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Ataskaitiniais metais įvyko šeši Senato posėdžiai iš kurių penki buvo planuoti, o vienas 

papildomas. Taip pat 2 elektroniniai balsavimai. 

2013 m. buvo užbaigtas vienas svarbiausių VDA ir Senato darbų – patvirtintas naujasis 

VDA statutas.  Derinant statuto korektūras pavyko  išsaugoti keletą  pageidautų punktų, stiprinančių 

Akademijos autonomiją taip pat ir Senato galimybes aktyviau dalyvauti Akademijos valdyme bei 

strateginių klausimų svarstyme. 

2013 m. pabaigoje, remiantis patvirtinto statuto nuostatomis, parengtas naujas „Senato darbo 

reglamentas“ (patvirtintas 2014-01-22 Nr. S-2014-1).  

Pirmojo posėdžio metu 2013-01-16 tvirtintos Nebiudžetinių (nuosavų) VDA pajamų lėšų 

gavimo, paskirstymo ir panaudojimo bendrosios taisyklės ir kaip ir kiekvienais metais patvirtintas 

Valstybės biudžeto lėšų  paskirstymas tarp VDA padalinių ir programų (2013 m. VDA skirta 19 

302 tūkst. Lt). Taip pat tvirtinta Metinė rektoriaus ataskaita 2012, VDA savianalizės medžiagos 

suvestinė, VDA studijų reglamentas, VDA kokybės strategija ir priemonių planas.  

Antrojo posėdžio metu (2013-03-20) Pristatyta  pirmoji šios kadencijos Senato veiklos 

metinė ataskaita, kuri patvirtinta vienbalsiai. Taip pat patvirtintas 2013 metų Senato darbo planas. 

Senato balsų dauguma pritarta strategiškai svarbaus naujojo padalinio – Klaipėdos fakulteto 

– įsteigimui bei šio fakulteto nuostatams. Šis sprendimas atvėrė galimybę išsaugoti VDA padalinį 

Klaipėdoje bei užtikrinti VDA teikiamų paslaugų sklaidą regionuose. 

Siekiant užtikrinti VDA studijų kokybę, Senatas pritarė „Vidinės studijų kokybės 

užtikrinimo tvarkai“, kurią pristatė prorektorė studijoms Eglė Ganda Bogdanienė. 

Siekiant stiprinti VDA konkurencingumą, siūlant įvairesnes bei geriau šiuolaikinius 

poreikius atitinkančias studijų programas, Senatas pritarė trijų naujų studijų programų rengimui: 

Šiuolaikinis menas ir medijos, Urbanistinių kompleksų architektūra, ,Dailės ir interjero 

restauravimas. 

Trečiajame Senato posėdyje (2013-05-15) išklausyta ir patvirtinta Rektoriaus ataskaita už 

2012 m.  Išsamiai susipažinta su Institucinio VDA vertinimo rezultatais –  studijų išteklių, 

strateginio valdymo, studijų ir mokymosi visą gyvenimą, mokslo ir meno, poveikio regionų ir visos 

šalies plėtotei, gerosios patirties ir rekomendacijų, aspektais.  

Posėdyje analizuoti ir patvirtinti 2013–2014 m. studijų planai ir studijų grafikas bei 

priėmimo į I, II ir III studijų pakopas taisyklės. 



Senate svarstytas poreikis ir galimybės steigti Kauno fakulteto mažosios plastikos ir 

juvelyrikos centrą. Išklausius senatorių pasisakymus, įvertinus VDA padalinių specializacijas, 

nutarta sudaryti darbo grupę šiam klausimui aptarti. Siūlymui nepritarta. 

Posėdyje taip pat neanalizuotas dienotvarkėje numatytas VDA struktūrinių pokyčių 

klausimas, nes nebuvo deramai parengtas. Rektorius informavo, kad šiam klausimui spręsti rudenį 

bus rengiama konferencija. Pritarta tik keliom  pataisom, atspindinčiom jau egzistuojančią 

struktūrą: įrašytas jau įsteigtas Urbanistikos, architektūros ir dizaino institutas, vietoje Klaipėdos 

skyriaus įrašytas jau įsteigtas Klaipėdos fakultetas, vietoje Kanclerio pareigybės palikta 

prorektoriaus strateginei plėtrai, Sporto centro pavaldumas perkeltas iš Rektoriaus pavaduotojo ūkio 

reikalams kompetencijos prie Vilniaus fakulteto. 

Atsižvelgiant į faktą, kad VDA struktūrinių pokyčių klausimas nukeliamas jau ne pirmą 

kartą, Senato pirmininkės siūlymu, sudaryta Senato darbo grupė, pasiryžusi šį klausimą analizuoti 

kartu su Rektorato grupe. Grupės darbe pasisiūlė/sutiko dalyvauti: Ieva Kuizinienė, Eglė Ganda 

Bogdanienė, Jonas Audėjaitis, Alvydas Lukys, Romualdas Kučinskas, Alvydas Šeibokas, Virgilijus 

Trakimavičius. 

Sudarytos grupės iniciatyva 2013 spalio mėnesį buvo suorganizuota darbo grupės diskusija, 

į kurią konsultantu pakviestas Alfredas Chmieliauskas. Vis tik tenka pastebėti, kad į tolesnes 

diskusijas, susijusias su struktūrinių pokyčių svarstymais, Senato sudaryta darbo grupė praktiškai 

nebuvo kviečiama ar apie tai informuota. 

Ketvirtajame Senato posėdyje (2013-10-23), atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2013-10-15 įsakymą Nr. R-003 (R-020) Dėl Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto asignavimų, skirtų studentų, 2013 metais priimtų studijuoti valstybės finansuojamose 

studijų vietose pagal universitetinių studijų programas, studijoms, tikslinėms skatinamosioms 

išmokoms, pedagogų rengimų programų studentų tikslinėms stipendijoms, tikslinių būdu 

finansuojamoms studijoms, ir su šių studentų studijomis susijusioms prekėms bei paslaugoms, 

paskirstymo pagal universitetus “, pritarta VDA biudžeto tikslinimui, kuris pakeistas taip: 

1. Išorinio darbo užmokesčio fondas  padidintas – 48,1 tūkst. Lt, iš jo Mokos fondo: 

 UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedrai skirta 30 tūkst. Lt , 

Monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedrai – 7 tūkst. Lt, Edukacijos centrui – 11,1 tūkst. Lt 

2. Vidinio  darbo užmokesčio fondas pakeistas taip:  

 Kalbų mokymo centrui skirta – 5 tūkst. Lt, Pozuotojų darbo užmokesčio fondas 

sumažintas– 5 tūkst. Lt 

3. Sumažintas Kauno fakulteto darbo mokos fondas – 11, 1 tūkst. Lt 

Bendra gauta suma 1451 tūkst. Lt  buvo paskirstyta: 



Darbo užmokestis su Sodros ir garantiniu mokesčiu – 945,5 tūkst. Lt. 

Prekės ir paslaugos, bei išmokos emeritams – 505,5 tūkst. Lt. 

Senato pirmininkės prašymu, Senatui pritarus,  Mokslo ir meno, bei fakultetų fondų 

valdytojai paprašyti metų pabaigoje pateikti jų valdomų fondų lėšų panaudojimo ataskaitas. 

Šiame posėdyje Senatui taip pat pristatyti kandidatai į VDA Tarybos narius bei organizuota 

slapto balsavimo procedūra. Balsų skaičiavimo komisijos pirmininku išrinktas doc. Alvydas 

Mandeika. Balsavime dalyvavo 27  Senato nariai. Senato siūlomais kandidatais išrinkti: prof. dr. 

Adomas Butrimas, prof. Jonas Audėjaitis, prof. Alvydas Lukys, prof. Arūnas Sakalauskas, doc. dr. 

Alfredas Chmieliauskas, Gediminas Lašas, prof. Virginija Adomaitienė. 

Siekiant sustiprinti VDA dalyvavimą akademinėje universitetų bendruomenėje bei 

galimybes plėtoti tarpuniversitetinius ryšius studijų, mokslo, projektinėje veiklose, pritarta 

Universitetų konsorciumo tarp VDA, VU, LMTA ir LSU steigimui. 

Posėdyje dar kartą svarstytas VDA struktūrinių pokyčių klausimas. Rektorato parengtą 

pokyčių viziją pristatė Aukštųjų studijų fakulteto dekanas Romualdas Kučinskas. Nutarta iš esmės 

projekto vystymui pritarti ir po pusės metų pristatyti Senatui rezultatus. 

Posėdyje taip pat patvirtinti VDA padalinio – Panemunės pilies – nuostatai. 

2013-11-15 įvyko iškilmingas Senato posėdis Lietuvos valdovų rūmuose, kuriame Garbės 

daktaro vardas už nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui suteiktas ilgamečiam Lietuvos muziejaus 

direktoriui Romualdui Budriui bei Garbės profesoriaus vardas už Vilniaus dailės akademijos 

tarptautiškumo ugdymą, iniciatyvas plėtojant meninius tyrimus, Lietuvos kultūros šiuolaikiškumo 

plėtrą ir reikšmingą meninę kūrybą – Sauliui Valiui. 

Paskutiniame metų Senato posėdyje (2013-12-18) svarstyta VDA biudžeto paskirstymo 

studijų procesui tvarka. Senato nariai atkreipė dėmesį, kad klausimas neparengtas tvirtinimui, yra 

daug neaiškumų ir netolygumų. 

Posėdyje taip pat išklausytos VDA Meno, mokslo ir projektų fondo bei Biudžeto lėšų, skirtų 

menui, ataskaitos. 

Vadovaujantis Senato darbo reglamentu, patvirtinti šakinio padalinio – VDA Dailėtyros, 

meno tyrimų ir sklaidos instituto nuostatai. 

Senatas taip pat svarstė Architektūros katedros pateiktą prašymą suteikti profesoriaus 

emerito vardą prof. Algimantui Mačiuliui. Senato sprendimu nutarta sudaryti emerito vardo 

suteikimo komisiją ir teikti profesoriaus emerito vardo suteikimo klausimą kitam Senato posėdžiui. 

 

Apibendrinant 2013 metų Senato darbą galima konstatuoti, kad posėdžių skaičius buvo 

optimalus, jų dienotvarkė intensyvi, svarstyta ir patvirtinta daug akademijai aktualių strateginių 



dokumentų, priimti svarbūs sprendimai, sudarantys prielaidas kokybiškam studijų organizavimui ir 

vykdymui, strateginei VDA plėtrai, kokybiškai vadybai ir bendradarbiavimui. 

Galima pastebėti aktyvesnį Senato narių dalyvavimą sprendžiant strateginius klausimus bei 

aktyvesnę poziciją priimant sprendimus. Visgi, kaip ir praėjusiais metais,  pasigendama Senato 

narių aktyvumo inicijuojant  akademinei bendruomenei opias diskusijas, siūlant svarstytinus 

klausimus. Taip pat sunku nepastebėti, kad darbo grupės veikia pasyviai. Siūlytina peržiūrėti esamų 

darbo grupių paskirtį ir aptarti galimybę 2014 m. skirti naujus darbo grupių vadovus. 

 

 

 

 

 

 

 

 


