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SENATAS 

 

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

Senatas) yra Akademijos akademinių reikalų valdymo organas1. 

 

SENATO SUDĖTIS 

 

2018 m. dirbo tokios sudėties Senatas2: 
Eil. 

Nr. 
Senato narys Pastabos 

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, profesorius Senato narys iki 2018 m. gegužės 2 d. 

15. dr. Lina Navickaitė-Martinelli, docentė Senato narė nuo 2018 m. gegužės 16 d. 

16. dr. Savickienė Rūta, profesorė  

17. Skirmantas Petras, profesorius  

18. dr. Umbrasienė Vida, docentė  

19. Varnas Gintaras, profesorius  

20. dr. Žukienė Judita, docentė  

21. Bajorinienė Elona, lektorė  

22. Kilsch Charlotte, studentė  

23. Vasaitytė Vismantė, studentė   

24. Šimkus Imantas, studentas Senato narys nuo 2018 m. birželio 21 d. 

25. Latovinas Nedas, studentas Senato narys nuo 2018 m. birželio 21 d. 

26. Martišauskaitė Vaiva, studentė Senato narė nuo 2018 m. birželio 21 d. 

27. Jankūnaitė Deimantė, studentė Senato narė iki 2018 m. birželio 21 d. 

28. Nalivaikaitė Paulina, studentė Senato narė iki 2018 m. birželio 21 d. 

29. Tamošiūnaitė Elija, studentė Senato narė iki 2018 m. birželio 21 d. 

 

SENATO KOMISIJOS 

 

2018 m. dirbo nuolatinės Senato komisijos3: 
Senato komisija Senato komisijos nariai 

STUDIJŲ KOMISIJA prof. Rimantas Armonas, komisijos pirmininkas 

lekt. Elona Bajorinienė 

doc. dr. Vida Umbrasienė 

doc. Rolandas Aidukas  

prof. dr. Robertas Beinaris (iki 2018 m. gegužės 2 d.) 

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

skirsnio 31 punktas. 
2 Senato sudėtis skelbiama https://lmta.lt/lt/senatas/   
3 Informacija apie nuolatines Senato komisijas skelbiama https://lmta.lt/lt/senatas/senato-komisija/   

https://lmta.lt/lt/senatas/
https://lmta.lt/lt/senatas/senato-komisija/
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prof. dr. Antanas Kučinskas 

studentė Vismantė Vasaitytė 

MENO KOMISIJA prof. Gintaras Varnas, komisijos pirmininkas 

prof. dr. Rūta Savickienė 

prof. dr. Ramunė Marcinkevičiūtė 

prof. Petras Skirmantas 

prof. Petras Vyšniauskas  

studentė Elija Tamošiūnaitė (iki 2018 m. birželio 21 d.) 

studentas Nedas Latovinas (nuo 2018 m. spalio 24 d.) 

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

prof. dr. Ramunė Kryžauskienė  

doc. dr. Judita Žukienė  

prof. habil. dr. Leonidas Melnikas 

doc. dr. Lina Navickaitė-Martinelli (nuo 2018 m. gegužės 16 d.) 

studentė Paulina Nalivaikaitė (iki 2018 m. birželio 21 d.) 

studentas Imantas Jonas Marijus Šimkus (nuo 2018 m. spalio 24 d.) 

STUDENTŲ REIKALŲ prof. Jurgis Karnavičius, komisijos pirmininkas 

prof. Artūras Anusauskas 

prof. Asta Krikščiūnaitė  

prof. Petras Geniušas  

studentė Deimantė Jankūnaitė (iki 2018 m. birželio 21 d.) 

studentė Charlotte Kilsch 

studentė Vaiva Martišauskaitė (nuo 2018 m. spalio 24 d.) 

 

SENATO FUNKCIJOS 

 

Senatas, vadovaudamasis LMTA statutu ir Senato darbo reglamentu, atlieka šias funkcijas4: 

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;  

                                                           
4 Šias funkcijas Senatas atliko iki 2017 m. liepos 1 d. 
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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. 

 

Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (toliau 

– MSĮ) naujai redakcijai Senatas atlieka funkcijas, vadovaudamasis MSĮ nuostatomis: 

„2. Aukštosios mokyklos senatas (akademinė taryba) atlieka šias funkcijas: 

1) nustato studijų tvarką; 

2) universitetuose tvirtina studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno 

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

pertvarkos, reikalingos toms programoms įgyvendinti, vertina atliktų mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės plėtros rezultatus ir visos universiteto mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 

bei meno veiklos kokybę ir lygį; 

3) kolegijose tvirtina studijų programas ir teikia direktoriui siūlymus dėl šių programų 

finansavimo ir dėl kolegijos struktūros pertvarkos, reikalingos toms programoms įgyvendinti, vertina 

atliktų taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus ir kolegijos taikomųjų 

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos kokybę ir lygį; 

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

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

dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarką; 

6) aukštosios mokyklos statuto nustatyta tvarka šaukia aukštosios mokyklos akademinės 

bendruomenės susirinkimus (konferencijas) svarbiems aukštosios mokyklos veiklos klausimams 

aptarti; 

7) savo nustatyta tvarka teikia garbės ir kitus vardus; 

8) svarsto ir derina su taryba siūlymus dėl aukštosios mokyklos statuto pakeitimų; 

9) svarsto rektoriaus pateiktą aukštosios mokyklos strateginį veiklos planą, kuriame 

apibrėžiama ir aukštosios mokyklos misija ir vizija, ir teikia dėl jo nuomonę tarybai; 

10) svarsto rektoriaus (direktoriaus) teikiamus aukštosios mokyklos struktūros pertvarkos 

planus, būtinus strateginiam veiklos planui įgyvendinti, ir teikia dėl jų nuomonę tarybai; 

11) svarsto ir teikia siūlymus tarybai dėl kandidatų tinkamumo eiti rektoriaus (direktoriaus) 

pareigas; 

12) svarsto ir teikia siūlymus tarybai dėl aukštosios mokyklos reorganizavimo arba 

likvidavimo planų; 
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13) svarsto ir teikia siūlymus tarybai dėl aukštosios mokyklos lėšų (taip pat lėšų, skirtų 

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

naudojimo ir disponavimo jais tvarkos; 

14) tvirtina studijų kainas ir nustato bendrą studijų vietų skaičių, atsižvelgdamas į galimybes 

užtikrinti studijų ir mokslo, meno veiklos kokybę; 

15) atlieka kitas teisės aktuose ir aukštosios mokyklos statute nustatytas funkcijas.“ 

 

SENATO VEIKLA 

 

2018 m. iš viso įvyko 7 (septyni) Senato posėdžiai, vyko 4 (keturi) balsavimai nuotoliniu 

būdu (2017 m. iš viso buvo įvykę 8 (aštuoni) Senato posėdžiai, 3 (trys) balsavimai nuotoliniu būdu): 

Senato posėdžio ar balsavimo 

nuotoliniu būdu protokolo 

parengimo data ir numeris 

Svarbiausi posėdyje ar balsuojant nuotoliniu būdu svarstyti klausimai 

2018-01-29 

Balsavimo 

nuotoliniu būdu 

protokolas 1-SE 

Pritarimas, kad LMTA siektų doktorantūros teisės 

humanitarinių mokslų srities menotyros kryptyje, prisijungiant 

prie jau Vilniaus dailės akademijos kartu su Lietuvos kultūros 

tyrimų institutu vykdomos bendros menotyros krypties 

doktorantūros 

Įmokų už studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje 

mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos aprašo tvirtinimas 

2018-02-21 
Posėdžio 

protokolas 2-SE 

Docento ir profesoriaus atestatų įteikimas dėstytojams, kuriems 

suteiktas atitinkamas pedagoginis vardas 

LMTA garbės medalio suteikimas Raimondui Paului 

LMTA struktūros pertvarka, prijungiant Klaipėdos universiteto 

Menų akademiją Klaipėdos fakulteto statusu 

Senato 2017 m. ataskaita 

Tarybos narių rinkimų komisijos sudėties pakeitimas 

Kandidatų į Tarybos narius sąrašo patvirtinimas 

Dėstytojų ir mokslo darbuotojų konkursas pareigoms eiti 

Pirmosios pakopos studijų programų naujų specializacijų 

tvirtinimas 

Pirmosios (bakalauro) ir antrosios (magistrantūros) studijų 

pakopų programų Garso dizainas aprašų tvirtinimas 

Darbo grupės iliustratorių darbo apskaitos aprašui parengti 

sudarymas 

2018-03-28 
Posėdžio 

protokolas 3-SE 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 2017 m. veiklos 

ataskaita 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 2018 m. pajamų ir 

išlaidų sąmata (biudžetas) 

Naujai sudarytos Tarybos sudėties paskelbimas 

LMTA dėstytojų ir mokslo darbuotojų viešo konkurso 

pareigoms eiti ir atestavimo organizavimo tvarko aprašo 

tikslinimas 

Dėstytojų ir mokslo darbuotojų konkursas pareigoms eiti 

Pedagoginių profesoriaus ir docento vardų suteikimas 

Doktoranto meno projekto kūrybinės dalies vadovo keitimas 

Studentų priėmimo 2018 metais taisyklių tvirtinimas 

Priėmimo į LMTA meno doktorantūrą tvarkos aprašo 

tvirtinimas 

2018-04-23 

Balsavimo 

nuotoliniu būdu  

protokolas 4-SE 

Kino meno bakalauro ir magistrantūros studijų programų 

specializacijos Garso režisūra tvirtinimas 2018 metų priėmimui 
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2018-05-02 
Posėdžio 

protokolas 5-SE 

Kadenciją baigianti Taryba 

Prof. dr. Roberto Beinario atsistatydinimo iš Senato nario 

pareigų tvirtinimas 

Kadenciją pradedanti Taryba 

2018-05-16 
Posėdžio 

protokolas 6-SE 

Docento ir profesoriaus atestatų įteikimas dėstytojams, kuriems 

suteiktas atitinkamas pedagoginis vardas 

Nauji Senato nariai 

2018-2019 studijų metų akademinis kalendorius 

Antrosios pakopos Muzikos atlikimo studijų programos 

ECmaster jungtinė specializacija 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų programų 

komitetų nuostatų naujos redakcijos tvirtinimas 

Vilniaus dailės akademijos, Lietuvos kultūros tyrimų instituto 

ir Lietuvos muzikos ir teatro  akademijos menotyros 

doktorantūros reglamentas 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos nariai Vilniaus dailės 

akademijos, Lietuvos kultūros tyrimų instituto ir Lietuvos 

muzikos ir teatro akademijos menotyros doktorantūros 

komitete 

Muzikos ir Teatro ir kino krypčių doktorantūros programos 

Projekto „Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų 

miestelio Olandų g. 21, Vilniuje, sukūrimas“ architektūrinių 

siūlymų pristatymas 

2018-06-21 
Posėdžio 

protokolas 7-SE 

Nesutikimo su Lietuvos muziko ir teatro akademijos etikos 

komiteto 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu svarstymas 

Kamerinio ansamblio studijų organizavimas 

Vykdomų studijų programų atnaujintų studijų planų tvirtinimas 

Įmokų už studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje 

mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos aprašo papildymas 

ir išdėstymas nauja redakcija 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos etikos komiteto 

pirmininko doc. dr. Andriaus Juškio prašymo Dėl atšaukimo iš 

Etikos komiteto nario pareigų svarstymas 

Naujų Senato narių, deleguotų LMTA studentų atstovybės, 

paskelbimas 

2018-07-11 

Balsavimo 

nuotoliniu būdu 

protokolas Nr. 8-

SE 

LMTA valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų 

studijų vietų, į kurias 2018 metais priimami studentai, skaičių 

tvirtinimas 

LMTA pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopų studijų, į 

kurias 2018 metais priimami studentai, kainų tvirtinimas 

2018-09-10 

Balsavimo 

nuotoliniu būdu 

protokolas 9-SE 

Meno pedagogikos gretutinių studijų programos metinė kaina 

ir vieno kredito kaina 

2018-10-24 
Posėdžio 

protokolas 10-SE 

2018 m. studentų priėmimo rezultatai 

Senato ir vardinių stipendijų studentams paskyrimas 

Atnaujintų Lietuvos muzikos ir teatro akademijos stipendijų 

nuostatų tvirtinimas 

Doktorantų vadovų ir tematikų tvirtinimas 

Nuolatinių Senato komisijų (studijų, meno, mokslo ir studentų 

reikalų) sudėčių atnaujinimas pasikeitus Senato nariams 

studentams 

Etikos komiteto sudėties papildymas 

2018-12-12 Teatro ir kino fakulteto dekano kandidatūros tvirtinimas 
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Posėdžio 

protokolas 11-SE 

Atnaujintų Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų 

nuostatų tvirtinimas 

Minimalių kvalifikacinių Lietuvos muzikos ir teatro 

akademijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių 

reikalavimų aprašo pakeitimų tvirtinimas 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos etikos komiteto veiklos 

nuostatų pakeitimų tvirtinimas 

Klaipėdos fakulteto tarybos skiriamo nario į Lietuvos muzikos 

ir teatro akademijos etikos komitetą tvirtinimas 

Dėstytojų ir mokslo darbuotojų konkursas pareigoms eiti 

Muzikos atlikimo pirmosios studijų pakopos programos 

specializacijų aktualaus sąrašo tvirtinimas, integruojant 

Klaipėdos fakultete vykdomas Atlikimo meno pirmosios 

studijų pakopos programos specializacijas 

Pirmosios studijų pakopos programos – Šokio menas – 

pavadinimo keitimas į Šokio subkultūros 

Pirmosios studijų pakopos programos – Muzikos studijos – ir 

jos specializacijų tvirtinimas 

 

2018 m. atskirai įforminti nutarimai5: 
Registracijos 

numeris 
Data Dokumento pavadinimas (antraštė) 

1-SN 2018-01-29 
Dėl pritarimo, kad Lietuvos muzikos ir teatro akademija siektų 

doktorantūros teisės humanitarinių mokslų srities menotyros kryptyje 

2-SN 2018-01-29 
Dėl Įmokų už studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje 

mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

3-SN 2018-02-21 Dėl Tarybos narių rinkimų komisijos sudėties pakeitimo 

4-SN 2018-02-21 Dėl kandidatų į Tarybos narius sąrašo patvirtinimo 

5-SN 2018-02-21 
Dėl pritarimo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos struktūros 

pertvarkai 

6-SN 2018-03-28 

Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojų ir mokslo 

darbuotojų viešo konkurso pareigoms eiti ir atestavimo 

organizavimo tvarko aprašo 21 punkto pakeitimo 

7-SN 2018-03-28 Dėl docento pedagoginio vardo suteikimo 

8-SN 2018-03-28 Dėl profesoriaus pedagoginio vardo suteikimo 

9-SN 2018-03-28 Dėl Studentų priėmimo 2018 metais taisyklių patvirtinimo 

10-SN 2018-03-28 
Dėl Priėmimo į LMTA meno doktorantūrą tvarkos aprašo 

patvirtinimo 

11-SN 2018-05-02 
Dėl LMTA senato nario atsistatydinimo iš senato nario pareigų 

patvirtinimo 

12-SN 2018-05-16 

Dėl Vilniaus dailės akademijos, Lietuvos kultūros tyrimų instituto ir 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos humanitarinių mokslų srities 

menotyros krypties doktorantūros reglamento patvirtinimo 

13-SN 2018-05-16 
Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų programų komitetų 

nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo 

                                                           
5 Senato nutarimai skelbiami https://lmta.lt/lt/senatas/senato-nutarimai/  

https://lmta.lt/lt/senatas/senato-nutarimai/
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14-SN 2018-05-16 

Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos narių Vilniaus dailės 

akademijos, Lietuvos kultūros tyrimų instituto ir Lietuvos muzikos ir 

teatro akademijos humanitarinių mokslų srities menotyros krypties 

doktorantūros komiteto sudėtyje patvirtinimo 

15-SN 2018-05-16 
Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos meno doktorantūros 

muzikos krypties studijų programos patvirtinimo 

16-SN 2018-05-16 
Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos meno doktorantūros teatro 

ir kino krypties studijų programos patvirtinimo 

17-SN 2018-06-21 

Dėl Įmokų už studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje 

mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos aprašo naujos redakcijos 

patvirtinimo 

18-SN 2018-06-21 
Dėl Vaidybos ir režisūros katedros profesoriaus Jono Vaitkaus 

akademinės etikos pažeidimo 

19-SN 2018-10-24 
Dėl atnaujintų Lietuvos muzikos ir teatro akademijos stipendijų 

nuostatų patvirtinimo 

20-SN 2018-10-24 
Dėl 2018 m. į  doktorantūrą priimtų doktorantų disertacijų ir meno 

projektų vadovų ir tyrimų tematikų patvirtinimo 

21-SN 2018-12-12 
Dėl Elonos Bajorinienės patvirtinimo Teatro ir kino fakulteto dekano 

pareigoms 

22-SN 2018-12-12 
Dėl atnaujintų Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų nuostatų 

patvirtinimo 

23-SN 2018-12-12 

Dėl atnaujinto Minimalių kvalifikacinių Lietuvos muzikos ir teatro 

akademijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų 

aprašo patvirtinimo 

24-SN 2018-12-12 
Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos etikos komiteto veiklos 

nuostatų pakeitimo patvirtinimo 

 

Senato posėdžiuose svarstyti klausimai apima šias pagrindines sritis: 

1) LMTA valdymo klausimai; 

2) Akademiniai reikalai; 

3) Meno ir mokslo veiklos reikalai; 

4) Studentų reikalai; 

5) Dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir konkursai; 

6) Garbės vardų ir apdovanojimų suteikimas; 

7) Pedagoginių vardų suteikimas. 

 

SVARSTYTI LMTA VALDYMO KLAUSIMAI, PRIIMTI PAGRINDINIAI NUTARIMAI 

 

1. Išklausyta 2018 m. LMTA metinė veiklos ataskaita (Rektoriaus ataskaita). 

 

2. Išklausyta informacija apie LMTA 2018 m. pajamų ir išlaidų sąmatą (biudžetą). 

 

3. Pritarta LMTA struktūros pertvarkai, prijungiant Klaipėdos universiteto Menų akademiją 

Klaipėdos fakulteto statusu. 

 

4. Buvo tęsiami 2017 m. pradėti LMTA tarybos narių rinkimų organizavimo darbai: 

4.1. Personalo skyriaus vedėjos pareigas pradėjusi eiti Janina Labutienė patvirtinta 

LMTA tarybos narių rinkimų komisijos nare vietoj Kristinos Palienės. 

4.2. LMTA tarybos narių rinkimų tvarkos apraše panaikintas 6.5 punktą, Tvarkos aprašas 

papildyti 6* punktu: „Akademijos Senato nariai gali dalyvauti rinkimuose į Tarybos narius. Senato 

narys, išrinktas į Tarybą, privalo atsistatydinti iš Senato.“ 
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4.3. Patvirtintas ir viešai paskelbtas kandidatų į Tarybos narius sąrašas: 

Interesų sritis Kandidatai 

KANDIDATAI, PRIKLAUSANTYS LMTA PERSONALUI 

Muzikos krypties studijų plėtra 

Irena Armonienė 

Petras Geniušas 

Dainius Puišys 

Raimondas Sviackevičius 

Teatro, kino ir šokio krypčių studijų plėtra Ramūnas Greičius 

Meno veiklos ir meno tyrimų plėtra 

Vaclovas Augustinas 

Laimutė Jakavonytė 

Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė 

Strateginio valdymo plėtra 

Indrė Baikštytė 

Robertas Beinaris 

Mantautas Krukauskas 

Deividas Staponkus 

KANDIDATAI, NEPRIKLAUSANTYS LMTA PERSONALUI 

Profesionaliosios muzikinės kultūros plėtra Loreta Narvilaitė 

Profesionaliosios teatro, kino, šokio kultūros plėtra Gražina Arlickaitė 

Meno ir verslo sintezės plėtra Robertas Dargis 

 

4.4. Paskelbta naujai sudarytos Tarybos sudėtis: 
Eil. 

Nr. 
Tarybos narys  Atstovaujama interesų sritis 

2018 m. kovo 14 d. vykusiuose Tarybos narių rinkimuose išrinkti Tarybos nariai 

Tarybos nariai, priklausantys LMTA personalui 

1. Prof. Dainius Puišys  Muzikos krypties studijų plėtra 

2. Doc. Ramūnas Greičius  Teatro, kino, šokio krypčių studijų plėtra 

3. Prof. Vaclovas Augustinas  Meno veiklos ir meno tyrimų plėtra 

4. Prof. Robertas Beinaris  Strateginio valdymo plėtra 

Tarybos nariai, nepriklausantys LMTA personalui ir studentams 

5. Loreta Narvilaitė Profesionaliosios muzikinės kultūros plėtra 

6. Dr. Gražina Arlickaitė Profesionaliosios teatro, kino, šokio kultūros plėtra 

7. Robertas Dargis Meno ir verslo sintezės plėtra 

2018 m. kovo 5 d. vykusiame LMTA studentų atstovybės tarybos posėdyje išrinkti Tarybos 

nariai 

LMTA studentų atstovybės atstovas Taryboje, priklausantis LMTA studentams 

8. Magdalena Kozlovskaja  

LMTA studentų atstovybės atstovas Taryboje, nepriklausantis LMTA personalui ir 

studentams 

9. Vytautas Ališauskas  

 

5. Patvirtintas prof. dr. Roberto Beinario 2018 m. gegužės 2 d. Raštas dėl atsistatydinimo iš 

Senato nario pareigų. Prof. dr. Roberto Beinario, vadovaudamasis LMTA senato narių rinkimų 

tvarkos aprašo 34.1 punktu ir LMTA tarybos narių rinkimų tvarkos aprašo 6* punktu, atsistatydino 

iš Senato nario pareigų. Jo vietą vadovaujantis LMTA senato narių rinkimų tvarkos aprašo 35 punktu 

ir Senato narių rinkimų rezultatais užėmė doc. dr. Lina Navickaitė-Martinelli. 

 

6. Išklausytas projekto „LMTA Studijų miestelio, Olandų g. 21A, Vilniuje, sukūrimas“ 

architektūrinių siūlymų pristatymas.  

 

7. Patvirtinti, atnaujinti, papildyti, patikslinti šie vidiniai LMTA dokumentai: 

7.1. LMTA dėstytojų ir mokslo darbuotojų viešo konkurso pareigoms eiti ir atestavimo 

organizavimo tvarko aprašas; 
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7.2. Studentų priėmimo 2018 metais taisyklės; 

7.3. Priėmimo į LMTA meno doktorantūrą tvarkos aprašas; 

7.4. LMTA studijų programų komitetų nuostatai; 

7.5. Vilniaus dailės akademijos, Lietuvos kultūros tyrimų instituto ir Lietuvos muzikos ir 

teatro  akademijos menotyros doktorantūros reglamentas; 

7.6. Įmokų už studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje mokėjimo, grąžinimo ir 

išieškojimo tvarkos aprašas; 

7.7. LMTA stipendijų nuostatai; 

7.8. LMTA studijų nuostatai; 

7.9. Minimalių kvalifikacinių Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojų ir mokslo 

darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašas; 

7.10. LMTA etikos komiteto veiklos nuostatai. 

 

8. Elona Bajorinienė patvirtinta Teatro ir kino fakulteto dekane naujai kadencijai. 

 

9. Patvirtintas dr. Andriaus Juškio prašymas dėl atšaukimo iš LMTA etikos komiteto nario 

pareigų ir dr. Andrius Juškys išbrauktas iš LMTA etikos komiteto sudėties. Naujomis LMTA etikos 

komiteto narėmis patvirtintos Kino ir televizijos katedros docentė Giedrė Beinoriūtė, studentė 

Charlotte Kilsch, Klaipėdos fakulteto Muzikos katedros vedėja doc. Jūratė Karosaitė Karosevičiūtė. 

 

10. Sudaryta darbo grupė iliustratorių darbo apskaitos aprašui parengti. Sudarytai darbo 

grupei pavesti parengti iliustratorių darbo apskaitą, kamerinio ansamblio dalyko studijų organizavimą 

reglamentuojančių dokumentų projektus. 

 

SVARSTYTI AKADEMINIAI, STUDIJŲ REIKALAI, PRIIMTI PAGRINDINIAI NUTARIMAI 

 

1. Patvirtinti ir Studijų kokybės vertinimo centrui vertinti ir akredituoti pateikti ketinamų 

vykdyti pirmosios (bakalauro) ir antrosios (magistrantūros) studijų pakopų programų Garso dizainas 

aprašai. 

 

2. Patvirtintos Kino meno bakalauro ir magistrantūros studijų programų specializacijas 

Garso režisūra 2018 metų priėmimui. 

 

3. Patvirtintas 2018-2019 s. m. akademinis kalendorius. 

 

4. Pavirtinta antrosios pakopos Muzikos atlikimo studijų programos ECmaster jungtinė 

specializacija. 

 

5. Pavirtinti šių vykdomų studijų programų atnaujinti studijų planai: 

5.1. Muzikos atlikimo (iki 2017 m. – Atlikimo meno) programos (specializacijų – choro 

dirigavimas (įstojusiems 2015, 2016, 2017 ir nuo 2018 m.), dainavimas (įstojusiems 2015, 2016, 2017 

ir nuo 2018 m.), liaudies instrumentai (įstojusiems nuo 2018 m.), pučiamieji ir mušamieji 

instrumentai (įstojusiems 2015, 2016, 2017 ir nuo 2018 m.), styginiai instrumentai (įstojusiems 2017 

ir nuo 2018 m.), vargonai (įstojusiems 2015, 2016, 2017 ir nuo 2018 m.)) pirmosios pakopos 

(bakalauro) studijų planai; 

5.2. Muzikos atlikimo programos (iki 2017 m. – Atlikimo meno) (specializacijų – choro 

dirigavimas (įstojusiems 2017 ir nuo 2018 m.), dainavimas (įstojusiems 2017 ir nuo 2018 m.), 

styginiai instrumentai (įstojusiems nuo 2018 m.)) antrosios pakopos (magistro) studijų planai; 

5.3. Kompozicijos programos (specializacijų – akademinė kūryba, skaitmeninė produkcija 

(įstojusiems 2015, 2016, 2017 ir nuo 2018 m.)) pirmosios pakopos (bakalauro) studijų planai; 

5.4. Meno teorijos programos (specializacijų – etnomuzikologija, muzikologija) antrosios 

pakopos (magistro) studijų planai; 

5.5. Muzikinio folkloro programos (įstojusiems 2015, 2016, 2017 ir nuo 2018 m.) pirmosios 

pakopos (bakalauro) studijų planai; 
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5.6. Muzikos teorijos ir kritikos programos (įstojusiems 2016, 2017 ir nuo 2018 m.) 

pirmosios pakopos (bakalauro) studijų planai; 

5.7. Teatro meno programos (specializacijos – vadyba (įstojusiems 2017 m. ir nuo 2018 m.) 

pirmosios pakopos (bakalauro) studijų planai; 

5.8. Teatro meno programos (specializacijų – režisūra, vadyba (įstojusiems nuo 2018 m.) 

antrosios pakopos (magistro) studijų planas; 

5.9. Kino meno programos (specializacijų – dramaturgija, garso režisūra, vaizdo režisūra, 

vaizdo operatorius (įstojusiems nuo 2018 m.)) pirmosios pakopos (bakalauro) studijų planas; 

5.10. Kino meno programos (specializacijų – garso režisūra, prodiusavimas, vaizdo 

režisūra, vaizdo operatorius (įstojusiems nuo 2018 m.)) antrosios pakopos (magistro) studijų planas. 

 

6. Patvirtinti LMTA valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų studijų vietų, į 

kurias 2018 metais priimami studentai, skaičiai. 

 

7. Patvirtintos LMTA pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopų studijų, į kurias 2018 

metais priimami studentai, kainos. 

 

8. Patvirtintas Klaipėdos fakultete vykdomų Atlikimo meno pirmosios studijų pakopos 

programos specializacijų – chorvedyba ir vargoninkavimas,  džiazas ir populiarioji muzika – 

integravimas į Muzikos atlikimo pirmosios studijų pakopos programą. 

 

9. Pirmosios studijų pakopos programos – Šokio menas – pavadinimas pakeistas į 

pavadinimą – Šokio subkultūros. 

 

10. Pavirtinta pirmosios studijų pakopos programa – Muzikos studijos  (Music Studies) – ir 

jos specializacijas: muzikos tyrimai (Musical Research), muzikinis folkloras (Folk Music), 

kompozicija (Composition), elektroninė muzika (Electronic Music), garso režisūra (Recording and 

Production), muzikos industrija ir prodiusavimas (Music Industry and Management). 

 

SVARSTYTI MENO IR MOKSLO VEIKLOS REIKALAI, PRIIMTI PAGRINDINIAI 

NUTARIMAI 

 

1. Pritarta, kad LMTA siektų doktorantūros teisės humanitarinių mokslų srities menotyros 

kryptyje, prisijungiant prie jau Vilniaus dailės akademijos kartu su Lietuvos kultūros tyrimų institutu 

vykdomos bendros menotyros krypties doktorantūros6. 

 

2. Prof. Nelė Savičenko patvirtinta teatro ir kino krypties meno doktorantės Brigitos 

Bublytės meno projekto kūrybinės dalies vadove. 

 

3. Pavirtinti Lietuvos muzikos ir teatro akademijos nariai Vilniaus dailės akademijos, 

Lietuvos kultūros tyrimų instituto ir Lietuvos muzikos ir teatro  akademijos menotyros doktorantūros 

komitete: 
Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė 

Pagrindinė 

mokslo kryptis 

Atitikimas mokslo darbuotojams 

keliamiems reikalavimams 

1. Gražina Daunoravičienė menotyra vyriausiasis mokslo darbuotojas 

2. Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė menotyra vyriausiasis mokslo darbuotojas 

3. Daiva Vyčinienė menotyra vyriausiasis mokslo darbuotojas 

 

4. Patvirtinta LMTA meno doktorantūros Muzikos krypties studijų programa. 

 

5. Patvirtinta LMTA meno doktorantūros Teatro ir kino krypties studijų programa. 

                                                           
6 Doktorantūros teisė menotyros kryptyje Akademijai suteikta 2018 m. gegužės 18 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro įsakymu Nr. V-477. Prieiga per internetą:,https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/b43a9ae05a6011e89f00961ca6c2310f  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b43a9ae05a6011e89f00961ca6c2310f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b43a9ae05a6011e89f00961ca6c2310f
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6. Pavirtinti 2018 m. į meno doktorantūrą priimtų doktorantų meno projektų kūrybinės ir 

tiriamosios dalių vadovai ir meno projektų tematikos: 

Doktorantas 

Kūrybinės meno 

projekto dalies 

vadovas (-ė) 

Tiriamosios meno 

projekto dalies 

vadovas (-ė) 

Meno projekto tematika 

Muzikos kryptis 

Vytis Nivinskas 
prof. Anders 

Jormin 

prof. dr. Rūta 

Stanevičiūtė-

Kelmickienė 

Eksperimentas ir eksperimentavimas 

šiuolaikinėje džiazo kompozicijoje 

Vytautas 

Germanavičius 

prof. Rytis 

Mažulis 

doc. dr. Rima 

Povilionienė 

Archainių derminių struktūrų 

transformacija ir adaptacija naujose 

mikrotoninėse kompozicijose 

Gabrielius Simas 

Sapiega 

prof. Stefano 

Gervasoni 

prof. habil. dr. 

Gražina 

Daunoravičienė 

Hilomorfistiniai procesai spektrinėje 

muzikoje 

Justas Čeponis 
prof. Denis 

Pascal 

doc. dr. Audra 

Versekėnaitė 

J. S. Bacho muzikos klavyrui 

interpretavimas fortepijonu: pedalo 

naudojimo strategijos 

Teatro ir kino kryptis 

Milda 

Sokolovaitė 

dr. Olga 

Lapina 

doc. dr. 

Ramunė 

Balevičiūtė-

Liugienė 

Žiūrovų kūrybinis indėlis kaip 

pasirodymo elementas 

Kamilė 

Gudmonaitė 

doc. Agnius 

Jankevičius 

prof. dr. 

Ramunė 

Marcinkevičiūtė 

Transformuojantis teatras: į tikrovę 

įsiveržiantis socialinio teatro fenomenas 

 

7. Patvirtinti 2018 m. priimtų doktorantų vadovai ir disertacijų tematikos: 
Doktorantas Vadovas (-ė) Disertacijos tematika 

Menotyros kryptis 

Jūratė Katinaitė 
prof. dr. Rūta Stanevičiūtė-

Kelmickienė 

Sovietinės administravimo sistemos ir 

ideologijos poveikis Lietuvos operos 

institucijai 

Mantė Valiūnaitė 
doc. dr. Lina Kaminskaitė-

Jančorienė 

Hibridinis kinas: estetinė ištarmė  ir vieta kino 

industrijoje, įsitvirtinimo iššūkiai 

 

SVARSTYTI STUDENTŲ REIKALAI, PRIIMTI PAGRINDINIAI NUTARIMAI 

 

1. Muzikos fakulteto studentams paskirtos stipendijos: 
Eil. 

Nr. 
Stipendija Studentas 

1. Senato stipendija Eglė Rudokaitė, Muzikos atlikimo bakalauro studijų programos 

vargonų specializacijos antro kurso studentė 

2. A. Tauragio stipendija Beata Juchnevič, Kompozicijos bakalauro studijų programos 

akademinės kūrybos specializacijos trečio kurso studentė 

3. J. Aleksos stipendija Elena Daunytė, Muzikos atlikimo magistrantūros studijų 

programos violončelės specializacijos antro kurso studentė 

 

2. Teatro ir kino fakulteto studentams paskirtos stipendijos: 
Eil. 

Nr. 
Stipendija Studentas 
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1.  Senato stipendija Ilona Vitkauskaitė, Meno teorijos magistrantūros studijų 

programos Kinotyros specializacijos antro kurso studentė 

2. Henriko Šablevičiaus 

stipendija 

Vaiva Martišauskaitė, Scenos ir kino menų istorijos ir kritikos 

bakalauro studijų programos trečio kurso studentė 

3. Irenos Vaišytės 

stipendija 

Alessandros Cali, Teatro meno magistrantūros studijų programos 

Vaidybos specializacijos antro kurso studentė 

 

VYKDYTI DĖSTYTOJŲ IR MOKSLO DARBUOTOJŲ ATESTACIJOS IR KONKURSAI 

 

Vadovaujantis LMTA dėstytojų ir mokslo darbuotojų viešo konkurso pareigoms eiti ir 

atestavimo organizavimo tvarko aprašo 19.4 punktu Priėmimo ir atestacijos komisijai pateikus 

Senatui svarstyti kandidatūras, konkurso būdu išrinkti šie pedagogai: 

 Deividas Staponkus – į profesoriaus pareigas Dainavimo katedroje;  

 Algirdas Janutas – į profesoriaus pareigas Dainavimo katedroje. 

 

GARBĖS VARDŲ IR APDOVANOJIMŲ SUTEIKIMAS 

 

LMTA garbės medalis suteiktas latvių kompozitoriui, pianistui, politikui Raimondui Paului 

už ilgametį Baltijos kraštų muzikinio identiteto stiprinimą ir džiazo bei populiariosios muzikos 

pakylėjimą į aukštosios kultūros dimensiją. 

 

PEDAGOGINIŲ VARDŲ SUTEIKIMAS 
1. Pedagoginis docento vardas suteiktas šiems LMTA pedagogams: 

1) Aušrelė Juškevičienė, Liaudies instrumentų katedra; 

2) Egidijus Ališauskas, Liaudies instrumentų katedra; 

3) Giedrė Beinoriūtė, Kino ir televizijos katedra; 

4) Kastytis Barisas, Choro dirigavimo katedra; 

5) Liudas Mockūnas, Džiazo katedra; 

6) Gaila Kirdienė, Etnomuzikologijos katedra; 

7) Ramunė Balevičiūtė-Liugienė, Meno istorijos ir teorijos katedra; 

8) Kazys Daugėla, Dirigavimo katedra. 

 

2. Pedagoginis profesoriaus vardas suteiktas šiems LMTA pedagogams: 

1) Česlovas Radžiūnas, Choro dirigavimo katedra; 

2) Rytis Ambrazevičius, Etnomuzikologijos katedra; 

3) Aleksandra Žvirblytė, Fortepijono katedra; 

4) Rūta Rikterė, Fortepijono katedra; 

5) Nijolė Ralytė, Koncertmeisterio katedra; 

6) Petras Vyšniauskas, Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedra; 

7) Jonas Tankevičius, Styginių instrumentų katedra. 

 

 

 

 

 

Senato pirmininkas prof. habil. dr. Leonidas Melnikas 

2019 m. vasario 13 d. 


