėms paslaugoms, ilgalaikiam turtui, 

paslaugoms, prekėms įsigyti, kitoms fakulteto išlaidoms – 18,48 tūkst. 
Eur (59,2 %).
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7. KLAIPĖDOS FAKULTETAS

7.1. Veiklos apžvalga

VDA Klaipėdos fakultetas 2016–2017 mokslo metų pavasario se-
mestrą pradėjo studijų tvarkaraštyje numatytu laiku. Viso atsiskaitomojo 
laikotarpio metu buvo nuosekliai vykdomi numatyti studijų etapai: pas-
kaitos ir praktiniai užsiėmimai, tarpinės peržiūros, prileidimai gintis 
baigiamuosius darbus ir jų gynimai.

Atsižvengiant į studijų proceso eigą 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 peda-
goginius ir kūrybinius projektus. Nebuvo paliktas be dėmesio ir fakulte-
to programų sklaidos aktyvinimas: surengti pažintiniai kursai meno 
profilio mokyklų mokytojams, vyko atvirų durų renginiai. 

Visų kursų ir programų studentai aktyviai dalyvavo tarptautinėse 
kūrybinėse dirbtuvėse su kviestiniais vadovais. Buvo surengtos kelios 
studentų darbų parodos Klaipėdoje, rajono įstaigose ir mokyklose. 
Kursinėse užduotyse buvo vykdomi socialiniams partneriams aktualūs 
projektai.

Ūkinė ir finansinė veikla, infrastruktūros plėtra buvo reglamentuoja-
mos gautomis biudžetinėmis ir nuosavomis lėšomis, kurios buvo pa-
skirstytos pagal besimokančiųjų krepšelių kiekį ir turimas nuosavas lėšas. 
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7.2. Studijos

Studijų procese I pakopoje dalyvavo 37 dėstytojų, II pakopoje – 
7 dėstytojai.

2017 m. baigiamuosius darbus gynė 5 studentai bakalauro grafinio 
dizaino programoje, 4 – interjero dizaino programoje ir 5 – magistro 
vizualiojo dizaino programoje.

2017 m. gruodžio 31 d. buvo: I pakopoje 56 studentai; II pakopoje – 
9 studentai.

2017 m. priimta: Vf: į I pakopą – 16 studentų, į II pakopą – 3.
Įvyko šie renginiai studentams: Izraelio meno mokyklos „Basis“ 

(Tel-Avivas), CAN skulptūros mokyklos (Tel-Avivas) menininko, meno 
mokyklų dėstytojo Leo Ray meistriškumo pamoka, paskaita su Nidos 
meno kolonijos rezidente Julie Laenkholm, tarptautinis CIRRUS tinklo 
projektas „CARGO” su prof. Christof Feist (Leipcigo Meno akademi-
ja) (dalyvavo 5 studentai iš užsienio šalių per CIRRUS tinklą), Plimu-
to universiteto (JK) Dramos ir teatro meno daktaro Victor Manuel 
Ramirez Ladron de Guevara kūrybinės dirbtuvės (dalyvavo 7 studentai 
iš užsienio šalių per CUNO tinklą). Įvyko kūrybinės dirbtuvės Nidos 
Meno kolonijoje: „Seaside temporary buildings“ su prof. Fredy Massad 
(architektūros kritikas. Barselona, Ispanija), prof. Cherubino Gambar-
della (architektas. Milanas, Italija).
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7.3. Metodinis darbas

Fakulteto dėstytojai 5 studijų programoms (Vizualusis dizainas, 
Grafinis dizainas, Interjero dizainas, Architektūra, Šiuolaikinis menas 
ir medijos) patobulino 15 studijų dalykų (modulių) aprašų, iš viso šiam 
darbui, skirdami 1610 val.

Taip pat naujai parengtos 14 dalyko (modulio) studijų priemonės.
Dėstytojai su studentais ir jų darbais organizavo 11 renginių – 

 konkursų, kūrybinių dirbtuvių, parodų.
2015 m. įvyko Šiuolaikinio meno ir medijų programos savianalizė 

ir ekspertų vizitas. Deja, programa neakredituota. Leista programą 
vykdyti iki 2019. Siekiant suteikti galimybę jaunimui studijuoti panašią 
programą kuriamas naujos programos aprašas, siekiant teikti programą 
akreditacijai ir studentų priėmimui. 

Deja, nepavyksta surinkti reikiamo studentų kiekio į „Urbanistinės 
architektūros“ programą. Stojantieji į šią programą neįveikia stojamųjų 
egzaminų reikalavimų. Ši programa yra viešinama ir tikimasi pradėti 
vykdyti šią programą nuo 2018 mokslo metų.
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7.4. Dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas

Pagal „Erasmus+“ programą kėlė kvalifikaciją 3 fakulteto dėstytojai, 
2 iš jų – pagal „staff training“(Escola d‘Art i Superior de Disseny de les 
Illes Balears, Ispanija) ir 1 – pagal „teaching“ (L‘Aquila meno akademi-
ja, Italija) programą. 8 fakulteto pedagogai tobulino bendrąsias ir daly-
kines kompetencijas meno srityje, dalyvaudami konferencijose, plene-
ruose, seminaruose, išvykose užsienyje, įvairiuose mokymo kursuose.

Fakulteto dėstytojai tobulino savo kvalifikaciją, dalyvaudami meni-
nėse stažuotėse (parodose, bienalėse) užsienyje: Venecija, Milane 
(Italija), Porto (Portugalija), Maljorka (Ispanija), Kaliningradas 
 (Kaliningrado sr., Rusijos Federacija).

Klaipėdos fakulteto dėstytojai dalyvavo penkiuose VDA, Lietuvos 
ir tarptautiniuose, Klaipėdos m. savivaldybės, VDA projektinės veiklos 
fondo projektuose. 2017 m. dauguma dėstytojų dirbo įvairiose tarybose, 
komisijose. 
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7.5. Meno ir mokslo renginiai

Be aktyvaus dalyvavimo meninėje veikloje, Klaipėdos fakulteto dės-
tytojai 2017 m. suorganizavo 28 profesinius renginius: įvairias parodas, 
plenerus, kūrybines dirbtuves, susitikimus su gimnazijų moksleiviais 
ir šventinius renginius. Taip pat buvo skaityti pranešimai konferencijose, 
seminaruose, išleisti parodų katalogai, publikuoti straipsniai respubliki-
nėje ir miesto spaudoje, dalyvauta TV kultūros bei mokslo populiarini-
mo laidose. Fakulteto dėstytojai kaip savo srities specialistai dalyvauja 
įvairiose darbo grupėse, komisijose ir tarybose, kitoje ekspertinėje vei-
kloje. Per 2017 m. Klaipėdos fakultete skaitė paskaitas ir vedė kūrybi-
nius užsiėmimus 12 dėstytojų ir menininkų iš JAV, Didžiosios Britani-
jos, Italijos, Vokietijos, Suomijos, Belgijos, Kroatijos ir Latvijos. Vyko 
šios tarptautinės kūrybinės dirbtuvės ir  paskaitos:

• bendradarbiaujant su JAV ambasada Vilniuje, “Energy and green 
energy in small architectural buildings”. Dalyvavo profesoriai iš JAV 
prof. Lily M. Riefkohl Ortiz ir prof. Gonzalo Casals;

• kūrybinės dirbtuvės ir paskaitos „Miestų stratifikacijos principai“, 
kurias vedė multimedijų dizaino ir vizualinės komunikacijos srities 
ekspertas dr. Pasquale Napolitano (Italija);

• tarpdisciplininio meno kūrybinės dirbtuvės ir paskaitos „Tekstas, 
kūnas, knyga“, kurias vedė menininkė R. Auškalnytė (Lietuva/Suomija);

• Latvijos architekto, „Erasmus“ partnerinės RISEBA aukštosios mo-
kyklos lektoriaus J. Dripe paskaita „Šiuolaikinė Latvijos architektūra“;

• tarptautinės kūrybinės dirbtuvės ir paskaitos „Animacija ir erdvė“, 
kurias vedė Štutgarto meno ir dizaino akademijos dėstytojai O. Wet-
terauer, V. Menke (Vokietija);

• tarptautinės kūrybinės dirbtuvės ir paskaitos „Zero intolerance“, 
kurias vedė menininkė Teresa Sdralevič, Briuselis (Belgija);

• paskaita „Meno ir mokslų sintezė“, kurią vedė Šv. Martyno 
universiteto prof. Rob Kesseler, Londonas (Jungtinė Karalystė);

• tarptautinės kūrybinės dirbtuvės ir paskaitos „Išplėstinis piešinys“, 
kurias vedė architektas dr. R. Schaeverbeke, Leveno universitetas (Belgija);

• dizainerio Boris Ljubičič (Kroatija) paskaita ir paroda „Tarp tradi-
cijos ir modernumo“. 
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7.6. Studentų pasiekimai

2017 m. LASKAO–ERGOLAIN stipendijos konkurse geriausiu 
bakalauro darbu ir konkurso nugalėtoju pripažintas VDA Klaipėdos 
fakulteto III kurso architektūros studentės Augustės Santockytės pro-
jektas „Miesto vartai“ (darbo vadovas L. Bogušas). Taip pat ši studentė 
apdovanota diplomu VDA organizuojamame piešinių A. Švėgždos 
piešinių konkurse. Bakalaurantės I. Staniūtės logotipas tarptautiniam 
Klaipėdos violončelės festivaliui laimėjo I vietą ir buvo naudojamas.

Interjero dizaino programos studentai, vadovaujami doc. S. Jusionio, 
dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse „Elements of place 2017“ Gdansko 
dailės akademijoje (Lenkija). 
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7.7. Bendradarbiavimas

Siekiant supažindinti ir paskatinti mokytis VDA Klaipėdos fakultete 
sudarytos bendradarbiavimo sutartys su profesinio mokymo mokyklo-
mis: Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla, Klaipėdos technologijų 
mokymo centru. Sudaryta bendradarbiavimo sutartis su I. Kanto Balti-
jos federaliniu universitetu (Kaliningradas). To pasekoje įvyko fakulteto 
studentų paroda Kaliningrado parodų rūmuose, šio universiteto stu-
dentai dalyvavo Klaipėdos fakultete vykdomuose kūrybinėse dirbtuvėse.

Atnaujinta bendradarbiavimo sutartis su Klaipėdos kultūrų komu-
nikacijų centru. Šiame centre įvyko rudens semestro atsiskaitomo-
ji  vizualios raiškos dalyko studentų darbų paroda. Doc. S. Jusionis 
vyko į Milaną, į NABA (Nuova Accademia di Belle Arti) tikslu sudaryti 
ERASMUS partnerinę sutartį tarp mokyklų. Sudarytas preliminarus 
susitarimas. 

Aktyviai bendradarbiauta su šiomis organizacijomis: Klaipėdos m. 
savivaldybe, UAB „Expo vakarai“, Klaipėdos m. visuomenės sveikatos 
biuru, Klaipėdos universitetu, Kretingos rajono savivaldybe, Kretingos 
muziejumi, Kretingos J. Pabrėžos gimnazija, Kretingos meno mokykla, 
Spaustuve „Druka“, Klaipėdos jūrininkų ligonine, Klaipėdos I. Simonai-
tytės biblioteka, socialinių partnerių organizacijomis, ruošiant ir įgyven-
dinant bendrus projektus, organizuojant įvairius renginius.
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7.8. Studijų infrastruktūra

Fakultetas yra įsikūręs Klaipėdos senamiestyje, Daržų g. 18, panau-
dos sutartimi gautose patalpose iš Klaipėdos m. savivaldybės. Kiekvie-
nais metais fakultetas savo lėšomis remontuoja patalpas, taip gerindamas 
studijų sąlygas. 2017 m. pavasarį buvo suremontuota statinių jungia-
moji dalis: įrengtos plytelių grindys, naujai įrengta elektros instaliacija, 
suremontuotas sienų tinkas, perdažytos sienos, lubos. Panaudota 
4900 € VDA lėšų.

Iš fakulteto nuosavų lėšų nupirkti 6 didelio formato televizoriai. 
Jie sumontuoti auditorijose. Tai žymiai pagerino vaizdinės medžiagos 
demonstravimo galimybes paskaitų metu.

7.9. Ūkinė ir finansinė būklė

Ūkinė ir finansinė veikla buvo reglamentuojama gautomis biudže-
tinėmis ir nuosavomis lėšomis, kurios buvo paskirstytos pagal besimo-
kančiųjų krepšelių kiekį ir turimas nuosavas lėšas.

Fakulteto išlaidos neviršija gaunamo finansavimo. Iš nuosavų lėšų 
yra finansuojamos dėstytojų ir studentų papildomos komandiruotės, 
perkama įranga reikalinga studijų procesui: įsigyti 6 didelio formato 
televizoriai. 2017 m. pradėta naudoti pažangi darbo užmokesčio 
skaičiavimo programa. Tai padėjo tinkamai kontroliuoti finansinius 
srautus, išvengiant skirtų lėšų pereikvojimo. 



174



175

8. STUDENTŲ ATSTOVYBĖ

VDA studentų atstovybės (SA) veikia visuose keturiuose fakultetuose.
Ataskaitoje pateikiami pasiekimai yra bendras visų fakultetų SA darbas.

8.1. Akademinė veikla

1. Bendradarbiavimas tarp fakultetų ir bendri projektai:
 a) atsinaujinus fakultetų atstovybėmis, derinama veikla ir skatina-

mas bendradarbiavimas;
 b) bendra pirmakursių stovykla „Tutorial“, skirta supažindinti 

pirmakursius su akademijos bendruomene,  menu.
2.  Bendradarbiavimo su administracija vystymas ir artinimas (daly-

vavimas skirtingų komitetų veikloje, studentų problemų sprendime).
3. Tęsiami susirinkimai su seniūnais. Sukurta internetinė platforma, 

kuri palengvina komunikaciją ir bendradarbiavimą tarp atstovybės 
ir seniūnų (VF).

4. LSP koordinavimo tęsimas, patirties gilinimas.
5. Bendradarbiavimas su psichoterapeute bei įsitraukimas į akade-

mijoje vykdomą psichikos sveikatos stiprinimo programą (VF).
6. Pravestas prisistatymas pirmakursiams įžanginės savaitės metu, 

kuris supažindina su atstovybės veikla. Taip pat surengtas susitikimas 
su pirmakursiais Titaniko pastato terasoje, kuris leido susipažinti 
jaukioje aplinkoje (VF).

7. Ekskursijų vedimas busimiems studentams atvirų durų dienomis 
(VF).

8. Dalyvavimas LITEXPO Studijų mugėje, VDA atstovavimas. 
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8.2. Socialinė veikla

Surengti:
1. Mokslų metų atidarymai.
2. Pirmakursių krikštynos (TF).
3. Kalėdinis “Hypno basement” vakarėlis (TF).
4. Naujųjų metų vakarėlis „Paveikslas“ (TF).
5. Kasmetinis studentų kūrybiškumo vakaras (TF).
6. Bakalaurų gynimų vakarėlis (TF).
7. Fuxų Krikštynos – Pirmakursiai veiklų metu susipažino vieni 

su kitais. Po krikštynų vyko pirmakursių vakarėlis. Susipažinimas 
ir prisijungimas prie SA (KF).

8. „Daktarui Kuzmai diagnozuota šizofrenija“ – VDA helovyno 
vakarėlis. Vakarėlio metu buvo įrengta meninių instaliacijų, vyko 
performansai (KF).

9. „Bomžpakių dirbtuvės“ – VDA ir VDU bendras projektas, kurio 
metu abiejų universitetų studentai turėjo galimybę susipažinti ir galbūt 
ateityje vystyti bendrus projektus (KF).

10. Virtuvės ir stalo teniso įrengimas (KF).
11. Vyko filmų vakaras Vilniaus dailės akademijos KLF ir VF.
12. Vyko fakulteto puošimas Kalėdiniam laikotarpiui (KLF).   
13. Surengtas Kalėdinis vakarėlis fakultete (KLF).
14. Keramikų kiemelio atidarymas ir uždarymas (VF).
15. Kalėdinis blusturgis (VF).
16. Kaziuko mugė (VF).
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8.3. Veikla už VDA ribų

1. Lankymasis Klaipėdos Varpo gimnazijoje pristatant VDA Klaipė-
dos fakultetą (KLF). 

2. Lankymasis Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje, kurioje 
SA atstovybės narė Milda Jurkutė pristatė VDA Klaipėdos fakultetą 
ir grafinio dizaino studijas (KLF).

3. Studentų atstovybės nariai lankėsi Klaipėdos globos namuose 
ir dovanojo senoliams savo rankomis kurtus atvirukus (KLF).

4. Studentai apsilankė Mažeikių Gabijos gimnazijoje supažindinti 
moksleivius su VDA (TF).
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9. MENAS

9.1. Veiklos apžvalga

2017 m. VDA bendruomenės nariai – pedagogai, studentai ir absol-
ventai – rengė tarptautiniu mastu pripažintus projektus ir dalyvavo 
meno renginiuose, organizuojamuose prestižiniuose tiek Lietuvos, 
tiek užsienio muziejuose ir galerijose. VDA galerijos rengė kuo įvairiau-
sias parodas, aprėpiančias skirtingas meno sritis, žanrus, tradicijas bei 
kūrėjų amžių ir lytį, taip pristatant Akademijos puoselėjamą tarpsritiš-
kumą, požiūrių įvairovę ir toleranciją kultūriniam spalvynui. VDA meno 
veiklos įvairovė – nuo autorinių, grupinių parodų, architektūros ir dizai-
no 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. 

Akademijos meno veikla pasižymėjo įvairiais apdovanojimais. 
Tarp Nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatų – VDA Foto-

grafijos ir medijos meno dėstytojas, fotomenininkas Gintautas Trimakas 
ir Piešimo katedros dėstytojas, scenografas Gintaras Makarevičius. 
Nacionalinės premijos G. Trimakui ir G. Makarevičiui paskirtos už 
paskutinių septynerių metų kūrybą. Piešimo katedroje doc. Remigijui 
Gataveckui įteiktas ordinas „Už nuopelnus Lietuvai“.

Menotyrininkei doc. dr. Lolitai Jablonskienei ir dailės istorikui doc. 
dr. Helmutui Šabasevičiui įteiktos Vyriausybės kultūros ir meno premi-
jos už nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui.
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Ypač apstu apdovanojimų studentų gretose.
Švietimo ir mokslo ministerija geriausiems Lietuvos studentams 

paskyrė vardines LR prezidentų stipendijas. Dvi Antano Smetonos 
vardinės stipendijos atiteko Grafinio dizaino katedros trečiakursei 
Ugnei Balčiūnaitei bei Fotografijos ir medijos meno katedros trečia-
kursei Brigitai Kazlauskaitei.

VDA parodų salėje „Titanikas“ buvo paskelbti šių metų „Jaunojo 
tapytojo prizo“ nugalėtojai. Papildomas DELFI įsteigas publikos prizas 
atiteko 2015 m. VDA Skulptūros katedros absolventui Jurgiui Tarabil-
dai, kuris sukūrė paveikslą „Sieninis kilimas 2“. VDA KF absolventas 
ir Tapybos katedros dėstytojas Povilas Ramanauskas bei VF Tapybos 
katedros magistrantė Auksė Miliukaitė pelnė specialų komisijos pami-
nėjimą: P. Ramanauskas už „post-internet“ estetiką, eksperimentavimą 
tapybos kūrinio formatu, A. Miliukaitė – už originalų asmeninį pasako-
jimą ir unikalų spalvų naudojimą. 

O štai VDA VF Skulptūros katedros magistrantei Onai Juciūtei atiteko 
VDA žymaus skulptoriaus dr. Vytauto Kašubos 10 000 dolerių premija!

Nuo 2016 m. VDA pradėjo bendradarbiavimą su tarptautine 
NOAR.eu šiuolaikinio meno platforma, kurioje studentai gali virtualiai 
eksponuoti ir parduoti savo kūrinius. Siekiant padėti studentams tapti 
matomais tarptautinėje meno erdvėje ir kurti profesinius ryšius buvo 
raginama dalyvauti NOAR.eu ir partnerių organizuojamame Geriausio 
dailės krypties absolvento Baltijos šalyse 2017 metais konkurse. Antrus 
metus iš eilės Baltijos šalyse vykstančiame konkurse dėl geriausio 
jaunojo Baltijos menininko vardo varžėsi net 76 dalyviai iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos dailės akademijų. Žiūrovai internetinio balsavimo 
metu, kuris šiemet sulaukė net penktadaliu daugiau balsų nei pernai, 
galėjo išrinkti publikos simpatijų laimėtoją. Daugiau kaip 3000 meno 
mylėtojų kelias savaites balsavo ir daugiausiai savo simpatijų skyrė 
VDA VF Tekstilės katedros magistrantei Laurai Motiejūnaitei, kuri 
konkursui pateikė savo darbą „Tekstilės ir juvelyrikos sinergija šiuolai-
kinėje juvelyrikos kolekcijoje“. Publikos simpatijų laimėtojai skirta 
500 eurų premija.

Vienas ryškiausių studentų pasirodymų – VDA meno doktoranto 
Žilvino Landzbergo atstovavimas Lietuvai Venecijos šiuolaikinio meno 
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bienalėje. 57-ajai Venecijos meno bienalei pasiūlytas Landzbergo 
projektas lyg šiuolaikinė Nojaus laivo versija, išryškinanti laikmečiui 
būdingus kataklizmus ir drauge ieškanti alternatyvų, galimai slypinčių 
gamtoje, istorijoje bei mūsų vaizduotėje. 

VDA galerijos ir vėl sėkmingai dalyvavo tarptautinėje šiuolaikinio 
meno mugėje „ArtVilnius‘17“. Viena geriausių galerijų mugėje išrinkta 
ir VDA juvelyrikos galerija „ARgenTum“, kuri tęsdama savo misiją – 
 rodyti metalo plastikos meną, mugės programoje pristatė metalo meno 
kūrėją Birutę Stulgaitę ir jos kūrinius-objektus, sukurtus 2012–2016 m.

Tradicinis VDA projektas „Meno celės“ išlieka vienas pirmaujančių 
VDA renginių savo populiarumu ir publikos aktyviu įtraukimu. Rengi-
nys 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 įvariausia publika, kurios daugumai – 
tai vienintelė galimybė susipažinti artimiau tiek su pagrindine Lietuvos 
menininkų kalve, tiek su menu apskritai.

Šių metų „Meno celių“ tema – „Meilė. geriausi“, kurią kuravo 
„Titaniko“ direktorius Vidas Poškus. Ši tema – savotiškas dialogas 
ir estafetės perėmimas žvelgiant į buvusiąją, 2016-ųjų metų „Meno 
celių“ parodą „Tikėjimas“, kuruotą Jurijaus Dobriakovo. Kita vertus, 
„Meilė. geriausi“ veikia kaip tam tikra formalaus akademinio ugdymo 
metafora ar apoteozė. Dėstytojai ir komisija geriausiais (sic!) juk vertina 
„mylimiausius“ studentus... Tad „Meno celėse“ ne tik pristatomi šių 
metų absolventų – bakalaurų ir magistrų (2017 m. VDA baigė 512 
studentų), kūriniai, kuratoriaus požiūriu, atsakantys į meilės temą 
ar turintys sąsajų su šiuo konceptu, bet ir eksponuojami mylimiausių 
ar geriausių alumnų (konkrečiai – magistrų) artefaktai, kurie gynimų 
metu vertinimo komisijų formaliai ir objektyviai buvo „pamylėti“ 
labiau – t. y., nominuoti pagyrimais ir kitomis meilės išraiškomis. 
Dalis paties kuratoriaus pamiltų bakalaurų savo kūrinius rodo kitose 
VDA erdvėse – Senuosiuose rūmuose (jų kiemuose, rūsiuose ir kori-
doriuose), parodinėje erdvėje „Krematoriumas/keramikų krosnys“, 
taip pat LR Kultūros ministerijoje.
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9.2. Galerijos

Galerija „Akademija“

Galerijai rūpimas tikslas – rengti VDA dėstytojų ir studentų persona-
lines ir grupines parodas, kreipiant didžiulį dėmesį į mainų parodas su 
kitomis Lietuvos ar užsienio aukštosiomis mokyklomis, taip pat paro-
das, kurias rengia bendradarbiaudami su užsienio partneriais įvairūs 
Akademijos padaliniai, dažniausiai katedros. Pirmenybė visuomet tei-
kiama grupinėms, bet ne „suneštinėms“ kursų ekspozicijoms, o toms, 
kurios turi bendrą sumanymą, koncepciją. Visuomet džiaugiamės, kai 
parodų kuratoriai, organizatoriai atsiranda ne tik ir ne tiek dėstytojai, 
bet ir studentai. Tai padeda mums prisiminti, kad galerija „Akademija“ 
būdama plačiajai publikai strategiškai patogioje vietoje, yra VDA dalis 
atvira kasdien (išskyrus sekmadienius) visiems ir funkcionuoja kaip mo-
komoji Akademijos bazė. Todėl vieši bakalaurų, magistrų, meno dokto-
rantų darbų gynimai–parodos sudaro labai svarbią galerijos „Akademi-
ja“ veiklos dalį ir yra tas VDA gyvenimas, kuris atviras viešuomenei.

Iš tokių stambių tarptautinių parodų, pirmiausia, reikėtų paminėti 
Vestminsterio universiteto Londone Fotografijos programos magistrų 
parodą „NEW STORIES” (kuratoriai: prof. D. Bate ir prof. A. Lukys, 
spalio 3 – 14), kurioje dalyvavo 11 autorių (Olga Bortkevich, Jorge Luis 
Dieguez, Pippa Healy, Letitia Kamayi, Reka Komoli, Jennifer Lei Wong, 
Katie Longley, Anthony Prévost, Blerim Racaj, Catherine Sanderson, 
Yu Huang).Taip pat tarptautinį projektą „SKIN NAHK ODA“, kurį 
nuo 2016 m. vykdo Cork universiteto menų fakulteto, Tartu menų kole-
džo ir Vilniaus dailės akademijos tekstilės specialybės bakalauro ir ma-
gistro pakopų studentai ir dėstytojai (rugsėjo 18 – 30), kurioje dalyvavo 
36 menininkai.

Tradicinėmis tampa Vizualinės komunikacijos dizaino studentų 
parodos. Šį kartą išvydome „Malonią kelionę į dizaino patirtį” (spa-
lio 16 – 28), kurioje 7 autoriai demonstravo skirtingus būdus, kaip tai 
pasiekti. Tai Anastasia Kulazhenko, Arina Miasnikova, Gabrielė-Ugnė 
Petrauskaitė, Jonas Misiūnas, Marina Taiberman, Olga Listunova, 
Viktoryia Daniliuk.
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„Monomedial” paroda, kuri atskleidė, kas ir kaip vyko Grafikos ka-
tedroje Litografijos dirbtuvėse su Martinu Gredleriu (Austrija, balan-
džio 3 – 15) ir dėstytoja Jolanta Mikulskyte. Dalyviai – profesūra 
ir darbiavimo, meninių procesų įvairovę ir technikos įsisavinimo 
galimybes. Ekspozicijoje matėme 7 autorių darbus: Martin Gredler, 
Jolantos Mikulskytės, Justino Šukaičio, Justės Kamaitytės, Kristinos 
Striogaitės, Viktorijos Ošikaitės, Gintarės Počiūraitės. 

Akademijos bendruomenė ir plačioji pubika galėjo susipažinti su 
„Nauju Estijos kultūriniu plakatu“, jo stilistine įvairove (sausio 10 – 21, 
kuratorius Marko Kekishev, Estija) ir palyginti su mūsiškiais.

Yra gera galerijoje „Akademija“ matyti parodas, kuriose vienu ir tuo 
pačiu metu pristatomi nauji kūriniai, ir kartu atskleidžiami Akademijos 
katedrų mokomieji uždaviniai. Tokia kaip tik ir buvo jau kasmetine 
tradicine paroda tapusi Dizaino katedros vedėjo Juozo Brundzos ku-
ruojama paroda „Dizaino procesai” (vasario 6 – 18), kurioje dalyvavo 
10 jaunųjų dizainerių. Čia sėkmingai susijungė mokomųjų užduočių 
atlikimas ir meninis rezultatas. Didelio susidomėjimo susilaukė ir Ke-
ramikos katedros studentų darbų paroda „Pasisavinta” (kovo 6 – 18, 
kuratorė Keramikos katedros vedėja Rasa Justaitė-Gecevičienė), pasižy-
mėjusi išradinga ekspozicija, dėmesį traukiančiais kūriniais. Joje dalyva-
vo 10 autorių.

Visada smagu galerijoje „Akademija“ matyti naujus kūrinius, 
projektus, už kuriuos autoriams suteikiamas bakalauro ar magistro 
vardas. Bakalauro darbus galerijoje apgynė Tekstilės katedros studentai 
Laura Plytnikaitė-Rudžianskienė – „Būsenas“; Brigita Janulaitytė – 
 „Atminties nuotrupas”, Laura Kunciūtė – „Kūrybinį atsinaujinimą: 
ugnies ritualus” ir Laura Jankaitytė – „Virsmą”. Foto medijos meno BA 
diplomus pelnė Lukas Rostovskis – už „Artėjimo prie realybės poreikį . 
S. Fleury atvejis”, Neringa Puzanauskaitė – už „Nostalgiją. Verčių 
kitimo išgyvenimą”.

Galerijoje „Akademija“ sėkmingai savo kūrinius apgynė ir magis-
trantai. Tai Monumentaliosios dailės studentai Marija Klimavičiūtė – 
„Objektus“, Simona Kačinskaitė – „Kasdienybės pasak(oj)iškumą” 
bei skulptoriai Anastasia Sosunova – „Terra Vardu”, Miglė Grigutytė – 



184

„Tobula greičiau” ir tekstilininkai – Rugilė Gumuliauskaitė – „Nevizua-
lus drabužių dizaino ir tekstilės pažinimas” ir Laura Motiejūnaitė 
„Tekstilės ir juvelyrikos sinergija šiuolaikinėje papuošalų kolekcijoje“. 
Šias 2 menininkes su tekstilės ir juvelyrikos projektais galerija „Akade-
mija“ pasirinko ir pristatė „Kultūros nakties” metu „Meno celių” 
programoje. Rugilė Gumuliauskaitė ir Laura Motiejūnaitė entuziastin-
gai bendravo su plačiąja publika komentuodamos savo kūrinius, 
bendraudamos ir atsakydamos į žiūrovų klausimus.

Monumentaliosios katedros dėstytoja Deima Katinaitė pristatė 
akademinei bendruomenei ir plačiajai publikai parodą „Preliudai Čiur-
lioniui” (sausio 27 – vasario 7) ir apgynė projektą „Spalvos fenomeno 
samprata Bauhauzo mokyklos estetikoje ir meno praktikoje“, už ką jai 
buvo suteiktas menų daktaro laipsnis.

Tarptautinėje galerijų mugėje ArtVilnius’17 galerija „Akademija“ 
pasiūlė meniškai intriguojantį ir daug dėmesio susilaukusį Eglės Gan-
dos Bogdanienės ir Laisvydės Šalčiūtės projektą „Sensibus“. Provo-
kuojantis ir meniškai išradingas stendas neleido žiūrovams abejingai 
praeiti pro šalį.

Itin atraktyvus buvo ir profesūros dueto – Kostiumo dizaino kated-
ros vedėjos prof. Jolantos Vazalinskienės ir prorektorės Eglės Gandos 
Bogdanienės – surengta paroda „Lengvai 2“. Jų pristatyta ekspermenti-
nės mados ir aksesuarų kolekcija nustebino technologiniais eksperimen-
tais, kuomet publikos akyse buvo demonstruojamos naujos, tirpstančios 
vandenyje medžiagos ir aksesuarai. Visai tai nubrėžė tokią svajingą 
futuristinę perspektyvą ir privertė visus pasvajoti apie ateities madą, 
naujus audinius ir ekologišką požiūrį.

VDA studentai surengė įsimintinų personalinių parodų. Aktyvūs 
buvo Monumentaliosios tapybos katedros studentai, kurie surengė 
personalines tapybos parodas. Martynas Pekarskas pristatė „Mėlynąjį 
kambarį”, o Ieva Tarejeva – „Sintetinį organiškumą” (rugsėjo 4 – 16). 
Vis daugiau, regis, atsiranda studentų, kurie ypač bakalauro studijų 
metu mėgina derinti dvi kūrybos sritis. Šiuo atveju Ieva Tarejeva 
lygiagrečiai studijuoja šokį ir tapybą. Magistro studijų programoje toks 
„dvikalbis“ yra Tomas Ivanauskas, kuris sėkmingai studijuoja Dailės 
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istorijos ir teorijos katedroje ir surentė didžiulę personalinę parodą 
išrankaus skonio fotografijos vertintojams.

Darbštus, kūrybingas ir naujų darbų nestokojantis Kipras Černiaus-
kas pristatė savo naują tapybos parodą „Portretai nežiniai nugalėti” 
(kovo 20 – balandžio 1).

Kasmet galerijos „Akademija“ erdvės be konkurencijos suteikiamos 
Algimanto Švėgždos tarptautinio piešimo konkurso nugalėtojams. Taigi, 
galėjome išvysti Dovilės Bagdonaitės ir Julijos Linkutės piešinių ir tapy-
bos parodą „planas b“ (lapkričio 13 – 25).

Ko gero atraktyviausias, daugiausiai žiniasklaidos ir publikos dėme-
sio sutraukęs įvykis galerijoje „Akademija“, tai Piešimo katedros dėsty-
tojo dr. Žygimanto Augustino naujo meno tyrimo projekto pristatymas 
Dr. Žygimantas August(in)o „In 550“(kovo 20 – balandžio 1) ir jį paly-
dintys renginiai, ypač kovo 28 d. vykusi profesorės Giedrės Mickūnaitės 
paskaita „Ankšti rūmai Jogailaičiams”.

Profesūra iš Kauno dailės fakulteto taip pat pristatė savo darbus 
galerijoje. Tai įsimintina Rimvydo Mulevičiaus piešinių paroda ir ją 
palydinti Jono Arčikausko keramikos ekspozicija bendrame dviejų 
menininkų projekte „Intimus“ (balandžio 19 – 29). Eimutis Markūnas 
surengė didelio formato tapybos darbų parodą „Miesto spalvinis kodas“ 
(lapkričio 27 – gruodžio 14).

Galerijoje buvo surengtos Sigitos Ūlos Gečaitės abstrakčios tapybos 
paroda „Ashta” (birželio 27 – liepos 13), šmaikšti Giedriaus Jonaičio 
ir danės Brigite Glavlind paroda „Release” (Išlaisvinti) (kovo 6 – 18); 
konceptuali ir meniškai išgryninta Onos Grigaitės keramikos objektų 
„Paaukota?” (kuratorė Elona Lubytė, gegužės 2 – 20)

Kalėdinę parodą surengti buvo patikėta Linui Giedrimui, kuris 
pristatė savo pasteles ir medžio reljefus parodoje „Šviesa tyloje“ 
(2016 m. gruodžio 23 – 2017 m. sausio 7), o 2017– 2018 m. sandūroje 
personalinę parodą tuo pačiu metu surengti buvo pakviestas dailės 
mokytojas iš Plungės, puikus grafikas ir tapytojas Valdas Simutis.

2017 m. VDA galerijoje „Akademija“ buvo surengta 38 įvairios 
(žanrų, meno rūšių) grupinės ir individualios parodos, kurios pritraukė 
daug lankytojų iš VDA ir plačiosios publikos.
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Autorinės juvelyrikos galerija „ARgenTum“

VDA galerijos ARgenTum pagrindinis uždavinys – pristatyti meni-
ninkus, kuriančius metalo plastikos, profesionalios autorinės juvelyri-
kos, šiuolaikinio papuošalo srityse. 

2017 m. galerija surengė 18 renginių: 14 personalinių parodų, 
dalyvavo 3 Lietuvoje vykusiose tarptautinėse parodose, 1 kultūros 
renginyje. 

 Personalines parodas galerijoje surengė jauni menininkai VDA 
absolventai: Ieva Sadauskaitė, Zanė Skersienė, Karolina Semaškaitė 
Semashke (dar tebestudijuojanti TF III kurse). Galerijoje savo persona-
lines parodas surengė profesionalūs menininkai: Arvydas Ališanka, 
Birutė Stulgaitė, Domas Ignatavičius, Rasa Jundulaitė, Sigitas Rekašius, 
Gvidas Latakas, Eglė Gineitytė, Leonas Strioga.

Galerija dalyvavo jau Vilniaus miesto tradicija tapusiame festivalyje 
„Kultūros naktis“. Jame buvo pristatytas workshopas „Aulštųjų tempera-
tūrų naktis“. Workshopą pristatė VDA TF Metalo plastikos ir juvelyrikos 
katedros studentai, vadovaujami lektorės Remigijos Vaitkutės. Į šį rodo-
mą metalo liejybos procesą jungėsi ir susidomėję žiūrovai. Galerijoje 
kasmet vyksta tradicija tapusi paroda, skirta šv. Eligijui, juvelyrų globė-
jui, paminėti, kuri apjungia menininkus, kuriančius metalo plastikos 
srityje. Ši paroda yra gera proga menininkams susitikti ir susipažinti, 
dalintis patirtimi, teikti siūlymus ir diskutuoti dėl bendrų ateinančių 
metų renginių.

VDA galerija ARgenTum aktyviai dalyvauja Vilniaus miesto kultūri-
niuose renginiuose: Šiuolaikinio meno mugėje ArtVilnius, Tarptautinėje 
juvelyrikos parodoje Amber Trip, Tarptautinėje grožio industrijos paro-
doje Pelenė, festivalyje Kultūros naktis (šie renginiai Vilniaus savivaldybės 
ataskaitoje yra pripažinti kaip svarbiausi ir didžiausi kultūriniai rengi-
niai, vykstantys Vilniaus mieste). 

2017 m. šiuolaikinio meno mugėje ArtVilnius galerija pateko į ge-
riausių galerijų septintuką.

Galerija ARgenTum ir Lietuvos autorinės juvelyrikos kūrėjų asocia-
cija kas antri metai organizuoja Lietuvos autorinės juvelyrikos kūrėjų 
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parodą Užutrakio dvaro sodyboje. Ši paroda apjungia 30–35 meninin-
kus, kuriančius šioje srityje. 2018-aisiais bus surengta IV Lietuvos 
autorinės juvelyrikos paroda.

2018 m. galerija dalyvaus tarptautinėje Baltijos juvelyrikos parodoje 
Amber trip ir jubiliejinėje 25-ojoje Tarptautinėje grožio industrijos paro-
doje Pelenė. Parodoje numatyta išskirtinė ekspozicija, skirta profesiona-
liajai autorinei juvelyrikai ir šiuolaikiniam papuošalui.

2018 m. į festivalį Kultūros naktis kviečiamas japonų šiuolaikinio 
papuošalo kūrėjas Liisa Hashimoto.

Numatoma dalyvauti tarptautinėje juvelyrikos parodoje Seraad, 
Amsterdame.

VDA galerija ARgenTum yra viena tokio pobūdžio galerija Vilniaus 
mieste, kuri pristato menininkus, kuriančius metalo plastikos, autorinės 
juvelyrikos ir šiuolaikinio papuošalo srityse.
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Galerija „Artifex“

Galerija Artifex savo parodinę veiklą pradėjo nuo 2008 m. Nors 
ir nedidelio ekspozicinio ploto, ši erdvė gana greitai įgijo reikšmingos 
Lietuvos galerijos statusą. Artifex specializuojasi, atrodytų, siauroje 
tekstilės srityje, tačiau tekstilė čia yra suprantama labai plačiai, o paro-
dose atsiskleidžia labai daugiakryptiškai. Neretai pristatomų menininkų 
darbai yra ne tiesiogiai (medžiaginiu ar technologiniu), bet konceptua-
liuoju būdu susiję su galerijos deklaruojama kryptimi. 

2017 m. VDA Tekstilės galerija Artifex surengė 18 personalinių 
ir grupinių parodų galerijos erdvėse, o taip pat pristatė 2 tekstilės 
menininkes: VDA doc. Liną Jonikę ir Jurgą Šarapovą šiuolaikinio meno 
mugėje ArtVilnius’17.

Galerijos Artifex erdvėje surengtos šios lietuvių menininkų parodos: 
Eglės Ridikaitės paroda „Atėjai, pamatei, išėjai: kultūringos grindys“; 
VDA doc. Lauros Pavilonytės-Ežerskienės personalinė paroda TIK(s)
ĖJIMAS; Aistės Kisarauskaitės personalinė paroda „Semiramidės 
sodai“; rūbų dizainerės Renatos Heredios personalinė paroda „Post-
produkcija“; Sigitos Maslauskaitės-Mažylienės personalinė paroda 
„Prie Babilonijos upių. Pabėgėlių laiškai“; socialinio meno projektas 
„Antiidealas“ (kuratorė menininkė Irma Bogdanovičiūtė), projekto 
dalyviai: Vidmina Stasiulytė, Modesta Kremerytė KREMER, Rūta 
Lendraitytė UTALLA, Aleksandra Glušinaitė, Elzė Sakalinskaitė 
ir Milita Balčaitytė (dizaino ir meno studija INDIGO TEXTILE); 
menininkės Marijos Griniuk personalinė paroda „Nekūnas – dekons-
truotos realybės vaizdai“; Konstantino Bogdano personalinė paroda 
„išvestiniai ir pirminiai“; Andriaus Zakarausko personalinė paroda 
„Bodybuilding“; Rasmos Noreikytės personalinė paroda „Pasakojimas/
Audimas“; menininkų dueto Dalios Mikonytės ir Adomo Žudžio 
paroda „savi/svetimi: kaustika“ (parodos kuratorė – Laima Kreivytė). 

Galerijos erdvėse savo kūrybą pristatė ir VDA studentai. Vyko 
2 grupinės studentų parodos: magistrančių bendra paroda „Yayoi. 
Marina. Louise. Rene. Zuzana“; Tekstilės meno ir dizaino katedros 
III kurso studentų bendra paroda „KODAS“. Galerijoje vyko studentų 
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baigiamųjų darbų gynimai: VDA Tekstilės meno ir dizaino katedros 
studentės Marijos Garnak bakalauro studijų baigiamasis darbas 
„atsiver(č)iančios erdvės/unfolding spaces“ ir VDA Tekstilės meno 
ir dizaino katedros magistrantės Dovilė Karvelytė baigiamasis darbas 
„Cukraus laboratorija“ (pristatytas „Kultūros naktys“ renginio metu). 

Galerijoje pristatytos užsienio menininkų parodos: Majamyje 
gyvenančio, kuriančio ir dėstančio (Florida International University) 
menininko Jacek J. Kolasiński paroda „Lapidariumas“ ir Rygos dizaino 
ir meno mokyklos tekstilės studentų darbai parodoje “HEX pex TEX” 
(kuratorė Elina Vojevoda).
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Ekspozicinė erdvė „Krematoriumas / meno krosnys“

Vidiniame VDA Senųjų rūmų kieme stovintis „Krematoriumo“ 
pastatas XX a. devintajame dešimtmetyje funkcionavo kaip dujomis 
kaitinamos keramikos krosnys. Sustabdžius šią veiklą ilgą laiką ši erdvė 
buvo naudojama VDA muziejaus rinkinio eksponatų laikymui. Matant, 
kad mikroklimatas (temperatūrą, atmosferos drėgmė) nėra palankus 
muziejinių objektų laikymui, 2016 m. „Krematoriumas“ transformuo-
tas į VDA muziejaus administruojamą eksperimentinę ekspozicinę erdvę 
VDA studentams, dėstytojams, absolventams ir partneriams. Tai ne 
tokia formali (lyginant su kitomis galerijomis) galimybė surengti pir-
mąją personalinę parodą, „juodraštinį“ ekspozicijos variantą ar, galop, 
realizuoti būtent šiai vietai ir kontekstui dedikuotą sumanymą. „Kre-
matoriumas“ veikia sezoniškai – studentų vasaros atostogų metu jis 
neveikia. 2017 m. rudens sezonas buvo ypač sėkmingas parodų intensy-
vumo ir kokybės prasme. Savo artefaktus čia demonstravo studentai 
(Evelina Dapkutė, Neringa Akcijonaitytė), doktorantai (Rokas Dovydė-
nas), Lietuvos mene puikiai žinomi autoriai Aistė Kisarauskaitė, Ugnė 
Žilytė, Danielius Rusys, Gediminas Pranckūnas. 
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Telšių galerija

 VDA Telšių galerija yra vienintelė nekomercinė galerija mieste, 
kurios tikslas visuomenę supažindinti su Akademijos veikla ir skatinti 
meninį žingeidumą. Ji funkcionuoja kaip mokomoji VDA Telšių fakulte-
to bazė. Čia vyksta kursinių darbų peržiūros, vieši bakalauro darbų 
gynimai bei diplomų teikimo ceremonijos. Planuojama kasmet čia 
rengti viešą mokslo metų pradžios šventę. VDA Telšių galerija repre-
zentuoja akademijos veiklą.

 Iš viso 2017 m. galerijoje įvyko 26 renginiai, iš kurių 15 parodų 
ir 11 renginių. 8 planinės ekskursijos, kurių metu buvo pristatytos 
parodos bei akademinė veikla. Pavasarį galerija prisidėjo prie projekto 
„Laisvų pokalbių vakarai“, suteikdama patalpas 4-iems projektiniams 
renginiams, kurių metu dalis visuomenes sužinojo apie atsinaujinusią 
galerijos bei restauravimo centro veiklą. Visus metus buvo tęsiamas 
bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis, palaikant nuolatinius kontak-
tus su gimnazijų dailės bei technologijų mokytojais, Mažeikių ir Telšių 
vaikų dailės mokyklomis. Bendrai vykdomos edukacijos, supažindinami 
moksleiviai su VDA TF studijų įvairove bei perspektyvomis.

 Galerija įnešė savo indėlį, puoselėjant akademinio piešinio propaga-
vimą. KF piešimo studijos vedėjas profesorius Rimvydas Mulevičius 
pristatė savo piešimo, grafikos bei akvarelės darbus (Projektas „Inty-
mus“ kartu su keramiku Jonu Arčikausku). Seminarą „Piešinio galia“ 
surengė Algirdas ir Remigijus Gataveckai.

 VDA Telšių galerijoje įvyko kelios akademijos profesorių parodos. 
Atsivežėme prof. Eglės Gandos Bogdanienės ir Jolantos Vazalinskienės 
parodą „Lengvai 2”. VDA TF metalo meno ir juvelyrikos katedros 
prof. Romualdas Inčirauskas surengė parodą skirtą kūrybos 40-mečiui. 
Parodos atidarymas pritraukė didelę akademinę bei miesto bendruome-
nę. Dailininkas sutiko dalyvauti dar keliuose susitikimuose su mokslei-
viais bei Telšių trečio amžiaus universiteto studentais.

 2017 m. VDA Telšių galerijoje buvo eksponuojama tarptautinio 
„Amber trip“ juvelyrikos konkurso paroda “Nature morte” ir 3 VDA 
profesorių parodos, kurios sulaukė nemažai dėmesio ir plačiosios 
publikos.
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Parodų salės „Titanikas“

Ekspozicinio ploto prasme VDA parodų salės „Titanikas“ yra di-
džiausias meno galerijos padalinys visoje institucijoje. Bendras abiejų 
aukštų salių plotas siekia beveik 700 kvadratinių metrų, tačiau paprastai 
laikomasi praktikos, jog abiejuose aukštuose tuo pačiu metu paraleliai 
rengiamos skirtingos parodos. Statistiškai jų kiekis per metus – 20–22. 
„Titaniko“ prioritetas yra Akademijos bendruomenės – studentų, 
dėstytojų, absolventų, taip pat kolaboruojančių partnerių kitų šalių 
aukštųjų meno mokyklų – projektai. 

Vienas svarbiausių metų renginių yra kultūros ir meno festivalio 
„Kultūros naktis“ metu paprastai pristatomas renginys „Meno celės“, 
kurio pagrindas yra kuruojama tais metais diplominius darbus apsigy-
nusių studentų (magistrų ir bakalaurų) paroda. 2017 m. „Meno celių“ 
paroda buvo dedikuota Meilės temai. Tartum tęsiant dialogą su 2016 m. 
„Meno celių“ kuratoriaus Jurijaus Dobriakovo Tikėjimo koncepcija, 
ekspozicinė kolekcija formuota iš su meilės problematika susijusių 
magistrantų baigiamųjų darbų. „Meno celės“ veikė ne tik parodų 
salėse „Titanikas“, bet ir Kultūros ministerijoje. 

Kitas tradiciniu tapęs „Titaniko“ įvykis – pristatomoji VDA (dailės 
ir dizaino krypčių) doktorantų paroda. Kuratorius-moderatorius 
doc. dr. Vytautas Michelkevičius kėlė klausimą sau, dalyviams ir žiūro-
vams – kaip atrodo meno doktoranto darbalaukis ar jo momentinė 
nuotrauka? Majautiniu principu sukonstruotos 25 autorių darbalaukių 
kolekcijos būdu atsakyta, kad tai – ne meno ar dizaino, o meninio tyri-
mo paroda – kitaip tariant, meno doktorantų projektų ekspozicija, ku-
rioje svarstoma, kaip pristatyti tyrimus ar jų etapus, kad jie būtų per-
skaitomi, peržiūrimi, perklausomi tiek meno bei dizaino, tiek mokslo 
kontekste, kadangi savo prigimtimi meno doktorantūra yra jų abiejų dalis.

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas buvo realizuotas keliais tarptau-
tiniais projektais. Rugsėjo mėnesį abiejuose „Titaniko“ aukštuose 
prisistatė Gdansko dailės akademijos (Akademia Sztuk Pięknych w 
Gdańsku) ir Gdansko technologijos universiteto (Politechnika Gdańska) 
dėstytojais dirbantys tapytojai, o lapkričio mėnesį Gdansko dailės 
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akademijos ekspozicinėje erdvėje Arsenale (Wielka Zbrojownia) – 
30  menininkų iš VDA VF ir KF reprezentavo šiuolaikinę Lietuvos 
tapybą. Dar liepos mėnesį VDA svečio teisėmis dalyvavo Lenkijos 
aukštųjų dailės mokyklų absolventų geriausio kūrinio konkursinėje 
parodoje. Akademiją atstovavo Fotografijos ir medijos meno katedros 
magistrantas Mikko Waltari. Balandžio–gegužės mėnesiais Sankt 
Peterburgo Štiglico dailės akademijoje (Санкт-Петербургская 
художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица), 
ne vieno Lietuvos dailės klasiko (Adomo Galdiko, Kajetono Sklėriaus, 
Adomo Varno) Alma mater veikė bendra šios institucijos ir VDA dėsty-
tojų paroda „Vaizdas medžiagoje“ (lietuviškos dalies kuratoriai V. Poš-
kus ir VDA Keramikos kūrybinio centro direktorius T. J. Daunora). 
Įspūdingoje parodinėje erdvėje tête-à-tête susidūrė dvi skirtingos moky-
klos, požiūriai į akademinę discipliną, kitokios kultūrinės patirtys. 
VDA atstovavo VF Grafikos, Keramikos, Monumentaliosios tapybos 
ir scenografijos, Tekstilės katedrų, taip pat KF Keramikos, Stiklo, 
Tekstilės katedrų studentų ir dėstytojų kūriniai. 

Didelio žiūrovų susidomėjimo sulaukė ilgamečių VDA dėstytojų 
Eglės Vertelkaitės, Vyganto Paukštės, prof. Kęstučio Grigaliūno perso-
nalinės parodos. Tapybos katedros dėstytojos E. Vertelkaitės paroda 
„Moiros“ gerokai pakeitė stereotipus apie jos kūrybą. Savo potyrius 
ir neramų, intelektualų kūrybinį ego menininkė transliavo fotografinių, 
skaitmeninių manipuliacijų pagalba, vis rečiau besiimdama įprastų 
giliaspaudės grafikos įrankių. V. Paukštė demonstravo savo pastarojo 
dešimtmečio tapybos darbus ir piešinius – kaip visada plastiškai jau-
trius, metaforiškai koloristinius, K. Grigaliūno retrospektyvoje 
„Tu  manai, kad tu manai“ (kuratorės J. Minčinauskienė ir K. Klepo-
nytė-Šemeškienė) primintas šio menininko, Nacionalinės kultūros 
ir meno premijos laureato kelias nuo grafikos studijų tuometiniame 
Dailės institute, kurį baigė 1982 m., iki pastarųjų metų tapybos darbų. 

Lankomumo, dėmesio prasme ypač sėkminga buvo legendinės 
neformalios tapytojų grupuotės „Penketas“ (kurią sudarė Bronius 
Gražys, Henrikas Natalevičius, Mindaugas Skudutis, Raimondas Sližys, 
Romanas Vilkauskas) jubiliejinė paroda darbiniu pavadinimu 
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„Po  keturiasdešimt metų“. Didžioji dalis eksponatų buvo iš aktyviausio 
grupės veiklos laikotarpio – pirmojo dešimtmečio nuo susibūrimo, 
1976 iki 1986 metų, kai tapytojai dar nebuvo sulaukę trisdešimties. 
Senųjų rūmų Baltajame koridoriuje šią parodą lydėjo „Penketo“ 
studentiškų darbų ekspozicija iš VDA muziejaus rinkinių, suteikianti 
ne tik vaizdinį epochos kontekstą, bet ir atskleidžianti vidines meninin-
kų kaitos bei transformacijų paskatas. 

Projektas „Keliaujančios raidės“ rengiamas nuo 2008 m. įvairiose 
šalyse ir kiekvienai parodai suformuluojama nauja koncepcija. 2017 m. 
parodoje (kuratorės – prof. Aušra Lisauskienė bei dailininkė Ritva 
Leinonen (Suomija), organizavo Grafinio dizaino katedra) „Titanike“ 
pristatytas inovatyvus skirtingų pasaulio šalių grafikos ir tipografikos 
dizainerių, menininkų požiūris į rašto meną. Parodos koncepcija – 
X, Y, Z – atitinka koordinates dvimatėje Dekarto plokštumoje. Parodo-
je  pristatyta tarptautinės žiūri komisijos atrinktų 30-ties autorių iš 10 
pasaulio šalių darbai – Lietuvos, Suomijos, Graikijos, Kinijos, Izraelio, 
Belgijos, Prancūzijos, Portugalijos, Vokietijos ir Singapūro. Parodoje, 
kartu su lietuvių autorių – ne vieno VDA dėstytojo, darbais, buvo 
eksponuojami pasaulinio garso tipografikos ir rašto meno meistrų, tokių 
kaip kaip Jean-Baptiste Levee, Matthias Hillner, Esa Ojala, UNDER-
VARE ir kt. darbai.

Dar viena „Titaniko“ kaip VDA parodinės erdvės funkcija yra ne tik 
akademinės bendruomenės, bet ir jaunųjų menininkų reprezentacija bei 
kūrybinis palaikymas apskritai. Tad simptomiškais regisi tokie projektai 
kaip „Jaunojo tapytojo prizas“, Skulptūros katedros studenčių Onos 
Juciūtės ir Viktorijos Damerell kuruota „Padori paroda“, savo kūryba 
bei aktyvumu ryškaus jaunojo menininko Dainiaus Trumpio paroda 
„Nuojauta“. 

Kovo mėnesį „Titanike“ veikė devintoji personalinė Adomo Danu-
sevičiaus paroda ir meninis tyrimas „Kamufliažinis vyriškumas ir kem-
piškasis blizgesys“. Tai nuoseklaus ketverių metų įdirbio VDA meno 
doktorantūros studijose atspindys, kurio dėka autorius siekė dekons-
truoti įsigalėjusius vyriškumo įvaizdžius, kvietė žiūrovus platesnei 
diskusijai ir tuo pačiu apsigynė darbą dailės daktaro laipsniui įgyti. 



195

Lapkritį meno daktaro laipsnį gynėsi ir meno projektą „Kasdienybė 
kaip kūrybos inspiracija: dizainerio savirefleksija“ pristatė Agnė Kuz-
mickaitė-Prūsaitienė. Gruodį dizaino daktaro laipsnį sėkmingai įgijo 
VDA lektorius Marius Bartkus, tyrinėjęs vizualinių santykių specifiką. 
Siekiant geriau suvokti vizualinių metaforų reikšmę, Marius Bartkus 
sukūrė unikalų vizualinių metaforų generatorių – automatinį įrankį 
dizaineriams, padedantį itin paprastai sugeneruoti kuo daugiau įvaires-
nių idėjų. Dizaineris teigė, jog egzistuoja daugybė įrankių ir šablonų, 
padedančių kuriant grafinį dizainą, tačiau iki šiol nebuvo įrankio, skirto 
kurti idėjoms. Būtent todėl ir kilo mintis sukurti automatizuotą vizuali-
nių metaforų generatorių, kuris pasitarnautų grafikos dizaineriams 
ir reklamų kūrėjams.
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Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerija „Židinys“

Rinkinių kaupimas, tvarkymas
Restauruota arba konservuota tekstilė iš ekspozicijos: visų regionų 

tautiniai drabužiai (62 vnt.). Galerijos rinkiniai papildyti 10 vnt. 
eksponatų: kolekcininkas Gediminas Petraitis dovanojo Anastazijos 
Tamošaitienės austą gobeleną ir sienos kilimą liaudiškais motyvais, 
Algirdas Petraitis dovanojo Antano Tamošaičio tapybos darbą „Tėviš-
kė“, apie 1970 m. kartonas, aliejus. Liongina Perikaitė dovanojo mamos 
Veronikos Petrikienės (Rimšaitės) austas 4 lovatieses, rankšluostį 
ir staltiesę (XX a. I pusė). Seserys Jūratė Litchfield ir Rūta Couet 
iš JAV dovanoja mamos Irenos Veblaitienės tautinius drabužius, austus 
Anastazijos Tamošaitienės (įgyti 1955 m.): sijonas, marškiniai, liemenė, 
prijuostė, juosta, karūna, kaspinai. 

Ekspozicija. Lankytojai 
2017 m. galeriją aplankė 2500 lankytojų. Galerijos fondus – 52. 

Tekstilės fondus tyrinėja VDA Tekstilės katedros studentai pagal studijų 
programą, dėstytojai, taip pat priimamos ekskursijos iš Kanados, JAV. 

Galerijos lankytojai susipažįsta su dailininkų A. ir A. Tamošaičių 
kūryba, XIX – XX a. I pusės liaudies meno rinkiniais, tautinių drabužių 
audimo demonstravimu. Norintieji turi galimybę patys sėsti prie staklių 
paausti. 

Renginiai
Balandžio 10 d. vyko Eglės Kirilauskaitės poezijos skaitymo vakaras 

„Amžinybių kolekcija“, kurio metu koncertavo smuikų duetas.
Balandžio 19 – 29 d. veikė Vilniaus miesto technologijų mokytojų 

ir mokinių kūrybinių darbų paroda „Etno dizainas, tapatumas šian-
dien“, skirta tautinio kostiumo ir piliakalnių metams.

Gegužės 4 d. – lapkričio 5 d. Lietuvos dailės muziejaus parodoje 
„Tradicinė apranga ir tautinis kostiumas Lietuvos dailėje“ Radvilų 
rūmuose Vilniuje eksponuojami 41 A. ir A. Tamošaičių tekstilės kolek-
cijos eksponatas ir 8 A. Tamošaičio tautinių kostiumų piešiniai.
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Gegužės 3 – 5 d. galerijoje organizuotas ARS VIA meno ir kolekci-
nių vertybių paroda ir aukcionas, kurio organizatorius – dailės galerija 
„Klasika“. 

Gegužės – birželio mėn. atliktas I aukšto ekspozicijos patalpų 
remontas.

Birželio 7 d. atidaryta galerijos „Židinys” audimo kursų paroda 
„Dovana sau ir artimiesiems”. Paroda veikė iki rugpjūčio 11 d., išleistas 
katalogas su darbų nuotraukomis.

Birželio 12 d. pravestos audimo pamokos 4 studentėms iš JAV 
(Northeastern University College of Arts, media and Design), 
vad. Dr. Milda Richardson, o 14 d. – šiaudinukų kūrybos pamokos.

 Birželio 16 d. galerija „Židinys” dalyvavo projekte „Kultūros naktis“ 
su programa „Baltų simbolių sklaida šiandieninėje tekstilėje“, kur buvo 
eksponuojama tekstilės instaliacija „Sutarties menė“. Vilma Marė 
pristatė aprangos kolekciją vasarai „Saugos ženklai“ (Vytautas Tumėnas 
„Ramybės, darnos, tėkmės būsenos siūtinėje ir veltinėje tekstilėje“, 
Šiaurės Atėnai, Nr.17 (1273) 2017-09-01 psl. 14). Vakaro metu lanky-
tojai susipažino su ekspozicija, apžiūrėjo veikiančias parodas, o taip pat 
buvo rodomi filmai apie A. ir A. Tamošaičių gyvenimą ir veiklą Kana-
doje. Kiekvienas norintis sėdo išbandyti save prie staklių. Vaikus prie 
staklelių užėmė moksleivė, kuri audimo paslapčių išmoko lankydama 
kursus galerijoje.

 Birželio 22 d. – spalio mėn. parodoje „Lietuviai perkeltųjų asmenų 
stovyklose Vokietijoje 1945–1950 metais“ eksponuojama nuotrauka 
iš „Židinio“ archyvo; LNM Kazio Varnelio namai-muziejus.

 Liepos 14 d. ekskursijoje „Mezgimas ir nėrimas lietuvių tradicinėje 
XIX–XX a. aprangoje“ dalyvavo 24 žmonės iš Kanados ir JAV. 

 Rugpjūčio 3 d. – Giedrė Milkevičiūtė „Tautinių kostiumų patriar-
chų pamokos“, Savaitė, Nr. 31 psl. 28–29. 

Rugpjūčio 17 d. – rugsėjo 16 d. veikė „Urtės“ klubo skiautinių 
paroda, kurios dalyviai: Aldona Tamonytė-Dorrity, Vanda Kubiliūnienė, 
Zita Šaltmerienė, Jovita Šermukšnė, Laima Kantakevičienė, Živilė 
Ramelienė, Vilma Korlienė, Donata Dumčiuvienė, Alma Vadminienė, 
Ina Nenortienė, Ramutė Raciūtė, Jadvyga Orantienė (Virginija Barštytė 
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„Skiautiniai – sustabdytos praeities akimirkos“, Valstiečių laikraštis, 
Nr. 65 (9704) 2017 m. rugpjūčio 26 d., psl. 17–18).

Rugsėjo 19–21 d. galerijoje „Židinys“ vyko ARS VIA meno ir kolek-
cinių vertybių paroda ir aukcionas, kurio organizatorius – dailės galerija 
„Klasika“. 

 Rugsėjo 27 – lapkričio 11 d – Dainiaus Labučio foto paveikslų 
paroda „Sluoksniai plius“ (Eksperimentuojantis Dainius Labutis savo 
dukrą pavertė „Madona“ Lrytas.lt-2017-09-28).

Spalio 2 d. VDA garbės profesoriaus Antano Tamošaičio premija 
už liaudies meno tradicijų puoselėjimą įteikta VDA Tekstilės katedros 
studentei Laurai Kunciūtei (bakalauro baigiamasis darbas „Audeglas“, 
vad. doc. Laura Pavilonytė-Ežerskienė, 2017 m.).

Lapkričio 23 d. vakare vyko Indijos klasikinės muzikos ir vedinio 
giedojimo koncertas, kuriame dalyvavo Adomas Šimkūnas, Bernardas 
Janauskas, Justina Kaminskaitė ir dainininkai.

Gruodžio 7 d. vyko III dailės galerijos „Klasika“ organizuotas meno 
ir kolekcinių vertybių aukcionas ARS VIA. Aukciono kolekcijos paroda 
atidaryta gruodžio 5 d. 

Gruodžio 14 d. šventinėje muzikinėje vakaronėje muzikavo Algirdo 
muzikos mokyklos violončelės klasės mokiniai ir B. Jonušo muzikos 
mokyklos violončelės skyriaus moksleiviai. 

Edukacinė veikla 
A. ir A. Tamošaičių galerijoje galerijos metodininkė Ramutė Raciūtė 

moko austi vaikus ir suaugusius. 2017 m. austi mokėsi 11 suaugusių. 
Mokymas vyksta remiantis A. ir A. Tamošaičių rinkiniais, biblioteka, 
atvežtais įrankiais, staklėmis ir medžiagomis.

Balandžio 13–14 d. edukacinės programos Margučių raštai metu 
buvo vašku marginami kiaušiniai ir dažomi augaliniais dažais, dalyvavo 
10 suaugusių, 3 vaikai. 

Gruodžio 1–8 d. vyko edukacinė programa „Kalėdų belaukiant“, 
kurios metu dalyviai patys darė papuošimus eglutei iš šiaudų. Surengta 
šiaudinukų paroda, kuri veikė iki gruodžio vidurio, vėliau buvo ekspo-
nuojami šiaudiniai dirbiniai iš A. Tamošaičio kolekcijos. Dalyvavo 
2 vaikai, 5 suaugę.
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Galerijoje vyksta VDA senato posėdžiai, konferencijos, seminarai, 
renginiai, filmuojamos LRT laidos su žinomais kultūros veikėjais. 
Filmuota medžiaga apie A. ir A. Tamošaičius panaudota Lietuvos 
šimtmečiui skirtame filme apie tautinių drabužių istoriją. 

 
Biblioteka. Archyvas 
Galerijos „Židinys“ bibliotekoje buvo aptarnaujami VDA ir VU 

dėstytojai ir studentai, audimo kursų lankytojai, kopijuojami pageidau-
jami tekstai ir iliustracijos.

Archyvo lankytojams buvo pateikti 30 saugojimo vienetų, atrinkta 
14 vnt. skenavimui parodos „Lietuvos taikomoji dailė ir dizainas 
1918–2018“ katalogui. 
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9.3. Muziejus

Vilniaus dailės akademijos muziejus (kurio apskaitoje įrašyta 
iki 24 000 ekspozicinių vienetų) vykdo dvi strategines veiklas – 
 parodinę ir eksponatų kaupimo, inventorinimo, tvarkymo, saugojimo. 

2017 m. koncentruotasi į saugojimo sąlygų gerinimą „Titaniko“ 
korpuse esančiose saugyklose. Pradėtos tvarkyti tapybos fondo ekspona-
vimo sistemos – tam, kad būtų užtikrinta geresnė jų logistika ir prieina-
mumas lankytojams. Nuspręsta gausesnius žinomų Lietuvos menininkų 
rinkinius išskirti personaliniu principu. Tokiu būdu išskirti Kosto 
Dereškevičiaus, Šarūno Saukos, Mindaugo Skudučio ir kitų autorių 
 rinkinių segmentai. 2018 m. planuojama tęsti šiuos darbus. Tikrintas 
ir chronologiškai pereksponuotas XX a. devintojo–dešimtojo dešimt-
mečių periodas.

2017 m. suinventorina 305 eksponatai, įsigyti 5 nauji kūriniai – tarp 
jų Tapybos katedros absolventų Manto Daujoto, Rūtos Matulevičiūtės 
kūriniai. 

Vasario mėnesį VDA muziejuje lankėsi Paminklotvarkos katedros 
studentai, vadovaujami dr. Aušros Trakšelytės. Kursą „Prevencinis 
konservavimas“ išklausę studentai atliko praktines užduotis – aprašė 
ir įvertino saugyklose saugomų eksponatų būklę. 

Vasario 24 d. Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro Parodų 
rūmuose atidaryta paroda „Tradicijų ir pokyčių karta“. Ekspoziciją 
sudarė XX amžiaus dešimto dešimtmečio Tapybos katedros studentų 
darbai iš VDA muziejaus fondų (parodos kuratorius V. Poškus). 
 1990–2000 m. VDA, kaip ir visos valstybės, istorijoje buvo kupini 
pokyčių, pasikeitimų ir vertybių perkainojimo. Viena vertus, tai buvo 
susiję su politinės, socialinės, ekonominės, kultūrinės situacijos kaita, 
iš kitos pusės – Akademija, kaip ir bet kuri žmonių bendruomenė, 
turėjo, net buvo priversta keistis – tam, kad derintųsi prie pakitusių 
sąlygų, dėl to, jog vidinės transformacijos lemia progresą, kitokios 
kokybės kūrimą. Parodoje eksponuota įvairiausių metų, skirtingų kursų 
studentų 30 kursinių ir diplominių darbų, siekiant atskleisti tiek tuo 
metu dirbusių dėstytojų įvairovę bei jų dėstymo specifiką, tiek studentų 
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(daugelis jų yra tapę ryškiomis meno pasaulio asmenybėmis) meninius 
charakterius. Specialiai Klaipėdos publikai į kolekciją buvo įtraukti 
uostamiestyje gyvenančių tapytojų – tokių, kaip Virginijus Viningas 
ar Irma Leščinskaitė, studijų laikotarpio darbai.

Kovo mėnesį Duisburgo miesto archyve veikė VDA tapytojų paroda 
I was born in a Country that no longer exists (kuratorius Max Bilitza), 
jai buvo paskolinta 19 tapybos darbų iš VDA muziejaus fondų. Chrono-
logiškai jie apėmė pirmuosius dvejus nepriklausomos Lietuvos dešim-
tmečius (1990–2010 m.). Rodyti tokių menininkų kaip Aidas Bareikis, 
Monika Butyrinaitė, Agnė Geniušaitė, Jūratė Macnoriūtė, Vytautas 
Pakalnis, Jonas Vaitiekūnas kūriniai. 

Senųjų rūmų Baltajame koridoriuje gegužę veikė kroatų dizainerio 
Boris Ljubičić plakatų paroda „New Look Croatia“. Paroda pristatė 
Kroatijos Respublikos vizualinio identiteto koncepciją. Ši paroda buvo 
inicijuota paties autoriaus, joje pristatyti ne tik realizuoti projektai, 
bet ir tie, kuriems realizuotis nebuvo lemta. Tarp žymiausių B. Ljubičić 
realizuotų projektų yra ir logotipai, sukurti įvairioms Kroatijos Respub-
likos įstaigoms: Kultūros ministerijai, Nacionalinei televizijai, Turizmo 
sąjungai, Kroatijos avialinijoms, Parodų rūmams, taip pat kelioms svar-
biausioms švietimo įstaigoms. Vienas ambicingiausių ir kol kas nereali-
zuotų, parodoje pristatytų autoriaus projektų buvo naujo dizaino 
Kroatijos vėliava (raudonų baltų, ir mėlynų kvadratų mozaika). 

Spalio mėnesį VDA parodų salėse „Titanike“ veikusią tapytojų gru-
puotės „Penketas“ parodą lydėjo jos narių – Broniaus Gražio, Henriko 
Natalevičiaus, Mindaugo Skudučio, Raimondo Sližio, Romano Vilkaus-
ko studentiškų darbų ekspozicija Baltajame koridoriuje iš VDA muzie-
jaus rinkinių, suteikianti ne tik vaizdinį epochos kontekstą, bet ir 
atskleidžianti vidines menininkų kaitos bei transformacijų paskatas.

VDA muziejui pradėjus administruoti parodines erdves Lietuvos 
Respublikos Kultūros ministerijoje, lapkričio mėnesį buvo organizuota 
Monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedros magistro studijų 
pakopoje pirmuosius metus studijuojančio Martyno Pekarsko tapybos 
darbų paroda Made to be Ready. Tai paties menininko iš skirtingų 
audinių susiūti paviršiai, „išmarginti“ ekspromtu, spontaniškumu 
bei ekspresyvia gestika pasižyminčiais potėpiais.
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Gruodžio mėnesį Nacionaliniam M. K. Čiurlionio muziejui pasko-
linti 8 legendinio Kauno menininko, grupės „Angis“ nario Rimvido 
Jankausko-Kampo (1957–1993) tapybos darbai, apimantys jo įvairių 
kursų (nuo pirmojo iki paskutiniojo) studijų metus 1981-1987 m. 
Prieš tai, gruodžio 7 dieną (per Kampo gimtadienį) VDA Senųjų 
rūmų Baltajame koridoriuje su šiais kūriniais galėjo susipažinti VDA 
bendruomenė. 

2017 m. VDA muziejus įvairioms institucijoms skolino 202 ekspona-
tus. Tarpininkaujant Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkui Eugenijui 
Jovaišai, 9 kūriniai buvo deponuoti Lietuvos Respublikos Seimui. 
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9.4. Nidos meno kolonija

Parodos
2017 m. vasario 10 – kovo 12 d. vyko paskutinė, IV rezidencijų 

mainų ir parodų projekto „Lipti nematomomis struktūromis. 
Apie ritua lines disciplinuojančias praktikas“ paroda Norvegijoje, 
Akershus meno centre Lilestriome. Parodoje savo kūrinius pristatė 
Saulius Leonavičius, Robertas Narkus, Goda Budvytytė, Augustas 
 Serapinas ir dar 6 menininkai iš Islandijos ir Norvegijos. Parodą kuravo 
Eglė Mikalajūnė (Vilnius) ir Samiras M‘kadmi (Oslas). Parodą apžiū-
rėjo 471 lankytojas.

2017 m. liepos 16 – rugpjūčio 27 d. Nidos meno kolonijos (toliau – 
NMK) parodų salėje veikė II vasaros paroda. Ją kuruoti buvo pakviestos 
2 kuratorės iš Berlyne įsikūrusios meno erdvės District – Emma Haugh 
ir Suza Husse. Parodoje „Jūros veidrodis (Žalčio pasaka)“ anksčiau 
sukurtus ir naujus, reziduojant NMK specialiai parodai sukurtus kūri-
nius pristatė Lietuvos menininkių kolektyvas Cooltūristės, Islandijos 
ir Vokietijos, Latvijos, Kazachstano ir JAV menininkai. Į parodos eks-
poziciją įtrauktos Virgilijaus Šontos fotografijos. Parodą aplankė 2176 
žmonės. 2017 m. spalio 19 – gruodžio 16 d. paroda „Jūros veidrodis 
(Žalčio pasaka)“ buvo eksponuojama meno erdvėje District Berlyne. 

2017 m. pradėjo veikti nauja, maža, šaltuoju metų laiku veikianti, 
NMK kuruojama projektų erdvė Kioskas, įsikūrusi buvusiame spaudos 
kioske, stovinčiame pagrindinės Nidos gatvės – Taikos gatvės – pradžio-
je, eksponuojami rezidentų kūriniai ir projektai. Nuo kovo iki gruodžio 
Kioske buvo parodyti 6 nauji kūriniai. 

Simpoziumas
Gegužės 19–22 d. VDA NMK vyko VII Inter-formato simpoziumas 

„Palei linijas“. Daugiau nei 50 menininkų, mokslininkų ir įvairių sričių 
praktikų susirinko diskutuoti ir patirti ne tik vietines linijas, bet ir įvai-
rias jų išraiškas globaliuose peizažuose: nuo diagramų ir žemėlapių 
iki požeminių geo-energetinių srovių. Simpoziumą kuravo Vytautas 
Michelkevičius ir Thomas Thiel (Vokietija). 
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Nidos doktorantų mokykla
Rugpjūčio 21–26 d. vyko Nidos doktorantų mokykla „Tweezers & 

Squeezers: Methodological Approaches and Research Methods in Art, 
Design and Architecture“. Intensyviuose vasaros kursuose dalyvaujan-
tys doktorantai kartu su kviestiniais lektoriais nagrinėjo vizualiųjų 
menų, dizaino ir architektūros tyrimų metodus ir metodologijas. Penk-
tąjį kartą rengiamoje vasaros mokykloje dalyvavo 15 atrinktų dalyvių, 
studijuojančių 9 Europos universitetuose. Nidos doktorantų mokyklą 
kartu su NMK organizuoja Aalto universiteto Meno, dizaino ir archi-
tektūros mokykla (Aalto ARTS) Helsinkyje ir Helsinkio menų universi-
tetas. 2017-ųjų intensyvius kursus kuravo akademinė Mokyklos taryba. 

Rezidentai
2017 m. NMK rezidavo 56 vizualaus meno kūrėjai, kuratoriai, 

performanso, garso meno kūrėjai, mokslininkai iš 22 valstybių. Jų rezi-
dencijų metu NMK tarpininkaujant surengtas 1 koncertas ir 2 reziden-
tų parodos Vilniuje (Małgorzatos Żurada (PL) Sodų 4 ir Jay Gard (DE) 
Jono Meko Vizualiųjų menų centre), 4 prisistatymai(Nidoje, Klaipėdoje 
ir Šakiuose. 

Meno edukacija
NMK Rezidencijų programos kuratorė Skaistė Marčienė 2017 m. 

kuravo edukacinių-kūrybinių užsiėmimų projektą „Kaleidoskopas“. 
Jo metu NMK rezidentai pravedė 10 užsiėmimų 7‒18 metų Neringos 
gimnazijos, Neringos meno mokyklos ir Klaipėdos Eduardo Balsio 
menų gimnazijos mokiniams. 

Studentų praktikos 
2017-aisiais Kolonijoje vyko 28 VDA katedrų organizuotos studentų 

kūrybines dirbtuvės, kuriose dalyvavo 482 studentai ir 80 dėstytojų 
iš Lietuvos, Latvijos, Suomijos, Danijos, Austrijos ir kitur. 

Bendradarbiavimas
Nuo 2013-ųjų keisdamasi menininkais NMK bendradarbiauja 

su rezidencijų programa AiR Krems Austrijoje. 2017-aisiais Kremse 
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 rezidavo menininkų kolektyvas „Pakui Hardware“ (Neringa Černiauskai-
tė ir Ugnius Gelguda), o NMK – austrų menininkė Ines Hochgerner. 

Nuo 2012 m. NMK bendradarbiauja su Goethe institutu. Kasmet 
institutas teikia 1 dviejų mėnesių stipendiją NMK rezidentei/ui iš Vo-
kietijos, kuris pristato Nidoje sukurtus kūrinius Thomo Manno festi-
valio metu.

Neringos savivaldybės taryba kartu su NMK, nuo 2012-ųjų teikia 
Neringos savivaldybės meno stipendiją, skirtą vizualiųjų ir taikomųjų 
menų, dizaino, architektūros, dailės istorijos, teorijos ir kritikos profesi-
onalams. 2017 m. ši stipendija atiteko kartu dirbantiems menininkams 
Daliai Mikonytei ir Adomui Žudžiui.

Projektai
2017 m. NMK įgyvendino 9 Lietuvos kultūros tarybos dalinai 

finansuojamus projektus. 
Nuo 2017-ųjų liepos NMK, kaip partnerė, dalyvauja ES programos 

„Kūrybiška Europa 2014-2020“ projekte „4Cs: From Conflict to 
Conviviality through Creativity and Culture“ (liet. „4Cs: nuo konflikto 
iki sugyvenimo per kūrybiškumą ir kultūrą“). Projekto, kuris trunka 
4 metus, metu vyks meninės ir mokslinės rezidencijos, seminarai, 
kino programa, paroda, bus leidžiami leidiniai. NMK projekte tyrinėja 
Kuršių nerijos, kaip niekieno žemės istoriją, migraciją ir svetimos vietos 
jaukinimosi būdus. Projekto partneriai: šiuolaikinio meno centras Tensta 
Konsthall Švedijoje, Berlyne įsikūrusi projektų erdvė SAVVY Contempo-
rary, Londono karališkasis menų koledžas, Antoni Tàpies fondo muzie-
jus Barselonoje, Roskildės šiuolaikinio meno muziejus Danijoje, Katali-
kiškasis Portugalijos universitetas bei Nacionalinė dekoratyviųjų menų 
aukštoji mokykla (ENSAD) Paryžiuje.

Rugsėjį NMK kartu su 8 partneriais pradėjo Šiaurės kultūros centro 
(KKNord) finansuojamą Inter-PAGAN tinklo veiklą. Vienerius metus 
veiksiantis tinklas apjungia kuratorinius meninius ir kultūrinius tyrimus 
bei jų mainus tarp Baltijos-Šiaurės šalių, Lenkijos ir Škotijos, siekia 
suprasti ir plėtoti žinias apie vietos kultūros paveldo tradicijų jungtis 
su šiuolaikiniu menu, muzika, naujosiomis medijomis, senųjų amatų 
gaivinimu ir politika Šiaurės Europoje. 
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Leidiniai
2017-ųjų gegužę pasirodė 160 puslapių projekto „Lipti nematomo-

mis struktūromis. Apie ritualines disciplinuojančias praktikas“ katalo-
gas, kuriame publikuojami kuratorių Eglės Mikalajūnės, Samiro 
M’kadmi ir Agnės Bagdžiūnaitės tekstai, 4 parodų dokumentacija, 
pristatomi projekte dalyvavę menininkai.

Metų pabaigoje išleistas 192 puslapių 8-asis VDA Nidos meno 
kolonijos žurnalas, reziumuojantis 2015-ųjų rugsėjo – 2017-ųjų ba-
landžio NMK veiklas ir reflektuojantis jas per naujumo prizmę.

Žiniasklaidos dėmesys
Apie Koloniją ir jos renginius pasakojo: LRT televizija, 15min.lt, 

7md, artnews.lt,vz.lt,  Echogonewrong.com, Artnews.lt, Kulturpolis.
lt, Bernardinai.lt, TransArtists.com

Parodas ir renginius apžvelgė: Alberta Vengrytė (15min.lt), Eglė 
Mikalajūnė (15min.lt), Viktorija Smailytė (Artnews.lt), Aldis Gedutis 
(Literatūra ir menas), Danutė Gambickaitė (Artnews.lt), Karolina 
Sadlauskaitė (7 meno dienos)

NMK partneriai ir rėmėjai:
Adam Mickiewicz Institute
AIR Krems
Art&Education 
Artnews.lt
EchoGoneWrong.com
EEA Grants
Goethe Institut
Jono Meko vizualiųjų menų centras
Kuršių Nerijos nacionalinis parkas
Lenkijos institutas Vilniuje
Lietuvos kultūros taryba
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga ir „Sodų 4“
Neringa FM
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Neringos savivaldybė
Nordic Culture Point
Rašytojo Thomo Manno memorialinis muziejus ir Neringos muziejai
Res Artis
Roberto Cimetta Fund
Thomo Manno kultūros centras
TransArtists
Vorarlberger Land
VšĮ „Ars Communis“
VšĮ „MENE“

NMK komanda:
Vykdančioji direktorė   Rasa Antanavičiūtė
Meno direktorius   Vytautas Michelkevičius
Rezidencijų programos kuratorė  Skaistė Marčienė
Komunikacijos kuratorė  Jogintė Bučinskaitė
Prodiuseris    Linas Ramanauskas
Administratorė   Julija Navarskaitė
Buhalterės    Aldona Lankauskienė 
     ir Agila Orieškaitė
Ūkvedys    Kęstutis Minderis
Valytojos    Salomėja Zarumbaitė 
     ir Kristina Mitkuvienė

NMK dosje:
Pastato plotas    2 500 kv. m 
Kūrybinė komanda    6 darbuotojai, 5 etatai
Techninis personalas    5 darbuotojai, 2.5 etato
Rezidentų    56
Kūrybinių praktikų   28 (482 studentų, 80 dėstytojų)
Vykdomų kūrybinių-edukacinių 
projektų bendra vertė   654 475 Eur
2017 m. įgyvendintų projektinių 
veiklų vertė    132 955 Eur
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9.5. Panemunės pilis

Parodinė veikla
2016 m. lapkričio mėn. – 2017 m. gegužės mėn. eksponuota VDA 

studentų bei dėstytojų keramikos darbų paroda.
2016 m. gruodžio mėn. – 2017 m. sausio 10 d. pilies lankytojų salėje 

vyko tradicinė, kasmet pilyje rengiama kalėdinė prakartėlių paroda, 
kurias kūrė ir parodai pateikė vietos bendruomenė, rajono mokyklos, 
organizacijos, šeimos bei pavieniai asmenys.

2017 gegužės mėn.  – birželio 18 d. pilies galerijoje veikė paroda 
rimbla in Panemunė. Tai menininkės Rimos Blažytės kūrybos darbų pa-
roda – psichodeliniai plakatai, skaitmeninės karikatūros, siurrealistinis 
grafinis dizainas, replikos popmenui, populiariosios kultūros ikonoms, 
politizuoti feministiniai ar net seksistiniai pokštai, akibrokštai ir t.t.

Nuo gegužės mėnesio Mažojoje galerijoje veikia paroda Išraiškos. 
II dalis. Mokomės iš meistrų. Tai V. Grybo muziejaus edukacinėse dirbtu-
vėse sukurti tapybos darbai, vadovė dailininkė Rasa Grybaitė.

Birželio 22 d. – spalio 26 d. pilies galerijoje veikė menininko Justino 
Vaitiekūno tapybos darbų paroda. Tai II tapytojo kūrybos dvidešimtmečio 
apžvalgai skirta paroda.

Rugsėjo 14 d. – spalio 27 d. pilies bokšto laiptinėje buvo eksponuota 
VDA Tapybos katedros studentų darbų paroda Plenerjumas, vadovas 
prof. J. Gasiūnas.

Lapkričio mėn. – 2018 m. gegužės mėn. Pilies galerijoje veikė VDA 
studentų bei dėstytojų keramikų ir vitražistų darbų paroda Keramikos 
ir Monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedrų paroda.

Gruodžio mėn. – 2018 m. sausio 15 d. Pilies lankytojų salėje veikė 
tradicinė, kasmet pilyje rengiama kalėdinė paroda Kalėdinis žaisliukas, 
kuriai darbus kūrė ir pateikė parodai vietos bendruomenė, rajono 
mokyklos, organizacijos, šeimos bei pavieniai asmenys. 

Projektinė veikla
Toliau tęsiamas projektas „Kultūrinio turizmo vystymas Panemunės 

pilyje, įtraukiant vietos bendruomenę“, finansuojamas Vietos veiklos 
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grupės „Nemunas“ pagal priemonę „Kaimo bendruomenių įtraukimas 
į krašto plėtrai perspektyvų turizmo verslą“. Šiais metais jis buvo susie-
tas su galimybe pilyje austi, užsiimti keramika, tapyti. Veikė kūrybinės 
audimo dirbtuvės Lietuva – mano veidas, vadovė dailininkė A. Vitkūnie-
nė, pilies kieme tapymo technikas lankytojams demonstravo VDA 
Tapybos katedros studentai su prof. J. Gasiūnu, dailininkė Dalia Kir-
kutienė ir jos vadovaujamos dailės studijos tapytojai iš Klaipėdos.

Atviros dirbtuvės
Veikė kūrybinės dirbtuvės  Lietuva – mano veidas, skirtos Lietuvos 

100-mečiui. Tai dailininkės Agnietės Vitkūnienės paskaita ir praktiniai 
užsiėmimai, kurių metu buvo mokomasi austi ir kuriama tapiserija, 
tapsianti vieno didelio kūrinio Lietuvai dalele. Šioje veikloje dalyvavo 
vietos bendruomenės žmonės.

Liepos – spalio mėnesį veikė tapybos užsiėmimai. Pilies kieme 
darbavosi dailininkė Dalia Kirkutienė ir jos vadovaujamos dailės 
studijos tapytojai iš Klaipėdos, VDA Tapybos katedros studentai 
 su prof.  J. Gasiūnu, o prie jų prisijungė ir iš jų mokėsi vietos ben-
druomenės žmonės.

Kultūrinė veikla. Šventės ir koncertai
Liepos mėnesį vyko didžiausias Pabaltijo šalių baikerių renginys 

“Custom bike show 2017“, sulaukęs net 1500 dalyvių-žiūrovų. 
Sausio mėnesį pilies didžiojoje salėje koncertavo Vadžgirio sakralinės 

muzikos ansamblis, vadovaujamas Linos Lukošienės, Senosios muzikos 
ansamblis „Tocco musicale“, duetas „Sorelle di Canto“, vadovaujamas 
Lauros Kairienės. 

Populiariosios klasikinės muzikos koncertas Iš širdies į širdį vyko kovo 
mėnesį. Atlikėjos – Natalija Krauter (sopranas), Rima Švėgždaitė 
(smuikas), Lina Vaitkuvienė (fortepijonas). 

Rugsėjo ir gruodžio mėnesį vyko 2 dainuojamosios poezijos koncer-
tai Bardai sugrįžta. Muzikantai – Jurbarko bardų klubo nariai ir svečiai 
iš Kauno, Vilniaus, Raseinių. Organizatorius – vienas iš buvusio menų 
festivalio Pilies aidas rengėjų Saulius Lapėnas.

Spalio mėnesį – VDA kamerinio choro koncertas (Vad. A. Adamonis).
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Konferencijos
Rugsėjo mėn. – Panemunės pilies pristatymas VDA užsienio svečių 

grupei GNAP17. Tam pasirinkta ekskursija su vaidinimu „Šiokiadienis 
tuometėje pilyje“.

Spalio mėn. vyko VDA VF ir KF tapybos katedrų seminaras.

Švietėjiška edukacinė veikla
Pilyje kasdien vedamos apžvalginės bei teminės ekskursijos pilies 

lankytojams. Pilies lobio paieška – tai edukacinė pramoginė veikla, 
nuorodų, užduočių pagalba mokanti pilies bei krašto istorijos. Ši judri 
veikla parengta keturioms amžiaus grupėms: jaunesnio, vidutinio, 
vyresnio mokyklinio amžiaus vaikams bei suaugusiems. Per metus 
pravesti 44 tokie užsiėmimai.

Balandžio mėn. pilies lankytojams pristatyta nauja ekskursija su 
vaidinimu „Šiokiadienis tuometėje pilyje“. Kaip gyveno pilies šeiminin-
kai ir jiems tarnavę žmonės, kaip bendravo, ką valgė, kuo rengėsi, – 
į tuos ir panašius klausimus atsako ekskursiją papildantis pilies vai-
dinimas. Ekskursijoje – vaidinime dalyvauja 8 žmonės. Tai pilies 
 darbuotojai bei vietos bendruomenės nariai. Pravesta 18 tokių ekskur-
sijų – vaidinimų.

Senovinės mugės pilies kieme
Senovinės mugės vyko turistinio sezono metu savaitgaliais. 

Visa vykdyta veikla nuosekliai viešinta Panemunės pilies Facebook‘o 
paskyroje, dalis – internetiniame puslapyje, Jurbarko krašto laikraščiuo-
se „Šviesa“ bei „Mūsų laikas“.

Panemunės pilies lankymo 2015–2017 m., praktikų bazės apgyvendinim, pilyje 

parduotų leidinių ir suvenyrų duomenys pateikti 26a-d lentelėse prieduose.
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9.6. Keramikos kūrybinis centras 

2017 m. VDA KKC direktorius Tomas Jurgis Daunora rengė kera-
mikos darbų parodas „VDA/Lauko ekspo“ paviljone su VDA įvairių 
specialybių studentais organizavo ir įgyvendino eksperimentinius, kūry-
binius ir edukacinius projektus bei vykdė asmeninę kūrybinę ir visuo-
meninę veiklą. T. J. Daunora vyko į meno ir edukacijos konferencijas.

T. J. Daunora, kaip kviestinis autorius, 2017 m. balandžio mėn. 
surengė autorinę kaulinio porceliano ir lydyto stiklo parodą/instaliaciją 
„Tėkmė“ Rygos porceliano muziejuje. 

KKC direktorius dalyvavo visuomeninės organizacijos Kultūrinių 
iniciatyvų grupės „Kvadratas“ veikloje. Viena iš kuruojamų sričių yra 
parodos „Gobis/Lauko ekspo“ paviljone (Gedimino pr. 13, Vilnius), 
parodų dailininkų susitikimai su visuomene bei svečių meno paskaitos 
ir demonstracijos VDA studentams. 2017 m. pažymėtinos parodos: 
Anthony Stellaccio „Senukas Senukuose“ ir Kauno Tarptautinių 
kaulinio porceliano simpoziumų darbų paroda, kuruota su VDA KF 
Keramikos katedra.

Lapkričio-gruodžio mėn. KKC kuravo Vilniaus ir Diuseldorfo 
miestų 27-ius metus vykdomą kultūrinių mainų programą. 2017 m. 
svečias Julia Rautenhaus lipdė, paišė ir surengė keramikos darbų parodą 
„VDA/Lauko ekspo“ paviljone bei viešą kūrybinio darbo paskaitą. 
Gautas kvietimas VDA dėstytojams ir studentams 2018 m. atvykti 
į Duseldorfo meno akademijos organizuojamą studentų kasmetinę 
„Rundgang“ parodą.

2017 m. KKC direktorius T. J. Daunora tęsė VDA studentų „Kera-
mikos sesijas“. Kartu su VDA SAA buvo surengtos Pavasario, Vasaros, 
Rudens ir Žiemos sesijos. Jų tikslas – apjungti įvairių specialybių stu-
dentus bendram kūribiniam ir teoriniam darbui. Sesijos dalys: konfe-
rencija; 2 dienų savarankiški lipdymai keramikos studentams; laikinos 
anglinės krosnies statymas ir darbų degimas, su studentiško troškinio 
 virimu šalia krosnies; sesijos darbų paroda „VDA/Lauko ekspo“.

Pavasario Sesijoje dalyvavo Keramikos, Stiklo, Mozaikos, Grafikos 
ir kt. katedrų studentai. Sukurti darbai buvo išdegti eksperimentinėje 
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lauko dujinėje krosnyje ir demonstruoti „Keramikos kiemelio“ atidary-
mo metu. Vasaros Sesija vyko Kultūros nakties metu. Studentų sukurti 
darbai buvo degami iš stiklo butelių sumontuotoje krosnyje, tuo pat 
metu buvo verdama daržovių sriuba ir ja vaišinami svečiai.

(Suvestinis visų VDA galerijų ir kitų meno padalinių parodų sąrašas pateiktas 

27 lentelėje prieduose).
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9.7. Choras

2017-03-10 koncertas Kovo 11-osios minėjimo renginyje „Santa-
ros“ gimnazijoje Vilniuje

2017-03-11 koncertas Kovo 11-osios minėjimo renginyje Betygaloje
2017-02-06 atvira repeticija-koncertas kartu su tarptautinių studijų 

doktorantais VDA Gotikinėje salėje
2017-02-08 koncertas Verslo centre K29 Vilniuje
2017-04-01 dainų šventės chorų konkurso atrankinis turas LEU
2017-04-05 koncertas parodos atidaryme Galerijoje „Kairė-dešinė“ 

Vilniuje
2017-04-21 koncertas tarptautiniame festivalyje „Dainuojančios 

tautos“ Jeruzalės bažnyčioje Vilniuje
2017-04-27–30 Tarptautinis festivalis „Prahos pavasario chorų 

susitikimai“ Prahoje
2017-05-17 koncertas Reformacijos jubiliejaus renginyje VDA 

Gotikinėje salėje
2017-05-21 koncertas Trakų menų mokyklos Fanfarinio orkestro 

jubiliejiniame koncerte Trakuose
2017-06-16 koncertas diplomų įteikimo renginyje (Bakalaurai) 

Vilniaus dailės akademija
2017-06-20 koncertas VDA KF diplomų įteikimo renginyje Žalgirio 

arenoje Kaune
2017-06-30 koncertas VDA MA diplomų įteikimo renginyje
2017-10-02 Šv. Mišios ir koncertas mokslo metų atidarymo renginy-

je Bernardinų bažnyčioje ir VDA Šachmatinėje salėje
2017-10-02 koncertas Angelų sargų dienai Koncertų salėje Com-

pensa Vilniuje, LRT transliacija
2017-10-07 festivalis „Dainuokime Maironiui“ Maironio tėviškėje 

Pasandravyje
2017-10-08 koncertas Panemunės pilyje
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2017-11-17 koncertas LNK išsipildymo akcijoje „Pasidalink“ 
koncertų salėje CompensaVilniuje, LNK transliacija

2017-11-19 koncertas Lietuvos studentų chorų festivalyje VDA 
Gotikinėje salėje

2017-12-10 LMTA studentės-praktikantės koncertas-egzaminas 
Dubingių bažnyčioe 

2017-12-13 Kalėdinis koncertas LMTA Vargonų ir klavesino 
katedros renginyje LMTA Juozo Karoso salėje
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9.8. Folklorinis ansamblis

Pirmąjį pusmetį folklorinio ansamblio nariai buvo mokomi naujų 
kalendorinių dainų bei sutartinių. Daug dėmesio buvo skirta mitologi-
jos paveldui.

Ansamblio vadovas vedė kankliavimo seminarus – mokymus, 
kuriuose studentai buvo supažindinti su kankliavimo technikomis 
ir repertuaru.

Vasario mėnuo buvo skirtas susipažinti su Užgavėnių papročiais 
ir dainuojamąja tautosaka. 

Kovo mėnuo buvo paskirtas sutartinių giedojimo tradicijai pažinti.
Balandžio mėnesį ansamblio nariai buvo mokomi velykinių dainų, 

kurios buvo dainuotos Velykų šventėje. Su Dailės akademijos choru 
ansamblio vadovas vyko į festivalį Prahoje.

Gegužės mėnesį ansambliu dalyvavo VDA renginyje „Reformacijai 
500“ su šiam renginiui paruošta programa iš Liudviko Rėzos dainų 
rinkinio.

Birželio mėnesį buvo susipažinta su Kupolės šventes prasmėmis, 
dainomis, apeigomis. Su studentais buvo organizuota „Rasų“ šventė.

Spalio ir lapkričio mėnesiai buvo skirti vėlių tematikai, susipažinta 
su lietuvių liaudies tikėjimais ir dainomis. 

Gruodžio mėnesį buvo rengiami adventinių dainų pasidainavimo 
vakarai. 

Gruodžio 21 dieną buvo paminėta žiemos saulėgrįža.
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10. MOKSLAS 

2017 m. buvo tęsiama humanitarinių ir socialinių mokslų sričių, 
menotyros ir vadybos krypčių tyrimų tradicija. Mokslinius tyrimus 
vykdė Dailėtyros institutas, Urbanistikos, architektūros ir dizaino 
institutas, Dailės istorijos ir teorijos katedra, UNESCO kultūros va-
dybos ir kultūros politikos katedra, taip pat tyrėjai, dirbantys kituose 
studijų padaliniuose. Moksliniams tyrimams yra labai svarbi bibliotekos 
ir leidyklos veikla, o tyrimų apskaitą vykdo Mokslo ir meno skyrius.

10.1. Tyrėjų mokslinė veikla

2017 m. VDA dirbo 50 dėstančių ir vykdančių mokslo tyrimus 
mokslo daktarų iš jų, 5 – socialinių mokslų ir 45 – humanitarinių 
mokslų atstovai. VDA mokslininkai yra daugelio Lietuvos Respublikos 
Seimo, Švietimo, Kultūros ministerijų komisijų ir Tarybų ekspertai, kitų 
aukštųjų mokyklų doktorantūros komisijų nariai, tarptautinių projektų, 
duomenų bazių ekspertai, įvairių acociacijų nariai. 

Premijos
2017 m. Lietuvos mokslo premija humanitarinių ir socialinių 

mokslų srityje skirta Daliai Klajumienei už darbų ciklą „Lietuvos 
XVIII a. antros pusės – XX a. pradžios pasaulietinių interjerų paveldas: 
dekoro elementų tyrimai“. 
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2017 m. Vyriausybės kultūros ir meno premijos skirtos menotyrinin-
kams Lolitai Jablonskienei ir Helmutui Šabasevičiui.

Mokslo leidiniai, publikacijos
Ryškiausiai mokslo rezultatai matomi 2017 m. išleistose monografi-

jose, mokslo studijose, mokslo straipsniuose, mokslui svarbių šaltinių 
publikacijose.

VDA tyrėjai mokslo ir meno visuomenei paskelbė 47 mokslinius 
straipsnius. Straipsniai spausdinti recenzuojamuose Lietuvos ir užsienio 
žurnaluose bei teminiuose leidiniuose (18 lentelė prieduose).

Mokslo renginiai, konferencijos
Pranešimų konferencijose tematika labai plati – nuo priešistorinės 

iki XXI a. dailės, taip pat vadybos ir meno terapijos temomis. Skaityti 
95 pranešimai, iš jų 28 – tarptautinėse konferencijose.

VDA mokslininkai organizavo 5 mokslines konferencijas, iš jų 
vieną – tarptautinę.

Mokslo projektai
VDA 2017 m. vykdė 8 Lietuvos mokslo tarybos projektus (29 lentelė 

prieduose).
VDA Meno ir mokslo projektų fondas finansavo 8 mokslo projektus 

(20 lentelė prieduose).
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10.2. Dailėtyros institutas

2017 m. Dailėtyros institute dirbo 14 mokslininkų, užimdami 
9,25 etato. Iš jų 3 – vyriausieji mokslo darbuotojai (prof. dr. Adomas 
Butrimas, ph. dr. Rūta Janonienė, dr. Tojana Račiūnaitė), 6 – vyresnieji 
mokslo darbuotojai (dr. Algė Andriulytė, dr. Jolita Liškevičienė, 
dr.  Dalia Klajumienė, dr. Dalia Ramonienė, dr. Marius Iršėnas, 
dr. Rasa Butvilaitė) ir 4 – mokslo darbuotojai (dr. Ieva Pleikienė, 
dr. Lina Michelkevičė, dr. Aušra Trakšelytė, ir Vidmantas Jankauskas). 

2017 m. paskelbta apie 20 humanitarinių mokslų darbų, antra tiek 
mokslo ir meno populiarinimo publikacijų ir pranešimų mokslinėse 
konferencijose. Galima būtų išskirti fundamentalų Vidmanto Jankausko 
darbą – sudarytą „Kupiškėnų enciklopedijos“ trečiąjį tomą. Už šį ir 
kitus darbus Vidmantas Jankauskas buvo apdovanotas Lietuvos Respub-
likos Seimo atminimo medaliu „Tarnaukime Lietuvai“. Pastebėtinas 
aktualius šiuolaikinio meno ir meno edukacijos tyrimus skelbiantis 
Linos Michelkevičės sudarytas Acta Academiae Artium Vilnensis numeris: 
„Edukacija mene, menui, per meną“, taip pat – Lietuvos XX a. dailę ir 
jos iškiliausius kūrėjus reprezentuojantis Ievos Pleikienės sudarytas 
albumas „Rimtautas Vincentas Gibavičius“. 2017 m. pasirodė Tojanos 
Račiūnaitės sudaryta knyga „Lukiškių Dievo Motina. Atvaizdo istorijos 
studija, stebuklų knyga ir jos vertimas“, kurioje apibendrinami daugiau 
kaip dešimtmetį vykdyti paveikslo tyrimai ir skelbiamas unikalus 
XVIII a. šaltinis – Vilniuje publikuota Lukiškių Dievo Motinos paveiks-
lo stebuklų knyga „Mistinis fontanas“. Iš mokslo populiarinimo darbų 
ypač įdomus ir informatyvus Mariaus Iršėno sudarytas leidinys „Pane-
mumės pilis. Įdomusis paveldas“. 

Vadovaujant instituto mokslininkams buvo vykdyti 5 Lietuvos 
mokslo tarybos remti projektai: „Vilniaus dailė ir architektūra 1919–
1939 m.: institucinis aspektas“ (vadovė – dr. Algė Andriulytė, vykdyto-
jos dr. Rasa Butvilaitė ir Edita Povilaitytė-Leliugienė); „Priešistorinė 
dailė: chronologija, kontekstas, ritualas ir simbolika“ (vadovas – ha-
bil. dr. Adomas Butrimas, dalyviai Marius Iršėnas ir Ilza Zagorska); 
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„Mikalojaus Kristupo Chaleckio tikėjimo išpažinimo alegorijos ir em-
blemos“ (vadovė dr. Jolita Liškevičienė, dalyviai – Ona Daukšienė 
ir Tomas Veteikis). Iki 2017 m. buvo vykdomas projektas „Tapybos 
istorija ir teologija: Švč. Mergelės Marijos atvaizdų Vilniaus vyskupijos 
bažnyčiose restauravimas ir tyrimai“ (vadovė – dr. Tojana Račiūnaitė, 
dalyvės habil. dr. Rūta Janonienė, dr. Aušra Vasiliauskienė (VDU) 
ir kt.). Taip pat vykdytas LMT Lituanistikos programos sklaidos 
projektas mokslo žurnalo Acta Academiae Artium Vilnensis rengimas 
ir leidyba (vad. dr. Algė Andriulytė). Instituto mokslininkai buvo 
kviečiami dalyvauti kitų mokslo institucijų ir ūkio subjektų koordi-
nuojamuose projektuose. Adomas Butrimas, Marius Iršėnas ir Aušra 
Trakšelytė dalyvavo tarptautiniuose projektuose, bendradarbiaudami 
su Anglijos, Lenkijos, Latvijos ir Estijos kolegomis. Dailėtyros instituto 
darbuotojai atliko įvairius taikomuosius tyrimus, vykdė ekspertinį darbą. 

Dailėtyros institutas, bendradarbiaudamas su Vilniaus universiteto 
Botanikos sodu 2017 m. gegužės 11–12 d., surengė mokslinę konferen-
ciją „Sodai: tradicijos, įvaizdžiai, simboliai Lietuvos kultūroje“ (konfe-
rencijos sumanytoja ir rengėja – Rūta Janonienė). Konferencija vyko 
VDA A. ir A. Tamošaičių namuose-muziejuje ir pačiame VU Botani-
kos sode, Kairėnuose. Per 5 konferencijos sesijas buvo perskaityti 
24 pranešimai, kurių pagrindu parengtus mokslinius straipsnius 
 planuojama publikuoti viename iš 2018 m. Acta Academiae Artium 
Vilnensis numerių.

Mokslininkai dėstė paskaitų kursus įvairių VDA specialybių I ir 
II studijų pakopos studentams, vadovavo teoriniams darbams. 2017 m. 
apgintas vienas I studijų pakopos ir dešimt II studijų pakopos instituto 
darbuotojų vadovautų teorinių darbų. Dailėtyros instituto mokslininkai 
dalyvavo doktorantūros studijų procesuose kaip komitetų nariai, 
ekspertai, menotyros ir meno doktorantų teorinių darbų vadovai. 
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10.3. Urbanistikos, architektūros ir dizaino institutas

Urbanistikos, architektūros ir dizaino instituto (UADI) darbuotojai 
dirbo studijų, mokslo ir meninės kūrybos srityse. Kiekvienas darbuoto-
jas organizavo savo veiklą taip, kad ji atitiktų deklaruotoms tyrimų 
kryptims, o ypač UADI misijai ir tikslams. Vienas svarbių darbų – 
prof. Algio Vyšniūno parengtas rekomendacijų blokas dėl numatomo 
rengti Lietuvos valstybės teritorijos bendrojo plano programos. Tokie 
planai rengiami kas 20 metų, todėl tai yra ypač svarbus Lietuvai daly-
kas. Rekomendacijos pateiktos raštu LR Aplinkos ministerijai ir Lietu-
vos architektų rūmams (LAR).

UADI darbuotojai skaitė pranešimus LAR konferencijoje „Archi-
tektas – vykdytojas ar atsakingas kūrėjas?“: doc. Vaidotas Dapkevičius 
„Architekto vaidmuo viešųjų pirkimų konkursuose“ ir prof. Algis 
Vyšniūnas „Kas yra architektas?“ Pranešimų tezės išspausdintos 
atskirame leidinyje. 

Kartu su Lietuvos architektų sąjungos Šiaulių skyriumi įvykdytas 
projektas „Architektūrinės ir urbanistinės idėjos Šiauliuose“, kurį 
finansavo Lietuvos kultūros taryba. Prof. Algis Vyšniūnas Šiauliuose 
perskaitė viešą paskaitą ir parengė monografiją, kuri rengiama spaudai. 

Dr. Tomas Butkus parengė leidinį „Miesto gidas vaikams“, dalyvavo 
edukacinėse vaikų ugdymo programose. 

UADI darbuotojas Vaidotas Dapkevičius dalyvavo LAS ir LAR 
valdymo organuose, yra LAR Klaipėdos regiono ekspertų tarybos narys.
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10.4. Doktorantūros skyrius

VDA Doktorantūros skyriuje 2017 m. apginta viena humanitarinių 
mokslų srities, menotyros krypties daktaro disertacija: Ieva Mazūraitė-
Novickienė „Medijos sampratos kaitos problema sovietinėje Lietuvos 
fotografijoje“, vadovė doc. dr. Agnė Narušytė.

Priimti 3 doktorantai į humanitarinių mokslų menotyros krypties 
valstybės finansuojamas vietas. Lietuvos mokslo tarybos skelbiamame 
papildomų doktorantūros vietų konkurse į menotyros mokslo krypties 
doktorantūros studijas laimėta 1 vieta. 

Lapkričio 6–10 d. menotyros krypties doktorantams surengta 
Akademinio rašymo mokykla Nidos meno kolonijoje. Ją vedė dėstytoja 
Eszter Timar iš Vidurio Europos universiteto Budapešte. Mokyklos 
tikslai: tobulinti doktorantų įgūdžius rašyti anglų kalba ir formuoti 
patirtį rengiant publikacijas recenzuojamiems mokslo darbų rinkiniams.

Trečiųjų metų doktorantas Dainius Labeckis, pasinaudojęs dokto-
rantams skirto mobilumo fondo lėšomis, vyko skaityti pranešimo 
į tarptautinę mokslinę-praktinę konferenciją „Peizažiniai parkai: trys 
istorijos šimtmečiai“ Maskvoje (organizatoriai Rusijos valstybinis 
humanitarinis universitetas ir Carycino muziejus) ir rinkti medžiagos 
disertacijai Maskvos ir Sankt Peterburgo archyvuose.

Doktorantų publikuoti straipsniai recenzuojamuose mokslo leidiniuose:
Eglė Bagušinskaitė. Vilniaus baldininkystė XIX a. II pusėje – XX a. 

pr.: ugdymas ir parodos // Menotyra, T. 24, Nr. 1, 2017, p. 55–78. 
ISSN 1392-1002 

Kristė Kibildytė-Klimienė. Personalizacijos problematika – reiški-
niai, suformavę poreikį, ir jų sąveika su dizaino lauku // Mokslas – Lie-
tuvos ateitis: K. Šešelgio skaitymai – 2017 = Science – future of Lithu-
ania: K. Šešelgis Readings - 2017. Vilnius: VGTU leidykla „Technika“. 
ISSN 2029-2341. T. 9, Nr. 1 (2017), p. 99-110.

Tincuta Heinzel, Svenja Keune, Sarah Walker, Juste Peciulyte. 
Al Dente Textiles. Notes on edible textiles as economic and ecological 
intermediality // Proceedings of the 6th STS Italia Conference. 
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An Open Access Digital Publication by STS Italia Publishing, 2017, p. 
523-542, ISBN: 978–88–940625–1–9

Taikomieji mokslo darbai:
Ieva Blinstrubienė. Vilniaus Vizičių ir Vilniaus Karmelitų vienuolynų 

statinių ansamblio architektūros žvalgomieji tyrimai.

Pranešimai mokslinėse konferencijose:
Eglė Bagušinskaitė. XIX a. antrosios pusės–XX a. pradžios sodo 

baldai: gamyba ir formos / tipai. Konferencija – Sodai: tradicijos, 
įvaizdžiai, simboliai Lietuvos kultūroje. 2017 05 12, Vilniaus universite-
to botanikos sodas, Kairėnų g. 43, Vilnius

Ieva Blinstrubienė. Restoring history for the future generations: 
Causes and consequences. Cases of historic building restoration 
in Lithuania. ASEM Technical Conservation training workshop. 
2017 02 06 - 07, Naujasis Delis, Indija.

Kristė Kibildytė-Klimienė. Personalizacijos problematika – reiški-
niai, suformavę poreikį, ir jų sąveika su dizaino lauku. Tarptautinė 
konferencija. 20-oji Jaunųjų mokslininkų konferencija „K.Šešelgio 
skaitymai – 2017“ 2017 05 12, VGTU Architektūros fakultetas, Vilnius.

Monika Kirkštopaitytė. The Nude that looks back: Violeta Bubelytė. 
Tarptautinė konferencija Fast Forward: Women in Photography. 2017 lap-
kričio 3-4 d., Nacionalinė dailės galerija (Konstitucijos pr. 22, Vilnius)

Dainius Labeckis. Verkių parkas XVIII a. pabaigoje– XIX a. vi-
duryje: erdvės ir prasmės metamorfozė. Tarptautinė mokslinė-praktinė 
konferencija „Peizažiniai parkai: trys istorijos šimtmečiai“, Rusijos 
valstybinis humanitarinis universitetas ir Carycino muziejus, Maskva, 
2017 05 22–24.

Edita Povilaitytė-Leliugienė. Castle Hill and Upper Castle 
in  Vilnius: interactions between nature, heritage, and dynamic urban 
center. 23rd Annual Meeting of The European Association of Archeo-
logists. Building Bridges. 2017 08 30 – 09 03 d., Mastrichtas, Nyder-
landai.
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Podoktorantūros studijos
Lietuvos mokslo tarybai pagal kvietimą „Stažuočių po doktorantūros 

studijų skatinimas“ Nr.09.3.3-LMT-712-02, VDA pateikė 6 paraiškas. 
Visos pateiktos paraiškos atitiko atrankos kriterijus ir surinko aukštus 
balus. Vis dėlto esant didelei konkurencijai tarp 95 podoktorantūros 
tyrėjų Lietuvoje savarankiškai mokslinę veiklą pradės vykdyti 2 VDA 
mokslininkės tai – dr. Karolina Jakaitė (88,00 balai) ir dr. Inga Valenti-
nienė (88,40 balai). 
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10.6. Leidykla

2017 m. VDA leidykloje išleistos 2 monografijos, 4 – Acta Academiae 
Artium Vilnensis numeriai. Atspausdintos 7 VDA doktorantų disertacijos. 
Parodoms ir kitiems dailės procesams skita 6 leidiniai (19 lentelė prieduose).

3 leidybos projektai finansuoti Lietuvos kultūros tarybos, taip pat 
leidykla įvykdė 5 projektus, kurių užsakovai Lietuvos savivaldybės, 
viešosios ir privačios įstaigos (29 lentelė prieduose). Išleista 30 studentų 
knygų. Leidykla kartu su VDA Grafikos, Grafinio dizaino katedrų 
Vilniuje ir Kaune studentais vykdė tarptautinį Pop Up projektą, kurio 
rezultatas 20 skirtingų leporello pristatyti 2018 m. tarptautinėje Londo-
no knygų mugėje.

Surengta 11 knygų pristatymų. Leidykla dalyvavo Vilniaus knygų 
mugėje. Leidyklos knygos rodytos Frankfurto, Londono, Leipcigo 
knygų mugėse. 
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10.7. Biblioteka

Bibliotekų vaidmeniui kintant, kyla daug naujų ir sudėtingų uždavi-
nių, kuriuos tenka spręsti bibliotekų paslaugų teikėjams. XXI amžiuje 
akademinė biblioteka nėra vien tik knygų saugykla su skaitymo ir spau-
dinių išdavimo patalpomis, ji teikia vis daugiau paslaugų, naudodama 
įvairias medijas, būdama susitikimų, atradimų, mokymosi ir pasikeitimų 
informacija vieta.

VDA biblioteka siekia, kad Akademijoje efektyviai funkcionuotų 
visiems prieinama bibliotekos paslaugų sistema, užtikrinantį mokslo, 
studijų, meninės ir kūrybinės veiklos bei visuomenės švietimo funkcijas, 
saugojanti ir puoselėjanti Akademijos tradicijas. Biblioteka siekia virsti 
tuo žinių centru, kurį galima būtų pasiekti be jokių saugumo apriboji-
mų, kuriame įgyjamos naujos žinios (pateikiamos tiek skaitmenine, 
tiek spausdintine forma) ir atvirai dalijamasi jau turimomis žiniomis. 
Šiandien Akademijos biblioteka atlieka svarbų vaidmenį mokymo, 
mokymosi ir mokslinių tyrimų srityse: informacijos kaupimas, saugoji-
mas, greitas reagavimas į besikeičiančius poreikius informacijos išteklių 
įsigijimui studijų procese, nuotolinės prieigos prie elektroninių informa-
cijos išteklių (el. duomenų bazių) gerinimas, bibliotekos erdvių moksli-
ninkams tyrėjimas perplanavimas, informacinio raštingumo ugdymas.

Bibliotekos dalyvavimas Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos 
veikloje, Lietuvos aukštųjų mokyklų bibliotekų konsorciumo eLABa 
veikloje bibliotekai suteikia galimybę naudotis elektroniniais moksliniais 
informacijos šaltiniais koofinansuojant 15,7 % visos duomenų bazės 
kainos, naudotis nuolat tobulinamu bibliotekinės informacinės sistemos 
ALEPH elektroniniu katalogu, turėti prieigą prie Lietuvos akademinių 
institucijų virtualių bibliotekų, talpinti Akademijos mokslines publikaci-
jas ir baigiamuosius studijų darbus, kelti profesinę kvalifikaciją, naujas 
technologijas pritaikyti kasdieniame bibliotekos darbe. Svarstytinas 
meninės veiklos darbų pateikimas į eLABa publikacijų duomenų bazę.  
2017 m. studentai savarankiškai talpino savo baigiamuosius studijų 
(magistro, daktaro disertacijas, meno projektus ir daktaro disertacijų 
santraukas) darbus į Elektroninių tezių ir disertacijų informacinę 



227

sistemą (eLABa ETD). Biblioteka atliko konsultanto ir redaktoriaus 
funkcijas. Pravestos 3 konsultacijos kompiuterių auditorijoje, parengta 
ir patobulinta išsami vizuali magistro studijų baigiamųjų darbų registravi-
mo instrukcija bei daktaro disertacijos / meno doktoranto darbo registravimo 
instrukcijos autoriui ir darbo vadovui. Nuo 2012 m. užsitęsusi problema 
dėl mokslo krypties ir srities nurodymo meno srities darbams ETD 
duomenų bazėje išspręsta ir koregavimai sistemoje atlikti jau po VDA 
baigiamųjų darbų talpinimo datų. Verta paminėti, kad ateinančiais 
mokslo metais meno srities studijų baigiamiesiems darbams bus taiko-
mas studijų sričių ir krypčių klasifikatorius. Visi 138 magistro studijų ir 
doktorantų baigiamieji darbai apginti 2017 m. yra VDA ETD sistemoje.

2017 m. bibliotekos fondą papildė vertingos kolekcijos. VDA 
profesorius emeritas Juozas Adomonis perdavė 102 knygas, dailininko 
Vytauto Tribandžio artimieji perdavė 110 knygų, JAV ambasada 
Lietuvoje perdavė 88 knygas ir kelių pavadinimų žurnalų komplektus 
už 3 metus. Žymus filosofas prof. Algis Mickūnas (JAV) atsiuntė per 
50 vnt. puikių dailės istorijos, filosofijos, meno istorijos knygų. Restau-
ratorė, visuomenės veikėja Gražina Drėmaitė perdavė likusią žymaus 
dailės istoriko, muziejininko Vlado Drėmos knygų ir rankraščių kolekci-
jos dalį – 149 vnt. Nuo 1995 m. VDA bibliotekoje saugoma virš 1200 
V. Drėmos dovanotų dokumentų.

2017 m. beveik baigtas Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerijos 
„Židinys“ bibliotekos fondo aprašymas elektroniniame kataloge. 
2017 m. gruodžio 31 d. fondą sudarė 2601 bibliografiniai įrašai 
ir 3344 vnt. dokumentų. Tai atspindi 98 % viso fondo. Ateinančiais 
metais numatoma A. ir A. Tamošaičių rankraščių kolekcijos grupavimas, 
sisteminimas ir aprašymas. 2017 m. el. katalogas papildytas 816 vnt. 
bibliografinių įrašų. Bibliotekoje lankėsi 327 vartotojai (VDA studentai 
bei miesto skaitytojai), pravestos ekskursijos VU komunikacijos fakulte-
to studentams, darbuotoja aktyviai prisidėjo prie galerijos vykdomų 
veiklų. Susidurta su knygų išdavimo į namus problema. Reikalinga 
diskusija su galerijos tvarkytojais ir valdytojais dėl paslaugų vartotojams 
(ypač Akademijos bendruomenei) tobulinimo.
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Senų ir retų spaudinių skyriuje priimtas sprendimas atlikti trumpą 
dokumento bibliografinį įrašą elektroniniame kataloge. Tokiu būdų 
siekiama, kad kuo greičiau informaciją apie saugomus dokumentus 
matytų vartotojas. Stebimas ekskursijų skaičiaus didėjimas, spausdintų 
studijų baigiamųjų darbų skaitymas, temų nagrinėjimas. 2017 m. 
pabaigoje eLABa ETD sistemoje buvo 83% laisvai prieinami internete/
VDA intranete baigiamieji magistro darbai. Su likusiais susipažinti 
galima tik minėtame skyriuje.

Kauno fakulteto biblioteka aktyviai tęsė fakulteto projektinę veiklą. 
Bibliotekos inicijuotas projektas „Kūrybinė platforma: Lietuva+MIR“ 
laimėjo Lietuvos kultūros tarybos ir LR Kultūros ministerijos įgyvendi-
namų programų konkursą ir gavo finansavimą. Biblioteka tapo projekto 
dalyvių iš Lietuvos ir Norvegijos sutikimų vieta, parengtos 2 virtualios 
parodos, projekto veiklai įsigytas profesionalus knygų skeneris. Baigtas 
skaitmeninti KF istorijos nuotraukų albumas. Su jo skaitmenine versija 
galima susipažinti fakulteto bibliotekoje. Ieškoma sprendimo būdų 
vaizdus pateikti viešai prieigai. Tęstas dokumentų aprašymas bibliotekos 
el. kataloge. 2017 m. gruodžio 31 d. elektroniniame kataloge galima 
surasti 47% viso turimo fondo (4715 vnt. dokumentų). Aktyviai 
dalyvauta profesiniuose renginiuose, mokymuose, konferencijose. 
Išsami KF bibliotekos ataskaita pateikiama fakulteto ataskaitoje.

Telšių ir Klaipėdos fakultetų bibliotekos vartotojus aptarnavo tradi-
ciniu būdu. TF pasirengta įdiegti el. katalogą ir studentus aptarnauti 
el. būdu. Toliau tvarkomas likviduotos Žemaitijos kolegijos bibliotekos 
fondas, atrenkant reikalingus dokumentus studijų programų vykdymui. 

2017 m. balandžio–birželio mėnesiais VDA biblioteka, siekdama 
geriau pažinti studijų informacinius poreikius ir tobulinti studijų 
proceso aplinką, atliko studentų informacinių poreikių tenkinimo VDA 
bibliotekoje apklausą. Apklausoje dalyvavo 79 VF bakalauro/vientisųjų, 
magistro studijų ir doktorantūros programų studentai. Studentai buvo 
raginami pareikšti savo nuomonę elektroninėje erdvėje arba, atvykus 
į biblioteką, užpildyti apklausą vietoje. Atidžiai išanalizavus gautus 
atsakymus, daromos šios išvados: populiariausios bibliotekos paslau-
gos: leidinių skolinimasis, bibliotekos elektroninis katalogas, meno 
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skaityklos, interneto paslaugos, prieiga prie duomenų bazių; didžioji 
dauguma patenkinta bibliotekos darbo laiku; prastai vertinama bevielio 
interneto prieigos kokybė; trūksta dokumentų spausdinimo paslaugos 
iš kompiuterių; atsiranda individualių ir grupinio darbo kambarių po-
reikis (ne kartą minėtas doktorantų); trūksta to paties leidinio didesnio 
egzempliorių skaičiaus; studentams vis dar nepatogus asmeninių daiktų 
laikymas. Tačiau apklausa taip pat aiškiai parodė, kad studentai linkę 
ieškoti kokybiškesnių paslaugų, kitose bibliotekose, bet ne kreiptis į savo 
bibliotekos darbuotojus su pageidavimais ir siūlymais. Pasigendama 
Studentų atstovybės aktyvumo.

Statistiniai rodikliai. Materialinė bazė
2017 gruodžio 31 d. pagal bendrąją VDA bibliotekos fondo ben-

drosios apskaitos knygą (su filialais Kaune, Telšiuose ir Klaipėdoje) 
tradiciniame bibliotekos fonde buvo saugomi per 69 116 pavadinimų 
105 029 leidiniai, įrašyti į tradicinės formos inventorinę knygą ir/ar 
įtraukti į bibliotekos elektroninį katalogą. VDA centrinės bibliotekos 
(toliau VDACB) fonde – 85 297 leidiniai, KF bibliotekoje – 10 277 vnt., 
KlF – 5 260 vnt., TF bibliotekoje – 4 195 vnt. 2017 m. įsigyta 4650 vnt. 
3877 pavadinimų spausdintų dokumentų (78 % daugiau negu 2016 
m.). Nurašyta 1156 vnt. 860 pavadinimų dokumentų. Fondo augimo 
tempas jau keletą metų yra stabilus. VDA padalinių, projektų ir kt. lėšos 
dokumentams įsigyti pateikiamos 22 lentelėje prieduose.

2017 m. bibliotekos informacijos išteklių įsigijimui iš VDA biudžeto 
skirta 32 tūkst. Eur. 

• Elektroninių mokslinių duomenų bazių prenumeratai – 8 900 Eur 
• Knygoms ir periodiniams leidiniams – 23 109 Eur
VDA Vilniaus centrinei bibliotekai – 15 000 Eur 
Kauno fakulteto bibliotekai – 4344,00 Eur
Telšių fakulteto bibliotekai: – 2317,00 Eur
Klaipėdos fakulteto bibliotekai – 1448,00 Eur
Ataskaitiniais metais vienam studentui tradicinių informacijos 

išteklių vertė – 14,69 Eur 



230

2017 m. Akademijos lėšomis ir iš kitų šaltinių įsigytų spausdintų 
ir elektroninių informacijos išteklių finansinė vertė 35 929,88 Eur. 
Lyginant su 2016 m., ji padidėjo 9,5 % . Tik VDA leidykla, Telšių 
ir Klaipėdos fakultetas skyrė nuosavas lėšas informacijos ištekliams 
įsigyti. Detalesni duomenys pateikiami 23 lentelėje prieduose. 

Bibliotekos pajamos (delspinigiai, patalpų nuoma ir kt.) – 2473,26 Eur.
Kiekvienais metais VDA bibliotekos fondas papildomas privalomais 

VDA leidyklos leidiniais. 2017 m. leidykla perdavė 14 pavadinimų 
206 vnt. leidinių už 2172,39 Eur. Leidiniai paskirstyti: Vilniaus centri-
nei bibliotekai (14 pavad. 80 vnt. už 783,65 Eur), Kauno fakulteto 
(14 pavad.. 35 vnt. už 380,33 Eur), Klaipėdos fakulteto (14 pavad. 
26 vnt. už 260,17 Eur) ir Telšių fakulteto (14 pavad. 28 vnt. už 
294,66 Eur) bibliotekoms, o likusieji palikti atsargų fonde mainams 
su kitomis institucijomis ir reprezentacijai.

Bibliotekos fondas papildytas dovanotais, institucijų perduotais bei 
mainais įsigytais leidiniais, kurių vertė 6536,31 Eur. Gauta 3518 vnt. 
2989 pavadinimų leidinių (2015 m. – 999 vnt. 770 pavadinimų leidi-
niai; 2016 m. – 647 vnt. 549 pavadinimų). Rodiklis didėjo dėl Lietuvos 
Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos ir Lietuvos technikos bibliotekos 
perduotų leidinių.
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Biblioteka prenumeravo ir papildė fondą 173 pavadinimais spaus-
dintų periodinių leidinių (žurnalų ir laikraščių) lietuvių ir užsienio 
kalbomis (27 pavadinimais daugiau negu 2016 m.) 

2017 m. gruodžio 31 d. bibliotekos informacinėje sistemoje ALEPH 
(el. kataloge) buvo per 68 287 bibliografinių įrašų. Parengta 4128 naujų 
įrašų. 2017 m. Lietuvos standartizacijos departamentas bibliotekai 
pratęsė prieigą prie standartų tekstų elektroninių versijų (į bibliotekos 
el. katalogą patalpinta beveik 30 tūkst. standartų įrašų).

Elektroninės mokslinės duomenų bazės ir jų panaudojimas
Efektyviam mokslo ir studijų procesui vykdyti svarbus žinių infor-

macijos šaltinis – elektroninės mokslinės duomenų bazės. 14 duomenų 
bazių prenumeruota Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos (LMBA) 
vykdomo projekto „eMoDB.LT3: Elektroninių mokslo duomenų bazių 
atvėrimas Lietuvai – trečiasis etapas“ (projekto įgyvendinimo laikotar-
pis: 2016-09-20 – 2021-03-31) dėka. VDA koofinansavo 15,7% visos 
kainos. Naxos Music Library Lietuvos bibliotekoms pagal poreikį 
užprenumeravo Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija.

2017 m. prenumeruotos šios duomenų bazės: 
1. Art and Architecture Complete http://search.epnet.com/
2. EBSCO Publishing http://search.epnet.com/
eIFL.net 8 duomenų bazių paketas: Academic Search Complete; 

Business Source Complete incl. Regional Buisiness News; ERIC; 
Health Source: Nursing/Academic Edition; Health Source - Consumer 
Edition; MasterFILE Premier; MEDLINE; Newspaper Source.

3. Emerald Management eJournals Collection http://www.emeral-
dinsight.com/

4. Grove Art Online http://www.oxfordartonline.com/
5. JSTOR http://www.jstor.org/
Arts & Sciences III: filologija, folkloras, muzika, kinas, religija, scenos 

menai, menas, architektūros teorija ir istorija.
Arts & Sciences IV: teisė, psichologija, edukacija, vadyba, verslas 

ir administravimas.
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6. LITLEX http://litlex.lt/ Teisės aktų duomenų bazė.
7. Naxos Music Library http://vda.naxosmusiclibrary.com/
8. Springer LINK E-Books http://link.springer.com/ 
9. Taylor & Francis http://www.tandfonline.com/
10. VGTU leidyklos „Technika“ el. knygos http://www.ebooks.vgtu.lt/ 
Iš viso 2017 m. prenumeruojamose mokslinėse duomenų bazėse 

buvo 75 881 leidiniai (viso teksto lediniai ir leidiniai, kurių duomenų 
bazėse kaupiama tik bibliografinė informacija): 

17 502 viso teksto el. žurnalai;
5 614 viso teksto el. knygos. 
Viso teksto leidinių skaičiaus pokytis nuo 2013 m. pavaizduotas 

diagramoje. Atkreiptinas dėmesys, kad ne visos licencijuojamos duome-
nų bazės teikia statistiką, duomenys nėra tikslūs.

Mokslinėse duomenų bazėse prieinamų viso teksto leidinių pokytis 2013–2017 m.
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2017 m. VDA bendruomenė turėjo galimybę susipažinti su šiomis 
testuotomis duomenų bazėmis: Numérique Premium, Global-Regulation.
com, Naxos duomenų bazės paketas (Naxos music library jazz, Naxos 
 spoken word library, Naxos video library, Naxos music library world, Naxos 
works database), Grove Art Online, De Gruyter, Bridgeman Education, 
EBSCO (Academic Search Ultimate; Business Source Ultimate; Applied 
Science & Technology Ultimate; Humanities Source Ultimate; Sociology 
Source Ultimate; One Belt One Road Reference Source), Flipster, MGG 
Online. Duomenų bazė Bloomsbury Fashion Central (kitaip vadinama Berg 
Fashion Library) einamaisiais metais aktyviai testuojama, o nuo 2018 m. 
sausio 1 d. užprenumeruota. VDA bibliotekos informacijos ištekliai 2011–2017 m. 

pateikti 24 lentelėje prieduose.
2017 m. VDA bibliotekos vartotojai prie duomenų bazių buvo 

prisijungę 988 kartus ir atliko 32 599 paieškas. Lyginant su 2016 m., 
prisijungimų skaičius einamaisiais metais padidėjo 13,06 %. Pateikti 
duomenys neatspindi realios panaudojamumo statistikos, nes kai kurie 
el. duomenų bazių tiekėjai (Grove Art Online ir JSTOR) neteikia 
statistikos. Taigi galima daryti prielaidą, kad paieškų ir prisijungimų 
skaičius yra ženkliai didesnis ir lenkia praeitus metus. Pagal vartotojų 
elektroninių paklausimų ir skambučių kiekį pastebime ženklų susido-
mėjimą kokybiškos informacijos paieška duomenų bazėse.
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Prieiga prie duomenų bazių galima ir nuotoliniu būdu, naudojantis 
EZproxy sistema. Tai leidžia greitai ir patogiai (prisijungimui naudojami 
VDA bibliotekos skaitytojo duomenys) pasiekti reikalingą informaciją 
iš bet kurios internetinę prieigą turinčios vietos. 

 
Elektroninių tezių ir disertacijų duomenų bazė
2017 m. į VDA elektroninių tezių ir disertacijų (ETD) sistemą 

įkeltas 138 darbas, iš jų – 124 magistro darbai, 1 daktaro disertacija, 
6 meno doktoranto darbai ir 7 disertacijų santraukos. Nuo 2017 m. 
ETD sistemoje talpintas 1 magistro baigiamasis darbas, apimantis tiek 
teorinę, tiek praktinę/kūrybinę dalį. 
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Įkeltų dokumentų skaičius VDA ETD sistemoje 2013–2017 m.

Daktaro disertacija / 
Meno doktoranto darbas

Disertacijos 
santrauka

Magistro 
darbas Iš viso

2017 1/6 7 124 138

2016 9 / 4 13 115 141

2015 5 4 160 169

2014 4 3 158 165

2013 5/1 8 127 141

Iš viso 25/11 35 711 782

Mokslinių publikacijų duomenų bazė
VDA mokslininkų publikacijos į eLABa sistemą pradėtos talpinti 

2014 m. Remiantis ankstesnių metų VDA metinės veiklos ataskaitomis, 
buvo suvestos visos 2013–2015 m. ir dalis 2016–2017 m. publikacijų.

2017 m. bibliotekoje pravesti 2 mokymai, nuolatos konsultuota 
individualiai. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo patvirtintos tik 37 publikaci-
jos. 2017 m. gruodžio 31 d. eLABa sistemoje buvo 291 VDA mokslinin-
ko publikacijos už 2013–2017 m. Iš viso sistemoje – 374 VDA mokslo 
publikacijos. 

Vartotojų aptarnavimas
Vartotojų aptarnavimo rodikliai už 2012–2017 metus pateikiami 25 lentelėje 

prieduose. Nežymų išdavimo ir lankomumo sumažėjimą įtakojo keletas 
veiksnių: studentų skaičiaus mažėjimas, kai kurių studijų programų 
vadovų pasyvumas užsakant naujausią ir reikalingiausią literatūrą, 
leidinių kainų augimas (už tą pačią sumą nuperkama vis mažiau knygų), 
mažas egzemplioriškumas. Pastebimas pageidavimas skaityti namuose, 
o ne skaityklose.
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Kita veikla
2017 metų gruodžio 31 d. VDA bibliotekoje dirbo 13 darbuotojų 

(12,25 etato). Iš jų 10 su aukštuoju profesiniu išsilavinimu. Bibliotekos 
darbuotojai nuolat kėlė kvalifikaciją profesiniuose mokymuose, moksli-
nėse konferencijose, vedė mokymus akademinei bendruomenei. Biblio-
tekoje surengtos 39 naujų leidinių ir teminės parodos, vyko knygų 
pristatymai, programų vertinimui parengtos parodos, teminės vakaro-
nės, Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai. Minėtinas Reformacijos 
500 metų jubiliejui skirtas renginys. Šia proga bibliotekoje surengta 
paroda „Reformacija ir Lietuvos kultūra medaliuose“, eksponuoti 
Telšių medalių kūrėjų stovykloje sukurti darbai bei pristatytas bibliote-
kos įsigytas M. Mažvydo Katekizmo faksimilinis leidimas. Su leidiniu 
taip pat galėjo susipažinti Akademijos Klaipėdos fakulteto bendruome-
nė vykusios paskaitos apie Reformaciją metu. Taip pat biblioteką lankė 
vidurinių mokyklų, gimnazijų moksleiviai, pravestos ekskursijos užsie-
nio svečiams.



237

10.7. Meno ir mokslo skyrius

Darbas su VDA ataskaitomis
1. Metinės Akademijos padalinių veiklos ataskaitos formos atnaujini-

mas pagal pasikeitusius MTEP ir meno veiklos vertinimo teisės aktus. 
Formos derinimas ir pritaikymas prie esamo duomenų poreikio. 

2. Padalinių metinės veiklos ataskaitų surinkimas, duomenų apdoro-
jimas ir pateikimas pagal poreikį. 

Mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo už 2015 m. 
ir 2016 m. organizavimas

Remiantis 2017 m. birželio 1 d. gautu LR Švietimo ir mokslo 
ministerijos raštu dėl universitetų ir mokslinių tyrimų institutų 2015 
ir 2016 metų mokslo (meno) veiklos vertinimo VDA organizuota meno 
ir mokslo darbų atranka, laikantis rašte nurodytų informacijos pateiki-
mo grafikų ir tvarkos sklandžiai pateikta ataskaita Lietuvos mokslo 
tarybai. Vertinimui pasibaigus rezultatai apibendrinti, atlikta jų analizė, 
duomenys pateikti susipažinimui VDA akademinei bendruomenei.

Paraiškų teikimas meno ir mokslo premijoms gauti
Parengti ir sutvarkyti paraiškų dokumentai, Akademijos vardu 

pateiktos kandidatų rekomendacijos dėl šių premijų:
Ilja Bereznickas dėl Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos;
Algirdas ir Remigijus Gataveckai dėl Vyriausybės kultūros ir meno 

premijos;
Dalia Klajumienė dėl Lietuvos mokslo premijos (2018 m. vasario 

5 d. ji paskelbta premijos laureate).

Darbas su institucijomis
Bendradarbiavimas bei duomenų teikimas šioms institucijoms:
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija;
Lietuvos mokslo taryba;
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras.
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Kita veikla
Metų eigoje nuolat domėtasi mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 

plėtros (MTEP) srities naujovėmis, teisių reguliavimu bei kitais aspek-
tais, aktualiais institucijai.

Dalyvauta renginiuose, susijusiuose su mokslo politika, organizuo-
tuose atsakingų institucijų. 
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11. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS

2017 m. gruodžio 1 d. Akademijoje dirbo 357 dėstytojai, iš jų 
203 vyrai arba 56,9 proc. ir 154 moterys arba 43,1 proc. Šie skaičiai 
rodo, kad akademinį personalą (dėstytojai) vis dar sudaro vyrų daugu-
ma, bet palyginti su 2016 m. moterų dėstytojų tarpe dirbo 3,1 proc. 
daugiau. Tarp administracijos ir mokslo darbuotojų daugumą sudaro 
moterys.

Kaip ir ankstesniais metais 2017 m. dauguma dėstytojų buvo nuo 
50 iki 59 metų, tai sudaro 32 proc.

VDA dėstytojų pasiskirstymas pagal amžių

27,7% 

32% 

11,2% 

9,5% 5,3% 

14,3% 

Iki 30 m.
nuo 30 iki 39 m. 
nuo 40 iki 49 m.
nuo 50 iki 59 m.
nuo 60 iki 65 m.
virš 65 m.
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Dėstytojų, mokslo darbuotojų, administracijos ir pagalbinio pedagoginio personalo 

skaičiai ir jų užimami etatai padaliniuose pateikti 28 lentelėse prieduose.

Šiais metais iš Akademijos išėjo 4 ilgamečiai, nusipelnę kultūros 
ir mokslo veikėjai išugdę nė vieną studentų kartą: VDA prorektorius 
strategijai dr. Saulius Vengris ir VF Tapybos katedros prof. Henrikas 
Čerapas, Klaipėdos fakulteto dėstytojai doc. Augustinas Virgilijus Burba 
ir doc. Lidija Kuklienė. Užtarnauto poilsio išėjo DI vyresnioji mokslo 
darbuotoja dr. Dalia Ramonienė, Energetikos poskyrio vedėjas Algirdas 
Pečiukas, VDA spaustuvės vedėjas Voldemaras Stefonovičius, KF 
Architektūros katedros prof. Rimvydas Jurgis Palys, doc. Linas Tuleikis, 
doc. Saulius Juškys, Skulptūros katedros prof. Stasys Žirgulis ir 
doc. Robertas Antinis. Naujai išrinkti: VF UNESCO Kultūros vadybos 
ir kultūros politikos vedėja prof. dr. Jūratė Černevičiūtė ir Piešimo 
katedros vedėjas doc. Viktoras Binkis.

2017 m. VDA turėjo 5 profesorius emeritus: prof. Tadą Baginską, 
prof. Vytautą Brėdikį, prof. Juozą Adomonį, prof. Juozą Galkų 
ir prof. dr. Algimantą Mačiulį.
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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. 

Projektų skyrius valdo Akademijos projektinę veiklą ir įgyvendina 
projektus. Skyriaus darbuotojos akademijos bendruomenei teikė meto-
dinę pagalbą rengiant paraiškas, planuojant projektus ir pildant ataskai-
tas, konsultavo dėl atnaujintos skilties „Projektinė veikla“ bei skaitė 
pranešimus, susijusius su aktualiais kvietimais teikti paraiškas. 

2017 m. buvo teikiamos konsultacijos, paraiškų rengimo klausimais 
katedrų vedėjams, koordinatoriams, dėstytojams, magistrantams, dokto-
rantams bei kitiems akademijos nariams pagal šių institucijų kvietimus: 
Švietimo ir mokslo ministerijos, Kultūros ministerijos, Europos sociali-
nio fondo agentūros, Lietuvos mokslo tarybos, Lietuvos kultūros tary-
bos. Taip pat informacija buvo skleidžiama Akademijos bendruomenei 
VDA internetiniame puslapyje (http://vda.lt/projektine-veikla) ir siun-
čiama VDA padalinių darbuotojams el. paštu pagal aktualumą ir tematiką.

Internetiniame VDA tinklalapyje, skiltyje „Projektinė veikla“ buvo 
atlikta strateginių pakeitimų. Skiltyje atsirado naujos kategorijos tokios 
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kaip Kvietimai teikti paraiškas, Lietuvos mokslo tarybos projektai, Kiti pro-
jektai, Projektų paieška bei Apie mus. Taip pat nemažai pakeitimų buvo 
atlikta ir skiltyje Projektai. Po atliktų pakeitimų, VDA bendruomenei 
aktuali informacija susijusi su projektais yra atskirta į dvi kategorijas, 
tai – Naujienos bei Kvietimai teikti paraiškas. Naujienose yra skelbiama 
informacija susijusi su Lietuvos kultūros tarybos, Švietimo ir mokslo 
ministerijos, Lietuvos mokslo tarybos ir kitų įstaigų organizuojamais 
seminarais, paskelbtais konkursų rezultatais, patvirtintais finansuotinų 
paraiškų sąrašais bei kita aktualia informacija VDA bendruomenei. 
Skiltyje Kvietimai teikti paraiškas – talpinama informacija susijusi su 
paskelbtais kvietimais teikti paraiškas. Projektų skiltyje atsirado interak-
tyvios nuorodos, logotipai, kuriuos pasirinkus vartotojas yra nukreipia-
mas į vykdomų projektų sąrašą, kuriame pateikiama pagrindinė infor-
macija susijusi su projektais. Pasirinkus konkretų projektą – nurodoma 
pagrindinė informacija, tai – projekto pavadinimas, skirtas finansavi-
mas, įgyvendinimo laikotarpis, atsakingas asmuo, trumpas projekto 
pristatymas, tikslas, uždaviniai, numatomi dalyviai. 

Projektų skyriaus skiltyje, meniu punkte, įtraukta nauja skiltis – 
 Projektų paieška. Ši paieška padės lengviau rasti, grupuoti projektus 
pagal atitinkamus portfelius. Projektus galima filtruoti pagal projekto 
tipą: mokslo projektai, meno projektai, studijų projektai, infrastruktūros 
projektai, Akademijos vadybos sistemos ir struktūros projektai ir paslau-
gų projektai. Taip pat pagal būseną – pateikta, įgyvendinta, užbaigta 
bei įgyvendinimo laikotarpį.

Šiais metais, VDA bendruomenės nariams taip pat atsirado galimybė 
užsiprenumeruoti Projektų skyriaus naujienlaiškį. Nuo šiol visi VDA 
bendruomenės nariai, kam yra aktuali informacija susijusi su kvietimais 
teikti paraiškas, paskelbtais konkursų rezultatais ir kita aktualia infor-
macija gali tai padaryti užsiprenumeravę Projektų skyriaus naujienlaiškį. 

Per 2017 m. finansavimą gavo 19 Lietuvos kultūros tarybai pateiktų 
VDA atstovų paraiškų. Bendra finansuojamų projektų suma sudarė 
187 350,00 Eur. 

Lietuvos mokslo tarybos projektai per 2017 metus sudarė 
 156 489,00 Eur 

Visų Projektų skyriaus vykdomų projektų duomenys pateikti 29 lentelėje prieduose.
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12.1. Pateiktos paraiškos 

Ir toliau buvo intensyviai ruošiamasi naujam 2014–2020 metų 
ES struktūrinių fondų finansavimo laikotarpiui: analizuojami priorite-
tai, dalyvaujama Švietimo ir mokslo ministerijos organizuojamuose 
seminaruose dėl būsimų prioritetų. Įgyvendinant 2014–2020 m. 
ES struktūrinių ir investicinių fondų strategiją, 2017 m. II ketvirtį 
prasidėjo paramos paskirstymas pagal veiksmų programos prioritetus. 
Akademija dalyvauja 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 
investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas 
ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 
priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompeten-
cijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ ir pagal priemonę 
09.3.1-ESFA-K-731 „Studijų kokybės gerinimas“.
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12.2. Projektų vykdymas

Projektinių pajamų sumažėjo dėl vieno Europos Sąjungos struktūri-
nių fondų finansavimo periodo pabaigos ir kito pradžios. 2017 m. 
gruodžio mėn. buvo pasirašytos sutartys dėl laimėtų paraiškų su agen-
tūromis, kurios administruos šio periodo finansavimo lėšas. Lietuvos 
mokslo tarybai pagal kvietimą „Stažuočių po doktorantūros studijų skati-
nimas“ Nr.09.3.3-LMT-712-02, VDA pateikė 6 paraiškas. Iš 208 kon-
kursui pateiktų paraiškų, 95 gavo finansavimą. Podoktorantūros sta-
žuočių projektus vertino išskirtinai tarptautinės ekspertų grupės. Visos 
6 VDA pateiktos paraiškos atitiko atrankos kriterijus ir surinko aukštus 
balus. Vis dėlto esant didelei konkurencijai tarp 95 podoktorantūros 
tyrėjų Lietuvoje savarankiškai mokslinę veiklą pradės vykdyti 2 VDA 
mokslininkės tai – dr. Karolina Jakaitė (88,00 balai) ir dr. Inga Valenti-
nienė (88,40 balai). Podoktorantūros stažuočių projektams skirta 
4 350 000 eurų. Lėšos numatytos dvejų metų stažuotojo moksliniams 
tyrimams, mokslinėms išvykoms į užsienio mokslo centrus, ekspedicijas 
bei Lietuvos mokslo ir studijų institucijų išlaidoms, susijusioms su tyrė-
jų stažuotėmis. Stažuotės prasidėjo 2017 m. gruodį. Bendra podokto-
rantūros tyrėjų laimėta projektų suma sudarė 90 676,50 Eur.  

Europos socialinio fondo agentūrai pagal priemonę „Studijų kokybės 
gerinimas“ Nr. 09.3.1-ESFA-K-731 VDA vardu buvo pateikta 1 paraiš-
ka, kuri surinko 80,31 balų iš 100 galimų ir gavo 315.367,64 Eur 
finansavimą. Paraiškoje įvardijama pagrindinė problema su kuria 
susiduriama ir kuriai spręsti yra skirtas projektas tai – mažas VDA 
studentų žinių verslumo lygis ir praktinių įgūdžių stoka. Ypač verslumo 
gebėjimų trūksta menų srities studentams, kadangi pagrindinė jų orien-
tacija ir saviraiška yra koncentruota į kūrybą, tačiau realiame gyvenime 
tokie žmonės susiduria su didele problema, kaip savo kūrybą įgalinti 
„nešti naudą“ verslo plotmėje. Nemenka problema yra ir su meno 
srities dėstytojais. Nacionalinėje Studijų programoje teigiama, jog studi-
jos mažai grindžiamos naujausiomis žiniomis ir tyrimų rezultatais, nes 
dėstytojai dažnai neturi pramonės ir verslo srityje reikalingos praktinės 
patirties. Projekto metu planuojama įgyvendinti novatoriškas veiklas 
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sukuriant bendradarbiavimo sistemą tarp meno srities studentų su tech-
nologijos srities studentais bei verslo partneriais. Verslumo skatinimo 
naujoviškumas įgyvendinant projekto veiklas bus tai, jog studentai daly-
vaus bendruose mokymuose kartu su dėstytojais. Projekto įgyvendini-
mo metu planuojama ugdyti fizinių, humanitarinių, socialinių, techno-
loginių, meno mokslų – VDA, Klaipėdos universiteto bei Vilniaus 
dizaino ir technologijų kolegijos studentų ir dėstytojų studijų sričių 
verslumo kompetencijas per įvairius skirtingus mokymų metodus, 
ugdymą komandose, stažuotes, mokymąsi kartu su dėstytojais bei verslo 
partneriais. Projekto įgyvendinimo metu bus užtikrintos sąlygos verslu-
mo ir kūrybiškumo ugdymo procese dalyvauti studentams su specialiai-
siais poreikiais, į ugdymo turinį bus įtrauktos temos, skatinančios lyčių 
lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimą.

2017 m. su projektų skyriaus pagalba sėkmingai baigtas vykdyti 
ir Nidos meno kolonijos projektas „Disciplina šiandien. Menininkų 
rezidencijos mainai ir parodos“, kurio rezultatai 2016 ir 2017 m. buvo 
eksponuojami parodose ne tik Lietuvoje, bet ir Norvegijoje. Projekto 
tikslas – pagyvinti profesionalaus meno produktų sklaidą Lietu-
vos regio nuose ir ugdyti pasitikėjimą bei susidomėjimą Norvegijos, 
Lietuvos ir Islandijos šiuolaikiniu menu. Projektą įgyvendino VDA 
Nidos meno kolonija kartu su 4 partneriais iš Norvegijos, Islandijos 
ir Lietuvos. Šiais metais ir toliau plėtojamas VDA kaip partnerės 
vaidmuo su Valstybės institucijomis: kartu su Švietimo ir mokslo 
ministerijos Švietimo aprūpinimu centru vykdomas projektas „Bendro-
jo ugdymo mokyklų (progimnazijų ir pagrindinių mokyklų) moderniza-
vimas: šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“. Projekto tikslas yra 
pagerinti ugdymo(si) kokybę progimnazijose ir pagrindinėse mokyklose, 
modernizuojant fizinę ir socialinę mokyklų aplinką, t. y. kuriant moki-
nių ir mokytojų poreikius, šiandieninius ugdymo proceso reikalavimus 
atitinkančias edukacines erdves. VDA yra atsakinga už projektinių 
pasiūlymų ir techninių projektų sukūrimą 7-ioms Lietuvos bendrojo 
ugdymo mokykloms. Specialiai šio projekto viešinimui – sukurta 
svetainė www.projektas-aikstele.lt. 
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Projektų dėka VDA darbuotojai vykdo aukšto lygio mokslinius 
tyrimus, dalyvauja programų kūrime, rengia mokslines publikacijas 
ir leidinius, pristato atliktus tyrimus ir rezultatus nacionalinėse ir 
tarptautinėse mokslo konferencijose, keičiasi įžvalgomis, rezultatais, 
patirtimis su kolegomis.

2017 m. ES struktūrinių fondų remtų projektų vertė – 
65 353,46 Eur.

2017 m. Lietuvos mokslo tarybos remtų projektų vertė – 
156 489,00 Eur.

2017 m. Lietuvos kultūros tarybos remtų projektų vertė – 
187 350,00 Eur.
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13. FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 
IR ŪKINĖ VEIKLA

13.1. 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.
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VDA 2013–2017 m. m. VDA biudžeto sandaros dinamika ir VDA 
2017 m. VDA biudžeto sandara matyti iš pateiktų diagramų 30 lentelėje 

prieduose.
Akademija sudaro ir teikia žemesniojo IV lygio finansinių ataskaitų 

ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.
VDA ataskaitos teikiamos už pilnus 2017 metus. Finansinėse 

ataskaitose piniginis vienetas – euras. Akademijos finansiniai metai 
sutampa su kalendoriniais metais.

VDA vidutinis darbuotojų skaičius per 2017 metus – 640 darbuo-
tojai, vidutinis metinis studentų skaičius – 1591 studentai.

13.2. Finansinių išteklių valdymas

2017 m. pabaigoje VDA turėjo 487,2 tūkst. Eur piniginių lėšų likutį, 
disponavo 27 542,5 tūkst. Eur ilgalaikiu turtu bei 1 168,9 tūkst. Eur 
trumpalaikiu turtu. Iš viso 2017-12-31 finansinės būklės ataskaitoje 
turtas sudarė 28 711,4 tūkst. Eur.

Investicijų ir ilgalaikis turto 2011–2017 m. m. duomenys pateikti 
31 lentelėje prieduose.

2017 m. pabaigai VDA grynasis turtas sudarė 7 162,6 tūkst. Eur. 
2017 m. VDA išlaidų struktūra pagal veiklos sritis buvo tokia: studi-
joms – 70,5 procentai, mokslo ir meno veiklai – 10.8 procentai, studen-
tų rėmimui – 3,9 procentai, infrastruktūros atnaujinimui, administravi-
mui, ūkiui – 14,8 procento.

2017 m. VDA nuosavas grynasis turtas sumažėjo dėl ilgalaikio 
įsipareigojimo AB Swedbank, buvo paimta 300 tūkst. Eur paskola 
Kauno fakulteto Muitinės g. 2 patalpų kompleksui rekonstruoti.
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13.3. Valstybės biudžeto asignavimų išlaidos

Valstybės biudžeto asignavimai 2017 m. skirti ir panaudoti dviejų 
programų vykdymui:

Aukščiausios kvalifikacijos specialistų meninei ir mokslinei veiklai 
rengimas ir mokslinių tyrimų vykdymas – 6667,5 tūkst. Eur

Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas – 
269,0 tūkst. Eur

Didžiąją dalį Akademijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų 
sudarė lėšos, skirtos darbo užmokesčiui – 79,0 procentai nuo visų 
valstybės biudžeto asignavimų.

Stipendijų išlaidos sudarė 3,9 procento bei kitos išlaidos sudarė – 
12,8 procento nuo visų valstybės biudžeto asignavimų, investicijoms 
skirta – 4,3 procento nuo visų valstybės biudžeto asignavimų 
(32  lentelė prieduose).

13.4. 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 pateiktos 33 lentelėje 

prieduose.
Didžiąją dalį pajamų 2017 m. sudarė pajamos už mokslą – 

42,9  procentai nuo visų uždirbtų pajamų.
2013–2017 m. nuosavų lėšų dinamika pavaizduota 34 lentelėje 

prieduose.
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13.5. Išteklių naudojimo efektyvumas ir skaidrumas 
(viešieji pirkimai) 

Vilniaus dailės akademijos padaliniai planuoja pirkimus, sudarydami 
einamaisiais biudžetiniais metais reikalingų įsigyti prekių, paslaugų 
ir darbų planus. Šią informaciją Viešųjų pirkimų skyrius susistemina, 
apskaičiuoja pirkimo vertę ir parenka tinkamiausius pirkimų būdus. 
Vykdant viešuosius pirkimus svarbu ne tik, kad būtų užtikrintas racio-
nalus lėšų panaudojimas, bet ir kad jie vyktų efektyviai ir skaidriai. 

Nuo 2017 m. liepos 1 d., įsigaliojus naujam Viešųjų pirkimų įstaty-
mui, įvyko nemažai pasikeitimų, kurie leido lanksčiau, racionaliau 
ir operatyviau vykdyti viešuosius pirkimus. Atsirado prievolė sąskaitas 
faktūras pagal sudarytas sutartis teikti tik per E.Sąskaita sistemą.

Iš Viešosios įstaigos Centrinės perkančios organizacijos CPO. Lt 
katalogo šiemet prekių įsigyta už 494 122,17 Eur, didžiausią šio sumos 
dalį sudarė elektros energijos pirkimas – 473 000,00 Eur, likusi suma 
(14 927,49 Eur) buvo išleista kanceliarinėms prekėms, kompiuterinei 
įrangai ir įvairioms buities prekėms įsigyti. Perkant CPO.lt kataloge 
dėl tiekėjų konkurencijos prekių kainos dažnai yra mažesnės nei rinkos 
kainos, tačiau siūlomas prekių, paslaugų, asortimentas nėra didelis 
ir neatitinka VDA padalinių poreikio. Todėl naujame įstatyme numatyta 
galimybė ne viską pirkti iš CPO.Lt katalogo labai palengvino ir išplėtė 
pasirinkimo galimybes. 

2017 m. akademija įvykdė 4786 mažos vertės pirkimus, į šį skaičių 
įeina visi pirkimai, atlikti iki liepos 1 d., ir visi nepaviešinti po liepos 1 d. 
Prekių (2395 pirkimai) nupirkta už 495 906,7 Eur, paslaugų (2376 pir-
kimai) nupirkta už 754 142,12 Eur, darbų (15 pirkimų) nupirkta už 
58 619,92 Eur. Iš viso per 2017 m. atlikta mažos vertės pirkimų už 
1 308 668,74 Eur.

Nuo 2017 m. liepos 1 d. pasikeitus sutarčių viešinimo reikalavi-
mams, buvo paviešinta 12 sutarčių, kurių bendra vertė 537 804,07 Eur. 
Į šią sumą įeina ir elektros energijos pirkimo sutartis, ir 2017 m. 
pabaigoje įvykdyta gamtinių dujų pirkimo sutartis.
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Atlikdami pirkimo procedūras ir nustatydami laimėtojus, VDA 
pirkimo komisijų nariai ir pirkimų organizatoriai laikosi viešųjų pirkimų 
principų: lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, pro-
porcingumo ir skaidrumo. Tai jie patvirtina pasirašydami konfidencialu-
mo ir nešališkumo deklaracijas.

13.6. Eksploatacija 

Eksploatacijos skyriaus darbuotojai rūpinosi VDA priklausančių 
pastatų bei įrengimų priežiūra bei eksploatacija. Vykdė šildymo, venti-
liacijos sistemų, elektros, vandens tiekimo bei signalizacijos priežiūros 
darbus. Atliko baldų bei durų remonto darbus. Skyriaus darbuotojai 
palaikė patalpų švarą bei prižiūrėjo priskirtas teritorijas. Organizavo 
 medžiagų bei priemonių pirkimo konkursus. Skyrius organizavo pastatų 
bei įrengimų apžiūras, numatė privalomus atlikti patalpų remonto 
darbus. Patvirtinus kokius remonto darbus bus privalu atlikti, atsižvel-
giant į turimas lėšas, skyrius skelbė konkursus patalpų bei įrengimų 
remontui bei prižiūrėjo atliekamus darbus. Savo jėgomis atliko ventilia-
cijos remonto darbus, tvarkė šildymo bei vandens tiekimo sistemas, 
keitė šviestuvus bei elektros įrangą. Atlikti darbai: Maironio g. 3, Vilnius – 
stogo atskirų vietų remontas (iki 10 m2), apsauginio stogelio virš 
ventiliacijos įrengimas; Maironio g. 6, Vilnius – čerpių stogo remonto 
darbai, keramikos korpuso šildymo sistemos avarinės būklės likvida-
vimas, valgyklos salės sienų ir kolonų dalinis dažymas (152 m2); Malū-
nų g. 3, Vilnius – metalo dirbtuvių, suvirinimo cecho grindų betonavimas 
(54 m2); Malūnų g. 5, Vilnius – 402 auditorijos remontas; Latako g. 2, 
Vilnius, VDA bendrabutis – dušo patalpų lubų dažymas (22 m2), dušinės 
persirengimo patalpos grindų remontas (13 m2), šildymo vamzdynų 
remontas, kanalizacijos vamzdynų rūsyje keitimas, dujinio katilo 
remonto darbai, kiemo aikštelės grindinio remontas ir nuogrindos 
įrengimas, kieme esančios įgriuvos (duobės) išlyginimas ir trinkelių 
paklojimas; Nidos menininkų kolonija – 2a. terasos rekonstrukcijos darbai 
(149 m2); Galerija ,,Židinys“, Vilnius – I aukšto patalpų remonto darbai 
(272 m2), langų remonto darbai (80,7 m2).
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13.7. Socialinė rūpyba

Socialinės rūpybos skyrius 2017 m. sprendė Akademijos studen-
tų ir darbuotojų socialinius klausimus, apibrėžtus skyriaus nuostatuose: 
organizavo studentų praktiką, studentų ir darbuotojų vasaros poilsį, 
platino kelialapius į Mizarų praktikos ir poilsio bazę ir Panemunės pilį. 
Vasaros metu 96 studentai 1325 dienas atliko praktiką Mizarų praktikos 
ir poilsio bazėje ir Panemunes pilyje. Studentų praktikai kelialapiai išduoti 
nemokomai, kelialapių kaina 4320 eurų. 2017 m. Mizarų ir Panemunes 
pilies paslaugomis pasinaudojo 440 žmonių 2430 dienų neįskaitant 
ekskursijų lankytojų. Kelialapiai parduodami pagal nustatytus įkainius, 
pinigai pervesti į Akademijos sąskaitą.

Socialinės rūpybos skyrius kartu su valgyklos darbuotojais rūpinosi 
Akademijos studentų ir darbuotojų maitinimu, sprendė maisto kokybės 
ir asortimento klausimus.

Gerinant valgyklos sanitarinį lygį ir darbuotojų darbo sąlygas 2018 m. 
reikėtų skirti lėšų valgyklos ir bufeto patalpoms sutvarkyti, langus reno-
vuoti ir baldus įsigyti.

Kartu su studentų bendrabučio taryba ir bendrabučio vedėju atlikta 
nemažai darbo gerinant studentų gyvenimo sąlygas bendrabutyje. Jame 
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. 2017 m. bendrabučio 
vandentiekio, kanalizacijos ir kiemo remontui panaudota 8218 eurų, 
nupirkta skalbimo mašina, baldų, patalynės ir kitų reikalingų priemonių 
už 4000 eurų. 

Bendrabutyje gyveno 133 studentai, 6 vietos skirtos užsienio 
studentams. Mokslo metų pradžioje 30 studentų prašymai dėl gyvena-
mo ploto bendrabutyje nebuvo patenkinti, pagal susitarimą 15 studen-
tų buvo apgyvendinta kitų Aukštųjų mokyklų bendrabučiuose. Studen-
tai aprūpinami patalyne, naudojasi automatinėmis skalbimo ir skalbinių 
džiovinimo mašinomis, veikia suremontuoti dušai. Internetu gali 
naudotis visi bendrabutyje gyvenantys studentai. 
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Socialinės rūpybos skyrius organizavo finansinės ir tikslinės pagalbos 
teikimą neįgaliems studentams. Patvirtinti finansinės pagalbos teikimo 
nuostatai Akademijoje studijuojantiems neįgaliems studentams, kurių 
2017 m. studijavo 15. Jiems buvo išmokėta 9000 eurų išmokų specia-
liems poreikiams tenkinti. Studentams laiku į asmenines sąskaitas buvo 
pervedamos išmokos, kiekvieną semestrą gautos iš Neįgaliųjų departamen-
to. Tikslines išmokas po 152 eurus kiekvieną mėnesį neįgaliesiems studen-
tams mokėjo Valstybinis studijų fondas.

Kartu su katedromis ir kitais padaliniais skyrius organizavo 
Akademijos darbuotojų pagerbimą jų jubiliejų proga (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 dar-
buotojų vaikams, Senųjų metų palydos), dalyvavo rengiant kitus 
masinius renginius Akademijoje.

Darbuotojų ir studentų skatinimas ir rėmimas 2015–2017 metais 

 Eil. Nr.  Skatinimo ir rėmimo pavadinimas  2015 m.
Eur

2016 m.
Eur

2017 m.
Eur

 1 Materialinės pašalpos 270  960 960

 2 Vienkartinis priedas jubiliejaus proga 4050 2600 3150

 3 Gėlės 275 127 156

 4 Kalėdinė eglutė 744 725 694

 5 Laidojimo pašalpos 6185 4675 7600

 6 Vainikai 166 155 145

 Iš viso: 11 690 9242 12 705

Darbuotojų sauga ir sveikata
 Buvo pastoviai atliekamas darbas gerinant darbuotojų ir studentų 

saugą ir sveikatą. Atsakingais už darbuotojų ir studentų saugą ir sveika-
tą fakultetuose rektoriaus įsakymu paskirti dekanai, katedrose ir pada-
liniuose – katedrų ir padalinių vedėjai. VF atsakingu už studentų 
ir darbuotojų saugą ir sveikatą paskirtas dekanas doc. Č. Lukenskas. 
Atsakingi asmenys apmokyti ir atestuoti. Naujai paskirti padalinių 
vadovai, atsakingi už darbuotojų ir studentų saugą ir sveikatą, buvo 
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apmokyti ir atestuoti UAB Mokslinės firmos ,,Ergonominis saugumas“ 
kursuose.

Darbuotojai ir studentai darbo vietose buvo instruktuojami saugos 
ir sveikatos klausimais. Patvirtintos instrukcijos saugos ir sveikatos 
klausimais: 135 instrukcijos darbuotojams ir 38 – studentams, kurio-
mis gali naudotis padalinių vadovai darbo vietose. 2017 m. nelaimin-
gų atsitikimų darbe nebuvo užregistruota. 

Akademijoje patvirtintas sąrašas galimos profesinės rizikos sąlygomis 
dirbančių darbuotojų, kurie privalo periodiškai tikrintis sveikatą. 
Sudaryta sutartis su VŠĮ Centro poliklinikos Darbo medicinos klinika 
dėl Akademijos darbuotojų profilaktinio sveikatos tikrinimo. Paminklo-
tvarkos, Tekstilės, Grafinio dizaino katedrų, Sporto centro, Meno 
ir dizaino laboratorijos, Bibliotekos, Ūkio tarnybos ir kitu padalinių 
darbuotojai, dirbantys galimos profesinės rizikos sąlygomis, periodiš-
kai tikrina sveikatą. Tačiau Dizaino, Interjero dizaino, Architektūros, 
Skulptūros ir kitų katedrų darbuotojai, dėstytojai periodiškai sveikatos 
netikrina, katedrų vedėjai atsakingi už darbuotojų ir studentų saugą 
ir sveikatą katedrose reikiamai nesirūpina tais klausimais. Meno ir dizai-
no laboratorijose iš įvairių katedrų dirba virš 50 dėstytojų, kurių daugu-
ma nepasitikrinę sveikatą, nevykdo 2016-05-18 d. Rektoriaus įsakymą 
Nr. VĮU – 33 ,,Dėl privalomos sveikatos tikrinimo Akademijos dėstyto-
jams“. Pasitaikė nemažai faktų, kai katedrose formaliai pravedami 
periodiniai instruktažai darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. 

Vykdant 2010 m. gegužės 11d. Lietuvos Respublikos Darbuotojų 
saugos ir sveikatos įstatymą su papildymais ir pakeitimais aukštųjų 
mokyklų studentai privalo būti mokomi saugos ir sveikatos reikalavimų 
pagal įgyjamas profesijas ir kvalifikacijas. 

Meno ir dizaino laboratorijose sudarytos reikiamos sąlygos darbui 
studentams ir darbuotojams, teigiamai išspręstas studentų mokymas 
ir instruktavimas darbo saugos ir sveikatos klausimais. Studentai, dir-
bantys laboratorijose, aprūpinami apsauginėmis priemonėmis, dirban-
čius su mechanizmais pastoviai prižiūri specialistai praktiniam studentų 
mokymui. Pagal patvirtintas normas atskirų profesijų darbuotojai (prak-
tinio studentų mokymo specialistai, elektrikai, staliai, santechnikai, 
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kiemsargiai, valytojos ir kt.) aprūpinami asmeninėmis apsauginėmis 
priemonėmis.

Rūpinantis darbuotojų sveikata 2017 m. buvo suorganizuotas 
darbuotojų nemokamas skiepijimas nuo gripo, pasiskiepijo 52 žmones.

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 sudaryta 7 žmonių Civilinės saugos parengties 
ekstremalioms situacijoms valdymo grupė, kuriai vadovauja VDA 
rektorius prof. Audrius Klimas. 

Sudarytos civilinės saugos pajėgų grupės:
1. Įspėjimų ir ryšių grupė, grupės vadovė Ūkio tarnybos patalpų 

poskyrio vedėja V. Vainienė.
2. Radiacinės ir cheminės žvalgybos grupė, grupės vadovė Meno 

ir dizaino laboratorijos direktorė I. Jokimienė.
3. Gelbėjimo grupė – Keramikos katedra, grupės vadovė lektorė 

R. Justaitė-Gecevičienė;
4. Priešgaisrinės apsaugos grupė, grupės vadovas priešgaisrinės 

apsaugos specialistas A. Valskys.
5. Medicininės pagalbos grupė – Sporto centras, grupės vadovas 

centro vedėjas A. Grigas.
6. Evakuacijos grupė – Architektūros katedra, grupės vadovas kate-

dros vedėjas prof. M. Šaliamoras.
7. Viešosios tvarkos palaikymo grupė – grupės vadovas Vidaus audito 

tarnybos vadovas Virginijus Balandis.
8. Priedangų grandis – grandies vadovas Ūkio tarnybos eksploatacijos 

skyriaus vedėjas R. Rimantas.
Kiekvienais metais civilinės saugos pajėgų grupių sąstatas yra tikslina-

mas, o naujai įsidarbinusieji darbuotojai instruktuojami civilinės saugos 
klausimais.
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13.8. Mizarų praktikos ir poilsio bazė

Mizarų praktikos ir poilsio bazėje sudarytos sąlygos studentų prakti-
kai, studentų ir darbuotojų kūrybai ir poilsiui.

2017 m. VF Tekstilės, Tapybos ir Keramikos katedrų 34 studentai 
370 dienų atliko vasaros praktika. Kelialapiai skirti nemokomai. Studen-
tų praktikai Keramikos katedra Mizaruose įrengė laikiną krosnį keramiki-
nių dirbinių gamybai. Numatyta pastatyti naują krosnį keramikinių 
dirbinių degimui.

Mizarų praktikos ir poilsio bazes paslaugomis pasinaudojo 290 
žmonių, į Akademijos sąskaitą apmokėta virš 6000 eurų. Nemažai 
studentų ir darbuotojų vyksta į Mizarus ne tik poilsiui, bet ir kūrybai. 
Visi prašymai studentų praktikai, darbuotojų ir studentų kūrybai 
ir  poilsiui buvo patenkinti.
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PRIEDAI
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1 lentelė

Studentų skaičius pagal programas 2016–2017 m. m.
(įtraukiant esančius akademinėse atostogose ir laikinai pertraukusius 
studijas 2017 m. 12 mėn.)

I pakopa

Eil.
Nr. Programos pavadinimas
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1. Animacija 32 32

2. Architektūra 14 6 88 108

3. Dailės ir interjero restauravimas 27 27

4. Dailėtyra 50 50

5. Dizainas 14 20 53 87

6. Fotografija ir medijos menas 56 56

7. Grafika 63 63

8. Grafinis dizainas 42 29 67 138

9. Interjero dizainas 26 18        76 120

10. Keramika 20 20

11. Kostiumo dizainas 6 65 71

12. Kultūros vadyba ir kultūros politika 44 44

13. Metalo menas ir juvelyrika 46 46

14. Monumentalioji dailė 34 34

15. Scenografija 26 26

16. Skulptūra 7 12 25 44

17. Stiklas 9 9

18. Šiuolaikinis menas ir medijos 4 4

19. Taikomoji grafika 41 41

20. Taikomoji keramika 8 8

21. Taikomoji tekstilė 18 18

22. Tapyba 25 51 76

23. Tekstilė 11 11

24. Tekstilės menas ir dizainas 8 8

Iš viso: 204 57 84 796 1141
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Profesinės pedagoginės studijos

Eil.
Nr. Programos pavadinimas Vilniaus fakultetas Iš viso

1. Pedagoginės studijos 27 27

II pakopa

Eil.
Nr. Programos pavadinimas

Aukštųjų studijų fakultetas
Iš visoKauno 

skyrius
Klaipėdos 
skyrius

Vilniaus 
skyrius

1. Architektūra 8 8

2. Dailės ir interjero restauravimas 14 14

3. Dailės istorija ir teorija 24 24

4. Dizainas 10 12 22

5. Dizaino vadyba 2 2

6. Fotografija ir medijos menas 18 18

7. Grafika 9 9

8. Grafinis dizainas 10 10

9. Kostiumo dizainas 23 23

10. Kultūros vadyba ir kultūros 
politika 38 38

11. Monumentalioji dailė 13 13

12. Pastatų architektūra 19 19

13. Scenografija 9 9

14. Skulptūra 1 18 19

15. Stiklas 9 9

16. Taikomoji grafika 9 9

17. Taikomoji keramika 4 9 13

18. Taikomoji tekstilė 7 7

19. Tapyba 6 18 24

20. Tekstilė 6 6

21. Tekstilės menas ir dizainas 6 6

22. Vizualinis dizainas 9 9

23 Vizualiųjų komunikacijų dizainas 21 21

Iš viso: 64 9 259 332

III pakopa

Eil.
Nr. Aukštųjų studijų fakultetas Iš viso

1. Doktorantūra 13 13

2. Meno doktorantūra 33 33

Iš viso: 46
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Valstybinis 
kodas

Programos 
pavadinimas

Studijų  
forma

Suteikiama 
kvalifikacija

6121PX011 Animacija NL Menų bakalauras

6011PX001 Architektūra NL Menų magistras

6121PX048 Architektūra NL Menų bakalauras

6121PX012 Dailės ir interjero restauravimas NL Menų bakalauras, restauratoriaus 
kvalifikacija

6121NX009 Dailėtyra NL Humanitarinių mokslų bakalauras

6121PX013 Dizainas NL Menų bakalauras

6121PX014 Fotografija ir medijos menas NL Menų bakalauras

6121PX015 Grafika NL Menų bakalauras

6121PX016 Grafinis dizainas NL Menų bakalauras

6121PX017 Interjero dizainas NL Menų bakalauras

6121PX018 Keramika NL Menų bakalauras

6121PX019 Kostiumo dizainas NL Menų bakalauras

6123LX001 Kultūros vadyba ir kultūros politika NL Verslo vadybos bakalauras

6121PX020 Metalo menas ir juvelyrika NL Menų bakalauras

6121PX021 Monumentalioji dailė NL Menų bakalauras

6121PX022 Scenografija NL Menų bakalauras

6121PX023 Skulptūra NL Menų bakalauras

6121PX024 Stiklo menas ir dizainas NL Menų bakalauras

6121PX025 Taikomoji grafika NL Menų bakalauras

6121PX026 Taikomoji keramika NL Menų bakalauras

6121PX027 Taikomoji tekstilė NL Menų bakalauras

6121PX028 Tapyba NL Menų bakalauras

6121PX029 Tekstilės menas ir dizainas NL Menų bakalauras

6011PX002 Urbanistinė architektūra NL Menų magistras

2 lentelė

Studijų ir mokslo programų registre įregistruotos VDA pirmos 
pakopos ir vientisųjų studijų programos 2017 m.
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3 lentelė

Priėmimas į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas 2017 m. 
pagal programas

Studijų programos pavadinimas
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 Animacija (Vilniuje) 42 6 7.98 6.08 4 6.68 5.58

 Architektūra (Kaune) 40 3 6.71 5.39 5 5.15 4.64

 Architektūra (Vilniuje) 103 7 8.58 5.68 7 6.94 3.32

 Dailės ir interjero restauravimas 
(Vilniuje) 11 5 7.93 6.90 0 - -

 Dailėtyra (Vilniuje) 80 10 8.40 6.26 7 8.98 3.12

 Dizainas (Kaune) 34 6 7.58 4.33 1 3.31 3.31

 Dizainas (Telšiuose) 14 4 6.06 4.64 1 6.57 6.57

 Dizainas (Vilniuje) 55 14 8.82 5.11 2 5.53 5.39

 Fotografija ir medijos menas (Vilniuje) 80 14 8.94 5.87 7 5.69 3.97

 Grafika (Vilniuje) 83 12 10.28 8.27 1 7.77 7.77

 Grafinis dizainas (Kaune) 56 7 8.22 6.78 4 6.20 3.99

 Grafinis dizainas (Klaipėdoje) 48 7 8.23 5.77 2 6.99 4.18

 Grafinis dizainas (Vilniuje) 153 14 9.66 8.30 2 9.19 8.02

 Interjero dizainas (Kaune) 37 8 8.70 3.78 2 6.37 3.38

 Interjero dizainas (Klaipėdoje) 28 5 8.43 3.43 2 5.11 3.30

 Interjero dizainas (Vilniuje) 86 15 10.00 4.76 1 3.33 3.33

 Keramika (Vilniuje) 8 2 7.44 6.42 0 - -

 Kostiumo dizainas (aprangos ir mezgimo 
dizainas) (Telšiuose) 6 0  -  - 0 - -

 Kostiumo dizainas (Vilniuje) 45 16 9.62 6.51 3 5.75 3.61

 Kultūros vadyba ir kultūros politika 
(Vilniuje) 82 0     0    

 Metalo menas ir juvelyrika (Telšiuose) 9 5 8.42 6.57 1 5.77 5.77

 Monumentalioji dailė (Vilniuje) 32 9 9.50 7.73 0    

 Scenografijos (Vilniuje) 33 6 9.25 8.02 2 5.57 5.22

 Skulptūra (Kaune) 1 0  -  - 0 - -

 Skulptūra (Taikomoji skulptūra) 
(Telšiuose) 9 4 9.97 4.82 1 3.84 3.84

 Skulptūra (Vilniuje) 13 6 8.10 4.84 1 4.67 4.67

 Stiklas (Kaune) 8 4 7.94 6.98 1 6.53 6.53

 Taikomoji grafika (Kaune) 49 7 11.70 8.54 4 7.72 7.55

 Taikomoji keramika (Kaune) 4 0 -   - 0 - -
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Studijų programos pavadinimas
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 Taikomoji tekstilė (Kaune) 9 4 8.08 7.40 0 - -

 Tapyba (Kaune) 26 6 8.37 7.73 0 - -

 Tapyba (Vilniuje) 49 12 9.58 7.96 2 7.61 7.41

 Tekstilės menas ir dizainas (Vilniuje) 22 6 8.50 6.01 0 - -

 Urbanistinė architektūra (Klaipėdoje) 27 0  -  - 0 - -

 Iš viso: 1382 224

4 lentelė

Priėmimas į antrosios pakopos studijas 2017 m. pagal programas

Eil.
Nr. Programos pavadinimas Padavė prašymų Priimta

Įstojusiųjų konkursinis balas

Minimalus Maksimalus

1. Architektūra 11 3 16,54 16,98

2. Dailės interjero restauravimas 10 8 30,94 39,54

3. Dailės istorija ir teorija 15 13 22 30

4. Dizainas 8 6 33,1 39,44

5. Fotografija ir medijos menas 11 7 31,3 38

6. Grafika 8 4 33,07 39,48

7. Grafinis dizainas 5 5 35,82 39,18

8. Kostiumo dizainas 10 8 35,17 39,24

9. Kultūros vadyba ir kultūros 
politika 17 11 7,21 9,41

10. Monumentalioji dailė 9 7 32,6 37,14

11. Pastatų architektūra 15 5 18,29 18,89

12. Scenografija 6 5 34,66 38,71

13. Skulptūra 9 7 28 37,93

14. Stiklas 3 3 33,93 38,64

15. Taikomoji grafika 5 3 31,24 39,48

16. Taikomoji keramika 4 4 31,2 37,36

17. Taikomoji tekstilė 3 3 35,49 38,66

18. Tapyba 13 10 34,41 39,4

19. Tekstilės menas ir dizainas 10 6 31,33 39,86

20. Vizualinis dizainas 3 3 34,35 36,94

21. Vizualiųjų komunikacijų dizainas 10 9 37,23 39,48

Iš viso: 185 130
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5 lentelė

Studijų ir mokslo programų registre įregistruotos 
VDA antrosios pakopos programos 2017 m.

Valstybinis 
kodas Programos pavadinimas Studijų  

forma Suteikiama kvalifikacija

6211PX005 Architektūra NL Menų magistras

6211PX006 Dailės ir interjero restauravimas NL Menų magistras

6211NX005 Dailės istorija ir teorija NL Humanitarinių mokslų magistras

6281GX001 Dailės terapija NL Sveikatos mokslų magistras

6211PX007 Dizainas NL Menų magistras

621N20017 Dizaino vadyba NL Verslo vadybos magistras

6211PX008 Fotografija ir medijos menas NL Menų magistras

6211PX009 Grafika NL Menų magistras

6211PX010 Grafinis dizainas NL Menų magistras

6211PX011 Kostiumo dizainas NL Menų magistras

6213LX001 Kultūros vadyba ir kultūros politika NL Verslo vadybos magistras

6211PX012 Monumentalioji dailė NL Menų magistras

6211PX013 Pastatų architektūra NL Menų magistras

6211PX014 Scenografija NL Menų magistras

6211PX015 Skulptūra NL Menų magistras

6211PX016 Stiklo menas ir dizainas NL Menų magistras

6211PX017 Taikomoji grafika NL Menų magistras

6211PX018 Taikomoji keramika NL Menų magistras

6211PX019 Taikomoji tekstilė NL Menų magistras

6211PX020 Tapyba NL Menų magistras

6211PX021 Tekstilės menas ir dizainas NL Menų magistras

6211PX022 Vizualinis dizainas NL Menų magistras

6211PX023 Vizualiųjų komunikacijų dizainas NL Menų magistras
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6 lentelė

Studijų ir mokslo programų registre įregistruotos 
VDA profesinių studijų programos 2017 m.

Valstybinis kodas Programos pavadinimas Studijų  
forma Suteikiama kvalifikacija

6310MX002 Pedagoginės studijos NL Profesinė pedagogo kvalifikacija

Studijų ir mokslo programų registre įregistruotos 
VDA trečiosios studijų pakopos programos

Krypties 
kodas Programos pavadinimas Studijų  

forma Suteikiamas laipsnis

P01 Dailės krypties meno doktorantūra NL, I Meno daktaro laipsnis

P02 Dizaino krypties meno doktorantūra NL, I Meno daktaro laipsnis

03H Menotyros mokslo krypties doktorantūra NL Daktaro mokslinis laipsnis

7 lentelė

Priėmimas į profesines studijas 2017 m.

Studijų programos pavadinimas Paduota  
prašymų Priimta

Įstojusiųjų konkursiniai balai

maksimalus
balas

minimalus
balas

Pedagoginės studijos 23 12 9.92 6.08
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8 lentelė

VDA vardinių stipendijų gavėjai 2017 m.

Vardinė stipendija BA (VF) MA (VF) Iš viso:

Stipendija iš Carol Martin Gruodis atminimo švietimo fondo 1 1

Garbės profesoriaus Algimanto Švėgždos premija 1 1

Stipendija iš Ary Stillman fondo 1 1

Dalios ir Gintaro Gruodžių premija 1 1

A. ir A. Tamošaičių premija 1 1

Prof. Vytauto Jurkūno premija 1 1

Prezidento Antano Smetonos vardinė stipendija 2 2

Danutės ir Juozapo Budrikių premija 1 1 2

J. Vienožinskio premija 1 1

R. Kaminsko ir M. Kaminskienės premija 1 1

Vidmanto Martikonio 1 1

Dalios Bugailiškytės ir įmonės „Baltica“ premija 2 2

Tautos Fondo Elenos Urbaitytės vardo  stipendija 1 1 2

Vytauto Košubos vardo vienkartinė stipendija 1 1

Lietuvos dailininkų 
sąjungos premija 1 1

IŠ VISO 13 6 19

9 lentelė

Valstybinio studijų fondo suteiktos paskolos 
VDA studentams 2017 metais

2017 m pavasario semestre  
a) Gyvenimo išlaidoms  -  13 studentams
b) Studijų kainai apmokėti  - 14 studentų
c) Studijoms užsienyje – 1 studentas

2017 m. rudens semestre
a) Gyvenimo išlaidoms – 27 studentai
b) Studijų kainai apmokėti – 34 studentai.
c) Studijoms užsienyje - 0
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10 lentelė

Studijų kainos kompensavimas VDA studentams 2017 m.

Studijų kryptis Skirtų kompensacijų  
skaičius

Kompensacijomis 
pasinaudojusių 
studentų skaičius

K100 - Architektūra 5 5

N200 - Vadyba 3 2

U900 - Menotyra 2 2

W100 - Dailė 7 7

W200 - Dizainas 15 15

Iš viso aukštojoje mokykloje 32 31
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11 lentelė

VDA  absolventai (visų studijų pakopų) pagal fakultetus 
ir programas 2017 m.

I pakopa ir vientisosios studijos

Eil.  
Nr. Programos pavadinimas
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1 Animacija       5 5

2 Architektūra 9     34 43

3 Dailėtyra       14 14

4 Dizainas 4   2 19 25

5 Fotografija ir medijos menas       13 13

6 Grafika       15 15

7 Grafinis dizainas 9 5   12 26

8 Interjero dizainas   4   20 24

9 Keramika       2 2

10 Kostiumo dizainas     1 16 17

11 Kultūros vadyba ir kultūros politika       17 17

12 Metalo menas ir juvelyrika     13   13

13 Monumentalioji dailė       11 11

14 Scenografija       6 6

15 Skulptūra 3   3 7 13

16 Stiklas 1       1

17 Taikomoji grafika 10       10

18 Taikomoji keramika 2       2

19 Taikomoji tekstilė 4       4

20 Tapyba 8     8 16

21 Tekstilė       9 9

22 Urbanistinė architektūra         0

Iš viso 50 9 19 208 286
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II pakopos studijos

Eil. 
Nr. Programos pavadinimas

Aukštųjų studijų 
fakultetas
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1 Architektūra 3     3

2 Dailės ir interjero restauravimas     6 6

3 Dailės istorija ir teorija     6 6

4 Dizainas 2   6 8

5 Dizaino vadyba     5 5

6 Fotografija ir medijos menas     9 9

7 Grafika     7 7

8 Grafinis dizainas 4     4

9 Kostiumo dizainas     3 3

10 Kultūros vadyba ir kultūros politika     10 10

11 Monumentalioji dailė     11 11

12 Pastatų architektūra     2 2

13 Scenografija       0

14 Skulptūra 1   8 9

15 Taikomoji grafika 7     7

16 Taikomoji keramika     3 3

17 Taikomoji tekstilė 3     3

18 Tapyba 5   7 12

19 Tekstilė     4 4

20 Vizualinis dizainas   5   5

21 Vizualiųjų komunikacijų dizainas     7 7

Iš viso 25 5 94 124
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12 lentelė

Profesinės studijos

Eil.  
Nr. Programos pavadinimas Vilniaus 

fakultetas

1 Pedagoginės studijos 13

Trečios pakopos studijos

Eil. 
Nr. Programos pavadinimas Aukštųjų studijų 

fakultetas

1. Menotyros mokslo krypties doktorantūra 1

2. Dailės krypties meno doktorantūra 3

3. Dizaino krypties meno doktorantūra 4
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13 lentelė

Studentų tarptautinio judumo dinamika

STUDENTŲ JUDUMAS STUDIJOMS /PRAKTIKAI 
(Erasmus +, Nordplus) 2013 2014 2015 2016 2017

Išvyko pagal Erasmus + studijoms 48 59 59 49 66

Išvyko pagal Erasmus + programą studentų/absolventų 
praktikai 13 17 28 27 29

Išvyko pagal Nordplus (KUNO/Cirrus tinklai) programą 
studijoms 2 2 3 13 2

Išvyko pagal Nordplus (KUNO/Cirrus tinklai) programą 
praktikai 5 2 6 4 0

Išvyko studijoms pagal kitas programas/dvišales sutartis 3 4 0 2 2

IŠ VISO VDA studentų dalyvavusių ilgalaikiame judume 
studijoms/praktikai užsienyje (Erasmus+, Nordplus) 71 84 96 95 99

Atvyko pagal Erasmus + programą studijoms 49 33 43 55 54

Atvyko pagal Nordplus programą studijoms - - 1 1 -

Atvyko dalinėms studijoms pagal kitas programas/dvišales 
sutartis 3 1 - 1 3

Iš viso atvykusių užsienio studentų dalinėms studijoms VDA 
(Erasmus+/Nordplus) 52 35 45 57 57

               

14 lentelė

Erasmus+/ Nordplus akademinio judumo dinamika VDA 
2013–2017 m.

PERSONALO MOBILUMAS
(Erasmus +/Nordplus) 2013 2014 2015 2016 2017

Išvyko VDA darbuotojų pagal Erasmus + programą dėstyti/
mokymams 29 47 29 41 40

Išvyko pagal Nordplus programą 2 3 16 12 17

IŠ VISO išvykusių VDA darbuotojų (Erasmus+/Nordplus): 31 50 45 53 57

Atvyko užsienio universitetų darbuotojų pagal 
Erasmus + programą dėstyti/mokymams VDA 30 25 22 16 29

Atvyko pagal Nordplus programą į VDA 5 9 6 15 55

VISO atvykusių užsienio universitetų darbuotojų 
(Erasmus+/Nordplus) 55 49 53 61 84
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15 lentelė

Doktorantūros studentų kaita 2013–2017 m.

Metai
Priimta 
menotyros 
doktorantų

Priimta dailės 
krypties meno 
doktorantų

Priimta dizaino 
krypties meno 
doktorantų

Priimta meno 
licenciatų į 
ištęstines meno 
doktorantūros 
studijas

Baigė 
studijas 
(nurodytais 
metais)

Nutraukė 
studijas 
(nurodytais 
metais)

2013 4 3 2 2 3 -

2014 2 3 4 2 4 2

2015 2 4 4 1 5 -

2016 2 5 2 1 9 -

2017 3 5 2 - 8 1

16 lentelė

Doktorantūros absolventai

1. Akvilė Anglickaitė – dailės krypties meno daktarė.
2. Marius Bartkus – dizaino krypties meno daktaras.
3.Adomas Danusevičius – dailės krypties meno daktaras.
4. Deima Kristina Katinaitė-Zajančauskė – dizaino krypties meno daktarė.
5. Agnė Kuzmickaitė-Prūsaitienė – dizaino krypties meno daktarė.
6. Ieva Mazūraitė-Novickienė – humanitarinių mokslų menotyros krypties daktarė.
7. Rūta Mickienė – dizaino krypties meno daktarė.
8. Darius Žiūra – dailės krypties meno daktaras.
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17 lentelė

2017 m. apgintos disertacijos 

Nr. Studentas
Vardas, pavardė Darbo pavadinimas Darbo vadovas

1. Ieva Mazūraitė-Novickienė „Medijos sampratos kaitos problema 
sovietinėje Lietuvos fotografijoje“ doc. dr. Agnė Narušytė

2017 m. apginti meno projektai 

Nr. Studentas
Vardas, pavardė Darbo pavadinimas Darbo vadovas

1. Akvilė 
Anglickaitė

„Netikrumas šiuolaikinė-
je kultūroje. Fotografijos 
fenomenas“

Kūrybinės dalies vadovas prof. Alvydas Lukys; 
Tiriamosios dalies vadovė doc. dr. Agnė 
Narušytė.

2. Marius Bartkus
„Vizualinė metafora: 
generavimas ir taikymas 
praktikoje“

Kūrybinės dalies vadovas prof. Audrius Klimas; 
Tiriamosios dalies vadovė dr. Gintautė 
Žemaitytė.

3. Adomas 
Danusevičius

„Kamufliažinis 
vyriškumas ir kempiška-
sis blizgesys“

Kūrybinės dalies vadovas 
prof. Henrik Bjørn Andersen; 
Tiriamosios dalies vadovas 
prof. dr. Artūras Tereškinas.

4.
Deima Kristina 
Katinaitė- 
Zajančauskė

„Spalvos fenomeno 
samprata Bauhauzo 
mokyklos estetikoje ir 
meno praktikoje“

Kūrybinės dalies vadovas doc. Alvydas Šeibokas; 
Tiriamosios dalies vadovas 
prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas.

5.
Agnė 
Kuzmickaitė-
Prūsaitienė

„Kasdienybė kaip 
kūrybos inspiracija: 
dizainerio savirefleksija“

Kūrybinės dalies vadovė prof. Jolanta Talaikytė; 
Tiriamosios dalies vadovas 
doc. dr. Nerijus Milerius.

6. Rūta Mickienė

„Atviras vizualaus 
dizaino kūrinys: 
psichoemocinės 
saviugdos modelis“

Kūrybinės dalies vadovė prof. Aušra Lisauskienė; 
Tiriamosios dalies vadovė 
dr. Gintautė Žemaitytė.

7. Darius Žiūra
„SWIM, Monumentas 
utopijai, Gustoniai, 
metatekstas“

Kūrybinės dalies vadovas prof. Artūras Raila; 
Tiriamosios dalies vadovė 
doc. dr. Agnė Narušytė.
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18 lentelė

VDA tyrėjų publikacijos 2013–2017 m.

Publikacijos tipas 2013 2014 2015 2016 2017

Mokslo monografijos, mokslo studijos, sintezės 
mokslo darbai ar jų dalys 9 15 15 12 8

Mokslo straipsniai tarptautiniuose 
arba recenzuojamuose leidiniuose 50 50 49 62 47

Moksliniai šaltinio leidimai, vertimo leidimai, 
žodynai, žinynai, enciklopedijos (bio)bibliografijos 6 15 1 5 4

Mokslo sklaidos publikacijos, mokslo darbų recenzijos 68 83 69 39 28

Iš viso 133 163 134 118 87
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19 lentelė

VDA leidyklos 2017 m. leidiniai

Autorius Leidinio pavadinimas Leidinio 
tipas ISBN Tiražas

Sudarytoja 
dr. Gintautė Žemaitytė

Grafinis dizainas – ir 
šauklys, ir pilkasis 
kardinolas 

Straipsnių 
rinkinys ISSN 1392-0316 300

Sudarytoja 
dr. Lina Michelkevičė

Edukacija mene, menui 
per meną

Straipsnių 
rinkinys ISSN 1392-0316 300

Sudarytoja 
dr. Ramutė Rachlevičiūtė

Moteriškumo reprezenta-
cijos ir dailė

Straipsnių 
rinkinys ISSN 1392-0316 300

Sudarytojos: 
dr. Rasa Butvilaitė, 
Edita Povilaitytė

(At) koduota istorija 
architektūroje

Straipsnių 
rinkinys ISSN 1392-0316 300

Sudarytoja 
Tojana Račiūnaitė

Lukiškių Dievo Motina. 
Atvaizdo istorijos studija, 
stebuklų knyga ir jos 
vertimas 

Monogra-
fija 978-609-447-241-1 300

Vytautas 
Michelkevičius

Mapping Artistic 
Research. Towards 
Diagrammatic Knowing 

Monogra-
fija 978-609-447-270-1 400

Ilja Bereznickas Animacija: nuo idėjos iki 
ekrano

Mokymo 
priemonė 978-609-447-240-4 500

Akvilė Anglickaitė
Netikrumas šiuolaikinėje 
kultūroje: fotografijos 
fenomenas

Disertacija 978-609-447-244-2 50

Marius Bartkus
Vizualinė metafora: 
generavimas ir taikymas 
praktikoje

Disertacija 978-609-447-269-5 50

Adomas Danusevičius Kamufliažinis vyriškumas 
ir kempiškasis blizgesys Disertacija 978-609-447-234-3 50

Agnė Kuzmickaitė- 
Prūsaitienė

Kasdienybė kaip kūrybos 
inspiracija: dizainerio 
savirefleksija

Disertacija 978-609-447-242-8 50

Ieva Mazūraitė- 
Novickienė

Medijos sampratos kaitos 
problema sovietinėje 
Lietuvos fotografijoje : 
daktaro disertacija

Disertacija 978-609-447-243-5 50

Rūta Mickienė
Atviras vizualaus dizaino 
kūrinys: psichoemocinės 
saviugdos modelis

Disertacija 978-609-447-233-6 50

Darius Žiūra
Swim, monumentas 
utopijai, gustoniai, 
metatekstas

Disertacija 978-609-447-237-4 50

Sudarytojas 
Vidmantas Jankauskas

Kupiškėnų enciklopedija 
(R–Ž)
T. 3

Enciklope-
dija 978-609-447-268-8 1000



282

Autorius Leidinio pavadinimas Leidinio 
tipas ISBN Tiražas

Sudarytoja, tekstų autorė 
dr. Miglė Lebednykaitė

Seserų Glemžaičių 
rinkinys Kupiškio 
etnografijos muziejuje: 
tradiciniai lietuviški 
drabužiai ir jų priedai. 
XIX a. – XX a. I pusė 

Katalogas 978-609-812-806-2 500

Sudarytojas Vidas Poškus Meilė. Geriausi. Meno 
celės 2017 Katalogas ISSN 2538-7693 300

Sudarytojai: 
Dalia Rudokienė, 
Jūras Balkevičius

VDA Architektūros 
katedros absolventai 2017 Katalogas ISSN 2538-7405 150

Sudarytojas 
Česlovas Lukenskas

Mūsų pirmakursiai / Our 
first year students Katalogas 978-609-447-257-2 50

Sudarytojas 
Vytautas Michelkevičius

Darbalaukis. Worktop. 
Desktop. Showtop Katalogas - 150

Ugnė Balčiūnaitė So far so good Leporello 978-609-447-247-3 200

Elzė Grigonytė The tale of two boots Leporello 978-609-447-248-0 200

Austėja Dzikaraitė Stories we live with Leporello 978-609-447-252-7 200

Simona Jurčiukonytė Neighbours Leporello 978-609-447-253-4 200

Justė Kamaitytė Yellow meadow Leporello 978-609-447-249-7 200

Toma Kanytė The blind man and the 
turtle Leporello 978-609-447-254-1 200

Iveta Kirstukaitė The mission of life Leporello 978-609-447-258-9 200

Ignas Krakys Dream Leporello 978-609-447-263-3 200

Austė Lembergaitė Steeped in Leporello 978-609-447-259-6 200

Laima Matuzonytė The man with table legs Leporello 978-609-447-250-3 200

Diana Molytė 8 worlds Leporello 978-609-447-255-8 200

Kristina Moriakinaitė Special exhibition of 
egosaurus Leporello 978-609-447-264-0 200

Marija Puškovaitė I want to play Leporello 978-609-447-260-2 200

Vykintas Sniečkus Just 2 guys Leporello 978-609-447-265-7 200

Beatričė Stanaitytė I will fix everything Leporello 978-609-447-261-9 200

Ieva Stankutė Key Leporello 978-609-447-266-4 200

Ieva Trinkūnaitė True friendship Leporello 978-609-447-251-0 200

Motiejus Vaura Sour makes funny Leporello 978-609-447-262-6 200

Marija Velikytė Cloud watching Leporello 978-609-447-267-1 200

Dainora Vingytė The chair factory Leporello 978-609-447-256-5 200

Giedrė Darškutė Atgaivinti apleistas 
sakralias Vilniaus erdves Katalogas - 100

Sudarytojas 
Marius Iršėnas

Panemunės pilis: įdomusis 
paveldas Vadovas 978-609-447-232-9 100

Pranas Jonas Žilinkas Kupiškėnai – Patagonijos 
kolonistai Atsimini-

mai 978-609-477-239-8 150
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Autorius Leidinio pavadinimas Leidinio 
tipas ISBN Tiražas

Vytautas Brėdikis Trečioji knyga: tarp fizikos 
ir metafizikos 

Atsimini-
mai 978-609-447-2459 300

Prof. E. G. Bogdanienė, 
doc. R. Kučinskas, 
M. Šimanėlienė

Studento atmintinė Atmintinė - 400

Sudarytoja 
Laima Spelskienė

VDA metinės veiklos 
ataskaita. 2016 Ataskaita - 200

Sudarytoja 
Laima Spelskienė

Pagrindiniai Vilniaus 
dailės akademijos 
dokumentai

Dokumen-
tų rinkinys - 50

Sudarytojai: 
Rūta Janonienė, 
Dainius Labeckis

Sodai: tradicijos, 
įvaizdžiai, simboliai 
Lietuvos kultūroje

Konferen-
cijos tezės 978-609-447-236-7 150

Sudarytojas 
Česlovas Lukenskas

Vilniaus dailės akademijos 
2018 m. kalendorius 

Kalendo-
rius - 300

Mečislovas Sakalauskas
Mečislovas Sakalauskas. 
Vilnius: 2018 m. 
kalendorius

Kalendo-
rius - 220
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VDA leidyklos 2017 m. vykdyti projektai

Lietuvos kultūros taryba

Projekto pavadinimas Sutarties Nr. Suma, Eur

Abdonas Korzonas – pirmasis Vilniaus vaizdų fotografas. 
Gyvenimas ir nuotraukos S/FOT-3(6.14)/2017 9000,00

Gilda Williams. Kaip rašyti apie šiuolaikinį meną S/HUM-15(6.49)/2017 4300,00

Konstantinas Bogdanas j. Šviesioji nesėkmės pusė S/DAI-17(6.13)/2017 4000,00

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Suvenyrinio ženklo „Vienas greimas“ sukūrimas 
ir pagaminimas ISA 17/20 3140,00

Lietuvos mokslo taryba

Acta Academiae Artium Vilnensis LIP-070/2016 19085,00

Kitų institucijų finansuoti projektai

Algimantas Mačiulis „Vytautas Jurgis Dičius. 
Architekto žvilgsniu“

Lietuvos architektų 
rūmai, LAR/P17-03 2400,00

Abdonas Korzonas – pirmasis Vilniaus vaizdų fotografas. 
Gyvenimas ir nuotraukos

Lenkijos institutas 
Vilniuje, IP-27/17 500,00

Kupiškėnų enciklopedijos III tomas
Kupiškio rajono 
savivaldybės 
administracija, B5-443

800,00

Istorijos ir kultūros almanachas „Kupiškis. 2016“
Kupiškio rajono 
savivaldybės 
administracija

280,00

Kupiškėnai – Patagonijos kolonistai
UAB „Brolis 
semiconductors“, 
P-20170821

150,00

Kupiškėnai – Patagonijos kolonistai UAB „Brolis timber“, 
20170811-1 150,00

Mažeikių istorinė fotografija XIX a. pab. –1940 m. Mažeikių muziejus
2017 09 18,  VS-159 6000,00
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20 lentelė

VDA Meno ir mokslo projektų fondo finansuotos paraiškos

Eil
Nr Vardas, pavardė Padalinys Veiklos aprašymas

Skiriama 
suma
Eur

1 Rasa Antanavičiūtė
Nidos meno 
kolonija, vykd. 
direktorė

Disertacijos “Politinės galios 
simboliai Vilniaus viešojoje erdvėje 
1895–1953 metais” pagrindu 
monografijos leidyba (gautas 
dalinis Lietuvos kultūros tarybos 
finansavimas)

900

2 Žygimantas Augustinas Piešimo katedra, 
docentas

Personalinėms ekspozicijoms, 
remiamoms Lietuvos kultūros 
tarybos, instaliuoti Pekine, Milane 
ir Klaipėdos parodų rūmuose

855

3 Adomas Butrimas

VDA Dailėtyros 
institutas,
profesorius

Knygos „Biržulis. Medžiotojai, 
žvejai ir senieji žemdirbiai X–II 
tūkstantmetyje pr. Kr. I tomas. 
Paminklų raida“ (apie 400 p.) 
trūkstamoms parengimo ir leidybos 
išlaidoms padengti (monografija 
2016 m. turėjo Lietuvos mokslo ir 
Lietuvos kultūros tarybų paramą)

900

4 Agnė Dautartaitė- 
Krutulė

Grafikos katedra, 
lektorė

„6 pt“ – tarptautinės knygos 
dizaino konferencijos ir parodos 
organizavimas

900

5 Tomas J. Daunora Keramikos 
kūrybinis centras

KKC projektų „Meno saitai“ 
 (Benchmarks of Art) pristatymas 
Diuseldorfe ir „VDA/Lauko ekspo“ 
Leipzige, Vokietija 

780

6 Rūta Janonienė
VDA Dailėtyros 
instituto vyriausioji 
mokslo darbuotoja

Mokslinei konferencijai „Sodai: 
tradicijos, įvaizdžiai, simboliai 
Lietuvos kultūroje“ ir tezėms 
parengti

900

7 Giedrė Kriaučionytė VDA KF Tekstilės 
katedra

VDA KF Tekstilės katedros paroda 
TEXTILE ART BERLIN meno 
mugėje

780

8 Miglė Lebednykaitė VF Tekstilės 
katedra, docentė

Meno projekto „Suktinis“ 
pristatymas 7-oje Tarptautinėje 
Pekino meno bienalėje Kinijoje

560

9 Aušra Lisauskienė VF Grafinio 
dizaino katedra 

Tarptautinis tęstinis projektas 
„Keliaujančios raidės 2015“ 900

10 Viktoras Liutkus Tapybos katedra, 
lektorius

Algimanto Jono Švėgždos 
(1941–1996) rašytinio palikimo 
sutvarkymas ir parengimas spaudai

630

11 Vytautas Michelkevičius
Fotografijos ir 
medijos meno 
katedra

Monografijos „Meninio tyrimo 
suvesti“ leidyba anglų kalba 900
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Eil
Nr Vardas, pavardė Padalinys Veiklos aprašymas

Skiriama 
suma
Eur

12 Laima Oržekauskienė Kauno fakultetas, 
profesorė

Vykti, dalyvauti ir pristatyti 
kūrybinį projektą – 13 darbų ciklą 
Dedikacija Tėvui. Vilniaus m. 
ligoninė palata Nr. 1 – tarptautinė-
je tekstilės bienalėje Rijwijk, 
Olandija

450

13 Laura Pavilonytė-
Ežerskienė

Tekstilės katedra, 
docentė, katedros 
vedėja

Meno projekto Suktinis pristaty-
mas 7-oje Tarptautinėje Pekino 
meno bienalėje Kinijoje

560

14 Jūratė Petruškevičienė VDA KF 
Tekstilės katedra

Personalinė paroda Iš vandens, 
paskaita apie Lietuvos (Kauno) 
tekstilės meną muziejų naktų 
laikotarpiu galerijoje X Bratislavo-
je, Slovakijoje

900

15 Vidas Poškus VDA muziejaus 
direktorius

Parodų projektas „Gdanskas 
Vilniuje, Vilnius Gdanske“ 900

16 Tojana Račiūnaitė Dailėtyros 
institutas

Kolektyvinės monografijos Tapybos 
istorija ir teologija: Švč. Mergelės 
Marijos atvaizdų Vilniaus 
arkivyskupijos bažnyčiose 
restauravimas ir tyrimai rengimas 
(remiama Lietuvos mokslo 
tarybos)

780

17 Paulius Rainys

Stiklo katedra, 
lektorius 
- koordinatorius

Dalyvavimas tarptautinėje 
konkursinėje parodoje „Young 
Glass“ Ebeltoft. Danija. Būtų 
didžiulė vertė plėsti savo kaip 
kūrėjo akiratį. Esu vienintelis 
pakviestas dalyvauti šiame 
renginyje iš trijų Baltijos šalių

780

18 Ieva Skauronė
VDA Tarptautinių 
ryšių skyriaus 
vedėja

Vilniaus ir Gdansko dailės 
akademijų paroda-projektas 
„Gdanskas Vilniuje, Vilnius 
Gdanske“ – katalogo leidyba

900

19 Laima Spelskienė VDA administracija

Lietuvos mokslo ir Lietuvos 
kultūros tarybų remtos monografi-
jos „A. Butrimas. Biržulis. 
Medžiotojai, žvejai ir senieji 
žemdirbiai X–II tūkstantmetyje pr. 
Kr. I tomas. Paminklų raida“ (apie 
400 p.) moksliniam aparatui 
parengti (rodyklės, literatūros, 
iliustracijų sąrašai) ir techniniam 
redagavimui

900

20 Reda Šatūnienė Kauno fakultetas, 
lektorė

Pranešimo skaitymas tarptautinia-
me SIEF congrese „Ways of 
Dwelling: Crisis - Craft – Creativi-
ty“, Germany

500
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Eil
Nr Vardas, pavardė Padalinys Veiklos aprašymas

Skiriama 
suma
Eur

21 Eglė Šinkūnaitė
VDA muziejus, 
 fondų saugotoja

Parodos „Gdanskas Vilniuje, 
Vilnius Gdanske“ katalogo 
rengimas 515

22 Julijonas Urbonas Administracija
prorektorius

Dalyvavimo tarptautinėse parodose 
Holono dizaino muziejuje, Izraelyje 
ir Bulgarijos Humoro ir satyros 
muziejuje logistikos išlaidoms 
padengti

810

Iš viso: 17 000
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21 lentelė

Mokslo renginiai 2017 m. 

Renginio tipas Pavadinimas Organizatoriai Data, vieta 

Diskusija „Kūniškumo tapatumas 
šiandieninėje kultūroje“ VDA Dailėtyros institutas

2017 02 25, 
„Vilniaus knygų 
mugė“, Litexpo 
parodų rūmai, Vilnius 

Mokslinė 
konferencija

„Dailės terapija ir Muzikos 
terapija – nauja kalba“

VDA Kauno fakultetas, 
Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas,
Vilniaus universitetas,
Lietuvos muzikos ir teatro 
akademija 

2017 03 24. 
VDA Kauno fakulteto 
biblioteka

Mokslinė 
konferencija

„Sodai: tradicijos, įvaizdžiai, 
simboliai Lietuvos 
kultūroje“

VDA Dailėtyros institutas, 
VU Botanikos sodas

2017 05 11-12, 
VDA Dailėtyros 
institutas, 
VU Botanikos sodas

Laboratorija–
stovykla

„Eko–robotika, biopolitika 
ir kūrybinė praktika“

VDA, Allenheads 
Contemporary Arts (ACA) 
ir Institutio media

2017 09 01-10, 
Nidos meno kolonija

Konferencija
„Mažųjų miestų ir miestelių 
kultūros paveldo apsaugos 
klausimai“

VDA Paminklotvarkos 
katedra,
LR Restauratorių sąjunga,
ICOMOS Lietuvos 
nacionalinis komitetas,
Trakų istorijos muziejus

2017 10 19, 
Trakų salos pilis

Tarptautinė 
mokslinė 
konferencija

„Vizualinės kūrybos 
fenomenas ir sveikata“

VDA Kauno fakultetas, 
Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas

2017 11 23-24, 
Viešbutis Europa 
Royale, Kaunas
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22  lentelė

VDA padalinių, projektų ir kt. lėšos dokumentams įsigyti

VDA padalinių, vykdomų projektų, 
fizinių juridinių asmenų paramos lėšos leidinių įsigijimui 

Skirta lėšų 
(Eur)

Telšių fakulteto nuosavos lėšos 209,89

Klaipėdos fakulteto nuosavos lėšos 529,09

VDA leidyklos privalomi leidiniai  2 172,39

Fizinių, juridinių asmenų parama 3 779,97

Leidiniai gauti mainais/nemokami iš kitų institucijų 421,68

LTB ir LNB bibliotekų perdavimai 1 041,88

Iš viso: 8 154,90

23 lentelė

VDA bibliotekos išlaidos (visos lėšos) informacijos ištekliams 
ir automatizacijai

 Išlaidos Vilnius Klaipėda Kaunas Telšiai Viso (Eur)

Tradiciniams informacijos ištekliams 
(knygoms) 13 498,67 520,40 2 534,05 2 069,30 18 622,42

Periodikos prenumeratai 5 938,76 1 450,90 894,00 1 121,80 9 405,46

Elektroniniams informacijos ištekliams - - - - 5 608,34

Automatizacijai: kompiuterinei 
programinei įrangai, jos palaikymui 
ir kt.

878,66 - 1 415,00 - 2 293,66

Iš viso: 20 316,09 1971,80 4 843,05 3 191,10 35 929,88
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24 lentelė

VDA bibliotekos informacijos ištekliai 2011–2017 m.

Metai Tradiciniai dokumentai (vnt.)

Tradicinių 
dokumentų 
nauji 
 pavadinimai

Elektroniniai 
informacijos 
ištekliai 
(duomenų bazės)

Naujai prenumeruotos 
el. duomenų bazės

2011 2 919 1 752 15 1 (Taylor and Francis

2012 5 210 (2 804 Oslo dovana) 3 058 14 0

2013 3 374 2 691 16 1 (VGTU el. knygos)

2014 3 874 1 581 18 0

2015 3 603 1 597 19
2 (Naxos Muzic Library; 
Credo Online Reference 
Service)

2016 2 610 1 331 17 1 (Art and Architecture 
Complete)

2017 4 650 (iš jų 2 511 LNB 
ir LTB bibliotekų perdavimai) 3 877 17

1 (JSTOR Arts & 
Sciences III-IV 
kolekcijos)

25 lentelė 

Bibliotekos vartotojų aptarnavimo rodikliai 2012–2017 m.

2017 2016 2015 2014 2013 2012

Lankytojai (iš viso) 31 013 34 203 38 959 38 414 32 082 31 771

Lankytojai studentai 28 532 31 460 36 257 35 544 29 188 28 906

Leidinių išdavimas  
atviruose fonduose 43 473 51 013 56 012 67 047 46 808 53 866

Leidinių išdavimas į namus 13 362 12 574 14 671 15 734 15 143 15 964

Leidinių išdavimas (iš viso) 56 835 63 587 70 683 82781 61 951 69 830
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26 lentelė     
                                     

Panemunės pilies lankymas  2015–2017 m. 

Eil
Nr
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Pilies praktikų bazės apgyvendinimas
(Vytėnų g.53, Pilies 1 km., Jurbarko rajonas)

Data Užsakovai Žmonių 
skaičius

Naktų 
skaičius

Nakvynių 
skaičius

Mokamos 
nakvynės 
kaina €

Suma
€

04-08 Viešbučio svečiai 8 1 8 10 80 

05-25–06-09 VDA studentai 17 15 255 - -

06-10 Viešbučio svečiai 6 1 6 10 60 

06-13–22 VDA studentai 16 9 144 - -

06-14–23 J. Vaitiekūnas, parodos 
rengėjas, VDA 1 9 9 - -

06-18–22 VDA  Parodos rengėjas 1 4 4 - -

06-23 VDA paroda. Meno kritikas. 1 1 1 - -

06-23–07-02 VDA studentai 15 9 135 - -

07-14 VDA dėstytojai 3 1 3 3 9 

07-15 Viešbučio svečiai 7 1 7 10 70 

07-29–30 Viešbučio svečiai 13 2 26 10–8 234 

07-22 Viešbučio svečiai 9 1 9 10 90 

08-05 Studentai 2 1 2 5 10 

08-07–09 VDA darbuotojai 2 3 6 - -

08-16–20 VDA studentai 3 4 12 3–5 42 

08-16–09-15 VDA studentai 14 30 420 - -

09-19–29 Projekto dalyviai 17 10 170 - -

10-07 VDA choras 20 1 20 - -

11-05–09 J. Vaitiekūnas 1 4 4 - -

Iš viso: 148 žm. 106 1233 595 
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Panemunės pilies lankymas (2017-01-01 – 2017-12-31)

Eil. 
Nr.

  Parduota bilietų 
  ( lankytojų sk.) vnt.

Bilieto, 
paslaugos kaina

Gauta 
suma € Pastabos

1. Bilietai. 15 675 2€ 31 350 

2. 10 526 1€ 10 526 

3. Iš viso parduota  bilietų: 26 201 41 876 Grynais: 39 486 €
Pavedimu: 2 390€

4. Kiemo lankytojai:
5 712 žm. Registracija knygoje

5.
Iš viso lankytojų;
      31 913  žm.                         
   

6. Paslaugos. Iš viso: Gido p. :
6€, 9€, 12€.
Fotogr. eksp: 3€

 4 490 
Grynais:    3146 €
Pavedimu:    1344 €
Fotosesija: 15€ - 30€

7. Edukacinė - pramoginė veikla 
„Lobio paieška“

2€ (vaikams),
4€ (suaug.).

Pravesti 44 užsiėmimai
(grupės vidurkis 23 žm,)

8.
Teatralizuota ekskursija 
su spektakliu „Šiokiadienis 
tuometėje pilyje“

18 pasirodymų

9. Iš viso už bilietus
ir paslaugas gauta: 46 366 € Grynais : 42 632 €

Pavedimu : 3 734 €

10. Už leidinius (skyrius B) gauta: 1 736.04 €

11. Už suvenyrus (skyrius A) gauta: 389,20 € Iš viso už leidinius
gauta: 2125.24 €

12. Iš viso nuo 2016– 12- 31
iki 2017 – 12 – 31 gauta pajamų: 48 491,24 € Grynais : 44757,24 €

Pavedimu : 3 734 €



294

Panemunės pilyje parduoti leidiniai (2015-01-01 – 2015-12-31)

Eil.Nr. Leidinio pavadinimas Kiekis Kaina € Suma €

1. Knygos: Panemunės istorija. Vadovas 139 4,75 555,75

2. Panemunės pilis. 136 1,6 307,2

3. Lietuvos Vytis 37 9,5 351,5

4. Lietuva 1009 – 2009 m. 22 15,8 395

5. Kryžiaus kelias Lietuvoje 1 9,5 0

6. Baltų menas ( lenkų kalba) 4 2,2 8,8

7. Baltų menas  (latvių kalba ) 1 2,2 2,2

8. Baltų menas (anglų kalba) 0 2,2 0

9. Šventas Kazimieras ( lenkų kalba) 0 0 0

10. J. Glemža „...paveldo arch. Interjerai 9 18,9 170,1

11. Galkus. Plakato istorija 3 32,7 98,1

12. Pavedimu: Vadovas
Panemunės pilis

3
68

4,75 
1,6 

14,25 
108,8
123,05

Iš viso už knygas: 2011,7

1. Suvenyrai.DVD Lietuva 20 3,5 70

2. DVD  Pažaislis 2 3,5 7

3. DVD Baltų menas 5 3,5 17,5

4. DVD Tytuvėnai 1 3,5 3,5

5. Medalis 65 6 390

6. Atvirutės 408 0,3 122,4

Iš viso už suvenyrus: 610,4

Iš viso už leidinius: 2622,1
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27 lentelė

Parodos VDA galerijose

Eil. 
Nr. Paroda Data

Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerija „Židinys“

1. Anastazijos Tamošaitienės gobelenų paroda 01 09 – 04 15

2. Vilniaus miesto technologijų mokytojų ir mokinių darbų paroda 
„ETNO DIZAINAS“ 04 19 – 04 28

3. ARS VIA meno ir kolekcinių vertybių paroda-aukcionas 05 03 – 05 05

4. Audimo kursų paroda „Dovana sau ir artimiesiems“ 06 07 – 08 11

5. Vilma Marė (JAV): aprangos kolekcija „Saugos ženklai“ 
instaliacija „Sutarties menė“ 06 16 – 08 15

6. URTĖS klubo skiautinių paroda 08 17 – 09 16

7. ARS VIA meno ir kolekcinių vertybių paroda-aukcionas 09 19 – 09 21

8. Dainius Labutis foto paroda „Sluoksniai plius“ 09 27 – 11 11

9. ARS VIA meno ir kolekcinių vertybių paroda-aukcionas 12 05 – 12 07

10. Šiaudinukų paroda „Kalėdų belaukiant“ 12 08 – 12 31

„Akademija“

1. Linas Giedrimas „Šviesa tyloje”. Pastelės, medžio drožiniai 2016 12 23 
– 2017 01 07

2. Naujas Estijos kultūrinis plakatas. Parodos kuratorius Marko Kekishev 
(Estija)

01 10 – 01 21

3. Deima Katinaitė „Preliudai Čiurlioniui”. 
Paroda – Menų daktaro laipsniui gintis skirtas renginys 01 27 – 02 07

4.

„Dizaino procesai”.  Parodos kuratorius. Juozas Brunza. Parodos dalyviai: 
Rokas Aleliūnas, Kotryna Butautytė, Eglė Dimaitytė, Veronika Guželytė, 
Kristina Hinicaitė, Austėja Platukytė, Eglė Skačkauskaitė, Austėja Šeputė, 
Rūta Vileikytė Kristina Zakaraitė

02 06 – 02 18

5. Eglės Gandos Bogdanienės ir Jolantos Vazalinskienės ekspermentinės 
mados ir aksesuarų kolekcija „Lengvai 2” 02 21 – 03 04

6.

VDA keramikos katedros studentų paroda „Pasisavinta”. 
Parodos kuratorė Rasa Justaitė Gecevičienė. Parodos dalyviai: 
Lukas Šilinskas, Aistė Kalvelytė, Rūta Palaimaitė, Milda Valantiejūtė, 
Brigita Rimkutė, Miglė Mačiulytė, Uršulė Baužaitė, Stefanija Paukštytė, 
Gintarė Miškinytė, Martynas Margevičius

03 06 – 03 18

7. Brigite Glavlind (Danija) ir Giedriaus Jonaičio paroda „Release” 
(Išlaisvinti) 

03 06 – 03 18

8. Kipro Černiausko tapytų portretų paroda „Portretai nežiniai nugalėti” 03 20 – 04 01

9. Naujo Dr. Žygimanto Augustino meno tyrimo projekto pristatymas 
„IN 550” 03 20 – 04 01

10.

Litografijos dirbtuvės su Martinu Gredleriu (Austrija)
„Monomedial”. Parodos koordinatorė Jolanta Mikulskytė. 
Parodos dalyviai: Martin Gredler, Jolanta Mikulskytė, Justinas Šukaitis, 
Justė Kamaitytė, Kristina Striogaitė, Viktorija Ošikaitė, Gintarė Počiūraitė

04 03 – 04 15
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Eil. 
Nr. Paroda Data

11. Rimvydo Mulevičiaus piešinių ir Jono Arčikausko keramikos paroda 
„Intimus” 04 19 – 04 29

12. Onos Grigaitės keramikos objektų paroda „Paaukota?”. 
Parodos kuratorė Elona Lubytė 05 02 – 05 20

13. BA diplominių darbų gynimai. Tapybos, fotografijos ir medijų meno, 
tekstilės studentų darbų gynimai

05 22 – 06 02

14. MA diplominių darbų gynimai. Monumentaliosios dailės, tapybos, 
skulptūros, tekstilės studentų darbų gynimai

06 05 – 06 16

15.
Bendras Eglės Gandos Bogdanienės ir Laisvydės Šalčiūtės projektas 
VDA galerijos “Akademija” stende ArtVilnius’17. 
Kuratorė Ramutė Rachlevičiūtė

06 08 – 06 12

16.
Rugilė Gumuliauskaitė ir Laura Motiejūnaitė Tekstilė ir juvelyrika. 
Magistro baigiamųjų darbų ekspozicija dalyvaujanti „Kultūros nakties” 
programoje ir “Meno Celių” programoje

06 16, 06 23

17. Sigitos Ūlos Gečaitės abstrakčios tapybos paroda „Ashta” 06 27 – 07 13

18. Martyno Pekarsko tapybos paroda „Mėlynas kambarys” 09 04 – 09 16

19. Ievos Tarejevos tapybos paroda „Sintetinis organiškumas” 09 04 – 09 16

20.

Tarptautinis projektas „SKIN NAHK ODA“, kurį nuo 2016 m. vykdo 
Cork universiteto menų fakulteto, Tartu menų koledžas ir Vilniaus dailės 
akademijos tekstilės specialybės bakalauro ir magistrantūros pakopų 
studentai ir dėstytojai. Dalyviai: Marta Tuulberg, Merje Niinepuu, Sadhbh 
Gaston, Annika Kiidron, Lukas Tomaševičius, Austė Guogaitė, Sarah 
Gabriel, Indrė Liškauskaitė, Mariann Kalder, Mariisa Põld, Oisín Burke, 
Kim Crowley, Severija Teresė Žukauskytė, Bernadette Tuite, Darragh 
Fennelly, Jordan Lynch, Sanna Kontunen, Anita Trink, Lucy Hyland, 
Toma Kisieliūtė, Connie McKenna, Laurie Casey, Lijana Skrickaitė, 
Edaein Samuels, Maarja Linsi, Helen O’Shea, Lan Anh Nguyen, Getter 
Tamme, Eva Junga, Kristiina Feldnmann, Laura McAuliffe, Aileen Farnan, 
Madeleine Dunne, Charity Ewamiekhobore, Liisa Kanemägi, 
Kerli Kurikka

09 18 – 09 30

21.

Vestminsterio universiteto Londone Fotografijos programos 
Magistrų paroda „NEW STORIES”. 
Parodos kuratoriai: Prof. D. Bate ir Prof. A. Lukys. 
Parodos dalyviai: Olga Bortkevich, Jorge Luis Dieguez, Pippa Healy, 
Letitia Kamayi, Reka Komoli, Jennifer Lei Wong, Katie Longley, 
Anthony Prévost, Blerim Racaj, Catherine Sanderson, Yu Huang

10 03 – 10 14

22.

Vizualiųjų komunikacijų dizaino studentų paroda 
„Maloni kelionė į dizaino patirtį“. Parodos dalyviai:
Anastasia Kulazhenko, Arina Miasnikova, Gabrielė-Ugnė Petrauskaitė, 
Jonas Misiūnas, Marina Taiberman, Olga Listunova, Viktoryia Daniliuk

10 16 – 10 28

23. Tomo Ivanausko fotografijos paroda „Minimal” 10 30 – 11 11

24. Dovilės Bagdonaitės ir Julijos Linkutės piešinių ir tapybos darbų paroda 
„planas b“ 11 13 – 11 25

25. Eimučio  Markūno tapybos paroda „MIESTO SPALVINIS KODAS“ 11 27 – 12 14

26. Valdo Simučio tapybos ir grafikos paroda 2017 12 18 
– 2018 01 06
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Eil. 
Nr. Paroda Data

„ARgenTum“

1. „Esu”. Jungtinė autorinės juvelyrikos paroda 2016 12 07 –
2017 01 14

2. „Iš miško”. Arvydas Ališanka. Skulptūra 01 18 – 02 02

3. „Iš radinių”. Birutė Stulgaitė. Metalo meno paroda 02 04 – 02 25

4. „Lost &Found”.Karolina Semaškaitė Semashke. Objektai. 
III Kurso studentė, Metalo menas ir juvelyrika, VDA Telšių fakultetas 03 02 – 03 23

5. Tarptautinė Baltijos juvelyrikos paroda „Amber trip” 03 08 – 03 11

6. „Tarp”. Domas Ignatavičius. Objektai 03 25 – 04 20

7. Tarptautinė grožio industrijos paroda „Pelenė” 04 07 – 04 09

8. „TUR(T)ĖJIMAS. Rasa Jundulaitė 04 25 – 05 17

9. „Virsmų pavidalai”. Sigitas Rekašius. Autorinė juvelyrika 05 19 – 06 14

10. Tarptautinė šiuolaikinio meno mugė „ARTVILNIUS’17” 06 08 – 06 11

11. Festivalis „Kultūros naktis“. Performansas „Aukštųjų temperatūrų naktis”. 
VDA Telšių fakulteto metalo plastikos. Ketaus, bronzos, sidabro liejyba 06 16 – 06 17

12. „Aukštųjų temperatūrų naktis”. VDA Telšių fakulteto metalo plastikos. 
Ketaus, bronzos, sidabro liejyba 06 16 – 07 02

13. „Gimė Kikiliukas”. Eglė Gineitytė 07 04 – 07 23

14. „Salos”. Gvidas Latakas. Emalių miniatiūrų ir medalių paroda 08 26 – 09 15

15. „Pažintas – nepažintas Strioga”. Skulptūra. Miniatiūros. Piešiniai 09 19 – 10 20

16. „Atgal į širdį”. Ieva Sadauskaitė. Bakalauro darbas 10 25 – 11 18

17. „Tapatybė”.Zanė Skersienė. Bakalauro darbas 11 23 – 12 13

18. (ne)atsitiktinis lt. Grupinė autorinės juvelyrikos paroda 2017 12 15 
– 2018 01 10

„Artifex“

1. Eglės Ridikaitės personalinė paroda 
„Atėjai, pamatei, išėjai: kultūringos grindys“

2016 12 27 
– 2017 01 14   

2.

VDA magistrančių bendra paroda „Yayoi. Marina. Louise. Rene. Zuzana“. 
Parodos dalyvės: Loretos Kazlauskienės, Monikos Kučiauskaitės, 
Simonos Kačinskaitės, Agnės Mataitytės, Marijos Klimavičiūtės. 
Parodos kuratorė Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė

01 24 – 01 28

3. VDA Tekstilės katedros vedėjos, docentės Lauros Pavilonytės-Ežerskienės 
personalinė paroda TIK(s)ĖJIMAS 02 01 – 02 18

4. VDA doktoranto Vyginto Orlovo personalinė paroda 
„Dar prieš ištariant žodį, prasmė jau buvo pakitusi” 02 23 – 03 09

5. Aistės Kisarauskaitės personalinė parodą „Semiramidės sodai“ 03 14 – 04 01

6. Rūbų dizainerės Renatos Heredios personalinė paroda “Postprodukcija” 04 25 – 05 13

7.

VDA Tekstilės meno ir dizaino katedros trečio kurso studentų bendra 
paroda „KODAS”. Dalyviai: Austės Guogaitės, Severijos Žukauskytės, 
Lan Anh Nguyen, Lijanos Skrockaitės, Mildos Skukauskaitės, 
Kornelijos Maslovaitės, Luko Tomaševičiaus. 
Kuratorė Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė

05 17 – 05 27

8.
VDA Tekstilės meno ir dizaino katedros studentės 
MARIJOS GARNAK bakalauro studijų baigiamojo darbo 
„atsiver(č)iančios erdvės / unfolding spaces“ ekspozicija

06 01 – 06 07
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Eil. 
Nr. Paroda Data

9.

Šiuolaikinio meno mugėje „ArtVilnius’17“ (stende - 3.21) 
VDA Tekstilės galerija Artifex pristatė dvi tekstilės menininkes: 
VDA Tekstilės katedros (Kauno fakulteto) docentę Liną Jonikę 
ir Jurgą Šarapovą

06 08 – 06 11

10.
Renginio „Kultūros naktys” metu pristatytas VDA Tekstilės meno 
ir dizaino katedros magistrantės Dovilė Karvelytė baigiamasis darbas  
„Cukraus laboratorija“

06 16 – 06 17

11. Sigitos Maslauskaitės-Mažylienės personalinė paroda 
„Prie Babilonijos upių. Pabėgėlių laiškai“ 06 20 – 07 08

12.

Socialinio meno projektas „Antiidealas“. 
Kuratorė menininkė Irma Bogdanovičiūtė.  
Projekto dalyviai: Vidmina Stasiulytė, Modesta Kremerytė KREMER, 
Rūta Lendraitytė UTALLA, Aleksandra Glušinaitė, Elzė Sakalinskaitė 
ir Milita Balčaitytė (dizaino ir meno studija INDIGO TEXTILE)

07 12 – 07 29

13. Majamyje gyvenančio, kuriančio ir dėstančio (Florida International 
University) menininko Jacek J. Kolasiński parodos „Lapidariumas“ 08 31 – 09 16

14. Rygos dizaino ir meno mokyklos tekstilės paroda „HEX pex TEX”. 
Parodos kuratorė: Elina Vojevoda. 09 19 – 10 01

15. Menininkės Marijos Griniuk personalinė paroda 
“Nekūnas - dekonstruotos realybės vaizdai” (Danija) 10 03 – 10 14

16. Konstantino Bogdano personalinė paroda “išvestiniai ir pirminiai” 10 26 – 11 11

17. Andriaus Zakarausko personalinė paroda „Bodybuilding“ 11 14 – 12 02

18. Rasmos Noreikytės personalinė paroda “Pasakojimas / Audimas” 12 05 – 12 16

19. Menininkų dueto Dalios Mikonytės ir Adomo Žudžio paroda „savi/
svetimi: kaustika“. Parodos kuratorė – Laima Kreivytė

2017 12 22 
– 2018 01 06

„Krematoriumas/meno krosnys“

1. Eglė Prokopavičiūtė „Suvokimai“ (šviesos instaliacijų paroda) 01 10 – 02 01

2. Adomas Storpirštis „Abovegriound Underskies Aboveskies“ 
(animacijos ir tapybos paroda 05 10 – 06 10

3. Evelina Dapkutė „Neo – Noir“ 06 16 – 09 10

4. Aistė Kisarauskaitė „Dark Room“ 09 14 – 09 30

5. Rokas Dovydėnas „Plėviakojis vs Louhan“ 10 09 – 10 20

6. Ugnė Žilytė „Pelenų diena“ 10 25 – 11 02

7. Danielius Rusys „Kokteilis“ 11 17 – 11 25

8. Neringa Akcijonaitytė „Bestiarium“ 11 28 – 12 10

9. Gediminas Pranckūnas „Paskutinė pakyla“ 2017 12 13 
– 2018 01 10

Keramikos kūrybos centras

1. Alberta Saukaitytė, keramika 01

2. Indės Liškauskaitės instaliacija „Biotopas“, instaliacija 03

3. Rytas Jakimavičius, Tik žemės/Part Apart, keramika 04

4. Sule Altay, Ankara/Turkija, Ribos ir poreikiai: 
Gyvasties pažeidžiamumas, keramika 05

5. Justė Kildišytė, keramika 06

6. Anthony Stellaccio (JAV), „Senukas senukuose“ 06 – 07
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Nr. Paroda Data

7. Lukas Šilinskas, Kūno defragmentacija, keramika 07

8. Senger Sari, Turkija, Liuminescencinės fėjos, keramika 08

9. Akademijos svečias: Algimantas Lekevičius „Atsitiktinis panašumas“, 
keramika 09

10. Julia Rautenhaus, Diuseldorfas, instaliacija 11

11. Tarpt. Kaulinio porceliano simpoziumų darbų paroda, 
su VDA Kauno fak. Keramikos katedra 11

12. Lara Erel, „First Settlement“, instaliacija 12

„Titanikas“

1. Eglė Ridikaitė „Atėjai, pamatei, išėjai. Kultūringos grindys“ 2016 12 22 
– 2017 01 23

2. Kęstutis Vasiliūnas „Memento mori“ 01 05 – 01 29

3. Eglė Vertelkaitė „Moiros“ 01 26 – 02 09

4. VDA dizaino katedrų paroda 02 15 – 03 05

5. Skulptūros katedros studenčių Onos Juciūtės ir Viktorijos Damerell 
kuruota „Padori paroda“ 02 23 – 03 12

6. Feliksas Jokubauskas „Tarp žemės ir dangaus“ 03 09 – 03 31

7. Adomas Danusevičius „kamufliažinis vyriškumas ir kempiškasis žavesys“ 03 16 – 03 31

8. Justinas Vaitiekūnas ‚Personalinė paroda“ 04 04 – 04 23

9. „Akreditacija“. Tapybos katedros jubiliejinė paroda 04 06 – 04 23

10. VDA doktorantų paroda „Darbastalis“ 04 26 – 05 15

11. Vygantas Paukštė. Tapybos paroda 04 28 – 05 15

12. VDA studentų diplominių darbų gynimai 05 16 – 06 15

13. „Meno celės“. VDA absolventų paroda. MEILĖ. 06 16 – 07 30

14. Jaunojo dizainerio prizas 06 16 – 07 30

15.
„Choras“. Meno parko jubiliejinė paroda.
Akis-į-akį. Tapatybė kaip menas | Vakarų Vokietijos dailininkų sąjungos 
(WKB) paroda

08 08 – 09 03

16. KHORA / Gdansk in Vilnius/. Gdansko tapytojų paroda 09 07 – 09 24

17. A.Švėgždos piešinio konkurso paroda 10 02 – 10 22

18. Prieš / po 40 metų. B. Gražio, H. Natalevičiaus, M. Skudučio, R. Sližio 
tapybos ir objektų paroda 10 02 – 10 22

19. Agnės Kuzmickaitės paroda „Kasdienybė kaip kūrybos inspiracija: 
dizainerio savirefleksija“ 10 27 – 10 29

20. Jaunojo tapytojo prizo paroda 10 26 – 11 19

21. Giedrius Jonaitis „Mano istorijos“ 11 02 – 12 10

22. „Keliaujančios raidės“ 11 25 – 12 17

23. Marius Bartkus „Santykis AB“ (vizualinių santykių paroda) 12 10 – 12 19

24. Kęstutis Grigaliūnas „Tu manai, kad tu manai“. Retrospektyva 2017 12 21 
– 2018 01 15
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Nr. Paroda Data

Panemunės pilis

1. Keramika. VDA studentų keramikos darbai 2016 11 – 
2017 05 25

2. Mano prakartėlė. Paroda-konkursas. 
Dalyviai gamino prakartėlę, dalyvavo konkurse

2016 12 05 
– 2017 01 10

3. rimbla in PANEMUNĖ 05 30 – 06 18

4.
Išraiškos. II dalis. Mokomės iš meistrų.
V. Grybo m. muziejaus edukacinėse dirbtuvėse sukurti tapybos darbai. 
(vad. Rasa Grybaitė)

05 – 04

5. J. Vaitiekūno tapybos darbų paroda. 06 22 – 10 26

6. Plenerjumas. VDA tapybos katedros studentų darbai 09 14 – 10 27

7. Keramikos ir monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedrų  paroda 2017 11 – 
2018 05

8. Kalėdinis žaisliukas. Paroda-konkursas. 
Dalyviai gamino žaisliukus, dalyvavo konkurse

2017 12 05 
– 2018 01 15

Nidos meno kolonija

1. Akershus Kunstsenter, Akershus, Norvegija. Lipti nematomomis 
struktūromis. Apie ritualines disciplinuojančias praktikas 02 10 – 03 12

2. Jūros žvilgsnis. Žalčio pasaka 07 16 – 08 27

3. Info taškas, Saulius Leonavičius (LT),  kuratorė Skaistė Marčienė 03 20 – 04 09

4. Viskas, Wolfgang Bender (AT),  kuratorė Skaistė Marčienė 04 13 – 05 07

5. Gintaro projektorius, Linas Kutavičius (LT),  kuratorė Skaistė Marčienė 05 11 – 05 19

6.
Meno festivalyje Smiltynėje. Mėlynoji juosta, Benas Šarka, 
Eugenijus Lukminas, Juozapas Kalnius, Vladas Balsys Raimondas 
Daukša, Tomas Daukša, kuratorė Skaistė Marčienė

07 22

7. Klaipėdos galerijų dienos 2017. 
Programos sudarytoja ir kuratorė Skaistė Marčienė 09 07 ‒ 09 09

8. Švyturys, Evy Jokhova (EE/UK),  kuratorė Skaistė Marčienė 10 26 ‒ 11 26

9. Raganos nėra namie, Tanja Lažetic (SI),  kuratorė Skaistė Marčienė 11 24 ‒ 12 26

10. Kaip iškepti gulbę?, Marija Nemčenko (LT/UK),  
kuratorė Skaistė Marčienė

2017 12 31 
‒ 2018 01 21

VDA Telšių galerija 

1. „Metalo meno ir juvelyrikos studijos III-IV k. studentų 
kursinių darbų  paroda“ 01 13 – 02 01

2. Kintų vaikų dailės mokyklos „Vaku ėš pamarė krašta visuokiū 
darbieliu paroda“ 02 06 – 03 07

3.
„Lengvai2“. Eglės Gandos Bogdanienės ir Jolantos Vazalinskienės 
kūrybinis eksperimentas, interpretuojant šiuolaikinio papuošalo 
ir drabužio temą

03 10 – 03 25

4. „VDA TF skulptūros studijų programos studentų kursinių 
ir baigiamųjų darbų paroda“ 04 03 – 04 29

5.
Jolantos Rimkutės ir Ievos Ševiakovaitės bei Lietuvos švietimo 
ir istorijos muziejaus  jungtinė ekspozicija skirta „Dizaino savaitei“. 
„Tautinis kostiumas. Interpretacijos“ ir „Čia mano namai“

05 02 – 05 26
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6. „Emocija juvelyrikoje“. MMJ studentų darbai, atlikti kūrybinių dirbtuvių 
metu. „Dizaino savaitės“ renginys. 05 02 – 05 26

7. „VDA TF bakalauro studijų  baigiamųjų darbų paroda“ 06 02 – 06 27

8. „Vizualus menas. Alytus 2017“. 
Alytaus dailininkų ir fotomenininkų retrospektyvinė paroda 06 28 – 07 22

9. „Kryptis-Šiaurė“. Šiaurės Lietuvos architektūros paroda+konkursas 07 26 – 08 19

10. Gvido Latako tapybos paroda „Riterio sapnas“ 07 04 – 08 19

11. „Tete-a-tete“. Šiaulių miesto jaunųjų dailininkų paroda. 09 05 – 09 28

12. „Studentų kūrybinių darbų paroda“ 10 02 – 10 28

13. „Projektas INTYMUS“. Rimvydo Mulevičiaus 
ir Jono Arčikausko darbų paroda 11 02 – 11 16

14. „SKULPTŪRA.TAPYBA.TARYTUM JUVELYRIKA“. 
Romualdo Inčirausko paroda skirta kūrybos 40-mečiui 11 17 – 12 09

15. „Nature morte“. Meninės juvelyrikos konkurso „Amber trip“ paroda. 11 23 – 12 09
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29 lentelė

Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojami projektai 
2017 m.

Nr. Projekto pavadinimas Bendra projekto suma/
VDA dalis

Projekto suma 
per 2017 m. 

1.
Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų, 
pagrindinių mokyklų) modernizavimas 
ir šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas.

224 018.50  39 578.25

2. Disciplina šiandien. Menininkų rezidencijų mainai 
ir parodos, EEE-LT07-KK-01-K-01-036 157381.57 25 775,21

3.

Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas- 
mokslo tiriamasis darbas „Lietuvos dizainas 
tarptautinėse ir Baltijos šalių parodose 1966-1985: 
ištakos, įtakos, įtampos ir identitetai“

48 174,10 0

4.

Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas- 
mokslo tiriamasis darbas „Ekologiškų baldų 
iš augalinio pluošto biokompozito dizainas, 
taikant naujų konstrukcinių struktūrų 
projektavimo metodiką“

42 502,40 0

5.
„Studijų kokybės gerinimas ugdant studentų 
verslumo įgūdžius“, Nr. Nr. 09.3.1-ESFA-
K-731-01-0017

315.367,64 0

Bendra  suma: 787 444,21 65 353,46

Dalinai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 
finansuojami projektai (2013-2017 m.)

Nr. Projekto pavadinimas
Bendra projekto 
suma  
2013-2017 m

 TIK VDA dalis
(Jeigu yra partneriai)
 2013-2017 m

1.
Panemunės pilies Pietinio korpuso tvarkybos darbai 
ir pritaikymas visuomenės reikmėms,
EEE-LT06-KM-01-K-01-067

 
517 473.82

 
517 473.82

2.
Aukštojo mokslo studijų plėtra Lietuvos kūrybinėms 
ir kultūrinėms industrijoms, 
VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-007

 
197 069.10 58 271.59

3.
Žinių ir inovacijų perdavimo plėtra bei tyrėjų 
kompetencijų didinimas kūrybinių industrijų 
ir dizaino srityje VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-006

265 159.79 265 159.79 

4.

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

1 448 100.09 1 448 100.09

5. Vilniaus dailės akademijos mokslinės aplinkos 
gerinimas,VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-004 216 165.24 216 165.24
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Nr. Projekto pavadinimas
Bendra projekto 
suma  
2013-2017 m

 TIK VDA dalis
(Jeigu yra partneriai)
 2013-2017 m

6.

Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų studijų 
ir mokslo tyrimams bei meninei praktikai skirtos 
technologinės ir informacinės infrastruktūros 
kūrimas ir atnaujinimas,
VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-004

1 921 143.79 267 114.49

7.
Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų konservavimo 
centro Telšiuose, Kęstučio g. 3-2, steigimas 
ir veiklos stiprinimas, EEE-LT06-KM-01-K-01-068

426 580.84 426 580.84

8. Disciplina šiandien. Menininkų rezidencijų mainai 
ir parodos, EEE-LT07-KK-01-K-01-036 157 381.57 25 775.21

9.
Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų, 
pagrindinių mokyklų) modernizavimas 
ir šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas

244 018.50 244 018.50

10.
KKSP-2012/1.1.1/12 Vilniaus dailės akademijos  
pastato , esančio Malūnų g.5 Vilniuje 
modernizavimas

913 717.4 913 717.4

4 382 376.97

Lietuvos kultūros tarybos lėšomis finansuoti 
VDA kultūros ir meno projektai 2017 m.

Nr. Projekto pavadinimas Projekto suma

1 Knygos „Abdonas Korzonas – pirmasis Vilniaus vaizdų fotografas. 
Gyvenimas ir nuotraukos“ leidimas 9.000,00

2 Socialinę atskirtį mažinančios kūrybinės dirbtuvės „(Ne)LAISVAS menas“ 7.000,00

3 Kaleidoskopas: dizainas ir fikcija 4.400,00

4 Creature. Apsikeitimas edukacinėmis laboratorijomis–stovyklomis 13.000,00

5 Nidos meno kolonijos trejopa rezidencijų programa 18.000,00

6 Kultūriniai kraštovaizdžiai. Intensyvūs vasaros kursai paminklosaugininkams 8.100,00

7 Menas ir politika Vilniaus viešosiose erdvėse. XX a. pirmoji pusė 7.000,00

8 Gildos Williams knygos „Kaip rašyti apie šiuolaikinį meną“ vertimas ir leidyba 4.300,00

9 Dizaino kūrybinės dirbtuvės „NewIDeA 2017“ 10.000,00

10 Jaunojo dizainerio prizas 2017 8.000,00

11 Paroda ir knyga „Klaipėdos dizaino mokykla“ 4.550,00

12 Jaunųjų architektų kūrybos parodų „ Modernios architektūros forma“ ciklas 12.000,00

13 Knygos „Konstantinas Bogdanas j. Šviesioji nesėkmės pusė“ leidimas 4.000,00

14 Kūrybinė platforma: Lietuva +MIR 7.000,00

15 Tarptautinė paroda „Jūros žvilgsnis (When the Sea Looks Back) 
Nidos meno kolonijoje 12.000,00

16 Vilniaus miesto muziejaus–tyrimų centro galimybių studija 16.000,00

17 Vaizduotės ir idėjų žemėlapiai: inovatyvių vizualizavimo formų taikymas 
mene, kultūros komunikacijoje, edukacijoje 30.000,00
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Nr. Projekto pavadinimas Projekto suma

18 Tu negali - menas gali 4.000,00

19 Nidos meno kolonijos tarpsritinių tyrimų rezidencijų programa 9.000,00

Bendra suma: 187 350,00

Lietuvos mokslo tarybos lėšomis finansuoti 
VDA mokslo projektai 2017 m.

Nr. Projekto pavadinimas Projekto suma

1 Acta Academiae Artium Vilnensis 2016 19.085,00

2 Priešistorinė dailė: chronologija, kontekstas, ritualas ir simbolika 27.067,00

3 Mikalojaus Kristupo Chaleckio tikėjimo išpažinimo alegorijos ir emblemos 16.870,00

4 Vilniaus dailė ir architektūra 1919-1939m.: institucijos aspektas 35.865,00

5 Įsivaizduoti laiką: chronopolitika, heterochronija ir greitėjančio pasaulio 
patirtys Lietuvos mene 12.052,00

6 Dviejų tarpukario menininkų autobiografiniai tekstai: 
vertimas, tyrimas, publikavimas 17.016,00

7 Tapybos istorija ir teologija: Švč. Mergelės Marijos atvaizdų Vilniaus 
arkivyskupijos bažnyčiose restauravimas ir tyrimai 15.792,00

8 Graikiška maniera katalikiškos Europos rytuose. Vaizdai, žodžiai, vertimai 12.742,00

Bendra suma: 156 489,00
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30 lentelė

VDA biudžeto sandaros dinamika 2013-2017 m.m.

VDA biudžeto sandara

 Nuosavos lėšos 1175,5 tūkst. Eur
 Biudžetinės lėšos 6936,5 Eur
 Kitos lėšos (projektai) 1042,5 Eur
 

6936,5 
tūkst. Eur

1042,5 
tūkst. Eur

1175,5 
tūkst. Eur

2013                       2014                        2015                       2016                       2017
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Iš valstybės biudžeto 
Iš savivaldybės biudžeto
Iš Europos sąj., užsienio valstybių, tarptaut. organizacijų
Iš kitų šaltinių
Iš viso
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VDA nuosavų lėšų pajamos pagal veiklos rūšis 
2013-2017 m.m. (Tūkst.Eur)

Pajamos pagal veiklos rūšis 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m.

Pajamos iš paslaugų suteikimo 1 336,9 1 295,0 1 213,9 1 075,0 1 110,7

Pajamos už mokslą 802,9 777,2 581,8 476,9 476,2

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

71,2 71,2 61,6 61,5 73,9

Pajamos iš stojamųjų egzaminų 18,2 18,5 16,5 17,5 18,1

Pajamos už maitinimą valgykloje 109,0 109,6 106,4 119,9 132,3

Pajamos už gyvenimą bendrabutyje 86,9 89,5 85,0 99,1 109,1

Pajamos už svečių apgyvendinimą viešbutyje 19,8 19,9 12,2 11,9 9,6

Pajamos iš Nidos meno kolonijos 
teikiamų paslaugų 67,7 54,6 62,0 113,8 113,7

Pajamos iš Panemunės pilies teikiamų 
paslaugų 21,5 26,4 28,0 36,0 48,2

Pajamos iš Panemunės pilies nuomos 0,0 6,8 11,6 16,8 30,5

Pajamos iš Leidyklos teikiamų paslaugų 27,7 16,0 44,6 7,7 6,1

Pajamos iš Spaudos centro paslaugų 9,2 13,6 12,4 14,2 14,8

Kitos pajamos 102,8 91,7 191,8 99,7 78,2

Pajamos iš kitos veiklos 30,2 49,1 46,5 67,5 64,8

Pajamos iš Leidyklos už leidinių pardavimą 30,2 38,8 40,7 55,2 34,4

Pajamos už parduotas atsargas   10,3 5,8 12,3  

Pajamos nuomos iš Panemunės pilies 
ir Telšių sporto centro 30,4

Viso: 1 367,1 1 344,1 1 260,4 1 142,5 1 175,5
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VDA nuosavų lėšų dinamika 2013-2017 m.m.

2013                       2014                       2015                       2016                       2017
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