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SENATAS 

 

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

Senatas) yra Akademijos akademinių reikalų valdymo organas1. 

 

SENATO SUDĖTIS 

 

2019 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. Lina Navickaitė-Martinelli, docentė  

15.  dr. Savickienė Rūta, profesorė  

16.  Skirmantas Petras, profesorius  

17.  dr. Umbrasienė Vida, docentė  

18.  Varnas Gintaras, profesorius  

19.  dr. Žukienė Judita, docentė  

20.  Bajorinienė Elona, lektorė  

21.  Kilsch Charlotte, studentė  

22.  Vasaitytė Vismantė, studentė   

23.  Šimkus Imantas, studentas  

24.  Latovinas Nedas, studentas  

25.  Martišauskaitė Vaiva, studentė  

 

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. Antanas Kučinskas 

studentė Vismantė Vasaitytė 

MENO KOMISIJA prof. Gintaras Varnas, komisijos pirmininkas 

prof. dr. Rūta Savickienė 

prof. dr. Ramunė Marcinkevičiūtė 

                                                           
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. Petras Skirmantas 

prof. Petras Vyšniauskas  

studentas Nedas Latovinas 

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  

studentas Imantas Jonas Marijus Šimkus 

STUDENTŲ REIKALŲ prof. Jurgis Karnavičius, komisijos pirmininkas 

prof. Artūras Anusauskas 

prof. Asta Krikščiūnaitė  

prof. Petras Geniušas  

studentė Charlotte Kilsch 

studentė Vaiva Martišauskaitė  

 

SENATO FUNKCIJOS 

 

Senatas, vadovaudamasis 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 rektoriaus teikiamus Akademijos struktūros pertvarkos planus, būtinus 

strateginiam veiklos planui įgyvendinti, ir teikia dėl jų nuomonę Tarybai; 

14) svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Akademijos reorganizavimo arba likvidavimo 

planų, Akademijos filialų ar atstovybių steigimo ar veiklos nutraukimo;  

15) 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; 

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

užtikrinti studijų ir mokslo, meno veiklos kokybę; 
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17) nustato asmenų priėmimo į studijų programas tvarką ir tvirtina taisykles; 

18) 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; 

19) 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; 

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

21) savo kadencijos laikotarpiui sudaro nuolatines arba laikinąsias Senato komisijas, 

tvirtina jų nuostatus, išklauso jų siūlymus ir ataskaitas; 

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

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

skyrimo tvarką; 

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

 

SENATO VEIKLA 

 

2019 m. iš viso įvyko 9 (devyni) Senato posėdžiai, vyko 1 (vienas) balsavimas nuotoliniu 

būdu: 

Senato posėdžio ar balsavimo 

nuotoliniu būdu protokolo 

parengimo data ir numeris 

Svarbiausi posėdyje ar balsuojant nuotoliniu būdu svarstyti 

klausimai 

2019-02-13 
Posėdžio 

protokolas Nr. 1-SE 

1. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos senato 2018 m. veiklos 

ataskaita 

2. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 2017 m. meno/mokslo 

veiklos vertinimo, kurį atliko Lietuvos mokslo taryba, rezultatų 

pristatymas 

3. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 2019-2021 m. strateginio 

veiklos plano svarstymas, teikimas Tarybai 

4. Dėl Kino meno pirmosios (bakalauro) ir antrosios 

(magistrantūros) studijų pakopų programų specializacijos Garso 

režisūra pavadinimo keitimo į Garso dizainas 

5. Dėl Muzikos atlikimo antrosios studijų pakopos programos 

specializacijų aktualaus sąrašo tvirtinimo, integruojant Klaipėdos 

fakultete vykdomas Atlikimo meno antrosios studijų pakopos 

programos specializacijas 

6. Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų nuostatų 69 

punkto koregavimo 

7. Dėl pedagoginių profesoriaus ir docento vardų suteikimo 

8. Dėl Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedros vedėjo 

kandidatūros tvirtinimo 

9. Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos garbės medalio 

teikimo Etnomuzikologijos katedros docentei Laimai Burkšaitienei 

10. Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos garbės medalio 

teikimo Fortepijono katedros profesorei Veronikai Vitaitei 

2019-02-28 

Balsavimo 

nuotoliniu būdu 

protokolas Nr. 2-SE 

Studentų priėmimo 2019 m. taisyklės. 

2019-03-27 
Posėdžio 

protokolas Nr. 3-SE 

1. Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 2018 m. veiklos 

ataskaitos 

2. Dėl atnaujintų Lietuvos muzikos ir teatro akademijos stipendijų 

nuostatų tvirtinimo 

3. Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto 

tarybos sudarymo nuostatų tvirtinimo  

4. Dėl Klaipėdos fakulteto tarybos įgaliojimų pratęsimo 

5. Pedagoginio docento vardo suteikimas Styginių instrumentų 

katedros vedėjai Rūtai Savickienei (Lipinaitytei).  
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2019-04-24 
Posėdžio 

protokolas Nr. 4-SE 

1. Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos garbės medalio 

teikimo Sauliaus Karoso labdaros ir paramos fondo pirmininkei 

Birutei Karosienei tvirtinimo 

2. Dėl Lietuvos universitetų rektorių konferencijos patvirtintų 

Publikavimo etikos gairių įgyvendinimo Lietuvos muzikos ir teatro 

akademijoje 

3. Dėl Pavyzdinių Lietuvos muzikos ir teatro akademijos fakulteto 

nuostatų tvirtinimo 

4. Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų pažangumo 

eilės sudarymo ir taikymo tvarkos aprašo naujos redakcijos 

tvirtinimo 

5. Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų programų 

reglamento naujos redakcijos tvirtinimo 

6. Dėl Gretutinių studijų organizavimo tvarkos aprašo naujos 

redakcijos tvirtinimo 

7. Dėl ketinamos vykdyti Muzikos atlikimo antrosios 

(magistrantūros) pakopos studijų programos (kodas - 6211PX004) 

Baroko operos specializacijos poreikio pristatymo 

8. Dėl teatro ir kino krypties doktoranto meno projekto kūrybinės 

dalies vadovo keitimo 

2019-05-29 
Posėdžio 

protokolas Nr. 5-SE 

1. Dėl LMTA garbės medalio teikimo kino ir teatro aktoriui 

George Mikell (Jurgiui Mikelaičiui) tvirtinimo 

2. Dėl informacijos apie įvykusį dėstytojų ir mokslo darbuotojų 

konkursą pareigoms eiti 

3. Dėl LMTA alumnų draugijos vienkartinės stipendijos įteikimo 

Atlikimo meno bakalauro studijų programos Choro dirigavimo 

specializacijos trečio kurso studentei Neringai Sidaugaitei 

4. Dėl LMTA 2019-2020 s. m. bakalauro ir magistrantūros studijų 

akademinio kalendoriaus tvirtinimo 

5. Dėl LMTA 2019-2020 s. m. doktorantūros studijų akademinio 

kalendoriaus tvirtinimo 

6. Dėl Klaipėdos fakultete vykdomų studijų programų / 

specializacijų profilio aprašų, studijų planų ir matricų pristatymo ir 

tvirtinimo: 

a. Bakalauro studijų programa Menų pedagogika; 

b. Bakalauro studijų programa Vaidyba; 

c. Bakalauro studijų programa Šokio subkultūros; 

d. Bakalauro studijų programos Muzikos atlikimas 

specializacijos – chorvedyba ir vargonininkavimas, džiazo ir 

populiarioji muzika; 

e. Magistrantūros studijų programa Dramos režisūra; 

f. Magistrantūros studijų programos Muzikos atlikimas 

specializacijos – orkestro muzika, džiazo ir populiarioji muzika. 

7. Dėl Teatro ir kino fakultete vykdomos Šokio studijų programos 

atnaujintų profilio aprašo, studijų plano ir matricos pristatymo ir 

tvirtinimo 

2019-06-19 
Posėdžio 

protokolas Nr. 6-SE 

1. Dėl LMTA 2019-2020 s. m. bakalauro ir magistrantūros studijų 

akademinio kalendoriaus tvirtinimo 

2. Dėl pedagoginių profesoriaus ir docento vardų suteikimo 

3. Dėl LMTA dėstytojų ir koncertmeisterių darbo krūvio apskaitos 

tvarkos aprašo naujos redakcijos tvirtinimo 

4. Dėl Minimalių kvalifikacinių LMTA pianistų koncertmeisterių 

pareigybių reikalavimų aprašo tvirtinimo 

5. Dėl LMTA pirmosios studijų pakopos studentų praktikų 

organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo 

6. Dėl Akademijoje vykdomų studijų programų / specializacijų 

profilio aprašų, studijų planų tvirtinimo: 

a. Bakalauro studijų programos Muzikos studijos profilio 

aprašas, studijų planas; 
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b. Bakalauro studijų programos Muzikos atlikimas 

Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų specializacijos studijų 

planas; 

c. Bakalauro studijų programos Teatro menas profilio 

aprašas ir Režisūros specializacijos studijų planas; 

d. Bakalauro studijų programos Scenos ir kino menų teorija 

ir kritika studijų planas; 

e. Magistrantūros studijų programos Muzikos atlikimas 

Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų specializacijos studijų 

planas; 

f. Magistrantūros studijų programos Muzikos atlikimas 

Šiuolaikinės muzikos specializacijos studijų planas; 

g. Magistrantūros studijų programos Meno teorija profilio 

aprašas, studijų planas. 

7. Dėl studijų programų rentabilumo užtikrinimo 

8. Dėl LMTA fakultetų (Vilniuje) tarybų sudarymo nuostatų 

rengimo 

9. Dėl LMTA garbės medalio suteikimo Akordeono katedros 

profesoriui Ričardui Sviackevičiui  

10. Dėl LMTA valstybės finansuojamų ir valstybės 

nefinansuojamų studijų vietų, į kurias 2019 metais priimami 

studentai, skaičių tvirtinimo 

11. Dėl LMTA pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopų studijų, į 

kurias 2019 metais priimami studentai, kainų tvirtinimo 

2019-09-18 
Posėdžio 

protokolas Nr. 7-SE 

1. Dėl 2019 m. studentų priėmimo rezultatų 

2. Dėl meno doktorantų meno projektų vadovų ir doktorantų 

disertacijų vadovų patvirtinimo 

3. Dėl doktoranto meno projekto kūrybinės dalies vadovo 

pakeitimo 

4. Dėl teatro ir kino krypties doktorantūros komiteto sudėties 

pakeitimo 

5. Dėl darbo grupės, sudarytos 2018 m. vasario 21 d. Senato 

nutarimu (protokolo Nr. 2-SE), sudėties atnaujinimo ir iliustratorių 

darbo apskaitą, kamerinio ansamblio dalyko studijų organizavimą 

reglamentuojančių dokumentų projektų parengimo 

6. Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų nuostatų, 

patvirtintų  Lietuvos muzikos ir teatro akademijos senato 2018 m. 

gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 22-SN (aktuali redakcija nuo 2019 m. 

vasario 13 d.) 101 punkto pakeitimo 

7. Dėl Įmokų už studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje 

mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos aprašo (Lietuvos 

muzikos ir teatro akademijos senato 2018 m. birželio 21 nutarimo 

Nr. 17-SN redakcija) 19 punkto pakeitimo 

8. Dėl Senato posėdžių preliminaraus tvarkaraščio 2019-2020 

studijų metais 

2019-10-23 
Posėdžio 

protokolas Nr. 8-SE 

1. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos strategijos 2020-2030 

pagrindinių nuostatų ir rengimo proceso pristatymas 

2. Meno doktorantų meno projektų tematikų patvirtinimas 

3. Informacijos apie Senato ir vardinių stipendijų studentams 

paskyrimą pristatymas 

4. Informacijos apie įvykusį dėstytojų ir mokslo darbuotojų 

konkursą pareigoms eiti pristatymas 

5. Senato darbo reglamento punktų pakeitimas 

6. Muzikos fakulteto tarybos sudarymo nuostatų patvirtinimas 

7. Teatro ir kino fakulteto tarybos sudarymo nuostatų patvirtinimas 

8. Klaipėdos fakulteto veiklos nuostatų patvirtinimas 

2019-11-20 
Posėdžio 

protokolas Nr. 9-SE 

1. Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos strategijos 2020-2030 

projekto pristatymo 
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2. Dėl bakalauro ir magistrantūros pakopų Muzikos atlikimo studijų 

programų dainavimo specializacijų studijų planų 

3. Dėl vykdomų studijų programų naujų specializacijų ir jų 

pavadinimų patvirtinimo 2020 m. priėmimui 

2019-12-18 

Posėdžio 

protokolas Nr. 10-

SE 

1. Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos strategijos 2020-2030 

projekto pristatymo 

2. Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos tarptautiškumas ir 

Erasmus+ programos naujovių 

3. Dėl Teatro meno bakalauro studijų programos naujos 

specializacijos – teatro ir renginių režisūra (vykdomos Klaipėdos 

fakultete) – siūlomo pavadinimo tvirtinimo 

4. Dėl Muzikos fakulteto tarybos sudėties paskelbimo 

5. Dėl Teatro ir kino fakulteto tarybos sudėties paskelbimo 

6. Dėl LMTA garbės medalių suteikimo Klaipėdos fakulteto 

profesoriams Eduardui Kaniavai, Onai Skaistutei Idzelevičienei ir 

Romaldui Idzelevičiui 

7. Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos stipendijų nuostatų 

pakeitimo 

 

2018 m. atskirai įforminti nutarimai4: 
 

R
eg

is
tr

a
ci

jo
s 

n
u

m
er

is
 

Data Dokumento pavadinimas (antraštė) 

1-SN 2019-02-13 Dėl docento pedagoginio vardo suteikimo 

2-SN 2019-02-13 Dėl Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedros vedėjo patvirtinimo 

3-SN 2019-03-27 Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos stipendijų nuostatų patvirtinimo 

4-SN 2019-03-27 Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto tarybos sudarymo 

nuostatų patvirtinimo 

5-SN 2019-03-27 Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto tarybos įgaliojimų 

pratęsimo 

6-SN 2019-03-27 Dėl docento pedagoginio vardo suteikimo 

7-SN 2019-04-24 Dėl Pavyzdinių Lietuvos muzikos ir teatro akademijos fakulteto nuostatų 

patvirtinimo 

8-SN 2019-04-24 Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų pažangumo eilės sudarymo ir 

taikymo tvarkos aprašo naujos redakcijos patvirtinimo 

9-SN 2019-04-24 Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų programų reglamento naujos 

redakcijos patvirtinimo 

10-SN 2019-04-24 Dėl Gretutinių studijų organizavimo tvarkos aprašo naujos redakcijos 

patvirtinimo 

11-SN 2019-04-24 Dėl Lietuvos universitetų rektorių konferencijos patvirtintų Publikavimo etikos 

gairių įgyvendinimo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje 

12-SN 2019-06-19 Dėl docento pedagoginio vardo suteikimo 

13-SN 2019-06-19 Dėl profesoriaus pedagoginio vardo suteikimo 

14-SN 2019-06-19 Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojų ir koncertmeisterių darbo 

krūvio apskaitos tvarkos aprašo naujos redakcijos patvirtinimo 

15-SN 2019-06-19 Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos pirmosios studijų pakopos studentų 

praktikų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

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

https://lmta.lt/lt/senatas/senato-nutarimai/
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16-SN 2019-06-19 Dėl Minimalių kvalifikacinių Lietuvos muzikos ir teatro akademijos pianistų 

koncertmeisterių pareigybių reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo 

17-SN 2019-06-19 Dėl dėstytojo ir koncertmeisterio kontaktinio darbo santykio Pučiamųjų ir 

mušamųjų instrumentų katedroje 2019-2020 studijų metais 

18-SN 2019-09-18 Dėl 2019 m. į doktorantūrą priimtų doktorantų meno projektų ir disertacijų 

vadovų patvirtinimo 

19-SN 2019-09-18 Dėl muzikos krypties meno doktoranto meno projekto kūrybinės dalies vadovo 

pakeitimo 

20-SN 2019-10-23 Dėl 2019 m. į meno doktorantūrą priimtų doktorantų meno projektų tematikų 

patvirtinimo 

21-SN 2019-10-23 Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos senato darbo reglamento pakeitimo 

22-SN 2019-10-23 Dėl Muzikos fakulteto tarybos sudarymo nuostatų patvirtinimo 

23-SN 2019-10-23 Dėl Teatro ir kino fakulteto tarybos sudarymo nuostatų patvirtinimo 

24-SN 2019-10-23 Dėl Klaipėdos fakulteto nuostatų patvirtinimo 

25-SN 2019-12-18 Dėl LMTA‘2030 strategijos teikimo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 

tarybai tvirtinti 

26-SN 2019-12-18 Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos stipendijų nuostatų pakeitimo 

 

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, mokslo darbuotojų ir koncertmeisterių atestacijos ir konkursai; 

6) Garbės vardų ir apdovanojimų teikimas; 

7) Pedagoginių vardų teikimas. 

 

SVARSTYTI LMTA VALDYMO KLAUSIMAI, PRIIMTI PAGRINDINIAI NUTARIMAI 

 

1. Išklausyta 2018 m. LMTA metinė veiklos ataskaita 

2. Patvirtinti Klaipėdos fakulteto tarybos sudarymo nuostatai 

3. Patvirtinti Pavyzdiniai LMTA fakulteto nuostatai 

4. Patvirtintas Senato darbo reglamento punktų pakeitimas 

5. Patvirtinti Muzikos fakulteto tarybos sudarymo nuostatai 

6. Patvirtinti Teatro ir kino fakulteto tarybos sudarymo nuostatai 

7. Patvirtinti Klaipėdos fakulteto veiklos nuostatai 

8. Svarstytas ir pateiktas Tarybai tvirtinti ilgalaikės strategijos LMTA‘2030 projektas 

9. Paskelbta naujos Muzikos fakulteto tarybos sudėtis 

10. Paskelbta naujos Teatro ir kino fakulteto tarybos sudėtis 

11. Prof. dr. Robertas Beinaris patvirtintas Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedros vedėju 

12. Siekiant vykdomų studijų programų rentabilumo priimtas nutarimas: „Jeigu vykdomoje 

studijų programoje ar studijų programos specializacijoje lieka studijuoti mažiau negu 3 studentai, tų 

studijų programų ar studijų programų specializacijų dalykų (modulių) grupiniams užsiėmimams gali 

būti proporcingai mažinamas kontaktinio darbo valandų skaičius iki ne mažiau kaip pusės kontaktinių 

valandų, numatytų studijų plane“. 

13. Išklausyta informacija apie LMTA tarptautiškumą ir programos Erasmus+ naujoves 

 

SVARSTYTI AKADEMINIAI REIKALAI, PRIIMTI PAGRINDINIAI NUTARIMAI 

 

1. Kino meno bakalauro ir magistrantūros studijų programų specializacijos Garso režisūra 

pavadinimas pakeistas į Garso dizainas 
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2. Klaipėdos fakultete vykdomos Atlikimo meno antrosios studijų pakopos programos 

specializacijos – Pučiamųjų ir styginių muzika, keičiant šį pavadinimą į Orkestro muzika, ir Džiazo 

ir populiarioji muzika – integruotos į Vilniuje vykdomą Muzikos atlikimo antrosios studijų pakopos 

programą. 

3. Patvirtinta Teatro meno bakalauro studijų programos nauja specializacija – Teatro ir renginių 

režisūra (vykdomos Klaipėdos fakultete). 

4. Patvirtintas ketinamos vykdyti Muzikos atlikimo magistrantūros studijų programos (kodas - 

6211PX004) Baroko operos specializacijos poreikis. 

5. Patvirtinti Klaipėdos fakultete vykdomų studijų programų / specializacijų profilio aprašai, 

studijų planai ir matricos: 

 Bakalauro studijų programa Menų pedagogika; 

 Bakalauro studijų programa Vaidyba; 

 Bakalauro studijų programa Šokio subkultūros; 

 Bakalauro studijų programos Muzikos atlikimas specializacijos – chorvedyba ir 

vargonininkavimas, džiazo ir populiarioji muzika; 

 Magistrantūros studijų programa Dramos režisūra; 

 Magistrantūros studijų programos Muzikos atlikimas specializacijos – orkestro 

muzika, džiazo ir populiarioji muzika. 

6. Patvirtintas Teatro ir kino fakultete vykdomos Šokio studijų programos atnaujintas profilio 

aprašas, studijų planas ir matrica. 

7. Patvirtinti vykdomų studijų programų / specializacijų profilių aprašai, studijų planai: 

 Bakalauro studijų programos Muzikos studijos profilio aprašas, studijų planas; 

 Bakalauro studijų programos Muzikos atlikimas Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų 

specializacijos studijų planas; 

 Bakalauro studijų programos Teatro menas profilio aprašas ir Režisūros 

specializacijos studijų planas; 

 Bakalauro studijų programos Scenos ir kino menų teorija ir kritika studijų planas; 

 Magistrantūros studijų programos Muzikos atlikimas Pučiamųjų ir mušamųjų 

instrumentų specializacijos studijų planas; 

 Magistrantūros studijų programos Muzikos atlikimas Šiuolaikinės muzikos 

specializacijos studijų planas; 

 Magistrantūros studijų programos Meno teorija profilio aprašas, studijų planas. 

8. Patvirtinti LMTA studijų nuostatų pakeitimai 

9. Patvirtinti LMTA stipendijų nuostatų pakeitimai 

10. Patvirtinta LMTA studentų pažangumo eilės sudarymo ir taikymo tvarkos aprašo nauja 

redakcija 

11. Patvirtinta LMTA studijų programų reglamento nauja redakcija 

12. Patvirtinta Gretutinių studijų organizavimo tvarkos aprašo nauja redakcija 

13. Patvirtintas LMTA pirmosios studijų pakopos studentų praktikų organizavimo tvarkos 

aprašas 

14. Patvirtinti Įmokų už studijas LMTA mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos aprašo 

pakeitimai 

 

SVARSTYTI MENO IR MOKSLO VEIKLOS REIKALAI, PRIIMTI PAGRINDINIAI 

NUTARIMAI 

 

1. Išklausyta informacija apie LMTA 2017 m. meno/mokslo veiklos vertinimo, kurį atliko 

Lietuvos mokslo taryba, rezultatus. 

2. Patvirtinti 2019 m. priimtų meno doktorantų meno projektų kūrybinės ir tiriamosios dalies 

vadovai ir meno projektų tematikos, disertacijų tematikos. 

3. Pritarta Lietuvos universitetų rektorių konferencijos patvirtintų Publikavimo etikos gairių 

taikymui Akademijoje. LMTA akademinės bendruomenės nariai savo veikloje vadovaujasi 

Publikavimo etikos gairėmis ir netoleruoja jų pažeidimų. 
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4. Patvirtintas Teatro ir kino krypties doktorantūros komiteto sudėties pakeitimas – vietoj prof. 

dr. A. Žiūraitytės į komiteto sudėtį įtraukta prof. dr. R. Vasinauskaitė. 

 

SVARSTYTI STUDENTŲ REIKALAI, PRIIMTI PAGRINDINIAI NUTARIMAI 

 

1. Patvirtintos Studentų priėmimo 2019 m. taisyklės 

2. LMTA alumnų draugijos vienkartinė stipendija įteikta Atlikimo meno bakalauro studijų 

programos Choro dirigavimo specializacijos trečio kurso studentei Neringai Sidaugaitei 

3. Patvirtinti LMTA valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų studijų vietų, į kurias 

2019 metais priimami studentai, skaičiai 

4. Patvirtintos LMTA pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopų studijų, į kurias 2019 metais 

priimami studentai, kainos 

5. Išklausyta informacija apie 2019 m. studentų priėmimo rezultatus 

6. Išklausyta informacija apie Senato ir vardinių stipendijų studentams paskyrimą 

 

DĖSTYTOJŲ, MOKSLO DARBUOTOJŲ IR KONCERTMEISTERIŲ ATESTACIJOS IR 

KONKURSAI 

 

1. Išklausyta informacija apie įvykusius dėstytojų ir mokslo darbuotojų konkursus pareigoms 

eiti 

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

redakcija 

3. Patvirtintas Minimalių kvalifikacinių LMTA pianistų koncertmeisterių pareigybių reikalavimų 

aprašas 

 

GARBĖS VARDŲ IR APDOVANOJIMŲ SUTEIKIMAS 

 

2019 m. LMTA garbės medalis suteiktas: 

Docentė  

Laima Burkšaitienė 

LMTA Etnomuzikologijos katedros docentei Laimai Burkšaitienei už nuoširdų 

ilgametį pedagoginį darbą bei įvairiapusę veiklą tiriant ir puoselėjant etninę 

muziką 

Profesorė  

Veronika Vitaitė 

Ilgametei LMTA Fortepijono katedros vedėjai, profesorei Veronikai Vitaitei 

už nuopelnus lietuvių pianizmo mokyklai ir Akademijai 

Birutė Karosienė 
Už ilgametį sėkmingą bendradarbiavimą, paramą meno projektams bei 

nuopelnus Lietuvos kultūrai. 

George Mikell  
(Jurgis Mikelaitis) 

Už solidžią paramą jauniems LMTA menininkams, svarų indėlį skatinant 

naujus kūrybinius projektus, ilgametę veiklą pasaulio kine ir teatro scenose 

Profesorius  

Ričardas 

Sviackevičius 

LMTA akordeono katedros profesoriui Ričardui Sviackevičiui už nuopelnus 

inicijuojant ir vystant europinio lygmens Lietuvos akordeono kultūrą ir 

mokyklą, ilgametį pedagoginį darbą bei Lietuvos vardo garsinimą 

Profesorius  

Eduardas Kaniava 

LMTA Klaipėdos fakulteto profesoriui Eduardui Kaniavai – už ilgametį 

aukštos kvalifikacijos pedagoginį darbą, nuopelnus Lietuvos muzikinei 

kultūrai 

Profesorė  

Ona Skaistutė 

Idzelevičienė 

LMTA Klaipėdos fakulteto profesorei Onai Skaistutei Idzelevičienei – už 

ilgametį aukštos kvalifikacijos pedagoginį darbą, nuopelnus sportinio šokio 

menui 

Profesorius  

Romaldas 

Idzelevičius 

LMTA Klaipėdos fakulteto profesoriui Romaldui Idzelevičiui – už ilgametį 

aukštos kvalifikacijos pedagoginį darbą, nuopelnus sportinio šokio menui 
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PEDAGOGINIŲ VARDŲ SUTEIKIMAS 
 

Docento pedagoginis vardas suteiktas LMTA pedagogams: 

1. Indrė Baikštytė 

2. Audra Versekėnaitė-Efthymiou 

3. Darius Meškauskas 

4. Oskaras Koršunovas 

5. Rūta Savickienė 

6. Judita Leitaitė 

7. Raminta Šerkšnytė 

8. Vytautė Markeliūnienė 

9. Andrius Puplauskis 

10. Jarūnė Barkauskaitė 

11. Rima Povilionienė 

 

Profesoriaus pedagoginis vardas suteiktas LMTA pedagogams: 

1. Artūras Anusauskas 

2. Rasa Vasinauskaitė 

3. Rūta Girdzijauskienė 

 

 

 

Senato pirmininkas prof. habil. dr. Leonidas Melnikas 

2020 m. vasario 19 d. 


