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2019–2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
I SKYRIUS
MISIJA

Plėtodama intensyvią meno ir mokslinę tiriamąją veiklą, turėdama visuotinai pripažintą aukštą reputaciją, Akademija siekia kurti, tobulinti ir
skleisti meninės kūrybos, meninių tyrimų ir socialinių bei humanitarinių mokslų žinias, ugdyti aukštos kvalifikacijos specialistus, įnešančius
reikšmingą indėlį į Lietuvos ir pasaulio kultūrą.
II SKYRIUS
VEIKLOS PRIORITETAI

Pagrindinės Vilniaus dailės akademijos “Integruotos plėtros strategijoje 2012–2020 m.” įvardintos ilgalaikės strateginės veiklos kryptys yra studijos,
meninė ir mokslinė veikla ir socialinis-kultūrinis aktyvumas. Akademijos prioritetiniai veiklos principai yra – tvarumas, kokybė, tarptautiškumas bei
partnerystė. Racionaliai ir planingai valdant išteklius, didžiausias dėmesys skiriamas prioritetiniams (vertingiausiems ir strateginiame laikotarpyje
svarbiausiems) strategijos įgyvendinimo uždaviniams, apimantiems kelias veiklos kryptis vienu metu.
Efektyvumo didinimo kryptys.
Kokybiškos, patrauklios, į studentą orientuotos studijos. Studijų kokybės diegimo efektyvumas remiasi:
- stojančiųjų ir įstojusių į VDA statistika, didinant studijų patrauklumą ir aktyvinant studijų rinkodarą nacionaliniame ir tarptautiniame kontekstuose;
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- tarptautinio studijų programų vertinimo duomenimis;
- studijų infrastruktūros ir materialiųjų išteklių atnaujinimas duomenimis;
- kvalifikacijos kėlimo ir mokymosi visą gyvenimą galimybių plėtros duomenimis, diegiant neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų
pripažinimo tvarką;
- studentų dalyvavimo ir įvertinimų profesiniuose konkursuose, projektuose, parodose duomenimis.
Meno ir mokslo veikla. Meno ir mokslo rezultatų efektyvumo vertinimas remiasi:
- paraiškų, teiktų daliniam ar pilnam projektų finansavimui pateikimo ir tenkinimo duomenys;
- akademijos meno ir mokslo projektų fondo plano vykdymas;
- mokslo ir meno rezultatus vertinančių institucijų skiriamos lėšos;
Personalo branginimas ir ugdymas. Personalo ugdymo efektyvumo vertinimas remiasi:
- akademinio personalo apklausų duomenimis;
- akademinio personalo kvalifikacijos kėlimo planų ir jų įgyvendinimo ataskaitų duomenimis.
Tvarus, veiksmingas ir efektyvus organizacijos valdymas, efektyvi turto ir finansų vadyba. Veiklos efektyvumo vertinimas remiasi:
- materialiųjų išteklių naudojimo ir optimizavimo planų ir jų įvykdymo ataskaitų duomenimis;
- valdymo priemonių planavimo ir planų įvykdymo ataskaitų duomenimis.
- akademijos biudžeto plano ir jo įvykdymo ataskaitų duomenimis;
- įrangos atnaujinimo planų ir jų įvykdymo ataskaitų duomenimis;
- prioritetiniams tikslams įgyvendinti skiriamų lėšų planų ir jų įgyvendinimo ataskaitų duomenimis.

III SKYRIUS
STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS

Vilniaus dailės akademijos strateginiai tikslai yra:
1. Stiprinti Akademijos kaip tarptautinės aukštosios mokyklos autoritetą.
Vilniaus dailės akademija – vienintelė aukštoji universitetinė dailės mokykla Lietuvoje, vykdanti pirmosios, antrosios ir trečiosios (doktorantūros)
studijas meno, dizaino ir menotyros kryptyse. Studijų kokybės užtikrinimo strategija lemia visų VDA vykdomų programų kokybę, kas įgalina tapti
patrauklia meno mokykla tarptautiniu mastu. VDA yra ir Baltijos regiono, Europos aukštojo mokslo erdvės dalyvė. Puoselėdama savo tapatumą,
Akademija yra atvira šiuolaikinėms tarptautinėms meno tendencijoms ir įvairovei. Galimybės, kurias teikia tarptautiniai studentų ir dėstytojų mainai,
daro teigiamą poveikį visai Akademijos veiklai, stiprina jos tarptautinį autoritetą. Esame ERASMUS+ mainų programos dalyviai, tarptautinių Šiaurės
ir Baltijos šalių meno mokyklų tinklų KUNO ir CIRRUS nariai, ELIA, ArcInTex, pasaulinio tinklo CUMULUS nariai.
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2. Siekti reikšmingo tarptautinio masto ir aukšto meninės veiklos, meninių ir mokslinių tyrimų lygio.
Siekiant, kad Akademijos meninė veikla ir tyrimų lygis turėtų pripažintą tarptautinį mastą, būtina kelti akademinio personalo kvalifikacijas, plėtoti
doktorantūros tarptautiškumą, kelti aktualių tyrimų ir projektų kokybę.
3. Žadinti studentų motyvaciją, vystyti kūrybinį potencialą.
Akademijos tikslas yra palaikyti studentų motyvacinę įtampą, kad išėję į meninės ir mokslinės kūrybos pasaulį, darytų jame reikšmingą poveikį.
Akademijos pareiga - užtikrinti, kad studentai įgytų būtinus profesinius įgūdžius ir žinias, pasitikėtų savo jėgomis, būtų išsilavinę ir kūrybiški.
Akademijoje diegiame studijų kokybės užtikrinimo sistemą ir orientuojame studijų procesą į studentus ir jų karjeros poreikius bei lūkesčius.
4. Didinti Akademijos poveikį regionų, šalies ir tarptautiniu mastu.
Akademija - atvira visuomenei, nuolat vysto ryšius su akademinėmis bendruomenėmis, įstaigomis ir organizacijomis. Plėtoja kultūrą ir dailės ugdytojų
tinklą regionuose ir šalyje per dailės ir edukacijos specialistų bendruomenes Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Telšių fakultetuose. Meninių ir mokslinių
pasiekimų sklaida visuomenėje stiprina ir gilina pačios Akademijos supratimą apie visuomenės poreikius. Tai sudaro sąlygas Akademijai teikti savo
veiklos sričių ekspertines paslaugas, konsultacijas, studijų rezultatų pritaikymą versle. Tokiu būdu Akademija gauna papildomas pajamas, kurias
nukreipiame infrastruktūrai išlaikyti, studentų ir darbuotojų motyvacijai didinti. Integruotos plėtros strategijoje numatytiems tikslams pasiekti 2018 m.
pradėta vykdyti dvejus metus truksianti pokyčių programa “Geresnė akademija”.
Pagrindiniai Akademijos veiklos prioritetai, strateginiams tikslams ir veiklos kryptims įgyvendinti, patvirtinti Seimo 2013 m. birželio 13 d. Nutarimu
Nr. XII-370:
1) sudaryti sąlygas asmeniui įgyti meno praktika, meniniais ir moksliniais tyrimais grindžiamą kultūros, mokslo ir naujausių technologijų lygį
atitinkantį aukštąjį universitetinį išsilavinimą, aukštojo mokslo kvalifikaciją;
2) laiduoti tokį meninės kūrybos, meninių ir mokslinių tyrimų bei studijų lygį, kuris leistų Akademijai lygiateisiais pagrindais dalyvauti tarptautinio
bendradarbiavimo veikloje, būti aktyvia ir atsakinga tarptautinės akademinės bendruomenės nare;
3) rengti menininkus ir mokslininkus, stiprinti meninių ir mokslinių tyrimų bei studijų poveikį Lietuvos ūkio ir kultūros pažangai bei demokratinės ir
pilietinės visuomenės ugdymui;
4) ugdyti visapusiškai išsilavinusią, etiškai brandžią ir atsakingą, kūrybingą ir verslią asmenybę;
5) sudaryti sąlygas asmens tęstiniam mokymuisi, įgytos kvalifikacijos kėlimui ir persikvalifikavimui;
6) meno, mokslo, šviečiamąja ir kita kultūrine veikla skatinti Lietuvos regionų ir visos šalies pažangą;
7) saugoti Akademijos kultūros paveldą, tęsti, puoselėti ir plėtoti jos tradicijas, saugoti visą nuo Akademijos įkūrimo sukauptą materialųjį ir
nematerialųjį turtą.
Šiuos tikslus pasiekti vykdome tokias programas:
01.02. Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas.
01.10. Aukščiausios kvalifikacijos specialistų meninei ir mokslinei veiklai rengimas bei mokslinių ir meninių tyrimų vykdymas.
2019–2021 metais numatoma vykdyti tas pačias programas.
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1 grafikas. (2018-2021) metų planuojami strateginiai tikslai ir jiems įgyvendinti numatomos programos
1 strateginis tikslas
1 strateginis tikslas
Teikti akademijos dieninio
skyriaus valstybės
finansuojamiems studentams
socialinę paramą

1.2 programa
Studentų rėmimas ir jų
kreditavimo sistemos
plėtojimas

Rengti aukščiausios
kvalifikacijos specialistus
meninei ir mokslinei veiklai

1.10 programa –
Aukščiausios
kvalifikacijos
specialistų meninei ir
mokslinei veiklai
rengimas
regggggrrengimasreng

VDA programų įgyvendinimui 2019–2021 m. laikotarpiui numatoma skirti:
Programai 01.02. Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas – 813 000 eurų.
Programai 01.10. Aukščiausios kvalifikacijos specialistų meninei ir mokslinei veiklai rengimas bei mokslinių ir meninių tyrimų vykdymas –
22 000 eurų.
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1 lentelė. (2019-2021) metų asignavimų pasiskirstymas pagal programas (tūkst. eurų)

Eil.
Nr.

1.

2.

Programos kodas ir
pavadinimas

1.2 programa- Studentų
rėmimas ir jų kreditavimo
sistemos plėtojimas
1.10 programa –
Aukščiausios kvalifikacijos
specialistų meninei ir
mokslinei veiklai rengimas
bei mokslinių tyrimų
vykdymas
Iš viso

2019 metų asignavimai

(2020) metų asignavimai

(2021) metų asignavimai

iš
viso

iš jų
išlaidoms
iš jų
iš
darbo
viso
užmokesčiui

iš
viso

iš jų
išlaidoms
iš jų
iš
darbo
viso užmokesčiui

iš
viso

iš jų
išlaidoms
iš jų
iš
darbo
viso
užmokesčiui

271

271

271

271

271

271

8000

7000

4600

1000

7000

7000

4600

7000

7000

4600

8271

7271

4600

1000

7271

7271

4600

7271

7271

4600

turtui
įsigyti

(n) – pirmieji planuojami metai, (n + 1) – antrieji planuojami metai ir (n + 2) – tretieji planuojami metai.

turtui
įsigyti

0

0

turtui
įsigyti

0

0
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2 grafikas. (n–n + 2) metų asignavimų pasiskirstymas pagal programas

2019, 2020, 2021 metų asignavimų paskirstymas pagalprogramas,
tūkst. eurų
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(n) – pirmieji planuojami metai, (n + 1) – antrieji planuojami metai ir (n + 2) – tretieji planuojami metai.

Pateikus apibendrintą informaciją, toliau pateikiama detali informacija apie kiekvieną strateginį tikslą.

STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS

Programa 01.02. Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas
Strateginį tikslą - teikti akademijos dieninio skyriaus valstybės finansuojamiems studentams
socialinę paramą įgyvendina 1.2 programa – Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos
plėtojimas. Programa numato valstybės asignavimų programai paskirstymą, užtikrinant akademijos
studentų socialinę paramą, sveikatingumo plėtrą ir studentų stipendijas. Numatomas sistemingas
Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas. Akademijoje studentams skiriamos šios finansinės paramos rūšys: skatinamoji stipendija, vienkartinė stipendija, vardinė stipendija,
doktoranto stipendija. Šių stipendijų skyrimo tvarką nustato VDA stipendijų nuostatai. Skatinamoji
stipendija skiriama valstybės finansuojamiems pirmosios ir antrosios pakopų bei studijų geriausiems
studentams už ypatingai gerus mokymosi rezultatus. Skatinamoji stipendija yra 2,5 BSI. (BSI bazinė socialinė išmoka, šiuo metu siekianti (38 EUR) per mėnesį). Vienkartinės stipendijos yra
skiriamos (95 Eur) tėvų arba šeimos narių mirties, dėl studento ligos, stichinės nelaimės, turto
netekimo, už reikšmingus laimėjimus meninėje, visuomeninėje veikloje, sporte, atlikus kitus
Akademijai svarbius darbus.
1.2 programa - Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas įgyvendina Lietuvos
respublikos mokslo ir studijų įstatymą, 2016 m. birželio 29 d. Nr. XII-2534, Vilniaus dailės
akademijos „Integruotos plėtros strategiją 2012–2020 m.“, Vilniaus dailės akademijos Statutą, 2013
m. birželio 13 d., Vilniaus dailės akademijos studijų reglamentą, 2017-11-22 Nr. S-2017-5/29,
Vilniaus dailės akademijos stipendijų skyrimo nuostatus, 2018-02-14 Nr. S-1, Vienkartinių
stipendijų iš rezervinio fondo skyrimo aprašą, 2012 01 18.
1.2 programa – Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas įgyvendina Lietuvos
respublikos vyriausybės nutarimą Dėl Lietuvos vyriausybės programos įgyvendinimo plano
patvirtinimo, 2017 m. kovo 13 d. Nr. 167, Lietuvos vyriausybės nutarimą dėl Lietuvos respublikos
valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo, Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo
ministro įsakymą Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos
aprašo.
Studentų rėmimo ir jų kreditavimo sistemos plėtojimo vertinimas, taikant kiekybinius ir kokybinius
vertinimo metodus, programoms taikytą nulinio pagrindo biudžeto formavimo metodą, taip pat
atliekamų funkcijų analizę, Akademijoje nebuvo vykdomas, kadangi stipendijoms skiriamas
finansavimas mažas, o stipendijos skirstomos griežtai vadovaujantis Vilniaus dailės akademijos
stipendijų skyrimo nuostatais, 2018-02-14 Nr. S-1. Kolkas nematome kitokių programos plėtojimo
galimybių.
Parama studentams planuojama ir vykdoma kiekvienais metais, vadovaujantis Vilniaus dailės
akademijos stipendijų skyrimo nuostatais, 2018-02-14 Nr. S-1. Dokumente 2019–2021 METŲ
STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS nurodomas studentų rėmimas 2019–2021 m.
Programą įgyvendina Vilniaus dailės akademijos Studijų tarnybos direktorė Marija Šimanėlienė

2
Programa 01.10. Aukščiausios kvalifikacijos specialistų meninei ir mokslinei veiklai
rengimas bei mokslinių ir meninių tyrimų vykdymas
Strateginį tikslą - rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus meninei ir mokslinei veiklai
įgyvendina 1.10 programa – Aukščiausios kvalifikacijos specialistų meninei ir mokslinei veiklai
rengimas bei mokslinių tyrimų vykdymas, kuri formuoja uždavinį – rengti aukščiausios
kvalifikacijos specialistus meninei ir mokslinei veiklai, programos vykdymo eigoje užtikrinant
studijų proceso administravimą bei ūkio funkcionavimą. Siekiama išlaikyti tą patį absolventų
skaičių, taip pat studijose siekiama turėti tą patį valstybės finansuojamų ir mokančių už studijas I,
II ir III pakopos studentų skaičių. Siekiama turėti tą patį Kūrybinių projektų ir mokslinių darbų
produkcijos skaičių, kuris užtikrintų teigiamą Studijų krypties vertinimą ir suteiktų teisę toliau
vykdyti studijas. Siekiama studijų kokybės, studentų nubyrėjimo iki 20 %, augančių studentų ir
dėstytojų tarptautinio mobilumo rodiklių, užsienio studentų skaičiaus augimo nuolatinėse studijų
programose I, II ir III pakopose, sėkmingo Akademijos dalyvavimo tarptautiniuose reitinguose.
1.10 programa – Aukščiausios kvalifikacijos specialistų meninei ir mokslinei veiklai rengimas bei
mokslinių tyrimų vykdymas įgyvendina Lietuvos respublikos mokslo ir studijų įstatymą, 2016 m.
birželio 29 d. Nr. XII-2534, Vilniaus dailės akademijos „Integruotos plėtros strategiją 2012–2020
m.”, Vilniaus dailės akademijos Statutą, 2013 m. birželio 13 d., Vilniaus dailės akademijos studijų
reglamentą, 2017-11-22 Nr. S-2017-5/29, Vilniaus dailės akademijos akademinės grįžtamojo ryšio
sistemos aprašą, 2015-02-25 Protokolo Nr. S–2, „LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR
MOKSLO MINISTRO ĮSAKYMĄ DĖL STUDIJŲ PROGRAMŲ IŠORINIO VERTINIMO IR
AKREDITAVIMO TVARKOS APRAŠĄ, 2009 m. liepos 24 d. Nr. ISAK-1652
1.10 programa – Aukščiausios kvalifikacijos specialistų meninei ir mokslinei veiklai rengimas bei
mokslinių tyrimų vykdymas įgyvendina Lietuvos respublikos vyriausybės nutarimą Dėl Lietuvos
vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo, 2017 m. kovo 13 d. Nr. 167, Lietuvos
vyriausybės nutarimą dėl Lietuvos respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų
paskirstymo, Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymą Dėl geriausiai vidurinio
ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašo.
1.10 programos – Aukščiausios kvalifikacijos specialistų meninei ir mokslinei veiklai rengimas bei
mokslinių tyrimų vykdymas eiga planuojama kiekvienais metais, vadovaujantis Vilniaus dailės
akademijos “Integruotos plėtros strategija 2012–2020, Dokumente 2019–2021 METŲ
STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS nurodomas Aukščiausios kvalifikacijos specialistų meninei ir
mokslinei veiklai rengimo bei mokslinių tyrimų vykdymo planas ir išlaidos 2019-2021 metams.
Programą įgyvendina Vilniaus dailės akademijos Studijų prorektorė prof. Eglė Ganda Bogdanienė

Pateikus apibendrintą informaciją apie programą, užpildomos 2 ir 3 lentelės. Lentelės pildomos kiekvienai
programai atskirai ir pateikiamos po kiekvienos programos aprašymu.
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2 lentelė. (2018-2021) metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai (tūkst. eurų)

Tikslo,
01-01-01-02
uždavinio,
priemonės
kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės pavadinimas

1

01

01

01

02

2

Teikti akademijos dieninio
skyriaus valstybės
finansuojamiems
studentams socialinę
paramą
Užtikrinti akademijos
studentų socialinę paramą,
sveikatingumo plėtrą ir
studentų stipendijas
Užtikrinti stipendijų ir
socialinės paramos
mokėjimą
Iš viso asignavimų
programai (LR valstybės
biudžetas)

Iš viso:

Patvirtinti (2018) metų
Numatomi (2020 ) metų
Numatomi (2021 ) metų
2019 metų asignavimai
asignavimai
asignavimai
asignavimai
iš jų
iš jų
iš jų
iš jų
išlaidoms
išlaidoms
išlaidoms
išlaidoms
iš viso
iš jų darbo turtui iš viso
iš jų darbo turtui iš viso
iš jų darbo turtui iš viso
iš jų darbo turtui
iš viso užmo- įsigyti
iš viso užmo- įsigyti
iš viso užmo- įsigyti
iš viso užmo- įsigyti
kesčiui
kesčiui
kesčiui
kesčiui
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Tikslas:

Uždavinys:

Priemonė:
271
1. Iš viso Lietuvos
Respublikos valstybės
biudžetas
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo
lėšos
1.2. Europos Sąjungos ir
kitos tarptautinės finansinės
paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos
ir pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai (Europos
Sąjungos finansinė parama
projektams įgyvendinti ir
kitos teisėtai gautos lėšos)
Iš viso programai finansuoti 271
(1+2)

271

271

271

271

271

271

271

271

271

271

271

271

271

271

17

18
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Tikslo,
01-01-01-010
uždavinio,
priemonės
kodas
1

01

01
01

10

Tikslo, uždavinio,
priemonės pavadinimas

2

Patvirtinti (2018) metų
Numatomi (2020 ) metų
Numatomi (2021 ) metų
2019 metų asignavimai
asignavimai
asignavimai
asignavimai
iš jų
iš jų
iš jų
iš jų
išlaidoms
išlaidoms
išlaidoms
išlaidoms
iš viso
iš jų darbo turtui iš viso
iš jų darbo turtui iš viso
iš jų darbo turtui iš viso
iš jų darbo turtui
iš viso užmo- įsigyti
iš viso užmo- įsigyti
iš viso užmo- įsigyti
iš viso užmo- įsigyti
kesčiui
kesčiui
kesčiui
kesčiui
3

4

5

Rengti aukščiausios
kvalifikacijos specialistus
Tikslas:
meninei ir mokslinei veiklai
Uždavinys
Uždavinys:
Priemonė :
Rengti aukščiausios
kvalifikacijos menininkus
valstybės finansuojamose
Priemonė:
vietose ir užtikrinti studijų
proceso administravimą bei
ūkio funkcionavimą
6669
6369
4246
Iš viso asignavimų
1. Iš viso Lietuvos
programai (LR valstybės
Respublikos valstybės
biudžetas)
biudžetas
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo
lėšos
1.2. Europos Sąjungos ir
kitos tarptautinės finansinės
paramos lėšos
Iš viso:
1.3. tikslinės paskirties lėšos
ir pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai (Europos
Sąjungos finansinė parama
projektams įgyvendinti ir
kitos teisėtai gautos lėšos)
Iš viso programai finansuoti 6669 6369 4246
(1+2)

6

300

300

7

8

9

8000 7000 4600

10

12

13

14

1000 7000 7000 4600

0

1000

0

(n – 1) – einamieji metai, (n) – pirmieji planuojami metai, (n + 1) – antrieji planuojami metai ir (n + 2) – tretieji planuojami metai.
1. 1 stulpelyje įrašomi programos tikslų, uždavinių ir priemonių kodai.
2. 2 stulpelyje įrašomi programos tikslų, uždavinių ir priemonių pavadinimai.

11

15

16

17

7000 7000 4600

18

0

0

5
3. 3–6 stulpeliai pildomi tik rengiant strateginio veiklos plano projektą deryboms. Rengiant tvirtinti strateginį veiklos planą, šie stulpeliai lentelėje panaikinami.
4. 19 stulpelyje įrašomas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos suteiktas tarpinstitucinio veiklos plano kodas.
5. 20 stulpelyje atitinkamai prie tikslų, uždavinių ar priemonių įrašomas Vyriausybės programos įgyvendinimo plano elemento, t. y. krypties, darbo ar veiksmo, kurie įgyvendinami įgyvendinant programos
tikslą, uždavinį ar priemonę, kodas. Vyriausybės programos įgyvendinimo plano elementų priskyrimu 2 stulpelyje nurodytiems elementams siekiama atskleisti jų logines, o ne finansines sąsajas, todėl 2 stulpelyje
nurodytiems elementams priskirti asignavimai neturėtų būti dirbtinai skaidomi pagal 20 stulpelyje nurodytus elementus. Tai reiškia, kad 2 stulpelyje nurodytam elementui įgyvendinti gali būti numatyta didesnė lėšų
suma, nei reikia 20 stulpelyje numatytam elementui įgyvendinti. Jei Vyriausybės programos įgyvendinimo plano elementui įgyvendinti nereikia lėšų ar nėra numatyta priemonė, kuriai šis elementas galėtų būti
priskiriamas, šie elementai išvardijami prie priemonių, iš kurių lėšų apmokamas darbuotojų, įgyvendinančių šiuos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano elementus, darbo užmokestis.
6. Nurodant programos asignavimus pagal šaltinius:
1 eilutėje nurodomi asignavimai iš valstybės biudžeto, t. y. visų programų bendra suma planavimo etape turi atitikti planuojamus asignavimus, priėmus biudžeto įstatymą – įstatymu nustatytus asignavimus
asignavimų valdytojui;
1.1 ir 1.2 eilutėse lėšas nurodo Europos Sąjungos finansinę paramą administruojančios ir naudojančios (techninės paramos lėšas) institucijos (įstaigos); 1.3 eilutėje lėšas nurodo tik tos institucijos
(įstaigos), kurios gauna tikslinės paskirties lėšas ir pajamų įmokas;
2 eilutėje lėšas nurodo institucijos, kurios planuoja gauti lėšų iš paramą administruojančių institucijų arba tiesiogiai iš Europos Sąjungos institucijų vykdomiems projektams finansuoti (dėl kurių
pasirašytos sutartys, priimti sprendimai dėl lėšų skyrimo) ir kitų teisėtai gautų lėšų.
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3 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo kriterijaus
kodas

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato
vienetai

1

2
01. 10. 01 tikslas: Parengti aukštos kvalifikacijos specialistus
meno ir humanitarinių bei socialinių mokslų srityse ir vystyti
reikšmingą tarptautiniu mastu meninę veiklą ir aukšto lygio
meninius ir mokslinius tyrimus
Tikslo rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas:
Išleistų specialistų skaičius (visų 3-jų pakopų valstybės
finansuojamose vietose ir mokamose studijose)
Tikslo 01. 10. 01. 01 uždavinio pavadinimas:
Rengti aukščiausios kvalifikacijos menininkus ir
mokslininkus valstybės finansuojamose vietose.
Uždavinio pirmo produkto vertinimo kriterijaus pavadinimas:
Valstybės finansuojamų ir mokamų studijų I ir II – III
pakopos studentų skaičius (sausio 1 d.)
Uždavinio antro produkto vertinimo kriterijaus pavadinimas:
Kūrybinių projektų skaičius

R-01-01-01-01

P-01-10-01-01-01

P-01-10-01-01-02

Vertinimo kriterijų reikšmės
2018

2019

2020

2021

3

4

5

6

470

470

470

470

1700

1700

1700

1700

1650

1650

1650

1650

P-01-10-01-01-03

Uždavinio trečio produkto vertinimo kriterijaus pavadinimas:
Mokslinių projektų skaičius

170

163

163

163

P-01-10-01-01-04

Uždavinio
ketvirto
produkto
vertinimo
kriterijaus
pavadinimas:
Parengta ir išleista vadovėlių ir monografijų
Uždavinio penkto produkto vertinimo kriterijaus pavadinimas:
Publikuota recenzuojamų straipsnių

10

12

12

12

65

50

50

50

P-01-10-01-01-06

Uždavinio šešto produkto vertinimo kriterijaus pavadinimas:
Surengta konferencijų, seminarų

10

10

10

10

P-01-10-01-01-07

Uždavinio
septinto
produkto
pavadinimas:
Sukurta meno kūrinių ir projektų
Uždavinio
aštunto
produkto
pavadinimas:
Surengta parodų

P-01-10-01-01-05

P-01-10-01-01-08

vertinimo

kriterijaus

1650

1650

1650

1650

vertinimo

kriterijaus

120

120

120

120

Susijęs strateginio
planavimo
dokumentas
7
VDA Integruotos
plėtros strategija
2012–2020
VDA Integruotos
plėtros strategija
2012–2020
VDA Integruotos
plėtros strategija
2012–2020
VDA Integruotos
plėtros strategija
2012–2020
VDA Integruotos
plėtros strategija
2012–2020
VDA Integruotos
plėtros strategija
2012–2020
VDA Integruotos
plėtros strategija
2012–2020
VDA Integruotos
plėtros strategija
2012–2020
VDA Integruotos
plėtros strategija
2012–2020
VDA Integruotos
plėtros strategija
2012–2020
VDA Integruotos
plėtros strategija
2012–2020
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01. 02. 01 tikslas: Remti studentus ir plėtoti jų kreditavimo
sistemą
R-01-02-01-01

Tikslo rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas:
Studentų, gavusių stipendijas iš valstybės biudžeto skaičius

118

118

118

Tikslo 01. 02. 01. 01 uždavinio pavadinimas:
Užtikrinti akademijos studentų socialinę paramą,
sveikatingumo plėtrą ir studentų stipendijas.
P-01-02-01-01-01
Uždavinio pirmo produkto vertinimo kriterijaus pavadinimas:
8
8
8
Studentų, gaunančių stipendijas iš valstybės biudžeto,
santykinis skaičius, ( %)
P-01-02-01-01-02
Uždavinio antro produkto vertinimo kriterijaus pavadinimas:
3
3
3
Doktorantų, gaunančių stipendijas iš valstybės biudžeto
santykinis skaičius, (%)
P-01-02-01-01-03
Uždavinio trečio produkto vertinimo kriterijaus pavadinimas:
118
118
118
Nuosekliųjų studijų formos studentų, gaunančių
skatinamąsias stipendijas, skaičius.
P-01-02-01-01-04
Uždavinio ketvirto produkto vertinimo kriterijaus
144
144
144
pavadinimas:
Studentų gyvenimo sąlygų gerinimas (studentų skaičiui)
(n – 1) – einamieji metai, (n) – pirmieji planuojami metai, (n + 1) – antrieji planuojami metai ir (n + 2) – tretieji planuojami metai.

118

8

3

118

144

VDA Integruotos
plėtros strategija
2012–2020
VDA Integruotos
plėtros strategija
2012–2020
VDA Integruotos
plėtros strategija
2012–2020
VDA Integruotos
plėtros strategija
2012–2020
VDA Integruotos
plėtros strategija
2012–2020
VDA Integruotos
plėtros strategija
2012–2020
VDA Integruotos
plėtros strategija
2012–2020

1. Rezultato vertinimo kriterijaus kodą sudaro brūkšneliais atskirta raidė „R“, programos kodas, programos tikslo kodas, rezultato vertinimo kriterijaus numeris
didėjančia eilės tvarka, pradedant skaitmeniu 01.
2. Produkto vertinimo kriterijaus kodą sudaro brūkšneliais atskirta raidė „P“, programos kodas, programos tikslo kodas, uždavinio kodas, produkto vertinimo
kriterijaus numeris (didėjančia eilės tvarka, pradedant skaitmeniu 01).
3. 7 stulpelyje pateikiama nuoroda į strateginio planavimo dokumentą, iš kurio rezultato ir (arba) produkto vertinimo kriterijus yra perkeltas. Stulpelyje pateikiamas
sutrumpintas strateginio planavimo dokumento pavadinimas arba akronimas.
4. Rezultato ir produkto vertinimo kriterijai nustatomi vadovaujantis Strateginio planavimo metodikos 44–57 punktuose nustatytais reikalavimais.
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IV SKYRIUS
VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROJEKTAI
Šiame skyriuje pateikiama suvestinė informacija apie institucijos (įstaigos) ar ministro valdymo srities investicijų projektus, kurie įtraukiami į Valstybės investicijų
programą, užpildant 4 lentelę.

Vilniaus
dailės
akademija

659

300

9

1000

10

11

12

13

14

15

0

16

17

18

19

iš jų

tikslinės paskirties
lėšos ir pajamų
įmokos
Europos Sąjungos ir
kita tarptautinė
finansinė parama
bendrojo finansavimo
lėšos
Kiti šaltiniai

iš jų

Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšos

2659

8

iš jų

2021 metais

bendrojo finansavimo
lėšos
Kiti šaltiniai

2020

2015

7

2020 metais

Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšos
tikslinės paskirties
lėšos ir pajamų
įmokos
Europos Sąjungos ir
kita tarptautinė
finansinė parama

6

2019 metais

tikslinės paskirties
lėšos ir pajamų
įmokos
Europos Sąjungos ir
kita tarptautinė
finansinė parama
bendrojo finansavimo
lėšos
Kiti šaltiniai

5

Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšos

4

Panaudota lėšų iki
(2018) metų
Planuojama panaudoti
(2018) metais

Bendra vertė

Investicijų projekto
pavadinimas
3

Vilniaus
dailės
akademij
os Kauno
dailės
fakulteto
pastatų
komplek
so
Muitinės
g. 3
rekonstra
vimas

pabaiga

01.010.0
10101
Invk.
001_E

2

pradžia

1

Institucijos (įstaigos)
(priemonės vykdytojo)
pavadinimas

Priemonės kodas

4 lentelė. (n–n + 2)-ųjų metų investicijų projektai ir asignavimai (tūkst. eurų)
Įgyvendinimo
terminai

20

21

22

23

0

Iš viso investicijų projektams

(n – 1) – einamieji metai, (n) – pirmieji planuojami metai, (n + 1) – antrieji planuojami metai ir (n + 2) – tretieji planuojami metai.
13, 18 ir 23 stulpeliuose „Kiti šaltiniai“ lėšas nurodo institucijos ir įstaigos, kurios investicijų projektui įgyvendinti planuoja gauti lėšų iš valstybės vardu pasiskolintų, valstybės garantuojamų paskolų,
savivaldybės biudžeto, nuosavų įmonės ir kitų teisėtai gautų lėšų (dėl kurių priimti sprendimai dėl lėšų skyrimo).
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V SKYRIUS
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI IR VALDYMO IŠLAIDOS
Šiame skyriuje nurodoma institucijos (įstaigos) ar ministro valdymo srities pareigybių skaičiaus, išlaidų darbo užmokesčiui ir valdymo išlaidų pokyčiai bei planuojamos
reikšmės.
5 lentelėje pateikiama asignavimų valdytojo ir jam pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų, kuriems galimybė biudžeto lėšas gauti numatyta jų veiklos sritį
reglamentuojančiuose įstatymuose arba Vyriausybės nutarimuose, priimtuose vadovaujantis tiesiogiai taikomais ES teisės aktais ir tarptautinėmis sutartimis, nustatančiais ES
ar atskirų valstybių finansinės paramos, teikiamos Lietuvai, administravimo tvarką, planuojamas pareigybių skaičius, planuojamas darbo užmokesčio fondas jiems išlaikyti ir
institucijos valdymo išlaidos.
Po lentele pateikiami paaiškinimai dėl numatomo pareigybių skaičiaus, darbo užmokesčio fondo ar valdymo išlaidų reikšmingo didėjimo ar mažėjimo per planuojamą
laikotarpį, nurodant aplinkybes ir priežastis.

-

4600

480

-

4600

-

Valdymo
išlaidos*

480

Išlaidos darbo
užmokesčiui

Valdymo
išlaidos*

Išlaidos darbo
užmokesčiui

iš jų
valstybės
tarnautojai

iš viso

Valdymo
išlaidos*

-

Išlaidos darbo
užmokesčiui

490

Pareigybių
skaičius

iš jų
valstybės
tarnautojai

3 035

Valdymo
išlaidos*

iš jų
valstybės
tarnautojai
-

Pareigybių
skaičius

2021 metai

iš viso

500

iš jų
valstybės
tarnautojai

Vilniaus dailės akademija

Pareigybių
skaičius

iš viso

1.

iš viso

Institucijos ar įstaigos
pavadinimas

Eil.
Nr.

Pareigybių
skaičius

Išlaidos darbo
užmokesčiui

5 lentelė. Informacija apie institucijos (ministro valdymo srities) žmogiškuosius išteklius, asignavimus jiems išlaikyti ir valdymo išlaidas (tūkst. eurų)
2018 metai
2019 metai
2020 metai

4600

Iš viso
* Valdymo išlaidos skaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų
pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“. Informacija teikiama apie asignavimų valdytojus, kurie nurodyti minėto įsakymo 2 priede.

VI SKYRIUS
VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS
2018 m. gegužės mėn. pradėta pokyčių programa “Geresnė akademija 2018-2020” numato
esminius pokyčius svarbiausiose VDA veiklos kryptyse: studijų, meno ir mokslo veiklų, turto, finansų ir
infrastruktūros valdyme, personalo ugdymo. Vienas iš esminių uždavinių – įtraukti visą Akademijos
bendruomenę, tiek darbuotojus, tiek studentus, teikti pasiūlymus efektyvinti veiklą visoms kryptims.
Keturios darbo grupės apibendrins siūlymus ir juos teiks Pokyčių komitetui, kuris įvertinęs pasiūlymus,
suformuos pokyčių programą ir numatomų veiksmų planą, kuriame bus numatyti pokyčiams reikalingos
lėšos ir vidinių dokumentų parengimo terminai.
6 lentelė. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys

Bendrosios veiklos
sritis
1. Kokybiškos,
patrauklios, į studentą
orientuotos studijos.

2. Meno ir mokslo
veikla.

3. Personalo
branginimas ir
ugdymas.

Planuojami atlikti
darbai
1. Sustambinti studijų
programas.
2. Optimizuoti dalykines
katedras ir fakultetus.
3. Sustiprinti studijų
programų komitetų veiklą.
4. Parengti dalį studijų
programų anglų kalba.
5. Maksimaliai įtraukti
studentų atstovybę į naujų
studijų programų kūrimą.
1. Sukurti palankią
darbuotojų, prisidedančių
prie meno ir mokslo
rezultatų, skatinimo
sistemą.
2. Prisidėti prie projektų
finansavimo, teisingai
paskirstyti meno ir mokslo
rezultatų lėšas.
3. Numatyti pagrindines
MTEP veiklų kryptis.
4. Efektyvesnė, nukreipta į
meno pasiekimų sklaidą
Akademijos meno galerijų
veikla.
1. Pagalbinio studijų
personalo kiekio
optimizacija.
2. Vieningos ir teisingos
dėstytojų atlygio sistemos
sukūrimas ir įdiegimas.
3. Nuolatinio dėstytojų
personalo kvalifikacijos
gerinimo sistema:
pedagoginių, dalykinių,
etinių žinių.

Laukiamas rezultatas

Įgyvendinimo terminas

1. Patrauklesnės studijos,
efektyvesnis studijoms
skirtų resursų naudojimas.
2. Didesnis studijų
tarptautiškumas.
3. Aukštas tarptautinis
Akademijos reitingas.

2019 12 31

1. Gautos žymiai didesnės
lėšos iš rezultatus
vertinančių institucijų.
2. Ženklesnė
komercializuota meno ir
mokslo produkcijos dalis,
didesnis ekonominis,
socialinis ir kultūrinis
poveikis.

2019 12 31

1. Didesnė darbuotojų
motyvacija, didesni darbo
atlygiai, aukštesni nei LR
vidurkis.
2. Aukštesni etiniai,
edukologiniai, dalykiniai
dėstytojų gebėjimai.
3. Didesnis lojalumas
Akademijai.

2020 06 31
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4. Įsteigti Alumnų klubą.
4. Tvarus, veiksmingas
ir efektyvus
organizacijos
valdymas, efektyvi
turto ir finansų vadyba.

1.Akademijos ūkinių
funkcijų revizija ir
optimizacija.
2. Neefektyviai
naudojamo turto
investavimas į studijų
infrastruktūros ir techninės
bazės atnaujinimą.
3. Naujų nuosavų lėšų
generavimo galimybių
paieška.
4. Bendrauniversitetinių
informacinių studijų, turto,
finansų ir personalo
valdymo sistemų
įdiegimas.
5. Dalies studijas
aptarnaujančių paslaugų
pirkimas iš verslo.

1. Mažesni turto valdymo
kaštai, efektyvus turimų
resursų naudojimas.
2. Įdiegta veiklų pilnų
kaštų valdymo sistema.

2020 12 31

