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SENATAS 

 

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

Senatas) yra Akademijos akademinių reikalų valdymo organas1. 

 

SENATO SUDĖTIS 

 

Iki 2021 m. gegužės 19 d. dirbo 2016 m. gegužės 19 d. išrinktas ir sudarytas Senatas, kurio 

sudėtis buvo tokia: 

1. profesorius Artūras Anusauskas,  

2. profesorius Rimantas Armonas,  

3. profesorius Petras Geniušas,  

4. profesorius Zbignevas Ibelgauptas,  

5. profesorius Jurgis Karnavičius,  

6. profesorė Asta Krikščiūnaitė,  

7. profesorė dr. Ramunė Kryžauskienė,  

8. profesorius dr. Antanas Kučinskas,  

9. profesorė dr. Ramunė Marcinkevičiūtė,  

10. profesorius habil. dr. Leonidas Melnikas,  

11. profesorė habil. dr. Daiva Vyčinienė,  

12. profesorius Petras Vyšniauskas,  

13. docentas Rolandas Aidukas,  

14. profesorė dr. Lina Navickaitė-Martinelli,  

15. profesorė dr. Rūta Savickienė (Lipinaitytė),  

16. profesorius Petras Skirmantas,  

17. docentė dr. Vida Umbrasienė,  

18. profesorius Gintaras Varnas,  

19. docentė dr. Judita Žukienė,  

20. lektorė Elona Bajorinienė,  

21. studentė Charlotte Kilsch,  

22. studentė Vismantė Vasaitytė,  

23. studentas Imantas Šimkus,  

24. studentas Nedas Latovinas,  

25. studentas Vismantas Kavaliauskas. 

 

2020 m. lapkričio 18 d. Senatas sudarė darbo grupę (posėdžio protokolas Nr. 8-SE) Lietuvos 

muzikos ir teatro akademijos senato narių rinkimų tvarkos aprašui peržiūrėti ir atnaujinti.  

Senato 2021 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 1-SN (posėdžio protokolas Nr. 1-SE) buvo 

patvirtintas atnaujintas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos senato narių rinkimų tvarkos aprašas. 

2021 m. gegužės 5, 12 ir 19 dienomis įvyko Senato narių rinkimų turai. Buvo išrinktas ir 

sudarytas 2021-2026 metų kadencijos Senatas, kurio sudėtis buvo tokia: 

1. doc. dr. Giedrė Beinoriūtė, 

2. studentas Deividas Bartkus,  

3. doc. dr. Laima Budzinauskienė,  

4. prof. dr. Rūta Girdzijauskienė,  

5. studentė Monika Grigaitytė,  

6. prof. Zbignevas Ibelgauptas,  

7. studentė Charlotte Kilsch,  

8. prof. Asta Krikščiūnaitė,  

9. doc. Mantautas Krukauskas,  

10. studentas Nedas Latovinas,  

11. prof. dr. Ramunė Marcinkevičiūtė,  

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

skirsnio 31 punktas. 
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12. prof. Valentinas Masalskis,  

13. prof. Arūnas Jonas Matelis,  

14. prof. Darius Meškauskas,  

15. doc. Liudas Mockūnas,  

16. lekt. dr. Mykolas Natalevičius,  

17. vyresn. mokslo darbuotoja dr. Lina Navickaitė-Martinelli,  

18. prof. Rūta Rikterė,  

19. prof. dr. Rūta Savickienė (Lipinaitytė),  

20. prof. Deividas Staponkus,  

21. doc. Agnija Šeiko,  

22. studentas Imantas Šimkus,  

23. doc. dr. Vida Umbrasienė,  

24. doc. Gintautas Venislovas,  

25. doc. dr. Judita Žukienė. 

 

2021 m. gegužės 26 d. pirmajame naujos kadencijos Senato posėdyje (protokolo Nr. 5-SE) 

Senato pirmininke buvo išrinkta prof. Rūta Rikterė, Senato pirmininko pavaduotoja – prof. dr. Rūta 

Girdzijauskienė. 

2021 m. rugpjūčio 27 d. uždarame posėdyje slaptu balsavimu LMTA taryba nauja LMTA 

rektore išrinko doc. dr. Juditą Žukienę.  

2021 m. rugsėjo 22 d. Senato posėdyje (posėdžio protokolas Nr. 8-SE) studijų prorektore 

buvo patvirtinta prof. Rūta Rikterė, meno ir mokslo prorektore – doc. dr. Ramunė Balevičiūtė. 

Nuo 2021 m. spalio 1 d. naujam rektoratui pradėjus eiti pareigas pasikeitė Senato sudėtis, 

kuri dabar yra tokia2: 

1. doc. dr. Giedrė Beinoriūtė,  

2. doc. dr. Ramunė Balevičiūtė,  

3. studentas Deividas Bartkus,  

4. doc. dr. Laima Budzinauskienė,  

5. prof. dr. Rūta Girdzijauskienė,  

6. studentė Monika Grigaitytė,  

7. studentė Charlotte Kilsch,  

8. prof. Asta Krikščiūnaitė,  

9. doc. Mantautas Krukauskas,  

10. studentas Nedas Latovinas,  

11. prof. Valentinas Masalskis,  

12. prof. Arūnas Jonas Matelis,  

13. prof. habil. dr. Leonidas Melnikas,  

14. prof. Darius Meškauskas,  

15. doc. Liudas Mockūnas,  

16. lekt. dr. Mykolas Natalevičius,  

17. vyresn. mokslo darbuotoja dr. Lina Navickaitė-Martinelli,  

18. prof. Rūta Rikterė,  

19. prof. dr. Rūta Savickienė (Lipinaitytė),  

20. prof. Deividas Staponkus,  

21. doc. Agnija Šeiko,  

22. studentas Imantas Šimkus,  

23. doc. Gintautas Venislovas,  

24. prof. habil. dr. Daiva Vyčinienė,  

25. doc. dr. Judita Žukienė 

 

2021 m. spalio 20 d. Senato posėdyje (posėdžio protokolas Nr. 10-SE) nauja Senato 

pirmininke išrinkta prof. dr. Lina Navickaitė-Martinelli, Senato pirmininko pavaduotoja – prof. dr. 

Rūta Girdzijauskienė, Senato sekretoriumi – doc. Mantautas Krukauskas. 

                                                 
2 Senato sudėtis skelbiama internete: https://lmta.lt/lt/senatas-2/  

https://lmta.lt/lt/senatas-2/
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SENATO KOMISIJOS 

 

Nuo 2021 m. gruodžio 22 d. dirba nuolatinės Senato komisijos3: 

STUDIJŲ KOMISIJA MENO KOMISIJA 

Prof. dr. Rūta Girdzijauskienė, pirmininkė  
Prof. habil. dr. Leonidas Melnikas 

Prof. Deividas Staponkus 

Doc. dr. Giedrė Beinoriūtė 

Doc. Mantautas Krukauskas 

studentas Deividas Bartkus 

Prof. dr. Rūta Savickienė, pirmininkė  
Doc. dr. Ramunė Balevičiūtė 

Prof. Arūnas Matelis 

Prof. Valentinas Masalskis 

Prof. Darius Meškauskas 

Doc. Liudas Mockūnas 

studentas Nedas Latovinas 

MOKSLO KOMISIJA STUDENTŲ REIKALŲ KOMISIJA 

Prof. dr. Lina Navickaitė-Martinelli, pirmininkė 
Prof. habil. dr. Daiva Vyčinienė 

Doc. dr. Judita Žukienė 

Doc. dr. Laima Budzinauskienė 

Lekt. dr. Mykolas Natalevičius 

studentas Imantas Šimkus 

Prof. Rūta Rikterė, pirmininkė 
Prof. Asta Krikščiūnaitė 

Doc. Agnija Šeiko 

Doc. Gintautas Venislovas 

studentė Charlotte Kilsch 

studentė Monika Grigaitytė 

 

SENATO FUNKCIJOS IR SENATO 2021 M. VEIKLA 

 

2021 m. iš viso įvyko 11 (vienuolika) Senato posėdžių: 
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Data 

Dokumento 

pavadinimas 

(antraštė) 

Darbotvarkės klausimai 

1-SE 2021-02-24 Virtualaus 

posėdžio 

protokolas 

1. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos aktualijos 

2. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos senato 2020 m. veiklos 

ataskaita 

3. Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos senato narių rinkimų 

tvarkos aprašo 

4. Informacija apie dėstytojų ir mokslo darbuotojų konkursą 

pareigoms eiti 

5. Dėl dėstytojų konkurso docento pareigoms eiti Džiazo katedroje 

6. Dėl Muzikos fakulteto nuostatų punkto pakeitimo 

7. Dėl Teatro ir kino doktorantūros komiteto sudėties pakeitimo 

8. Dėl Muzikos atlikimo magistrantūros studijų programos 

specializacijos Šiuolaikinė muzika pavadinimo pakeitimo 

9. Dėl Studentų priėmimo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją 

2021 m. taisyklių patvirtinimo 

10. LMTA Vidaus audito skyriaus 2020 m. veiklos ataskaitos 

pristatymas 

11. Kiti klausimai 

2-SE 2021-03-31 Virtualaus 

posėdžio 

protokolas 

1. LMTA 2020 metų veiklos ataskaitos svarstymas ir teikimas 

LMTA tarybai tvirtinti 

2. LMTA 2021-2023 metų strateginio veiklos plano svarstymas ir 

teikiamas LMTA tarybai tvirtinti 

3. Informacijos apie Senato narių rinkimų organizavimą pristatymas 

4. LMTA senato rinkimų komisijos sudėties patvirtinimas 

5. LMTA į studentą orientuotų studijų strategijos pakeitimų 

patvirtinimas 

6. Muzikos fakulteto katedrų vedėjų kandidatūrų patvirtinimas 

                                                 
3 Informacija apie nuolatines Senato komisijas skelbiama https://lmta.lt/lt/senatas/senato-komisija/   

https://lmta.lt/lt/senatas/senato-komisija/
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7. Teatro ir kino fakulteto katedros vedėjo kandidatūros patvirtinimo 

8. Priėmimo į Lietuvos muzikos ir teatro akademijos meno 

doktorantūrą tvarkos aprašo pakeitimas 

9. Pedagoginių vardų suteikimas LMTA dėstytojams 

10. 2020-2021 s. m. akademinio kalendoriaus pakeitimas 

11. LMTA Klaipėdos fakulteto nuostatų pakeitimas 

12. Kiti klausimai 

3-SE 2021-04-28 Virtualaus 

posėdžio 

protokolas 

1. LMTA aktualijos 

2. Dėl LMTA naujos kadencijos senato narių skaičiaus nustatymo 

3. Dėl kandidatų į naujos kadencijos Senatą sąrašo patvirtinimo 

4. Dėl naujos kadencijos Senato rinkimų būdų patvirtinimo 

5. Dėl LMTA rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo 

ir atleidimo iš pareigų tvarkos aprašo projekto siūlymas LMTA 

tarybai 

6. Dėl Šokio subkultūrų bakalauro studijų programos atnaujinto 

studijų plano patvirtinimo 

7. Dėl ketinamos vykdyti teatro prodiusavimo specializacijos Teatro 

meno bakalauro studijų programoje patvirtinimo 

8. Dėl Priėmimo į Lietuvos muzikos ir teatro akademijos meno 

doktorantūrą tvarkos aprašo patikslinimo 

9. Kiti klausimai 

4-SE 2021-05-11 

Balsavimo 

nuotoliniu 

būdu 

protokolas 

Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos senato narių rinkimų 

tvarkos aprašo 30 punkto pakeitimo 

5-SE 2021-05-26 

Virtualaus 

posėdžio 

protokolas 

(pirmasis 

naujos 

kadencijos 

Senato 

posėdis) 

1. Dėl Senato narių posėdžio kvorumo, kad būtų galima vykdyti 

galiojančius rinkimus 

2. Dėl naujos kadencijos Senato pirmojo posėdžio pirmininko 

paskyrimo 

3. Dėl naujos kadencijos Senato sudarymo rezultatų 

4. Dėl kandidatų į naujos kadencijos Senato pirmininko pareigybę 

kėlimo 

5. Dėl naujos kadencijos Senato pirmininko rinkimų vykdymo ir 

rezultatų patvirtinimo 

6. Dėl naujos kadencijos Senato pirmininko pavaduotojo rinkimų 

7. Dėl Senato komisijų ir komitetų 

8. Dėl kito Senato posėdžio datos 

6-SE 2021-06-16 

Virtualaus 

posėdžio 

protokolas 

1. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos aktualijos 

2. Dėl Klaipėdos fakulteto katedros vedėjo patvirtinimo 

3. Dėl įvykusių viešų konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų 

pareigas 

4. Dėl viešo konkurso Mokslo centre į jaunesniojo mokslo 

darbuotojo pareigas 

5. Dėl Senato sekretoriaus patvirtinimo 

6. Dėl nuolatinių Senato komisijų – Studijų, Mokslo, Meno ir 

Studentų reikalų – sudėčių ir jų pirmininkų patvirtinimo 

7. Dėl Priėmimo ir atestacijos komisijos 

8. Dėl Etikos komiteto 

9. Dėl 2021-2022 s. m. akademinio kalendoriaus patvirtinimo 

10. Dėl LMTA pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopų, į kurias 

2021 metais priimami studentai, studijų kainų patvirtinimo 

11. Dėl LMTA valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų 

studijų vietų, į kurias 2021 metais priimami studentai, skaičių 

patvirtinimo 

12. Dėl baigiamojo darbo gynimo įmokos dydžio patvirtinimo 

13. Dėl LMTA vykdomų Scenos ir kino menų istorijos ir kritikos, 

Šokio, Teatro meno bakalauro ir Teatro meno magistrantūros studijų 

programų atnaujintų planų, matricų ir profilio aprašo patvirtinimo 

14. Kiti klausimai 
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 Dėl LMTA garbės medalių teikimo 

7-SE 2021-08-26 
Posėdžio 

protokolas 

Dėl kandidatų rektoriaus pareigoms eiti rinkimų programų 

išklausymo, svarstymo ir siūlymų dėl jų tinkamumo eiti rektoriaus 

pareigas teikimo Tarybai 

8-SE 2021-09-22 
Posėdžio 

protokolas 

1. Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos aktualijų 

2. Dėl LMTA naujai išrinkto rektoriaus teikiamų kandidatų į 

prorektoriaus pareigas patvirtinimo 

3. 2021 m. studentų priėmimo rezultatai 

4. Dėl 2021-2022 s. m. akademinio kalendoriaus pakeitimo 

5. Dėl doktorantų meno projektų (kūrybinės ir tiriamosios dalių) ir 

disertacijų vadovų patvirtinimo 

6. Informacija apie stipendijų studentams paskyrimą 

7. Dėl LMTA garbės medalių suteikimo Klaipėdos fakulteto 

darbuotojams 

8. Dėl preliminaraus Senato posėdžių tvarkaraščio 

9. Kiti klausimai 

9-SE 2021-10-13 

Nuotolinio 

balsavimo 

protokolas 

Dėl doc. dr. Linos Kaminskaitės-Jančorienės iškėlimo kandidate į 

Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos narius 

10-SE 2021-10-20 
Posėdžio 

protokolas 

1. Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos aktualijų 

2. Dėl LMTA etikos komiteto sudėties pakeitimo 

3. Dėl kandidatų į Senato pirmininko pareigybę kėlimo, rinkimų 

vykdymo ir rezultatų patvirtinimo 

4. Dėl Senato pirmininko pavaduotojo rinkimų 

5. Dėl doktorantų meno projektų tematikų patvirtinimo 

6. Dėl Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir 

įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo 

programas, akademinio pripažinimo Lietuvos muzikos ir teatro 

akademijoje tvarkos aprašo patvirtinimo 

7. Dėl Dalinių studijų rezultatų įskaitymo Lietuvos muzikos ir teatro 

akademijoje tvarkos aprašo pakeitimų patvirtinimo 

8. Dėl ketinamos vykdyti Šokio meno magistrantūros studijų 

programos rengimo patvirtinimo 

9. Dėl LMTA institucinio išorinio vertinimo 

10. Kiti klausimai 

• Dėl Senato nuolatinių komisijų sudėčių pasikeitus Senato nariams 

11-SE 2021-12-22 
Posėdžio 

protokolas 

1. Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos aktualijų 

2. Dėl pritarimo LMTA struktūros pakeitimams 

3. Dėl muzikos krypties meno doktorantūros komiteto sudėties 

4. Dėl Priėmimo į Lietuvos muzikos ir teatro akademijos meno 

doktorantūrą tvarkos aprašo pakeitimo 

5. Dėl Senato nuolatinių komisijų sudėčių pasikeitus Senato nariams 

6. Dėl atnaujintų LMTA skatinamųjų stipendijų nuostatų 

patvirtinimo 

7. Dėl Paramos skyrimo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 

pirmosios pakopos ne pedagogikos krypties studijų programų 

studentams, greta studijuojantiems pedagogikos studijų modulį, 

tvarkos aprašo patvirtinimo 

8. Kiti klausimai 

• LMTA Teatro ir kino fakulteto Kino ir TV katedros vedėjo Vytauto 

Dambrausko prašymas pratęsti 2021-2022 studijų metų rudens 

semestro sesiją. 

 

2021 m. atskirai4 įforminti nutarimai5: 

                                                 
4 2021 m. dauguma Senato nutarimų nebuvo įforminti atskirai. Jie yra įforminti Senato posėdžių protokoluose. 
5 Senato nutarimai skelbiami https://lmta.lt/lt/senatas/senato-nutarimai/  

https://lmta.lt/lt/senatas/senato-nutarimai/
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Data Dokumento pavadinimas (antraštė) 

1-SN 2021-02-24 Dėl LMTA senato narių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo 

2-SN 2021-04-28 Dėl LMTA naujos kadencijos senato narių skaičiaus nustatymo 

3-SN 2021-04-28 Dėl kandidatų į LMTA naujos kadencijos senatą sąrašo patvirtinimo 

4-SN 2021-04-28 Dėl Senato rinkimų balsavimo būdų nustatymo 

5-SN 2021-10-20 Dėl Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal 

užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, 

akademinio pripažinimo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje tvarkos 

aprašo patvirtinimo 

 

 

SENATO DARBO 

REGLAMENTE 

NURODYTOS SENATO 

FUNKCIJOS 

SENATO 2021 METŲ VEIKLOS REZULTATAI 

1) nustato studijų tvarką, 

tvirtina Akademijos studijų 

nuostatus; 

Patvirtinti LMTA į studentą orientuotų studijų strategijos 

pakeitimai.  

 

Patvirtintas 2020-2021 s. m. akademinio kalendoriaus pakeitimas 

 

Patvirtintas 2021-2022 s. m. pirmosios, antrosios ir trečiosios 

pakopos akademinį kalendorius, patvirtinti jo pakeitimai. 

 

Patvirtintas Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju 

mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 

švietimo programas, akademinio pripažinimo Lietuvos muzikos ir 

teatro akademijoje tvarkos aprašas. 

 

Pakeistas Dalinių studijų rezultatų įskaitymo Lietuvos muzikos ir 

teatro akademijoje tvarkos aprašo 14 punktas. 

 

Leista organizuoti pirmosios pakopos Kino meno studijų programos 

antro kurso keturių studijų dalykų egzaminą 2021-2022 m. rudens 

semestro sesijos akademinių skolų likvidavimo laikotarpiu (22 

savaitę). 
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; 

Išklausyta informacija apie vykstantį LMTA institucinį išorinį 

vertinimą. 

https://lmta.lt/wp-content/uploads/2018/01/LMTA_i_stud_orientuot_stud_strategij_2021.pdf
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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; 

Išklausyta informacija apie Priėmimo ir atestacijos komisijos 

įvykdytus dėstytojų ir mokslo darbuotojų konkursus pareigoms eiti. 

 

Senato įvykdyti konkursai: 

 Konkursą docento pareigoms Džiazo katedroje laimėjo 

Romualdas Milašius.  

 Konkursą į jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas Mokslo 

centre laimėjo dr. Zita Abramavičiūtė Mučinienė. 

6) tvirtina Priėmimo ir 

atestacijos komisijos sudarymo 

tvarkos aprašą; 

Priėmimo ir atestacijos komisija, kurią buvo patvirtinęs 2016-2021 

m. dirbęs Senatas, baigė savo darbą. Naujos sudėties Priėmimo ir 

atestacijos komisija bus tvirtinama 2021-2022 s. m. laikotarpiu. 
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;  

Profesoriaus pedagoginis vardas suteiktas  

 Algimantui Puipai, Teatro ir kino fakulteto Kino ir 

televizijos katedra. 

 

Docento pedagoginis vardas suteiktas  

 Martins Vilums, Muzikos fakulteto Kompozicijos katedra, 

 Julijai Kalėdienei, Muzikos fakulteto Dainavimo katedra,  

 Laimai Budzinauskienei, Muzikos fakulteto Muzikologijos 

katedra,  

 Ramūnui Motiekaičiui, Muzikos fakulteto Muzikologijos 

katedra,  

 Lolitai Jolantai Piličiauskaitė, Muzikos fakulteto 

Pedagogikos katedra. 

 

LMTA garbės medaliai suteikti: 

 LMTA garbės medalis Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų 

katedros prof. Algirdui Vizgirdai už ilgametį ir didžiulį indėlį 

fleitos mokyklos formavimui ir šio instrumento visapusišką 

meno išraiškos puoselėjimą. 

 LMTA garbės medalis Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų 

katedros prof. Juozui Vytautui Rimui už ilgametį ir didžiulį 

indėlį obojininko kūrėjo ir kamerinės muzikos išskirtinio 

skambesio, suvokimo, žanro interpretacijos skleidimui. 

 Prof. dr. Algirdui Vyžintui – už Klaipėdos fakulteto 

Liaudies muzikos katedros įkūrimą, jos vystymą bei ilgametį 

vadovavimą ir liaudies muzikos kultūros puoselėjimą ir 

populiarinimą Lietuvoje ir užsienyje. 
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 Prof. dr. Daivai Kšanienei – už Lietuvos muzikinės kultūros 

muzikologijos tyrimų puoselėjimą, Mažosios Lietuvos (Rytų 

Prūsijos) ir Klaipėdos krašto muzikinės kultūros (XVI–XXI 

a. pr.), šiuolaikinės lietuvių kompozitorių kūrybos, 

krikščioniškosios (katalikiškoji ir liuteroniškoji) religinės 

muzikos nagrinėjimą bei populiarinimą. 

 Doc. Tulijai Jagutytei-Zinčiukienei – už ilgametį 

vadovavimą Šokio katedrai, istorinio šokio ansamblio 

„Saltanda“ įkūrimą ir kūrybišką darbą su juo bei svarų indelį 

ugdant jaunąją choreografų kartą.  

 Doc. Almutei Gražulienei – už nuoširdų pedagoginį darbą, 

Lietuvos dainų švenčių tradicijų puoselėjimą, prof. J. Lingio 

muziejaus įkūrimą ir lietuvių tautinio šokio populiarinimą 

Lietuvoje bei užsienyje. 
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; 

Svarstytas LMTA 2021-2023 metų strateginio veiklos planas ir 

pateiktas LMTA tarybai tvirtinti. 

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; 

Pateiktas siūlymas LMTA tarybai dėl LMTA rektoriaus rinkimų 

viešo konkurso būdu organizavimo ir atleidimo iš pareigų tvarkos 

aprašo projekto 

 

Pateiktas siūlymus LMTA tarybai dėl kandidatų tinkamumo eiti 

rektoriaus pareigas: 

 Senato narių balsų skaičius 

 Taip, tinkamas Ne, netinkamas 

Prof. Artūras Anusauskas 5 18 

Doc. dr. Judita Žukienė 20 2 
 

13) svarsto rektoriaus teikiamus 

Akademijos struktūros 

pertvarkos planus, būtinus 

strateginiam veiklos planui 

įgyvendinti, ir teikia dėl jų 

nuomonę Tarybai; 

Pateiktas LMTA tarybai pritarimas rektorės doc. dr. Juditos 

Žukienės pasiūlytiems LMTA struktūros pakeitimams 

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; 

* 
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16) tvirtina studijų kainas ir 

nustato bendrą studijų vietų 

skaičių, atsižvelgdamas į 

galimybes užtikrinti studijų ir 

mokslo, meno veiklos kokybę; 

Pavirtintos LMTA pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopų, į kurias 

2021 metais priimami studentai, studijų kainos. 

 

Patvirtintas valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų 

studijų vietų, į kurias 2021 metais priimami studentai, skaičius. 

 

Patvirtintas baigiamojo darbo gynimo įmokos dydis. 

17) nustato asmenų priėmimo į 

studijų programas tvarką ir 

tvirtina taisykles; 

Patvirtintos Studentų priėmimo į Lietuvos muzikos ir teatro 

akademiją 2021 m. taisyklės. 

 

Išklausyta informacija apie 2021 m. studentų priėmimo rezultatus. 

 

Patvirtinti keli Priėmimo į LMTA meno doktorantūrą tvarkos 

aprašo pakeitimai. 

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; 

Patvirtinta: 

 Muzikos atlikimo magistrantūros studijų programos 

specializacijos Šiuolaikinė muzika pavadinimo pakeitimas į 

Šiuolaikinė ir improvizacinė muzika. 

 Šokio subkultūrų bakalauro studijų programos atnaujintas 

studijų planas. 

 Ketinama vykdyti Teatro meno bakalauro studijų programos 

teatro prodiusavimo specializacija 

 Vykdomų Scenos ir kino menų istorijos ir kritikos, Šokio, 

Teatro meno bakalauro ir Teatro meno magistrantūros studijų 

programų atnaujinti studijų planai, matricos ir profilio 

aprašai. 

 

Pritarta ketinamos vykdyti Šokio meno magistrantūros studijų 

programos rengimui. 

 

Pakeistos doktorantūros komitetų sudėtys: 

 Teatro ir kino doktorantūros komiteto nariu patvirtintas prof. 

dr. Audrius Stonys vietoj prof. Algimanto Puipos. 

 Muzikos krypties meno doktorantūros komiteto nare 

patvirtinta prof. dr. Lina Navickaitė-Martinelli vietoj prof. 

habil. dr. Daivos Vyčinienės. 

 

Patvirtinti 2021 m. į trečiosios pakopos studijas įstojusių doktorantų 

meno projektų (kūrybinės ir tiriamosios dalių) ir disertacijų vadovai 

bei meno projektų ir disertacijų tematikos: 
Doktorantas Vadovai Tematika  

SCENOS IR EKRANO MENAI, MUZIKA 

Lora Kmieliauskaitė 

(kamerinis ansamblis) 

kūrybinė dalis – prof. dr. I. 

Baikštytė 

tiriamoji dalis – prof. dr. L. 
Navickaitė-Martinelli 

Muzikos atlikėjo 

kūrybiškumo potencialas 

šiuolaikinio meno lauke 

Matas Samulionis 
(kamerinis ansamblis) 

kūrybinė dalis – doc. L. Mockūnas 

tiriamoji dalis –  prof. dr. R. 

Stanevičiūtė-Kelmickienė 

Šiuolaikinė improvizacinė 

muzika: įkodavimas ir 

iškodavimas 

Agnė Railaitė-Jurkūnienė 

(koncertmeisteris, 
ištęstinės studijos) 

kūrybinė dalis – prof. I.  Armonienė 

tiriamoji dalis – doc. dr. L. 
Budzinauskienė 

Fortepijoninio 

akompanavimo 

amatomeniškumas: Halinos 
Znaidzilauskaitės 

interpretacinis dėmuo 

Beata Preisaitė-

Šidiškienė  
(fleita) 

kūrybinė dalis – prof. V. Gelgotas 

tiriamoji dalis – prof. habil. dr. L. 
Melnikas 

Fleitos portretas Carlo 

Nielseno kūryboje. 

Paulius Gefenas  

(fleita) 

kūrybinė dalis –  prof. V. Gelgotas 

tiriamoji dalis – prof. habil. dr. G. 
Daunoravičienė 

Tapatybinė fleitos raida XX 

a. Europoje 

SCENOS IR EKRANO MENAI, TEATRAS IR KINAS 
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Žilvinas Vingelis 

(teatro režisūra) 

kūrybinė dalis – prof. O. 
Koršunovas 

tiriamoji dalis – prof. dr. R. 

Vasinauskaitė  

Vizualinis teatras: montažas 
kaip vizualinio teatro 

dramaturginis metodas 

Aistė Stonytė-

Budzinauskienė  
(kinas) 

kūrybinė dalis – prof. dr. N. 
Milerius 

tiriamoji dalis – doc. dr. R. 

Šukaitytė-Coenen 

Laiko dramaturgija 
dokumentinio kino kūrimo 

procese 

Greta Grinevičiūtė  
(šokis) 

kūrybinė dalis – doc. A. Katinas 

tiriamoji dalis  – doc. dr. L. 

Kaminskaitė-Jančorienė 

Choreografijos ir ekrano 

sąveikos 

 

HUMANITARINIAI MOKSLAI, MENOTYRA 

Vaidas Jauniškis  
disertacija – prof. dr. R. 

Marcinkevičiūtė 

(A)politiškas teatro kūnas: 

sociokultūriniai aspektai 

šiuolaikiniame Lietuvos 
teatre 

 

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; 

Pritarta šioms katedrų vedėjų kandidatūroms 5 metų kadencijai: 

 Muzikos fakulteto Akordeono katedra – prof. Raimondas 

Sviackevičius, 

 Muzikos fakulteto Bendrojo fortepijono katedra – prof. 

habil. dr. Leonidas Melnikas, 

 Muzikos fakulteto Styginių instrumentų katedra – prof. dr. 

Rūta Savickienė. 

 Teatro ir kino fakulteto Vaidybos ir režisūros katedra – doc. 

Vesta Grabštaitė. 

 Klaipėdos fakulteto Šokio katedra – prof. dr. Vidmantas 

Mačiulskis. 

 

Pritarta: 

 prof. Rūtos Rikterės kandidatūrai į studijų prorektoriaus 

pareigas. 

 doc. dr. Ramunės Balevičiūtės kandidatūrai į meno ir mokslo 

prorektoriaus pareigas. 

 
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; 

Veikiančio Etikos komiteto antros kadencijos pabaiga yra 2022 m. 

rugsėjo mėnuo. Etikos komiteto sudėtis yra tokia: 

 prof. habil. dr. Leonidas Melnikas,  

 prof. dr. Robertas Beinaris,  

 doc. dr. Giedrė Beinoriūtė,  

 doc. Jūratė Karosaitė Karosevičiūtė,  

 doc. dr. Judita Žukienė (doc. dr. Juditai Žukienei tapus 

LMTA rektore, Senatas vietoj jos Etikos komiteto nare 

patvirtino prof. Rūtą Rikterę),  

 studentė Charlotte Kilsch,  

 doc. Romualdas Kučinskas (Vilniaus dailės akademija). 

 

Patvirtintos atnaujintų sudėčių Senato komisijos: 
STUDIJŲ KOMISIJA MENO KOMISIJA 

Prof. dr. Rūta Girdzijauskienė, pirmininkė  
Prof. habil. dr. Leonidas Melnikas 

Prof. Deividas Staponkus 

Doc. dr. Giedrė Beinoriūtė 
Doc. Mantautas Krukauskas 

studentas Deividas Bartkus 

Prof. dr. Rūta Savickienė, pirmininkė  
Doc. dr. Ramunė Balevičiūtė 

Prof. Arūnas Matelis 

Prof. Valentinas Masalskis 
Prof. Darius Meškauskas 

Doc. Liudas Mockūnas 

studentas Nedas Latovinas 
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MOKSLO KOMISIJA STUDENTŲ REIKALŲ KOMISIJA 

Prof. dr. Lina Navickaitė-Martinelli, 

pirmininkė 

Prof. habil. dr. Daiva Vyčinienė 

Doc. dr. Judita Žukienė 
Doc. dr. Laima Budzinauskienė 

Lekt. dr. Mykolas Natalevičius 

studentas Imantas Šimkus 

Prof. Rūta Rikterė, pirmininkė 
Prof. Asta Krikščiūnaitė 

Doc. Agnija Šeiko 

Doc. Gintautas Venislovas 
studentė Charlotte Kilsch 

studentė Monika Grigaitytė 

 

 
22) inicijuoja Akademijos 

meno, mokslo veiklos ir studijų 

kokybės auditą; 
Išklausyta LMTA Vidaus audito skyriaus 2020 m. veiklos ataskaita. 

23) suderinęs su studentų 

atstovybe, nustato skatinamųjų, 

Senato ir vardinių stipendijų 

skyrimo tvarką; 

Išklausyta informacija apie stipendijų studentams paskyrimą. 

 

Patvirtinti atnaujinti LMTA skatinamųjų stipendijų nuostatai, kurie 

įsigalioja nuo 2022 m. vasario 1d. 

 

Patvirtintas Paramos skyrimo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 

pirmosios pakopos ne pedagogikos krypties studijų programų 

studentams, greta studijuojantiems pedagogikos studijų modulį, 

tvarkos aprašas. 

 

24) atlieka kitas funkcijas, 

neprieštaraujančias Statutui, 

įstatymams ir kitiems teisės 

aktams. 

Pateikta Lietuvos muzikos ir teatro akademijos senato 2020 m. 

veiklos ataskaita. 

Svarstyta LMTA 2020 metų veiklos ataskaita ir pateikta LMTA 

tarybai tvirtinti. 

 

Svarstyti klausimai, susiję su naujos kadencijos Senato narių 

rinkimais: 

 Patvirtintas atnaujintas Lietuvos muzikos ir teatro 

akademijos senato narių rinkimų tvarkos aprašas ir jo 

pakeitimai 

 Patvirtinta LMTA senato rinkimų komisijos sudėtis. 

 Nustatytas LMTA naujos kadencijos senato narių skaičius – 

25.  

 Patvirtintas kandidatų į naujos kadencijos Senatą sąrašas. 

 Patvirtinti naujos kadencijos Senato rinkimų būdai – 

kontaktinis ir nuotolinis. 

 

Patvirtinta: 

 Muzikos fakulteto nuostatų punkto pakeitimas. 

 Klaipėdos fakulteto nuostatų pakeitimas. 

 

Doc. dr. Lina Kaminskaitė-Jančorienė iškelta kandidate į Lietuvos 

mokslų akademijos Jaunosios akademijos narius. 

 

Senato pirmininke patvirtinta prof. Rūta Rikterė, jai tapus studijų 

prorektore – prof. dr. Lina Navickaitė-Martinelli. 

Senato pirmininko pavaduotoja patvirtinta Klaipėdos fakulteto 

Muzikos katedros profesorė dr. Rūta Girdzijauskienė. 

Senato sekretoriumi patvirtintas doc. Mantautas Krukauskas. 

* - pagal šią funkciją 2021 metais Senatas veiklos nevykdė. 

 

 

Senato pirmininkė prof. dr. Lina Navickaitė-Martinelli 

2022 m. vasario 9 d. 


