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LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS  

SENATO VEIKLOS ATASKAITA 

 

2016 M E T A I 

  



SENATAS 

 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (toliau – LMTA, Akademija) senatas (toliau – Senatas) yra 

Akademijos akademinių reikalų valdymo organas1. 

 

 

SENATO SUDĖTIS 

 

2016 m. sausio – gegužės mėnesiais dirbo kadenciją baigiantis Senatas, kurį sudarė 30 narių: 

1. prof. habil. dr. Leonidas Melnikas  

2. prof. Janina Lapinskaitė  

3. prof. dr. Ramunė Kryžauskienė 

4. prof. Julius Andrejevas 

5. prof. dr. Juozas Antanavičius 

6. prof. Artūras Anusauskas 

7. prof. Dalia Balsytė 

8. prof. dr. Jonas Bruveris 

9. prof. dr. (HP) Gražina Daunoravičienė 

10. prof. Eduardas Gabnys 

11. prof. Aidas Giniotis 

12. prof. Povilas Gylys 

13. prof. Zbignevas Ibelgauptas  

14. prof. Jurgis Karnavičius 

15. prof. Petras Kunca 

16. prof. dr. Ramunė Marcinkevičiūtė 

17. prof. Aušra Motuzienė 

18. prof. Petras Vyšniauskas 

19. doc. Asta Krikščiūnaitė 

20. doc. Renata Marcinkutė-Lesieur 

21. doc. Dainius Puišys 

22. doc. dr. Vida Umbrasienė 

23. doc. dr. Judita Žukienė 

24. lekt. Elona Bajorinienė 

25. Sigita Bukantaitė, studentė 

26. Deimantė Jankūnaitė, studentė 

27. Žilvinas Steponas Miškinis, studentas 

28. Paulina Nalivaikaitė, studentė 

29. Imantas Šimkus, studentas 

30. Jūratė Bielinytė-Zdanienė, studentė 

 

2016-03-30 Senato nutarimu Nr. 3-SE-1 buvo patvirtintas naujos redakcijos Lietuvos muzikos ir 

teatro akademijos senato narių rinkimų tvarkos aprašas. 

 

2016-03-30 Senato priėmė nutarimą Nr. 3-SE-2, kuriuo nustatė – naujos kadencijos Senato narių 

skaičius yra 25. 

 

2016-05-04 Senato nutarimu Nr. 4-SE-2 buvo patvirtinta naujos kadencijos Senato rinkimų komisiją, 

kurią sudarė: 

1. Gabnys Eduardas, Akordeono katedros profesorius, 

2. Kižla Leonas, Kalbų katedros vedėjas, lektorius, 

3. Nalivaikaitė Paulina, studentė, 

4. Okruško Sergej, Fortepijono katedros profesorius, 

                                                 
1 Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 28 d. patvirtinto Lietuvos muzikos ir teatro akademijos statuto antrojo 

skirsnio 31 punktas. 



5. Palienė Kristina, Vidaus audito skyriaus vadovė, 

6. Rudaitienė Aurelija, Kokybės vadybos skyriaus vedėja, 

7. Urbonavičienė Esta Rūta, Studijų informacijos ir duomenų skyriaus vedėja. 

 

2016-05-19 Senato rinkėjų – Akademijos dėstytojų ir mokslininkų, kurių pagrindinė darbovietė yra 

Akademija – susirinkime buvo išrinktas naujas Senatas, kurio nariai yra: 

1. Anusauskas Artūras, profesorius 

2. Armonas Rimantas, profesorius 

3. Geniušas Petras, profesorius 

4. Ibelgauptas Zbignevas, profesorius 

5. Karnavičius Jurgis, profesorius 

6. Krikščiūnaitė Asta, profesorė 

7. dr. Kryžauskienė Ramunė, profesorė 

8. dr. Kučinskas Antanas, profesorius 

9. dr. Marcinkevičiūtė Ramunė, profesorė 

10. habil. dr. Melnikas Leonidas, profesorius 

11. habil. dr. Vyčinienė Daiva, profesorė 

12. Vyšniauskas Petras, profesorius 

13. Aidukas Rolandas, docentas 

14. dr. Beinaris Robertas, docentas 

15. dr. Lipinaitytė Rūta, docentė 

16. Skirmantas Petras, docentas 

17. dr. Umbrasienė Vida, docentė 

18. Varnas Gintaras, docentas 

19. dr. Žukienė Judita, docentė 

20. Bajorinienė Elona, lektorė 

21. Bukantaitė Sigita, studentė 

22. Jankūnaitė Deimantė, studentė 

23. Miškinis Žilvinas Steponas, studentas 

24. Nalivaikaitė Paulina, studentė 

25. Šimkus Imantas, studentas 

 

2016-06-08 Senatas nutarė (nutarimo Nr. 5-SE-1): 

1. Senato pirmininku tvirtinti prof. habil. dr. Leonidą Melniką. 

2. Senato pirmininko pavaduotoja tvirtinti Eloną Bajorinienę. 

3. Senato sekretore tvirtinti doc. dr. Rūtą Lipinaitytę. 

 

2016-06-29 Senato nutarimu Nr. 6-SE-1 patvirtintas naujos redakcijos Lietuvos muzikos ir teatro 

akademijos senato darbo reglamentas. 

 

 

SENATO KOMISIJOS 

 

2016-06-29 Senato posėdyje patvirtintos nuolatinės Senato komisijos: 

Senato komisija Senato komisijos nariai 

STUDIJŲ KOMISIJA prof. Rimantas Armonas, komisijos pirmininkas 

lekt. Elona Bajorinienė 

doc. dr. Vida Umbrasienė 

doc. Rolandas Aidukas  

doc. dr. Robertas Beinaris 

prof. dr. Antanas Kučinskas 

studentė Sigita Bukantaitė 

MENO KOMISIJA doc. Gintaras Varnas, komisijos pirmininkas 

doc. dr. Rūta Lipinaitytė 



prof. dr. Ramunė Marcinkevičiūtė 

doc. Petras Skirmantas 

prof. Petras Vyšniauskas  

studentas Imantas Šimkus 

MOKSLO KOMISIJA prof. habil. dr. Daiva Vyčinienė, komisijos pirmininkė 

prof. dr. Ramunė Kryžauskienė  

doc. dr. Judita Žukienė  

prof. habil. dr. Leonidas Melnikas 

studentė Paulina Nalivaikaitė 

STUDENTŲ REIKALŲ prof. Jurgis Karnavičius, komisijos pirmininkas 

prof. Artūras Anusauskas 

prof. Asta Krikščiūnaitė  

prof. Petras Geniušas  

studentė Deimantė Jankūnaitė 

studentas Žilvinas Steponas Miškinis 

 

2016-10-26 Senato nutarimu Nr. 9-SE-3 patvirtinti atnaujinti Senato studijų komisijos studijų 

nuostatai. 

2016-10-26 Senato nutarimu Nr. 9-SE-4 patvirtinti atnaujinti Senato studentų reikalų komisijos 

studijų nuostatai. 

2016-12-07 Senato nutarimu Nr. 10-SE-5 patvirtinti atnaujinti Senato meno komisijos studijų 

nuostatai. 

 2016-12-07 Senato nutarimu Nr. 10-SE-6 patvirtinti atnaujinti Senato mokslo komisijos studijų 

nuostatai. 

 

 

SENATO FUNKCIJOS 

 

Senatas, vadovaudamasis LMTA statutu ir Senato darbo reglamentu, atlieka šias funkcijas: 

1) nustato studijų tvarką, tvirtina Akademijos studijų nuostatus; 

2) tvirtina studijų, mokslo ir meno tyrimų, eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros, meno 

programas ir teikia rektoriui siūlymus dėl šių programų finansavimo ir Akademijos struktūros 

pertvarkos, reikalingos toms programoms įgyvendinti, vertina atliktų tyrimų rezultatus ir visos 

Akademijos mokslo ir meno veiklos kokybę ir lygį; 

3) tvirtina vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą ir kontroliuoja, kaip ji įgyvendinama; 

4) nustato Tarybos narių, nurodytų LMTA statuto 17 punkto 2 ir 3 papunkčiuose, atrankos, 

skyrimo ir atšaukimo tvarką;  

5) nustato dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus, dėstytojų ir 

mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų eiti pareigas organizavimo tvarką; 

6) tvirtina Priėmimo ir atestacijos komisijos sudarymo tvarkos aprašą; 

7) šaukia Akademijos akademinės bendruomenės susirinkimus (konferencijas) svarbiems 

Akademijos veiklos klausimams aptarti. Apie sprendimą sušaukti tokį susirinkimą 

(konferenciją) informuoja akademinę bendruomenę ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas 

Akademijos interneto svetainėje ir kitais Senato nustatytais būdais; 

8) fakulteto tarybos siūlymu, atsižvelgdamas į asmens meno, mokslo, pedagoginės ar kitos 

visuomenei ir Akademijai reikšmingos veiklos rezultatus, teikia Akademijos pedagoginius ir 

garbės vardus;  

9) fakulteto tarybos teikimu už ypatingus nuopelnus menui ir (arba) mokslui suteikia profesoriaus 

emerito vardą Akademijos profesoriams, aktyviai dirbusiems meninį, mokslinį ir pedagoginį 

darbą; 

10) svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Akademijos vizijos ir misijos, strateginio veiklos plano;  

11) svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Statuto pakeitimų;  

12) išklauso kandidatų rektoriaus pareigoms eiti rinkimų programas, svarsto ir teikia siūlymus 

Tarybai dėl jų tinkamumo eiti rektoriaus pareigas; 



13) svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Akademijos reorganizavimo arba likvidavimo planų, 

Akademijos filialų ar atstovybių steigimo ar veiklos nutraukimo;  

14) svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Akademijos lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir 

kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo jais tvarkos; 

15) svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl bendro studijų vietų skaičiaus nustatymo, atsižvelgiant į 

galimybes užtikrinti studijų ir mokslo, meno veiklos kokybę;  

16) nustato asmenų priėmimo į studijų programas tvarką ir tvirtina taisykles; 

17) tvirtina fakultetų tarybų pateiktus studijų planus ir programas, doktorantūros komitetų pateiktus 

meno doktorantų ir mokslo doktorantų meno ir mokslo vadovus, konsultantus, disertacijų ir 

meno projektų tematiką; 

18) Statute nustatyta tvarka pritaria arba nepritaria rektoriaus teikiamoms prorektorių, dekanų, 

katedrų vedėjų, institutų ir kitų akademinių padalinių vadovų kandidatūroms iki darbo sutarties 

su šiais asmenimis sudarymo; 

19) išklauso ir nagrinėja fakulteto tarybos siūlymą dėl dekano atstatydinimo; 

20) savo kadencijos laikotarpiui sudaro nuolatines arba laikinąsias Senato komisijas, tvirtina jų 

nuostatus, išklauso jų siūlymus ir ataskaitas; 

21) inicijuoja Akademijos meno, mokslo veiklos ir studijų kokybės auditą; 

22) suderinęs su studentų atstovybe, nustato skatinamųjų, Senato ir vardinių stipendijų skyrimo 

tvarką; 

23) nustato studentų atstovybės rėmimo ir atskaitomybės už panaudotas lėšas tvarką; 

24) atlieka kitas funkcijas, neprieštaraujančias Statutui, įstatymams ir kitiems teisės aktams. 

 

 

SENATO VEIKLA 

 

2016 m. iš viso įvyko 9 (devyni) Senato posėdžiai: 

1) Tris kartus posėdžiavo kadenciją baigęs Senatas – 2016-02-03, 2016-03-30, 2016-05-04; 

2) Šešis kartus posėdžiavo naujos kadencijos Senatas – 2016-06-08, 2016-06-29, 2016-08-30, 

2016-09-21, 2016-10-26, 2016-12-07. 

 

Senato posėdžiuose svarstyti klausimai apima šias pagrindines sritis: 

1) LMTA valdymo klausimai; 

2) Akademiniai, studijų reikalai; 

3) Meno ir mokslo veiklos reikalai; 

4) Studentų reikalai; 

5) Dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir konkursai; 

6) Garbės vardų ir apdovanojimų teikimas. 

 

SVARSTYTI LMTA VALDYMO KLAUSIMAI, PRIIMTI PAGRINDINIAI NUTARIMAI 

 

1. Išklausyta 2015 m. LMTA metinė veiklos ataskaita (Rektoriaus ataskaita). 

2. Aptartos 2016 metų LMTA biudžeto gairės. 

3. Patvirtintas LMTA etikos kodeksas. 

4. Pritarta naujai LMTA studento studijų sutarties redakcijai. 

5. Patvirtintas LMTA intelektinės nuosavybės objektų valdymo reglamentas. 

6. Patvirtinti LMTA etikos komiteto veiklos nuostatai. 

7. Išklausyta informacija apie pokyčius naujos redakcijos Lietuvos Respublikos mokslo ir 

studijų įstatyme. 

8. Apsvarstytas ir pateiktas siūlymas LMTA Tarybai rinkti profesorių Zbignevą Ibelgauptą į 

rektoriaus pareigas antrajai kadencijai. 

9. Patvirtinta doc. dr. Vidos Umbrasienės kandidatūra į studijų prorektoriaus pareigas. 

10. Patvirtinta doc. dr. Juditos Žukienės kandidatūra į mokslo prorektoriaus pareigas. 

11. Patvirtinta prof. dr. Ramunės Marcinkevičiūtės kandidatūra į meno prorektoriaus pareigas. 



12. Patvirtinta LMTA etikos komiteto sudėtis: 

 Muzikos fakulteto dėstytojas – doc. dr. Robertas Beinaris; 

 Teatro ir kino fakulteto dėstytojas – dr. Andrius Juškys; 

 Senato atstovas – prof. habil. dr. Leonidas Melnikas; 

 Rektoriaus atstovas – doc. dr. Judita Žukienė; 

 LMTA studentų atstovybės atstovas – Paulina Nalivaikaitė; 

 Socialinių partnerių atstovas – VDA Aukštųjų studijų fakulteto dekanas doc. 

Romualdas Kučinskas.  

13. Patvirtinta nauja LMTA dėstytojų ir koncertmeisterių darbo krūvio apskaitos tvarkos aprašo 

redakcija. 

14. Apsvarstytas ir LMTA tarybai tvirtinti pateiktas LMTA nekilnojamųjų daiktų pardavimo 

viešo aukciono būdu tvarkos aprašas. 

 

SVARSTYTI AKADEMINIAI, STUDIJŲ REIKALAI, PRIIMTI PAGRINDINIAI NUTARIMAI 

 

1. Svarstytos ir patvirtintos ketinamos vykdyti (naujos) studijų programos: 

 antrosios pakopos studijų programa Vaidyba; 

 antrosios pakopos studijų programa Meno vadyba. 

 

2. Svarstyti ir patvirtinti vykdomų studijų programų atnaujinimai: 

 pirmosios pakopos studijų programos Bendroji muzikos didaktika atnaujintas (patobulintas) 

studijų planas (2015 ir 2016 metų priėmimui), profilio aprašas; 

 pirmosios studijų pakopos programos Atlikimo menas vykdomų specializacijų Choro 

dirigavimas, Pučiamieji ir mušamieji instrumentai esamų studijų planų nauja redakcija; 

 Antrosios studijų pakopos Atlikimo menas ketinamos vykdyti specializacijos Šiuolaikinė 

muzika projektas (specializacijos aprašas ir priedai, studijų planas, matrica, dalykų aprašai, 

meno projekto alternatyvos, semestro kontaktinio darbo planas) 2016 m. priėmimui; 

 pirmosios ir antrosios pakopos studijų programos Atlikimo menas profilio aprašai; 

 pirmosios pakopos studijų programos Muzikos teorija ir kritika studijų plano nauja redakcija 

(2013 m. ir 2014 m. priėmimui); 

 pirmosios pakopos studijų programos Kompozicija studijų plano nauja redakcija (2014 m. 

priėmimui); 

 pirmosios pakopos studijų programos Muzikinis folkloras studijų plano nauja redakcija (2014 

m. priėmimui); 

 antrosios pakopos studijų programos Muzikos pedagogika atnaujintas programos profilio 

aprašas, studijų planas, matrica (2016 m. priėmimui); 

 Atlikimo meno pirmosios ir antrosios studijų pakopų programų studijų planai; 

 pirmosios pakopos gretutinės krypties studijų programos Meno pedagogika studijų planai 

(nauja redakcija 2015 m. ir 2016 m. priėmimui); 

 pirmosios pakopos studijų programos Vaidyba studijų planas (2016 m. priėmimui); 

 antrosios pakopos studijų programos Teatro režisūra profilio aprašas ir studijų planas (2016 

m. priėmimui); 

 antrosios pakopos studijų programos Garso režisūra studijų planas (2016 m. priėmimui);  

 antrosios pakopos studijų programos Vaizdo režisūra studijų planas (2016 m. priėmimui). 

 

3. Patvirtinti vykdomų studijų programų komitetų pirmininkai: 

 Garso režisūros studijų programų komiteto pirmininkas prof. dr. Antanas Kučinskas; 

 Muzikos teorijos ir kritikos ir Muzikologijos studijų programų komiteto pirmininkė doc. dr. 

Laima Budzinauskienė; 

 Vaizdo operatorių, vaizdo režisierių, kino dramaturgų studijų programų komiteto pirmininkas 

Sigitas Siudika. 

 

4. Svarstyti ir spręsti studentų priėmimo klausimai: 

 Patvirtintos 2016 metų studentų priėmimo į LMTA taisyklės;  



 Aptarti 2016 m. studentų priėmimo į LMTA rezultatai ir studentų skaičiaus kaita; 

 Patvirtintas 2016/2017 studijų metų kalendorius; 

 Patvirtintas 2017 metų studentų priėmimo į LMTA taisyklių projektas; 

 Nustatytas minimalus konkursinis balas nuo 2017 m. – 4. 

 

SVARSTYTI MENO IR MOKSLO VEIKLOS REIKALAI, PRIIMTI PAGRINDINIAI 

NUTARIMAI 

 

1. Patvirtintas doktorantūros komitetų pateiktų 2016 m. Muzikos krypties ir Teatro ir kino 

krypties meno doktorantų meno projektų kūrybinės ir tiriamosios dalies vadovų ir konsultantų 

sąrašas, meno projektų temos. 

2. Patvirtintas Etnologijos krypties doktoranto mokslinis vadovas, konsultantas, disertacijos 

tema. 

3. Išklausyta ir aptarta LMTA meno ir mokslo veiklos pastarųjų metų rezultatų analizė ir 

vertinimas. 

 

SVARSTYTI STUDENTŲ REIKALAI, PRIIMTI PAGRINDINIAI NUTARIMAI 

 

1. Studentams skirtos LMTA Senato stipendijos:  

 Senato stipendija 2016-2017 st. m. skirta Martynai Kloniūnaitei, Atlikimo meno 

magistrantūros studijų programos Fortepijono specializacijos II kurso studentei (Muzikos 

fakultetas, Fortepijono katedra). 

 

2. Studentams skirtos vardinės stipendijos:  

 Adeodato Tauragio – Godai Marijai Gužauskaitei, Kompozicijos bakalauro studijų programos 

III kurso studentei (Muzikos fakultetas, Kompozicijos katedra); 

 Jono Aleksos – Jonui Morkūnui, Atlikimo meno bakalauro studijų programos Klarneto 

specializacijos IV kurso studentui (Muzikos fakultetas, Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų 

katedra); 

 Irenos Vaišytės – Gretai Petrovskytei, Vaidybos magistrantūros studijų programos I kurso 

studentei (Teatro ir kino fakultetas, Vaidybos ir režisūros katedra); 

 Henriko Šablevičiaus – Andrėjai Čebatavičiūtei, Meno vadybos bakalauro studijų programos 

II kurso studentei (Teatro ir kino fakultetas, Meno vadybos skyrius). 

 

VYKDYTI DĖSTYTOJŲ IR MOKSLO DARBUOTOJŲ ATESTACIJOS IR KONKURSAI 

 

1. Patvirtinta Priėmimo ir atestacijos komisijos sudėtis: 

 Doc. dr. Ramunė Balevičiūtė 

 Doc. Giedrė Beinoriūtė 

 Prof. Zbignevas Ibelgauptas 

 Prof. Jurijus Kalcas 

 Prof. Sergejus Okruško 

 Prof. Mindaugas Urbaitis 

 Habil. dr. Jūratė Trilupaitienė, vyriausioji mokslo darbuotoja (išorės atstovas) 

 Dr. Helmutas Šabasevičius, vyresnysis mokslo darbuotojas (išorės atstovas) 

 Deimantė Jankūnaitė, LMTA SA prezidentė (studentų atstovas)  

 (Priėmimo ir atestacijos komisijos sekretoriaus funkcijas atlieka doc. dr. Laima 

Budzinauskienė). 

 

2. Patvirtintas atnaujintas Minimalių kvalifikacinių LMTA dėstytojų ir mokslo darbuotojų 

pareigybių reikalavimų aprašas; 

3. Patvirtintas atnaujintas LMTA dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkurso 

pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašas; 



4. Patvirtintas atnaujintas LMTA dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo į pagrindines 

pareigas ir atestacijos komisijos sudarymo ir darbo tvarkos aprašas.  

 

5. Konkurso keliu išrinkti šie pedagogai: 

 Aušra Liutkutė – į Dainavimo katedros lektoriaus pareigas; 

 Lolita Jolanta Navickienė – į Pedagogikos katedros lektoriaus pareigas; 

 Jūratė Svičiulienė – į Filosofijos ir kultūros mokslų katedros lektoriaus pareigas. 

 

6. Konkurso keliu išrinkti: 

 Prof. Aušra Motuzienė – LMTA Muzikos fakulteto dekane; 

 Doc. dr. Rūta Lipinaitytė – Styginių instrumentų katedros vedėja; 

 Prof. habil. dr. Leonidas Melnikas – Bendrojo fortepijono katedros vedėju; 

 Doc. Modestas Pitrėnas – Dirigavimo katedros vedėju; 

 Doc. Raimondas Sviackevičius – Akordeono katedros vedėju. 

 

7. Konkurso keliu išrinkti šie pedagogai: 

 į docento vietą Bendrojo fortepijono katedroje – Jolanta Patamsienė; 

 į dvi lektoriaus vietas Bendrojo fortepijono katedroje – Janina Puodžiukienė ir Irena Puzienė; 

 į asistento vietą Dainavimo katedroje – Vaidotas Martinaitis; 

 į docento vietą Styginių instrumentų katedroje – Edmundas Kulikauskas; 

 į lektoriaus vietą Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedroje – Paulius Lukauskas. 

 

GARBĖS VARDŲ IR APDOVANOJIMŲ TEIKIMAS 

 

LMTA Garbės medaliu apdovanoti: 

 Šokio ir judesio katedros profesorė A. D. Adomaitytė; 

 Vaidybos ir režisūros katedros docentė J. Ušinskaitė; 

 prof. Krzysztofas Droba – už ilgametį sėkmingą bendradarbiavimą, nuopelnus Lietuvos 

muzikinei kultūrai, jos sklaidą ir naujų kūrinių iniciatyvas;  

 Pučiamųjų ir mušamųjų katedros profesorius L. Ulevičius. 

 

 

 

 

 

Senato pirmininkas prof. habil. dr. Leonidas Melnikas 

2017 m. vasario 22 d. 


