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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 83 gyvavimo metus Akademija užėmė lyderio pozicijas muzikos, o vėliau ir teatro bei
kino 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 bei 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.
Įgyvendinant LR Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimus, susijusius su Konstitucinio teismo
sprendimu dėl aukštųjų mokyklų valdymo, 2012 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos Seimas
patvirtino naują Lietuvos muzikos ir teatro akademijos statuto redakciją (Nr. XI-2152, Žin., 2011, Nr.
47-2216). 2012 m. buvo paskelbti naujos LMTA Tarybos rinkimai (2012-11-07 protokolas Nr. 11SE). 2013 m. gegužės mėn. LMTA Taryba galutinai suformuota, patvirtinti jos narių įsipareigojimai

vadovautis Akademijos ir visuomenės interesais ir sąžiningai atlikti Mokslo ir studijų įstatyme bei
Statute nustatytas funkcijas (2013-06-26 protokolas Nr.6-SE). Tarybos kadencija – 5 metai.

TARYBOS SUDĖTIS
Pirmininkas
Robertas Dargis (Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas).
Nariai
Rūta Prusevičienė (Lietuvos nacionalinės filharmonijos direktorė)
Martynas Budraitis (Lietuvos nacionalinio dramos teatro direktorius)
Aušra Motuzienė (LMTA Muzikos fakulteto dekanė)
Arūnas Mark („Investuok Lietuvoje“, Investicinės aplinkos ekspertas)
Deimantė Jankūnaitė (LMTA Studentų atstovybės prezidentė)
Vaclovas Augustinas (LMTA Kompozicijos katedros vedėjas, profesorius)
Mindaugas Urbaitis (LMTA Muzikos istorijos katedros profesorius)
Dainius Puišys (Choro dirigavimo katedros vedėjas, docentas)

TARYBOS FUNKCIJOS
Taryba, vadovaudamasi Akademijos statutu, atlieka šias funkcijas:
1) įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina Akademijos viziją ir misiją;
2) įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina rektoriaus pateiktą Akademijos strateginį veiklos planą;
3) įvertinusi Senato siūlymus, teikia Seimui tvirtinti Statuto pakeitimus. Tarybos sprendimas teikti
Seimui tvirtinti Statuto pakeitimus gali būti priimtas ne mažesne kaip 2/3 Tarybos narių balsų
dauguma;
4) įvertinusi Senato siūlymus, nustato Akademijos 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 rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarką;
6) renka, skiria ir atleidžia rektorių;

7) rektoriaus siūlymu tvirtina prorektorių funkcijas ir įgaliojimus;
8) nustato Akademijos administracijos ir kitų darbuotojų parinkimo ir vertinimo principus;
9) tvirtina Akademijos vidaus tvarkos taisykles;
10) svarsto ir tvirtina rektoriaus teikiamus Akademijos struktūros pertvarkos planus;
11) steigia ar panaikina Akademijos filialus ar atstovybes, tvirtina jų nuostatus;
12) įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina Akademijos reorganizavimo arba likvidavimo planus ir teikia
juos Seimui;
13) rektoriaus teikimu nustato studijų kainą ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos
įgyvendinimu, dydžius;
14) įvertinusi Senato siūlymus, nustato bendrą studijų vietų skaičių, atsižvelgdama į galimybes
užtikrinti studijų ir mokslo, meno veiklos kokybę;
15) svarsto rektoriaus pateiktą Akademijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir tvirtina šios sąmatos
įvykdymo ataskaitą;
16) tvirtina rektoriaus pateiktą Akademijos metinę veiklos ataskaitą;
17) rengia metinę savo veiklos ataskaitą ir kiekvienais metais iki balandžio 1 dienos ją viešai
paskelbia Akademijos interneto svetainėje;
18) atlieka kitas LMTA statute ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

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.

2016 M. TARYBOS VEIKLA
Atlikdama LMTA Statute numatytas funkcijas, 2016 metais Taryba organizavo dešimt
posėdžių, šeši iš jų buvo virtualūs:
1. 2016 m. sausio 12 d. (virtualus posėdis);
2. 2016 m. kovo 2 d.;
3. 2016 m. kovo 30 d. (virtualus posėdis);

4. 2016 m. gegužės 17 d. (virtualus posėdis);
5. 2016 m. gegužės 31 d. (virtualus posėdis);
6. 2016 m. birželio 17 d.;
7. 2016 m. rugpjūčio 22 d. (virtualus posėdis);
8. 2016 m. rugpjūčio 30 d.;
9. 2016 m. rugsėjo 28 d.;
10. 2016 m. gruodžio 14 d. (virtualus posėdis).

Ataskaitiniu laikotarpiu posėdžiuose svarstyta:
2016 m. sausio 12 d. (2016-01-12 virtualaus posėdžio protokolas Nr. 1-TA):
•

dėl šiuo metu LR ŠMM valdomo nekilnojamojo turto, esančio Olandų g. 21A, Vilniuje,
perėmimo LMTA valdyti patikėjimo teise, siekiant suformuoti žemės sklypą naujojo
LMTA Studijų miestelio statyboms.

2016 m. kovo 2 d. (2016-03-02 protokolas Nr. 2-TA):
•

LMTA 2012-2014 m. mokslo/meno veiklos rezultatų įvertinimas;

•

2016–2018 metų LMTA strateginio veiklos plano tvirtinimas;

•

2015 metų biudžeto panaudojimo ir 2016 metų biudžeto tvirtinimas;

•

2015-2016 studijų metų pavasario semestro valstybės nefinansuojamose studijų vietose
studijuojančių studentų, kuriems siūloma sumažinti semestro studijų kainas, sąrašo
tvirtinimas;

•

Skolų pripažinimo beviltiškomis, jų nurašymo, apskaitos ir inventorizavimo Lietuvos
muzikos ir teatro akademijoje tvarkos tvirtinimas;

•

LMTA Teikiamų paslaugų kainoraščio koregavimas;

•

Karjeros ir kompetencijų centro teikiamų paslaugų kainų skaičiavimo metodika;

•

LMTA Tarybos 2016 m. veiklos plano projektas;

•

2015 m. Tarybos veiklos ataskaitos projektas.

2016 m. kovo 30 d. (2016-03-30 virtualaus posėdžio protokolas Nr. 3-TA):
•

2015 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ataskaita;

•

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygų aprašas;

•

įmokų už studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo
tvarkos aprašas.

2016 m. gegužės 17 d. (2016-05-17 virtualaus posėdžio protokolas Nr. 4-TA):
•

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 2015 metų valstybės turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo ataskaita.

2016 m. gegužės 31 d. (2016-05-31 virtualaus posėdžio protokolas Nr. 5-TA):
•

dėl investicijų projekte nustatytų tikslų pasiekimo ir investicijų projekto finansavimo

rizikos prisiėmimo.
2016 m. birželio 17 d. (2016-06-17 protokolas Nr. 6-TA):
•

LMTA Karjeros ir kompetencijų centro teikiamų paslaugų kainų skaičiavimo metodikos
papildymas;

•

LMTA Muzikos mokyklos – studijos įkainių 2016/2017 m. tvirtinimas;

•

LMTA paslaugų kainoraščio koregavimas ir papildymas;

•

Studentų, priimamų 2016 m. į LMTA, studijų kainų tvirtinimas;

•

Studentų priėmimo į LMTA 2016 m. plano tvirtinimas;

•

LMTA studijų dalykų kainų skaičiavimo metodikos naujos redakcijos tvirtinimas;

•

dėl LMTA Rektoriaus rinkimų.

2016 m. rugpjūčio 22 d. (2016-08-22 virtualaus posėdžio protokolas Nr. 7-TA):
•

dėl pritarimo prof. Mindaugo Urbaičio įgaliojimui dalyvauti pretendentų į rektoriaus

pareigas vokų atplėšimo procedūroje.

2016 m. rugpjūčio 30 d. (2016-08-30 protokolas Nr. 8-TA):
•

Senato siūlymas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos tarybai rinkti prof. Zbignevą
Ibelgauptą į rektoriaus pareigas.

2016 m. rugsėjo 28 d. (2016-09-28 protokolas Nr. 9-TA):
•

LMTA studijų miestelio projekto aktualijos;

•

Dėl LMTA valdomo nekilnojamojo turto ploto pasikeitimų;

•

2016-2017 studijų metų rudens semestro valstybės nefinansuojamose studijų vietose
studijuojančių studentų, kuriems siūloma sumažinti semestro studijų kainas, sąrašo
tvirtinimas;

•

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu
tvarkos aprašo tvirtinimas;

•

Karjeros ir kompetencijų centro kainų skaičiavimų metodikos atnaujinimas;

•

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos teikiamų paslaugų kainoraščio koregavimas.

2016 m. gruodžio 14 d. (2016-12-14 protokolas Nr. 10-TA):
•

dėl rektoriaus priedo prie atlyginimo tvirtinimo 2017 metams;

•

dėl naujo Akademijos automobilio įsigijimo iš sutaupytų Valstybės biudžeto lėšų.

Ataskaitiniu laikotarpiu patvirtinta 21 dokumentų:
•

2015–2016 studijų metų pavasario semestro valstybės nefinansuojamose studijų vietose
studijuojančių studentų, kuriems siūloma sumažinti semestro studijų įmokas, sąrašas (201603-02 protokolas Nr. 2-TA);

•

LMTA Tarybos veiklos ataskaita (2015 m.) (2016-03-02 protokolas Nr. 2-TA);

•

LMTA teikiamų paslaugų kainoraštis(2016-03-02 protokolas Nr. 2-TA);

•

LMTA Karjeros ir kompetencijų centro teikiamų paslaugų kainų ir lektorių darbo
apmokėjimo skaičiavimo metodika (2016-03-02 protokolas Nr. 2-TA);

•

LMTA Tarybos 2016 m. veiklos planas (2016-03-02 protokolas Nr. 2-TA);

•

2015 m. Tarybos veiklos ataskaita (2016-03-02 protokolas Nr. 2-TA);

•

2015 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ataskaita (2016-03-30 protokolas Nr. 3-TA);

•

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygų aprašas (201603-30 protokolas Nr. 3-TA);

•

Įmokų už studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo
tvarkos aprašas (2016-03-30 protokolas Nr. 3-TA);

•

LMTA muzikos mokyklos –studijos įkainiai 2016/2017 m. (2016-06-17 protokolas Nr. 6TA);

•

LMTA Karjeros ir kompetencijų centro teikiamų paslaugų kainų skaičiavimo metodika
(2016-06-17 protokolas Nr. 6-TA);

•

LMTA Rektoriaus rinkimų ir atšaukimo iš pareigų tvarkos aprašas (2016-06-17 protokolas
Nr. 6-TA);

•

LMTA teikiamų paslaugų kainoraštis (2016-06-17 protokolas Nr. 6-TA);

•

LMTA studijų dalykų kainų skaičiavimo metodika (2016-06-17 protokolas Nr. 6-TA);

•

Studentų priėmimo į LMTA 2016 planas (2016-06-17 protokolas Nr. 6-TA);

•

Studentų, priimamų 2016 m. į LMTA, studijų kainos (2016-06-17 protokolas Nr. 6-TA);

•

LMTA valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaita (2015 m.) (201606-17 protokolas Nr. 6-TA);

•

LMTA teikiamų paslaugų kainoraštis (2016-09-28 protokolas Nr. 9-TA);

•

LMTA nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašas (2016-09-28
protokolas Nr. 9-TA);

•

LMTA Karjeros ir kompetencijų centro teikiamų paslaugų kainų skaičiavimo metodika
(2016-09-28 protokolas Nr. 9-TA);

•

2016-2017 studijų metų rudens semestro valstybės nefinansuojamose studijų vietose
studijuojančių studentų, kuriems siūloma sumažinti semestro studijų kainas, sąrašas (201609-28 protokolas Nr. 9-TA).

