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VDA Senato 2010 metų darbo ataskaita 

Pirmininkas prof. dr. Algimantas Mačiulis 

 

VDA Senatas yra šios sudėties: prof. dr. Adomas Butrimas (pagal pareigas, iki 2010 m. 

gruodžio 8 d.), prof. Audrius Klimas (pagal pareigas, nuo 2010 m. gruodžio 8 d.), prof. dr. 

Aleksandra Aleksandravičiūtė, dr. vyr. moksl. d. Rūta Janonienė, doc. dr. Ieva Kuizinienė, prof.  

Arvydas Šaltenis, prof. Rimvydas Kepežinskas, doc. Giedrius Jonaitis, prof. Petras Mazūras, 

prof. Mindaugas Skudutis, doc. Eglė Ganda Bogdanienė, prof. Alvydas Lukys, prof. Algirdas 

Dovydėnas, doc. Arkadijus Varanka, prof. dr. Algimantas Mačiulis, prof. Juozas Palaima, prof. 

Jolanta Talaikytė, doc. Dalia Adomonienė, prof. Edmundas Stasiulis, prof. dr. Vytautas 

Kasputis, doc. Valmantas Gutauskas, prof. Pranas Griušys, doc. Raimundas Žiupka, doc. Stasys 

Žirgulis, prof. Edmundas Saladžius, doc. Vladas Oržekauskas, doc. Rimvydas J. Palys, doc. 

Petras Gintalas, studentų atstovai: Vytenis Burokas,  Živilė Šimkutė, Daiva Davidovskytė (nuo 

2010 m. gruodžio 8 d., vietoj Kristinos Misiūtės). 

 

2010 metais įvyko septyni Senato posėdžiai. Svarstyti Akademijos struktūros 

tobulinimo, studijų bei finansų klausimai, VDA statuto ruošimas, stojamųjų egzaminų tvarka, 

pedagogų atestacija, pedagoginių vardų teikimas ir kt. 

2010 m. vasario 3 d. Senato posėdis vyko Kaune, KDF-te (Muitinės g. 4), kuriame buvo 

išklausyta VDA Senato pirmininko 2009 metų darbo ataskaita, patvirtintas VDA Senato 2010 

metų darbo planas. Šiame posėdyje svarstyti finansiniai klausimai: 2010 metų VDA biudžetas, 

lėšų paskirstymas tarp padalinių (2010 metams skirta 2048 tūkst. litų), pedagogų atlyginimai, 

katedrų gautų lėšų už teikiamas paslaugas panaudojimas, jų paskirstymas. Patvirtintas VDA 

biudžetas 2010 metams, lėšos, gautos už teikiamas paslaugas, padalintos tarp katedrų ir 

administracijos pusiau (t. y. santykiu 50% ir 50%). Posėdyje pritarta VDA Keramikos kūrybinio 

centro įkūrimui, patvirtinti šio centro ir Nidos „Menininkų kolonijos“ nuostatai. 2009 metais 

Meno aspirantūros studijas baigė ir apgynė meno projektus aspirantai Bronė Neverdauskienė, 

Indrė Stulgaitė-Kriukienė, Agnė Biskytė, Saulius Jankauskas ir Vydandas Šimbelis – posėdyje 

patvirtinti meno licenciato laipsniai. Be to, Senato pirmininkas pristatė doc. dr. Alfonso 

Andriuškevičiaus kandidatūrą VDA garbės profesoriaus vardui. Kalbėjusioji prof. dr. A. 

Aleksandravičiūtė pažymėjo ypatingus jo nuopelnus dailės istorijos moksle, pasiekimus meno 

kritikoje, pedagogo darbe, priminė, kad už įtaigią meno kritiką, kūrybingą lietuvių dailėtyros 



diskurso formavimą A. Andriuškevičiui skirta Nacionalinė kultūros ir meno premija. Senato 

nariai vienbalsiai balsavo suteikti A. Andriuškevičiui VDA garbės profesoriaus vardą. Posėdyje 

rektoriaus prof. dr. A. Butrimo teikimu lektorė G. Grendaitė patvirtinta KDF Grafikos katedros 

vedėja. 

Akademijos bendruomenė 2010 m. kovo 10 d. iškilmingame Senato posėdyje paminėjo 

20-ties metų Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą. Politologas dr. A. Kulakauskas perskaitė 

šiai progai skirtą pranešimą. Renginyje dalyvavo Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų 

mokyklos choras (vadovas R. Gražinis). Dr. A. Andriuškevičiui buvo įteiktas VDA garbės 

profesoriaus diplomas, doc. dr. G. Mickūnaitė supažindino su mokslininko ypatingais 

nuopelnais dailėtyroje. Iškilmingame Senato posėdyje baigusiems meno aspirantūrą buvo įteikti 

meno licenciatų diplomai. Buvo įteikti padėkos raštai prof. V. Idzelytei (už knygą „Kostiumo 

istorija“) ir VDA leidyklos dailininkei S. Chlebinskaitei (už knygą „Gintautas Gavenavičius. 

Lino mūka“), taip pat tarptautiniuose konkursuose ir renginiuose pasižymėjusiems Akademijos 

dėstytojams ir studentams. 

2010 m. balandžio 21 d. Senato posėdyje svarstytas naujas VDA Statutas, aptariant buvo 

pateikiami pasiūlymai. VDA Statuto projektas ruoštas remiantis Mokslo ir studijų įstatymu bei 

LR Konstitucija, Konstitucinio teismo išaiškinimais, pastariesiems teikiant prioritetą. Senatas 

patvirtino Statuto projekto tekstą ir jį pateikė LR Seimui tvirtinti. Senato posėdyje svarstyti ir 

VDA struktūriniai pakeitimai: Vilniaus, Kauno, Telšių ir Klaipėdos miestuose įsteigti atskiri 

fakultetai, taip pat įsteigtas Aukštųjų studijų institutas. Posėdyje patvirtinta Paminklotvarkos 

katedros Architektūros paminklų restauravimo magistro studijų programa. Sudarytai darbo 

komisijai pavesta paruošti Mokslininkų atestavimo, konkursų organizavimo, pedagoginių vardų 

teikimo aprašą. Pritarta Meno sklaidos ir tyrimo instituto steigimui. 

2010 m. gegužės 26 d. Senato posėdyje išklausyta VDA rektoriaus prof. dr. A. Butrimo 

metinė ataskaita (išleista atskiru leidiniu). Rektorius išvardino svarbiausias Akademijos 

problemas. Metai praėjo su Lietuvos tūkstantmečio ir „Vilnius – Europos kultūros sostinė“ 

ženklu, Akademija tapo daugelio svarbių meno renginių organizatore ir vykdytoja, 2009 m. 

gruodžio 4 dieną atidarytas rekonstruotas mokomasis korpusas, Dizaino inovacijų centras 

„Titanikas“, Maironio g. 3. Ekonominė krizė palietė visų darbuotojų atlyginimus, kurie 

sumažinti 8%. Po diskusijų rektoriaus metinė ataskaita buvo patvirtinta. Prof. dr. A. Butrimui 

pavesta laikinai eiti rektoriaus pareigas nuo birželio 1 dienos iki rektoriaus rinkimų. Posėdyje 

svarstytas Keramikos katedros darbas, tarptautinių ekspertų išvados (referavo katedros vedėja 

doc. G. Švažienė). Kalbėjusieji akcentavo, kad būtina apsispręsti dėl studijų krypties, kam teikti 



pirmenybę – taikomajam ar konceptualiajam menui, būtina turėti būsimojo specialisto modulį. 

Posėdyje patvirtintos Stojamųjų egzaminų 2010 metais tvarkos taisyklės. 

2010 m. spalio 27 d. Senato posėdyje rektoriaus prof. dr. A. Butrimo teikimu prof. 

Audrius Klimas buvo patvirtintas prorektoriumi studijoms. Senatas slaptai balsuojant suteikė 

profesoriaus vardą Alvydui Klimui (balsuota „už“ vienbalsiai). Posėdyje svarstyti Stojamųjų 

egzaminų rezultatai, ateities strategija (referavo prorektorius studijoms prof. A. Klimas). 

Kalbėjusieji kritikavo stojamųjų egzaminų centralizuotą tvarką, siūlė būtinus keitimus. Nutarta 

prašyti Švietimo ir mokslo ministrą G. Steponavičių atvykti į VDA Senato posėdį ir kartu 

apsvarstyti šias problemas. Posėdyje buvo įteikti daktaro diplomai R. Stankevičienei ir A. 

Giniūnienei. Be to, informuota, kad iš LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto gautas 

raštas, kuriame nurodoma, kad VDA naujas Statutas neatitinka Mokslo ir studijų įstatymo. 

Nutarta kreiptis į Seimo komitetą raštu, kuriame prašoma išaiškinti kaip ruošiant VDA Statutą 

įveikti prieštaravimus tarp Įstatymo ir LR Konstitucijos, nes Akademija kvestionuoti šiuos 

įstatymus neturi įgaliojimų. Posėdyje rektoriaus teikimu Aušra Lisauskienė patvirtinta Grafinio 

dizaino katedros vedėja, Alvydas Klimas – Klaipėdos Vizualinio dizaino katedros vedėju, 

Saulius Jankauskas – Keramikos katedros vedėju. Pratęstos darbo sutartys su prof. V. Kaspučiu, 

doc. A. Domerecku ir doc. G. Švažiene. Posėdyje pritarta SWED BANK‘o ir Akademijos 

bendradarbiavimo sutarčiai pervesti per šį banką VDA darbuotojų atlyginimus. 

2010 m. lapkričio 22 d. Senato posėdyje dalyvavo Švietimo ir mokslo ministras G. 

Steponavičius ir viceministrė N. Putinaitė. Svarstyta priėmimo į VDA studijas strategija, 

stojamųjų egzaminų tvarka, gabiausių menui jaunuolių atranka, regioninių mokyklų išlaikymas, 

regiono kultūros tęstinumo išsaugojimas ir pan. Posėdyje be Senato narių kalbėjo VDA Tarybos 

narys Saulius Valius, kuris kritiškai vertino stojamųjų egzaminų tvarką, pažymėdamas, kad 

„nauja egzaminų sistema griauna aukštosios meno mokyklos autonomiją“. Senato pirmininkas 

apibendrindamas diskusijas, tikėjosi tam tikrų ŠMM kompromisų, tačiau ministras G. 

Steponavičius ir viceministrė N. Putinaitė apsiribojo aptakiomis sąvokomis, žadėjo „ieškoti 

bendrų sprendimo kelių“, minėjo, kad rektoriaus įgaliojimų  pratęsimo terminas baigiasi. 

2010 m. gruodžio mėn. 8 d. Senato posėdyje svarstytas VDA rektoriaus prof. dr. A. 

Butrimo prašymas atsistatydinti, motyvuojant pasibaigus kadencijai. Kalbėjo A. Mačiulis, J. 

Audėjaitis, E. Stasiulis, P. Mazūras, E. G. Bogdanienė, S. Vengris ir kt. Teirautasi, ar yra 

galimybė nepatenkinti rektoriaus prašymo. A. Butrimas nurodo, kad jis yra tvirtai apsisprendęs. 

Balsuojant balsų dauguma (18 balsų už, 3 – prieš, 3 – susilaikė) sutarta patenkinti rektoriaus 

prof. dr. A. Butrimo atsistatydinimą nuo 2010 m. gruodžio 31 dienos ir iki 2011 m. sausio 3 d. 

perduoti pareigas laikinai eisiančiam pareigas naujai paskirtam rektoriui. Senato nariai 



vienbalsiai nutarė skirti prof. Audrių Klimą laikinai eiti rektoriaus pareigas nuo 2011 m. sausio 

3 d. iki naujo rektoriaus išrinkimo. Balsuojant panaikinamas prof. A. Butrimo Senato nario (ex 

officio) statusas ir Senato nariu (ex officio) vienbalsiai patvirtinamas prof. Audrius Klimas. 

Šiame Senato posėdyje patvirtinama VDA struktūra, kur be ankstesnių pakeitimų įsteigti 

Bakalauro studijų ir Aukštųjų studijų fakultetai, jų dekanų pareigybės, fakultetų tarybos, įsteigta 

nauja kanclerio pareigybė, kuriam pavaldūs ūkio padaliniai. Posėdyje Alvydas Mikuta 

tvirtinamas Telšių fakulteto Dailės pagrindų ir teorijos katedros vedėju, Giedrė Būdienė – VDA 

Kalbų mokymo centro vedėja, teikiami docentų pedagoginiai vardai V. Trakimavičiui, V. 

Kašinskui ir A. Mikutai. Senatas patvirtina studentę Daivą Davidauskytę Senato nare, pakeitusia 

stud. Kristiną Misiūtę. Svarstytas Kauno fakulteto tarybos nutarimas dėl stojamųjų egzaminų 

tvarkos, nepritarta siūlymui dėl VDA išstojimo iš Bendrojo priėmimo programos. Senato nariai 

balsuojant pritarė bendram VDA ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Senatų raštui dėl 

stojamųjų egzaminų tvarkos ŠMM ministrui G. Steponavičiui ir LR Ministrų tarybos 

pirmininkui. Be to nutarta pakartotinai išsiųsti raštą LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros 

komitetui dėl VDA Statuto ruošimo teisinių prieštaravimų. Senato pirmininkas pasveikina 

tapytoją Joną Gasiūną gavus Lietuvos Respublikos nacionalinę premiją. 

 


