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TARYBA 

Lietuvos muzikos ir teatro akademija (toliau – LMTA, Akademija) yra muzikos, teatro, kino 

ir šokio meno universitetas, kurio misija – užtikrinti tvarią meno ir meno tyrimų plėtrą, dalyvauti 

formuojant šalies meninio švietimo ir kultūros politiką, puoselėti dvasinę visuomenės darną ir 

nacionalinį tapatumą, ugdyti talentingiausią menui jaunimą – kūrybišką, iniciatyvų, verslų, atvirą 

Lietuvai ir pasauliui. 

Akademija turi autonomiją, kuri apima akademinę, administracinę, ūkio ir finansų tvarkymo 

veiklą. Autonomija yra grindžiama savivaldos principu, akademine laisve ir pagarba žmogaus 

teisėms, kurie apibrėžti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Lietuvos Respublikos mokslo ir 

studijų įstatyme bei Akademijos statute.  

Akademija vykdo visų studijų pakopų programas, mokslo ir meno tyrimus bei jų rezultatų 

sklaidą, plėtoja meninę veiklą, dalyvauja tarptautinių meno bei mokslo ir studijų institucijų 

asociacijų veikloje, jų įgyvendinamose programose bei projektuose, bendradarbiauja su Lietuvos ir 

užsienio partneriais vykdydama meninę, tiriamąją, šviečiamąją ir kultūrinę veiklą, skatindama 

regionų ir visos šalies meno ir mokslo pažangą. Akademija nuolat tobulina studijų kokybę, puoselėja 

kokybės kultūrą, propaguoja inovacijų diegimą, ugdydama akademinės bendruomenės narių 

profesinę ir visuomeninę atsakomybę, skatindama studentų asmeninį suinteresuotumą, akademinės 

bendruomenės narių bendradarbiavimą. 

Per 89 gyvavimo metus Akademija užėmė lyderio pozicijas muzikos, teatro ,  kino ir šokio 

menininkų rengimo srityje, subūrė studijų, mokslo ir meno veiklai ryškiausius kūrėjus, atlikėjus ir 

tyrėjus. Motyvuoti studentai, aukštos kvalifikacijos profesionalai dėstytojai, unikalios Lietuvoje 

studijų programos, studijų, meno ir mokslo vienovė, muzikos, teatro, kino ir šokio sanglauda – visa 

tai yra Akademijos stiprybės, grindžiančios jos specifiškumą ir išskirtinumą Lietuvos universitetų 

kontekste. 

Akademijos kolegialūs valdymo organai yra Akademijos taryba (toliau – Taryba), Senatas 

ir vienasmenis valdymo organas – Rektorius. Valdymas grindžiamas demokratijos, savivaldos, 

viešumo, atskaitomybės, kompetencijos ir efektyvumo principais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TARYBOS 

SUDĖTIS 

Pirmininkas  

 

Robertas Dargis, atstovaujama interesų sritis – meno ir verslo sintezės plėtra.  
 

Nariai  
  
1. Prof. Dainius Puišys, atstovaujama interesų sritis – muzikos krypties studijų plėtra. 
2. Prof. Ramūnas Greičius, atstovaujama interesų sritis – teatro, kino, šokio krypčių studijų 

plėtra. 
3. Prof. Vaclovas Augustinas, atstovaujama interesų sritis – meno veiklos ir meno tyrimų 

plėtra. 
4. Prof. Robertas Beinaris, atstovaujama interesų sritis – strateginio valdymo plėtra. 
5. Loreta Narvilaitė, atstovaujama interesų sritis – profesionaliosios muzikinės kultūros 

plėtra. 
6. Doc. Dr. Gražina Arlickaitė, atstovaujama interesų sritis – profesionaliosios teatro, kino, 

šokio kultūros plėtra. 
7. Prof. Vytautas Ališauskas, LMTA studentų atstovybės atstovas Taryboje. 
8. Iveta Mikalajūnaitė, LMTA Studentų atstovybės prezidentė. 

 

TARYBOS FUNKCIJOS 

 

Taryba, vadovaudamasi Mokslo ir studijų įstatymu, atlieka šias funkcijas: 

1) suderinusi su senatu, teikia Seimui tvirtinti universiteto statuto pakeitimus;  

2) įvertinusi senato nuomonę, tvirtina rektoriaus pateiktą aukštosios mokyklos strateginį 

veiklos planą, kuriame apibrėžiama jos misija ir vizija, numato turtinius, finansinius ir 

žmogiškuosius išteklius strateginiam planui įgyvendinti; 

3) įvertinusi senato nuomonę, tvirtina rektoriaus teikiamus aukštosios mokyklos struktūros 

pertvarkos planus, būtinus strateginiam veiklos planui įgyvendinti;  

4) įvertinusi senato siūlymus, nustato aukštosios mokyklos lėšų (taip pat lėšų, skirtų 

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

naudojimo ir disponavimo jais tvarką; 

5) įvertinusi senato  siūlymus, tvirtina aukštosios mokyklos rektoriaus rinkimų viešo 

konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašą; 

6) renka, skiria ir atleidžia rektorių; 

7) svarsto ir tvirtina rektoriaus pateiktą aukštosios mokyklos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą 

ir tvirtina šios sąmatos įvykdymo ataskaitą;  

8) tvirtina rektoriaus pateiktą aukštosios mokyklos metinę veiklos ataskaitą, kurioje 

aptariamas ir strateginio plano įgyvendinimas; 

9) suderinusi su senatu, tvirtina aukštosios mokyklos reorganizavimo arba likvidavimo 

planus ir teikia juos Seimui; 

10) rengia metinę savo veiklos ataskaitą ir ją skelbia viešai aukštosios mokyklos interneto 

svetainėje, taip pat kiekvienais metais iki balandžio 1 dienos ją pristato aukštosios mokyklos 

bendruomenei; 

11) atlieka kitas funkcijas, nustatytas aukštosios mokyklos statute ir kituose teisės aktuose.  

 

TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS IR SPRENDIMŲ 

PRIĖMIMAS 



Taryba sprendimus priima paprasta posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma 

atviru balsavimu. Tarybos sprendimai skelbiami viešai per 7 kalendorines dienas Akademijos 

interneto svetainėje. Tarybos sprendimai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo, jeigu nenustatyta 

vėlesnė jų įsigaliojimo data. Tarybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 

Tarybos narių. 
 

2021 M. TARYBOS VEIKLA 

Atlikdama Mokslo ir studijų įstatyme numatytas funkcijas, 2021 metais Taryba organizavo 

aštuonis posėdžius: 

1. 2021 m. kovo 31 d. 

2. 2021 m. balandžio 28 d. 

3. 2021 m. birželio 1 d. 

4. 2021 m. rugpjūčio 27 d. 

5. 2021 m. rugsėjo 22 d. 

6. 2021 m. spalio 21 d. 

7. 2021 m. gruodžio 23 d. 

8. 2021 m. gruodžio 30 d. 
 

Ataskaitiniu laikotarpiu posėdžiuose svarstyta: 

 

2021 m. kovo 31 d. (posėdžio protokolas Nr. 1-TP): 

• Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 2020 m. veiklos ataskaitos patvirtinimas; 

• Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Tarybos 2020 m. veiklos ataskaitos patvirtinimas; 

• Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 2021 m. pajamų ir išlaidų sąmatos patvirtinimas; 

• Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 2021-2023 m. strateginio veiklos plano 

patvirtinimas; 

• Lietuvos muzikos ir teatro akademijos struktūros pokyčiai. 
 

2021 m. balandžio 28 d. (posėdžio protokolas Nr. 2-TP): 

• Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu 

organizavimo ir atleidimo iš pareigų tvarkos aprašo patvirtinimas; 

• Lietuvos muzikos ir teatro akademijos pasirengimas rektoriaus rinkimams. 
 

2021 m. birželio 1 d. (posėdžio protokolas Nr. 3-TP): 

• Dėstytojų darbo užmokesčio skaičiavimo metodikos tobulinimas; 

• Pasirengimas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos išoriniam vertinimui. 
 

2021 m. rugpjūčio 27 d. (posėdžio protokolas Nr. 4-TP): 

• Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektoriaus rinkimai. 

 

2021 m. rugsėjo 22 d. (posėdžio protokolas Nr. 5-TP): 

• Prorektorių funkcijų ir įgaliojimų patvirtinimas; 

• Rektoriaus darbo užmokesčio nustatymas. 

 



2021 m. spalio 21 d. (posėdžio protokolas Nr. 6-TP): 

• Lietuvos muzikos ir teatro akademijos nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto T. 

Kosciuškos g. 10/12, Vilniuje reinvestavimas. 

 

2021 m. gruodžio 23 d. (posėdžio protokolas Nr. 7-TP): 

• Lietuvos muzikos ir teatro akademijos nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono 

būdu tvarkos aprašo 13.2 punkto pakeitimas. 

 

2021 m. gruodžio 30 d. (posėdžio protokolas Nr. 8-TP): 

• Lietuvos muzikos ir teatro akademijos naujos struktūros svarstymas ir tvirtinimas; 

• Investicijų projekto nustatytų tikslų pasiekimas ir investicijų projekto finansavimo rizikos 

prisiėmimas; 

• Rektoriaus darbo užmokesčio nustatymas 2022 metams. 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu patvirtinti 6 dokumentai: 

• 2020 m. LMTA veiklos (rektoriaus) ataskaita (2021 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-TS); 

• 2020 m. LMTA Tarybos veiklos ataskaita (2021 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 2-TS); 

• 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmata (2020 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 3-TS); 

• 2021-2023 m. LMTA strateginis veiklos planas (2021 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 4-TS); 

• Lietuvos muzikos ir teatro akademijos struktūra (2021 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 5-TS); 

• Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu 

organizavimo ir atleidimo iš pareigų tvarkos aprašas (2021 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. 6-TS); 

• Lietuvos muzikos ir teatro akademijos nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono 

būdu tvarkos aprašo 13.2 punkto pakeitimas (2021 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 10-TS); 

• Lietuvos muzikos ir teatro akademijos struktūra (2021 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. 

11-TS). 

 

Kiti svarstyti klausimai 

Vienas svarbiausių 2021 metų Tarybos ir visos Akademijos įvykių buvo Lietuvos muzikos ir 

teatro akademijos rektoriaus rinkimai. 2021 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos posėdyje išklausius 

kandidatų rinkimines programas ir jų atsakymus į Tarybos narių klausimus, balsų skaičiavimo 

komisijos protokolu žymia balsų dauguma (8 balsai iš 9) Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 

rektore buvo išrinkta doc. dr. Judita Žukienė.  

Strateginiu požiūriu didelę reikšmę 2021 m. turėjo Tarybos sprendimai, susiję su Lietuvos 

muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio statybomis, Olandų 21. 

LMTA Taryba 2021 m. nuosekliai tęsė veiklą, padėdama įgyvendinti Akademijos misiją ir 

strateginius tikslus. 

 

http://lmta.lt/get.php?item=f&id=20040

