
VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS TARYBOS NUTARIMAI 
 
Tarybos 2018-01-08 Nr. T-2018-1e nutarimai 
 
 
Nutarimo Eil. Nr. Nutarimo turinys 

 
Nr. T-2018-1e/1 Tvirtinti: 

1. Programos 1.02 „Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos 
plėtojimas“ asignavimą – 271.000 (tūkst. Eur); 
2. Programos 1.010 „Aukščiausios kvalifikacijos specialistų meninei ir 
mokslinei veiklai rengimas bei mokslinių tyrimų vykdymas“ asignavimą – 
6.196.000 (tūkst. Eur). 
 

 
Tarybos 2018-02-28 Nr. T-2018-2 nutarimai ir svarstyti klausimai 
 
 
Nutarimo Eil. Nr. Nutarimų ir svarstytų klausimų turinys 

 
Nr.T-2018-2/2 Tvirtinti Vilniaus dailes akademijos 2018 metų nuosavų lėšų sąmatą. 

 
Nr. T-2018-2/3 Naikinti VDA Urbanistikos, architektūros ir dizaino institutą, VDA 

aktualius architektūros ir meninius tyrimus pavedant vykdyti Dailėtyros 
institutui. 
 

Nr. T-2018-2/4 Tvirtinti VDA darbuotojų darbo laiko sandaros ir darbo apmokėjimo 
nuostatų patikslinimą. 
 

Nr. T-2018-2/5 Didinti VDA akademinės etikos komiteto ir Studentų atstovybės svarbą, 
veiklos viešinimą. 
  
Svarstyti klausimai  
Pristatyta nauja Tarybos narė – studentų atstovė – Emilė Juozapavičiūtė, 
kuri buvo išrinkta 2018-02-01 vietoje 2017-10-13 išrinktos Eglės 
Karanauskaitės. 
  
Pateikta informacija apie VDA 2018 metų biudžetinių lėšų pasiskirstymą 
tarp Kauno, Klaipėdos, Telšių ir Vilniaus padalinių. 
  
Pateikta informacija apie svarbiausius VDA vykdomus 2018 m. projektus. 
 

 
 
Tarybos 2018-03-27 Nr. T-2018-3 nutarimai 
 
 
Nutarimo Eil. Nr. Nutarimų turinys 

 
Nr. T-2018-3/6 VDA Tarybos pirmininkei V. Adomaitienei pateikiant atsakymą į ŠMM 



raštą, pažymėti, kad VDA taryba, pagal kompetenciją išnagrinėjusi 
Švietimo ir mokslo viceministro Giedriaus Viliūno prašymą, nenustatė 
turimos informacijos sąsajų su tuo, kad VDA rektorius prof. Audrius 
Klimas negalėtų būti laikomas nepriekaištingos reputacijos ir eiti rektoriaus 
pareigų. VDA taryba, esant reikalui, po kitų kompetentingų institucijų 
(Akademinės etikos ir procedūrų komisijos ir kt.) sprendimų yra 
pasiruošusi bendradarbiauti, siekiant išlaikyti nepriekaištingą Vilniaus 
dailės akademijos reputaciją.  
 

Nr. T-2018-3/7 Konstatuoti, kad VDA Tarybos funkcijose nenumatyta kvestionuoti Senato 
sprendimus ir siūlyti G. Trimakui spręsti klausimą kita įstatymų numatyta 
tvarka. 
 

Nr. T-2018-3/8 Įpareigoti atsakingus už duomenų talpinimą VDA tinklalapyje asmenis 
atnaujinti pateiktus duomenis. 
 

 
 
Tarybos 2018-05-03 Nr. T-2018-4 nutarimai ir svarstyti klausimai 
 
 
Nutarimo Eil. Nr. Nutarimų ir svarstytų klausimų turinys 

 
Nr. T-2018-4/9 Tvirtinti Vilniaus dailės akademijos 2017 metų veiklos ataskaitą. 

 
Nr. T-2018-4/10 Siūlyti M. Iršėnui, J. Urbonui, R. Palionytei surengti posėdžius visuose 

VDA fakultetuose, siekiant geriau išaiškinti meno ir mokslo veiklos 
pateikimo ir vertinimo kriterijus. 
 

Nr. T-2018-4/11 Konstatuoti, kad Taryba neturi įgaliojimų kvestionuoti Senato Akademinės 
etikos komiteto ir Senato sprendimų, ir klausimai, dėl kurių kreipiasi G. 
Trimakas, nėra VDA Tarybos veiklos kompetencijoje. 
  
Svarstyti klausimai  
Supažindinta su informacija apie VDA pokyčių programą Geresnė 
akademija  
Pateikta informacija apie VšĮ VDA Dizaino inovacijų centras likvidavimą. 
  
Pakartotinai informuota dėl VDA Tarybos narių privačių interesų 
deklaravimo. 

 
 
 


