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2012 metai Lietuvos muzikos ir teatro akademijos istorijoje ypatingi. Tai aštuntojo Akademijos
istorijos dešimtmečio pabaiga, įpareigojanti apibendrinti, įsivertinti ir nuspręsti, kokią ateitį kursime, kokią ją mato mūsų studentai, akademinė
bendruomenė ir visuomenė.
2012 m. kovo 15 d. įvyko iškilminga Akademijos
rektoriaus inauguracijos ceremonija, kurios metu
suteiktas Garbės daktaro (Honoris Causa) vardas
operos primadonai Violetai Urmanai. Neatsitiktinai
2012 metai prasidėjo darbais, vizualiai ir strategiškai rodančiais LMTA veiklos ir gyvenimo pokyčius.
Svarbiausiais įvykiais laikytini naujos LMTA statuto redakcijos patvirtinimas Seime, naujo herbinio
ženklo patvirtinimas, naujos LMTA Tarybos rinkimų paskelbimas, ilgalaikės strategijos „Akademija
2020“ kūrimo darbai ir tarptautiniam instituciniam
vertinimui parengta 2006–2011 metų LMTA veik
los savianalizė.
Nuoseklų pokyčių įgyvendinimą rodo ir 2011 m.
suplanuotų struktūrinių pertvarkų tąsa – įkūrus
Priėmimo skyrių pabaigtas formuoti Akademinių
reikalų centras (ARC), suformuotas Mokslo centras
(MOC) ir Meno centras (MEC). Reikšmingu įvykiu,
rodančiu kokybinių pokyčių siekius, laikytinas ir
pradėtas vykdyti projektas „LMTA vidinės studijų
kokybės vadybos sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas“ ES fondų paramai gauti. Projektu siekiama
sukurti mišrų studijų kokybės valdymo modelį, apimantį veiklų ciklą nuo strateginio planavimo iki
rezultatų kokybės įvertinimo. Ryškus 2012 m. įvykis – baigtas įgyvendinti projektas „Audiovizualinių
menų industrijos inkubatorius“, kurio steigėjai –
LMTA, VDA, UAB „Lietuvos kino studija“.
Reikšmingais įvykiais, siejamais su mūsų dėstytojų meistriškumo įvertinimu, laikome Teatro ir
kino krypties meno doktorantūros programos patvirtinimą ir garbingus apdovanojimus: Nacionalinė Kultūros ir meno premija dirigentui Modestui
Pitrėnui, LR Kultūros ministerijos garbės ženklas
„Nešk savo šviesą ir tikėk“ režisieriui Oskarui Koršunovui, klarnetininkui Algirdui Budriui, dirigentui
Donatui Juozui Katkui, muzikologei Zitai Kelmickaitei, kompozitoriui Mindaugui Urbaičiui, smuikininkei Audronei Vainiūnaitei. LMTA Garbės medaliais už indėlį ugdant profesionalius menininkus

pagerbti Leopoldas Digrys, Ramutė Vaitkevičiūtė,
Silvija Sondeckienė, Osvaldas Balakauskas. LMTA
garbės medalis įteiktas ir ilgametei Doktorantūros
skyriaus vedėjai Terezai Justynovič.
2012 metais LMTA buvo įteikti diplomai 264
muzikos, teatro, kino ir šokio menininkams, vadybininkams ir pedagogams. 145 absolventams
įteikti bakalaurų, 119 – magistrų diplomai. Baigusiems mokslo doktorantūros studijas ir sėkmingai
apgynusiems disertacijas 2011 m., humanitarinių
mokslų daktaro diplomai įteikti Aleksandrai Pister
ir Martinšui Vilumšui, meno licenciato laipsnis suteiktas Indrei Erdhard. 2012 m. mokslo doktorantūros studijas baigė ir disertaciją apgynė muzikologė Vita Česnulevičiūtė.
2012 metai buvo įsimintini ir Akademijos studentų meniniais pasiekimais (jų sąrašas pateiktas
1 priedo 14 lentelėje). Beveik 60 Muzikos fakulteto
studentų ir ansamblių dalyvavo ir pelnė apdovanojimus atlikimo meno konkursuose Lietuvoje ir
užsienyje. Apie 15 Teatro ir kino fakulteto studentų ir jų darbų buvo apdovanoti prizais ir įvertinti
premijomis.
LMTA 80-mečio išvakarėse prof. habil. dr. Vytautui Landsbergiui suteiktas LMTA Garbės daktaro vardas. Vargonų ir klavesino katedra pažymėjo
vargonų klasės atkūrimo 50-metį, Bendrojo fortepijono katedra – katedros įsteigimo 50-metį, Koncertmeisterio katedra – įsteigimo 25-metį.
LMTA, tęsdama ir plėtodama muzikos, teatro,
kino ir šokio aukštosios universitetinės mokyklos
tradicijas, siekia tapti vis labiau atvira ir matoma,
kurti palankią kūrybinę atmosferą visiems bendruomenės nariams, ugdyti bendruomeniškumą
ir asmeninę atsakomybę, kad kiekvienas jaustume
savo svarbą ir pasitikėjimą savo ir bendruomenės
jėgomis.

Rektorius prof. Zbignevas Ibelgauptas
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1. VALDYMAS
Akademijos struktūra (žr. schemą) buvo atnaujinta ir patvirtinta 2011 m. lapkričio 29 d. (LMTA Tarybos
posėdžio protokolas Nr. 5-TA). 2012 m. sukūrus Priėmimo skyrių (PS) buvo baigtas formuoti Akademinių
reikalų centras (ARC) ir pradėti formuoti Mokslo (MOC) ir Meno (MEC) centrai. Nauji struktūriniai pokyčiai
nebuvo vykdomi.

1.1. Valdymo pokyčiai
2011 m. išrinktą LMTA Tarybą sudarė 9 nariai – vienas narys paskirtas švietimo ir mokslo ministro bei
LMTA Senato susitarimu, keturi Tarybos nariai patvirtinti iš visuomenės pasiūlytų kandidatų Aukštojo
mokslo tarybos teikimu, tris Tarybos narius išrinko LMTA bendruomenė ir vieną narį delegavo studentų
atstovybė.
Įgyvendinant LR Mokslo ir studijų įstatymo (MSĮ) pakeitimus, susijusius su Konstitucinio teismo sprendimu dėl aukštųjų mokyklų valdymo, Seime buvo patvirtinta nauja LMTA Statuto redakcija (2012 m. birželio 28 d. Nr. XI-2152) ir paskelbti naujos LMTA Tarybos rinkimai (2012-11-07 Senato posėdžio protokolas
Nr. 11-SE).
LMTA akademinių reikalų valdymo organą Senatą sudaro 30 narių, iš kurių 10 yra studentų atstovai. Senate dirbo 5 nuolatinės komisijos. 2012 m. įsteigta Senato Finansų komisija (2012-02-29 Senato posėdžio
protokolas Nr. 2-SE).
2012 m. Senato nario įgaliojimus nutraukė doc. Rokas Zubovas ir doc. Algis Mažeika. LMTA Senato nariais patvirtinti ir Senato nario įgaliojimai suteikti prof. Jurgiui Karnavičiui bei Teatro ir kino fakulteto dekanei lekt. Elonai Bajorinienei (2012-09-26 Senato posėdžio protokolas Nr. 9-SE). Sustabdyti Senato nario
įgaliojimai studentams Matui Drukteiniui, Aušrai Kaminskaitei, Agnei Markevičiūtei, Astai Jonkutei. Patvirtinti nauji studentų atstovai Senate: Alisa Gaižauskaitė, Marija Magdalena Šimkevič, Marija Baranauskaitė,
Justinas Rubinovas (2012-10-24 Senato posėdžio protokolas Nr. 10-SE).
2012 m. įvyko 13 LMTA Senato posėdžių.

Svarbiausi 2012 m. Senato nutarimai
2012 m. vasaris (2012-02-08 protokolas Nr. 1-SE)
• Patvirtinta Teatro ir kino krypties meno doktorantūros programa.
• Patvirtintos studijų programos ir studijų dalyko
aprašų formos.
• Patvirtinti Senato nuolatinių komisijų nuostatai.
2012 m. kovas (2012-02-29 protokolas Nr. 2-SE)
• Patvirtintas naujas LMTA herbinis ženklas.
• Įsteigta Senato Finansų komisija, patvirtinti
nariai: J. Andrejevas, E. Gabnys, J. Lapinskaitė,
D. Puišys, T. Pūtys.
• Patvirtintas Pučiamųjų instrumentų katedros
pavadinimo keitimas į Pučiamųjų ir mušamųjų
instrumentų katedrą.
2012 m. kovas (2012-03-28 protokolas Nr. 3-SE)
• LMTA Senato Finansų komisijos pirmininku patvirtintas prof. E. Gabnys.

• Patvirtinta nuolatinių Senato komisijų sudėtis.
• Patvirtinta užsienio valstybių piliečių priėmimo į
LMTA tvarka.
2012 m. balandis (2012-04-25 protokolas Nr. 4-SE)
• Įteikti humanitarinių mokslų daktaro diplomai
Aleksandrai Pister ir Martinšui Vilumsui.
2012 m. gegužė (2012-05-23 protokolas Nr. 5-SE)
• Nutarta teikti prof. habil. dr. Vytauto Landsbergio kandidatūrą į Lietuvos mokslų akademijos
tikrojo nario vietą Humanitarinių ir socialinių
mokslų skyriuje (muzikologija).
• Patvirtintas LMTA Priėmimo komisijos darbo
reglamentas.
• Atšauktas mokestis už diplomą ir jo priedėlį, nutarta dokumentus išduoti nemokamai.
2012 m. gegužė (2012-05-30 protokolas Nr. 6-SE)
• Pritarta naujai LMTA Statuto redakcijai.
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2012 m. birželis (2012-06-20 protokolas Nr. 7-SE)
• Patvirtinti LMTA TKF Garso režisūros bakalauro
2008 m. studijų programos pakeitimai.
• Patvirtinti LMTA TKF Meno vadybos magistro
2010 m. studijų programos pakeitimai.
2012 m. birželis (2012-06-27 protokolas Nr. 8-SE)
• Patvirtinta strategijos „Akademija 2020“ vizija.
• Patvirtintas Etnologijos krypties doktorantūros
studijų (vykdomų kartu su Vilniaus universitetu ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu)
planas.
• Patvirtintos atnaujintos LMTA studentų bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės.
• Patvirtinti studijų procesus reglamentuojantys
dokumentai: Studijų nuostatai; Apeliacijų teikimo ir nagrinėjimo tvarka; Studijų rezultatų įskaitymo tvarka; Priėmimo studijuoti į pirmą kursą
valstybės tikslinio finansavimo būdu atrankos
tvarka.
• Suteiktas meno licenciato laipsnis Indrei Erdhard.
• Doc. Rokas Zubovas atleistas iš LMTA Senato nario pareigų.
2012 m. rugsėjis (2012-09-26 protokolas Nr. 9-SE)
• LMTA Senato nariais patvirtinti ir Senato nario
įgaliojimai suteikti prof. Jurgiui Karnavičiui bei
Teatro ir kino fakulteto dekanei lekt. Elonai Bajorinienei.
• Patvirtinti papildyti stipendijų skyrimo LMTA
studentams nuostatai.
2012 m. spalis (2012-10-24 protokolas Nr. 10-SE)
• Sustabdyti Senato nario įgaliojimai Matui Drukteiniui, Aušrai Kaminskaitei, Agnei Markevičiūtei,
Astai Jonkutei.
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• Patvirtinti nauji studentų atstovai Senate: Alisa
Gaižauskaitė, Marija Magdalena Šimkevič, Marija Baranauskaitė, Justinas Rubinovas.
• Patvirtinti Studijų programų komitetų nuostatai.
2012 m. lapkritis (2012-11-07 protokolas Nr. 11-SE)
• Prof. habil. dr. Vytautui Landsbergiui suteiktas
LMTA Garbės daktaro vardas.
• Atšauktas 2011 m. patvirtintas Akademijos atstovų
skyrimo į LMTA Tarybą rinkimų būdu reglamentas.
• Patvirtinta LMTA Tarybos narių, priklausančių
LMTA akademinei bendruomenei, atrinkimo ir
skyrimo tvarka.
• Patvirtinta LMTA Tarybos narių, nepriklausančių
akademinei bendruomenei, rinkimų ir skyrimo
tvarka.
• Paskelbti naujos LMTA Tarybos rinkimai.
2012 m. lapkritis (2012-11-28 protokolas Nr. 12-SE)
• Patvirtinta Studijų programų kūrimo ir atnaujinimo tvarka.
• Patvirtinti LMTA Garbės vardų teikimo nuostatai
ir LMTA Garbės medalio teikimo tvarka.
• Patvirtinti LMTA Senato Finansų komisijos nuostatai.
• Patvirtintas atnaujintas LMTA meno doktorantūros reglamentas.
2012 m. gruodis (2012-12-19 protokolas Nr. 13-SE)
• Patvirtinti studijų programų komitetai.
• Pristatyta Akademijos veiklos savianalizės tarpinė ataskaita.
• Pristatyta strategijos „Akademija 2020“ tarpinė
ataskaita.
• LMTA Garbės medalis suteiktas prof. Silvijai Sondeckienei ir prof. Osvaldui Balakauskui.

1.2. Valdymo organai
Taryba
2012 m. paskelbti naujos LMTA Tarybos rinkimai
(2012-11-07 protokolas Nr. 11-SE)
Rektoratas
Rektorius prof. Zbignevas Ibelgauptas
Studijų prorektorė doc. dr. Vida Umbrasienė
Mokslo prorektorė doc. dr. Judita Žukienė
Meno prorektorė prof. dr. Ramunė Marcinkevičiūtė
Senatas
Senato pirmininkas prof. habil. dr. Leonidas Melnikas
Senato pirmininko pavaduotoja prof. Janina Lapinskaitė
Senato sekretorė prof. dr. Ramunė Kryžauskienė
Nariai
prof. Julius Andrejevas
prof. dr. Juozas Antanavičius
prof. Dalia Balsytė
prof. dr. Jonas Bruveris
prof. Eduardas Gabnys
prof. Povilas Gylys
prof. Zbignevas Ibelgauptas
prof. Jurgis Karnavičius
prof. dr. Ramunė Kryžauskienė
prof. Petras Kunca
prof. dr. Ramunė Marcinkevičiūtė
prof. Aušra Motuzienė
prof. Mindaugas Urbaitis
doc. Artūras Anusauskas
doc. Aidas Giniotis
doc. Asta Krikščiūnaitė
doc. Renata Marcinkutė-Lesieur
doc. Dainius Puišys
doc. dr. Vida Umbrasienė
doc. Petras Vyšniauskas
doc. dr. Judita Žukienė
lekt. Elona Bajorinienė
Studentai
Marija Baranauskaitė
Alisa Gaižauskaitė
Viktorija Montvidaitė
Tomas Pūtys
Justinas Rubinovas
Marija Magdalena Šimkevič
SENATO KOMISIJOS
Studijų komisija
prof. Aušra Motuzienė, pirmininkė
lekt. Elona Bajorinienė
prof. Povilas Gylys

doc. dr. Vida Umbrasienė
Viktorija Montvidaitė, studentė
Tomas Pūtys, studentas
Mokslo komisija
prof. dr. Jonas Bruveris, pirmininkas
prof. dr. Ramunė Kryžauskienė
prof. dr. Ramunė Marcinkevičiūtė
doc. dr. Judita Žukienė
Justinas Rubinovas, studentas
Meno komisija
prof. Dalia Balsytė, pirmininkė
doc. Aidas Giniotis
prof. Jurgis Karnavičius
doc. Petras Vyšniauskas
Alisa Gaižauskaitė, studentė
Marija Baranauskaitė, studentė
Studentų reikalų komisija
prof. Mindaugas Urbaitis, pirmininkas
doc. Artūras Anusauskas
doc. Asta Krikščiūnaitė
Alisa Gaižauskaitė, studentė
Marija Magdalena Šimkevič, studentė
Etikos ir procedūrų komisija
prof. dr. Juozas Antanavičius, pirmininkas
prof. Petras Kunca
prof. habil. dr. Leonidas Melnikas
doc. Renata Marcinkutė-Lesieur
Viktorija Montvidaitė, studentė
Finansų komisija
prof. Eduardas Gabnys, pirmininkas
doc. Dainius Puišys
prof. Janina Lapinskaitė
prof. Julius Andrejevas
Tomas Pūtys, studentas
Marija Magdalena Šimkevič, studentė
LMTA priėmimo komisija
prof. Sergejus Okruško, pirmininkas
prof. Zbignevas Ibelgauptas
prof. Rimantas Armonas
prof. Janina Lapinskaitė
prof. Mindaugas Urbaitis
doc. dr. Renata Šukaitytė
habil. dr. Jūratė Trilupaitienė
dr. Helmutas Šabasevičius
Akvilė Šileikaitė, studentė
doc. Rolandas Aidukas, Priėmimo komisijos
vyr. specialistas
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1.3. Strategija „Akademija 2020“
Atnaujinus LMTA Statutą, išnagrinėjus turimą veiklos patirtį, pokyčius aukštajame moksle, visuomeniniame, ekonominiame ir kultūriniame šalies gyvenime, naujus uždavinius, keliamus aukštosioms mokyk
loms, buvo nuspręsta sukurti Akademijos viziją ir ilgalaikę veiklos strategiją „Akademija 2020“. Šio sprendimo tikslas – imtis planingų veiksmų siekiant pakelti profesionalaus muzikos, teatro, šokio ir kino meno
bei mokslo prestižą, pakelti meno studijų kokybę ir išsaugoti Akademijos kaip aukštosios meno mokyklos
išskirtinumą.
Strategijoje „Akademija 2020“ suformuluota vizija: Akademija 2020 – atvira ir dinamiška studijų, meno
ir mokslo erdvė, kurianti muzikos, teatro, šokio ir kino ateitį.
Strategija „Akademija 2020“ pradėta kurti 2012 m. pradžioje. Ilgesnį planavimo laikotarpį aprėpianti
strategija suteiks geresnes galimybes išskirti veiklos prioritetus ir tobulinti veiklą, teigiamai paveiks LMTA
organizacinę kultūrą ir sutelks pajėgas glaudžiau bendradarbiauti siekiant vizijos įgyvendinimo.
Siekiant veiklos tęstinumo ir reaguojant į naujausius aukštojo mokslo ir kultūros plėtros politikos strateginius dokumentus, strategija „Akademija 2020“ derinama su 2014–2020 m. „Nacionalinės pažangos
programa“1, papildomai atsižvelgiama į Valstybės pažangos strategiją „Lietuva 2030“2, „Kultūros politikos
kaitos gaires“3 bei strategiją „Mokslioji Lietuva 2030“4. Minėtieji dokumentai yra tiesiogiai susiję su Europos aukštojo mokslo erdvės ir Europos mokslinių tyrimų erdvės nuostatų įgyvendinimu.
Strategijoje „Akademija 2020“ suformuluoti trys strateginiai tikslai, tiesiogiai susieti su svarbiausiomis
LMTA veiklos sritimis:
1) ugdyti atvirus pasauliui ir konkurencingus meno profesionalus;
2) išplėsti meno kūrybos, mokslo tyrimų ir jų sklaidos aprėptį puoselėjant kūrybiškumą ir didinant poveikį valstybės bei kultūros raidai;
3) užtikrinti efektyvų veiklos planavimą, procesų valdymą ir nuolatinį išteklių atnaujinimą.
Strateginių tikslų formulavimas kiekvienai institucijos veiklos sričiai nurodo strategines kryptis ir sąveiką
tarp jų. Tikimasi, kad pagerės procesų bei veiklos rezultatų stebėsena ir kokybė, atsiras galimybė greičiau
reaguoti ir spręsti pastebėtas problemas, laiku performuoti prioritetus ir racionaliau paskirstyti žmonių bei
materialiuosius išteklius.


1
2
3
4

Žin., 2012, Nr. 144-7430
Žin., 2012, Nr. 61-3050
Žin., 2010, Nr. 80-4152
www.moksliojilietuva.lt
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2. STUDIJOS IR MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ
2.1. Priėmimas
2012 m. LMTA skelbė priėmimą į 21 studijų programą – 13 pirmosios pakopos (bakalauro) ir 8 antrosios
pakopos (magistrantūros). Palyginti su 2011 m., būsimieji studentai studijas rinkosi iš 20 studijų programų
(10 bakalauro ir 10 magistrantūros).
Greta tradiciškai skelbiamo priėmimo į Atlikimo meno, Kompozicijos, Muzikos teorijos ir kritikos, Muzikinio folkloro, Meno vadybos, Vaidybos studijų programas, pirmą kartą buvo priimami studentai į pirmosios pakopos Bendrosios muzikos didaktikos studijų programą, kuri anksčiau buvo vykdoma LMTA
Kauno fakultete. Teatro ir kino fakultete buvo skelbiamas priėmimas į pirmosios pakopos Teatro režisūros,
Garso režisūros, Vaizdo režisūros bei Vaizdo operatoriaus studijas, antrosios pakopos Vaidybos (šokis)
studijas5.
Nuo 2011 m. LMTA vykdo jungtines humanitarinių mokslų srities etnologijos krypties (07H) doktorantūros studijas kartu su Vilniaus universitetu ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu. 2012 m. LMTA
suteikta teisė vykdyti teatro ir kino krypties (W400) meno doktorantūros studijas (Žin., 2012, Nr. 77-3989),
į jas buvo vykdomas priėmimas.
2.1.1. Pirmoji pakopa (bakalauro studijos)
2012 m. studijų sutartis su LMTA pasirašė 158 valstybės finansuojami (vf) studentai. 16 iš jų gavo tikslinį
finansavimą, 1 – studijų stipendiją (meno vadyba). Sutartis su LMTA pasirašė 45 valstybės nefinansuojami
(vnf) studentai. 2012 m. priėmimo statistika (žr. 1 pav.) rodo, kad į pirmosios pakopos studijas buvo priimta
28 proc. pageidavusiųjų studijuoti.

1 pav. 2011–2012 m. priėmimo į LMTA pirmosios pakopos studijas rezultatai

Didžiausio populiarumo tradiciškai sulaukė MF Atlikimo meno studijų programa, į kurią priimti 85 studentai iš 212 pageidavusiųjų. Tai sudaro 40 proc. pageidavusiųjų studijuoti atlikimo meną ir 55 proc. visų
priimtųjų į pirmą LMTA kursą. Antroji pagal populiarumą buvo Vaidyba I – iš 145 pageidavusiųjų buvo
priimta 20 studentų. Tai sudaro 14 proc. tenkintų prašymų skaičiaus. Mažiausio susidomėjimo sulaukė
Kompozicijos ir Muzikinio folkloro studijų programos.
LAMA BPO duomenimis, 76,8 proc. įstojusiųjų LMTA buvo pasirinkę pirmuoju prioritetu. Tai trečioji
vieta tarp Lietuvos universitetų. 2012 m. LMTA tapo lydere pagal įstojusiųjų aukščiausiojo konkursinio balo
vidurkį. Bendras įstojusiųjų aukščiausiojo konkursinio balo vidurkis yra 21, bendras žemiausias konkursinio
balo vidurkis – 17. LAMA BPO duomenimis, tai pirmoji vieta tarp Lietuvos universitetų.
5

LMTA akredituotų studijų programų sąrašas ir priėmimo periodiškumas pateiktas 1 priedo 7 ir 8 lentelėse.
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Palyginti su 2011 m., valstybės finansuojamų vietų
(„krepšelių“) skaičius pagrindinėse studijose 2012 m.
padidėjo 11 proc. (žr. 2 pav.).
Remiantis švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. V-1231 „Dėl galutinių pirmojo
kurso tiksliniu būdu finansuojamų studijų vietų, į kurias 2012 m. priimti studentai, skaičių pagal aukštąsias
mokyklas ir studijų programas (specializacijas)“, LMTA
buvo patvirtinta 16 tiksliniu būdu valstybės finansuojamų vietų: vaidybai I – 2; vaidybai II – 2; teatro režisūrai – 1; kompozicijai – 1; atlikimo meno studijų programai – 10 (fortepijonas – 1; dainavimas – 1; styginiai
instrumentai – 3; pučiamieji instrumentai – 3; liaudies
instrumentai – 1; choro dirigavimas – 1). Tikslinių vietų
skaičiaus dinamika pateikta 3 pav.
2.1.2. Antroji pakopa (magistrantūros studijos)
Į antrosios pakopos studijas priimti 104 studentai iš 127 pageidavusiųjų. 5 iš priimtųjų (Kompozicija,
specializacija – skaitmeninės technologijos) studijos
finansuojamos ES SF lėšomis. Tai sudaro 82 proc. pretendentų. Kaip ir pirmojoje pakopoje, magistrantūroje
populiariausia buvo Atlikimo meno studijų programa,
į kurią priimta studijuoti 80 proc. pageidavusiųjų. Antroji pagal populiarumą buvo Garso režisūra. Mažiausiai populiari antrosios pakopos studijų programa
buvo Muzikos pedagogika, kuriai 2012 m. valstybės
finansavimas nebuvo skirtas.
2011–2012 m. priėmimo į antrosios pakopos studijas rezultatus žr. 4 pav.

2 pav. 2010–2012 m. priėmimo į LMTA pirmosios pakopos
valstybės finansuojamas vietas dinamika

3 pav. 2010–2012 m. priėmimo į LMTA tikslines valstybės
finansuojamas vietas dinamika

2.1.3. Trečioji pakopa (doktorantūros studijos)
Remiantis Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo
20 d. įsakymu Nr. V-515 (Žin., 2012, Nr. 35-1735), pagal
mokslo ir meno produkcijos rezultatus trečiosios pakopos studijoms Akademijai 2012 m. buvo skirtos 5 vals4 pav. 2011–2012 m. priėmimo į antrosios pakopos studijas
tybės biudžeto lėšomis finansuojamos vietos: muzikos dinamika
krypties meno doktorantūros studijoms (W300) – 4,
etnologijos krypties humanitarinių mokslų doktorantūros studijoms (07H) – 1 vieta.
Palyginti su 2011 m., 2012 m. valstybės finansuojamų vietų („krepšelių“) skaičius nepakito, pasikeitė
tik jų paskirstymas pagal studijų kryptis. Viena papildoma meno doktorantūros studijų vieta 2012 m. Akademijai gauta laimėjus LMT skelbtą Konkursą papildomoms mokslo ir meno doktorantūros vietoms gauti
(finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis).
Jungtinėms humanitarinių mokslų srities etnologijos krypties (07H) doktorantūros studijoms, kurios
vykdomos kartu su Vilniaus universitetu ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu, 2012 m. buvo skelbiamas priėmimas į 1 studijų vietą. Gauti 2 prašymai, priimta studijuoti 1 doktorantė.
2012 m. taip pat buvo skelbiamas priėmimas į 4 valstybės finansuojamas meno doktorantūros muzikos
krypties studijų vietas. Priėmimo konkurse dalyvavo 8 kandidatai, priimti 4 doktorantai. Aukštą priimtųjų
lygį liudija jų konkursiniai balai: nuo 85 iki 93 balų (iš 100 galimų). Priimtųjų studijuoti konkursinių balų
vidurkis – 89.
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2012 m. sausio mėn. LMTA dalyvavo konkurse papildomai meno doktorantūros vietai muzikos kryptyje
gauti. Paraiškoje konkursui teikta doktorantūros tiriamojo darbo tema „Lietuvos chorinio dirigavimo mokyklos: identifikacijos, sąveikos ir modernėjimas“. Meno projekto vadovai – prof. Vytautas Miškinis ir prof.
habil. dr. (hp) Gražina Daunoravičienė.
LR švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-869 (Žin., 2012, Nr. 61-3082) buvo
patvirtintas ES struktūrinių fondų lėšomis pagal Tyrėjų karjeros programą finansuojamų doktorantūros
vietų, į kurias 2012 m. priimami studentai, skaičiaus paskirstymas. LMTA teiktai paraiškai laimėjus finansavimą, Akademija tapo LMT vykdomo projekto „Aukštos kvalifikacijos specialistų mokslui imlių ūkio subsektorių plėtrai rengimo tobulinimas – NKPDOKT“ (projekto kodas Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-03-001) partneriu.
Pagal šią programą buvo priimtas studijuoti 1 meno doktorantas.
2012 m. birželio 27 d. buvo priimtas LR Vyriausybės nutarimas Nr. 793 (Žin., 2012, Nr. 793-4057) dėl
meno aspirantūros studijų prilyginimo atitinkamai meno doktorantūros studijų daliai. Remiantis šiuo nutarimu, meno licenciato kvalifikacinį laipsnį turintys asmenys turi teisę įgyti meno daktaro laipsnį Meno
doktorantūros nuostatų nustatyta tvarka studijuodami valstybės finansuojamoje ar nefinansuojamoje
doktorantūros vietoje ir parengę bei apgynę Nuostatų reikalavimus atitinkantį meno projektą. Juo remiantis 2012 m. buvo atnaujintas LMTA meno doktorantūros reglamentas (2012-11-28, Senato posėdžio
protokolas Nr. 12-SE). 2013 m. numatoma pradėti vykdyti meno licenciatų priėmimą į ištęstines meno
doktorantūros studijas.
2.1.4. Laipsnio nesuteikiančios studijos
2012 m. į LMTA vykdomą vienerių metų trukmės laipsnio nesuteikiančią Muzikos pedagogikos studijų
programą, skirtą mokytojo profesinei kvalifikacijai įgyti, buvo priimta 12 asmenų. Penki iš jų priimti į valstybės finansuojamas vietas, septyni studijuoja savo lėšomis. Palyginti su 2011 m., kai studijuoti buvo priimti 32 asmenys (visi priimtieji studijavo savo lėšomis), įstojusiųjų skaičius sumažėjo 63 proc. Tai susiję su
programos poreikio mažėjimu, nes programa beveik atliko savo paskirtį – sudarė sąlygas visiems muzikos
specialistams, dirbantiems pedagoginį darbą, įgyti mokytojo kvalifikaciją.
2.1.5. Studijų rinkodara
2012 m. pabaigoje reorganizavus LMTA Studijų skyrių, darbą pradėjo LMTA Akademinių reikalų centro
(ARC) Priėmimo skyrius (PS), įgyvendinantis studijų rinkodaros ir reklamos planą, organizuojantis ir vykdantis studentų ir klausytojų priėmimą.
2012 m. LMTA dalyvavo Vilniaus universiteto koordinuotame regioniniame universitetų projekte – aukštojo mokslo parodose Almatoje (Kazachstanas), Stambule (Turkija), Baku (Azerbaidžanas), Pekine (Kinija).
Projektą koordinavo ARC, bendradarbiaudamas su Tarptautinių ryšių skyriumi (TRS).
Ruošiantis tradicinėms studijų mugėms Lietuvoje, 2 ARC darbuotojai ir 1 studentė dalyvavo Švietimo
mainų paramos fondo surengtuose mokymuose „Studijų dienos Lietuvoje: tapk aukštojo mokslo ambasadoriumi“. Mokymuose dalyvavę studentai tapo Akademijos studijų ambasadoriais, dalyvaujančiais studijų
LMTA reklamos veikloje. Pradėtos nagrinėti ir išmėgintos reklamos internetiniuose portaluose galimybės,
kurių tikslas – paskleisti informaciją apie Akademijos studijų programas užsienio studentams.
Veiksminga studijų rinkodaros priemone tapo socialinio bendradarbiavimo sutarčių pasirašymas su Lietuvos muzikos ir meno mokyklomis. 2012 m. pasirašytos sutartys su Vytauto Mikalausko menų mokykla,
Vilniaus Bronio Jonušo muzikos mokykla, Naujosios Vilnios muzikos mokykla, Karoliniškių muzikos mokykla. Įsipareigota dalytis gerąja darbo patirtimi, organizuoti bendrus renginius dalyvaujant studentams ir
mokiniams, viešinti informaciją.
2013 m. PS planuose yra tolesnė veiklos, siejamos su studijų rinkodara ir studijų LMTA reklama, plėtotė. Tai projektai, įgyvendinantys LMTA menų stovyklos vaikams vasarą idėją, kūrybinių erdvių viešose
erdvėse kūrimas meno veiklai ir diskusijoms, išvykos į Lietuvos miestų muzikos mokyklas. Pridėtinė šių
veiklų vertė – jaunimo užimtumo ir visuomenės kūrybiškumo skatinimas, profesionalaus meno prestižo
puoselėjimas.
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Išvados
2012 m. studentų priėmimo rezultatai į pirmosios ir antrosios pakopos studijas vertintini teigiamai. Palyginti su 2011 m., pageidavusiųjų studijuoti LMTA pirmojoje pakopoje padaugėjo 29 proc. Tai siejama su
didesniu siūlomų pirmosios pakopos studijų programų skaičiumi (2011 m. – 10, 2012 m. – 13). Valstybės
finansuojamų vietų („krepšelių“) skaičius pagrindinėse studijose padidėjo 11 proc. Pritaikius lanksčią studijų nuolaidų tvarką, studijuojančiųjų savo lėšomis pirmojoje pakopoje, palyginti su 2011 m., padaugėjo
49 proc. (nuo 23 iki 45 studentų). 2012 m. Akademija tapo lydere pagal įstojusiųjų aukščiausiojo konkursinio balo vidurkį.
Stojusiųjų ir priimtųjų į antrosios pakopos studijas, palyginti su 2011 m., sumažėjo atitinkamai 9 proc.
(stojusiųjų) ir 11 proc. (priimtųjų). Tai siejama su mažesniu studijų programų, į kurias buvo skelbiamas
priėmimas, skaičiumi (2011 m. – 10, 2012 m. – 8).
2012 m. gavus teisę vykdyti meno doktorantūros studijas teatro ir kino kryptyje, sudarytos sąlygos visų
LMTA vykdomų meno studijų krypčių studentams studijas tęsti meno doktorantūroje. Studijuojančiųjų
meno doktorantūroje skaičius kasmet vis auga ir ši tendencija išliks ir ateinančiais metais. Studijuojančiųjų
mokslo doktorantūroje skaičius išlieka stabilus.
Ryškiai sumažėjęs priėmimas į laipsnio nesuteikiančias Muzikos pedagogikos studijas rodo programos
poreikio mažėjimą, kuris susijęs su LMTA suteikta galimybe muzikos krypties studentams pasirinkti muzikos pedagogikos dalykus, kuriuos išklausius įgyjama mokytojo kvalifikacija ir teisė dirbti pedagoginį darbą
formaliojo bei neformaliojo ugdymo įstaigose. Pastaruoju metu laipsnio nesuteikiančios Muzikos pedagogikos studijos tampa aktualios kolegijų absolventams. Susiklosčius aplinkybėms, kai didžioji dalis Lietuvoje
registruotų laipsnio nesuteikiančių pedagogikos studijų programų 2012 m. nepraėjo tarptautinės akreditacijos procedūros ir nuo 2013 m. rudens nebus organizuojamos, LMTA vykdomos laipsnio nesuteikiančios
Muzikos pedagogikos studijos turėtų būti reikalingos ir patrauklios.
Problemos
• komplikuota stojamųjų egzaminų į menų studijas tvarka, susijusi su bendrų komisijų sudarymu, kelionėmis į kitus Lietuvos miestus ir papildomomis išlaidomis;
• numatomos stojančiųjų mažėjimo grėsmės dėl demografinių pokyčių Lietuvoje;
• neįgijus teisės vykdyti humanitarinių mokslų srities, menotyros krypties, muzikologijos ir teatrologijos
šakų doktorantūros studijų, pastebimas jaunų perspektyvių aukščiausios kvalifikacijos specialistų stygius, neįmanoma patenkinti potencialių studentų poreikio.
Priemonės
• siekti politinių susitarimų dėl neefektyvios stojamųjų egzaminų vykdymo į menų studijas tvarkos pakeitimo;
• sukurti ir pradėti įgyvendinti veiksmingą menų studijų rinkodaros planą;
• parengti ir akredituoti humanitarinių mokslų studijų srities, menotyros krypties magistro studijų programą, pradėti rengti humanitarinių mokslų srities, menotyros krypties, muzikologijos ir teatrologijos
šakų doktorantūros studijų programas.
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2.2. Studentai
2.2.1. Pirmoji ir antroji pakopa
2012 m. spalio 1 d. duomenimis, pirmojoje ir antrojoje studijų pakopoje LMTA studijuoja 937 studentai:
Muzikos fakultete (MF) – 562 studentai (60 proc.), Teatro ir kino fakultete (TKF) – 375 studentai (40 proc.)
(5 pav.).

5 pav. LMTA studentų skaičiaus kaita 2011–2012 m.

Pirmojoje pakopoje studijuoja 72 proc., antrojoje – 28 proc. LMTA studentų.
Valstybės finansuojamose vietose, 2012 m. spalio mėn. duomenimis, studijuoja 803 studentai, mokamose studijose – 134. Palyginti su 2011 m., studijuojančiųjų skaičius I ir II pakopose padidėjo 55 studentais.
Studentų skaičiaus augimą lėmė lanksti studentų priėmimo į mokamas studijų vietas tvarka ir studentų
kontingento papildymas magistrantūros studentais, studijuojančiais Muzikos pedagogikos programą lygiagrečiai su Atlikimo meno programa.
2012 m. dainavimo parengiamuosius kursus papildė naujai organizuojami pučiamųjų instrumentų ir džiazo parengiamieji kursai. Bendras dainavimo, pučiamųjų instrumentų ir džiazo klausytojų skaičius – 30.
Nuo 2011 m. spalio 1 d. iki 2012 m. spalio 1 d. dėl ligos ir kitų priežasčių studijas sustabdė 60 studentų,
iš jų 37 – bakalaurai ir 23 – magistrantai.
2012 m. studijas nutraukė 78 studentai, iš jų – 58 bakalauro (8,7 proc.) ir 20 (7,5 proc.) magistrantūros
studijų studentų. Tarp nutraukusių studijas yra 7 bakalauro studijų studentai, kurie išvyko studijuoti į kitą
aukštąją mokyklą. Dėl nepažangumo studijos nutrauktos 29 studentams, iš jų – 20 (3 proc.) bakalauro
studijų ir 9 (3,4 proc.) magistrantūros studentai.
Nuo 2011 m. spalio 1 d. iki 2012 m. spalio 1 d. į LMTA atvyko 5 studentai iš kitų aukštųjų mokyklų.
3 LMTA studentai pakeitė studijuojamas studijų programas į kitas meno studijų srities programas Akademijoje (toje pačioje aukštojoje mokykloje).
2.2.2. Trečioji pakopa
2012 m. spalio 1 d. LMTA studijavo 5 doktorantai (3 – etnologijos (07H) ir 2 – menotyros (H330) krypčių)
ir 14 meno doktorantų (13 – muzikos (W300) ir 1 – teatro ir kino (W400) krypčių). Doktorantai sėkmingai
dalyvavo meno projektuose, rengė viešus koncertus Lietuvoje ir užsienyje, dalyvavo tarptautinėse mokslo
konferencijose. 2012 m. 4 Akademijos meno doktorantai laimėjo Lietuvos mokslo tarybos skelbtą konkursą stipendijoms už akademinius pasiekimus gauti.
2.2.3. Laipsnio nesuteikiančios studijos
2011 m. spalio 1 d. duomenimis, pagal vienerių metų trukmės laipsnio nesuteikiančią Muzikos pedagogikos studijų programą studijavo 41 asmuo. 2012 m. spalio 1 d. duomenimis, studentų sąrašuose buvo
13 asmenų, 2 studentai sustabdė studijas dėl ligos, 1 studentas atsisakė studijuoti savo noru, 1 grįžo iš
akademinių atostogų.
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2.2.4. Ryškiausi studentų pasiekimai
Išskirtinė Akademijos studentų savybė – jų veržlumas, kūrybiškumas, produktyvumas ir meninis meistriškumas, kurį liudija pasiekimai ir apdovanojimai profesionaliuose meno renginiuose.
2012 m. Grand Prix tarptautiniame L. Vėbros obojininkų konkurse (Kaunas) pelnė Ugnius Dičiūnas (B3,
doc. R. Beinaris), Grand Prix 8-ajame tarptautiniame studentų ir jaunųjų aktorių festivalyje „Tvoj šans“
(Maskva, Rusija) pelnė spektaklis „Broliai Karamazovai“ (Vaidyba M1, dėst. S. Krivickienė).
Pirmąsias vietas tarptautiniuose muzikų konkursuose užsienyje pelnė: dainininkės Indrė Anankaitė (M1,
prof. I. Laurušienė; Tarptautinis dainininkų konkursas, Lonigas, Italija), Ilona Pliavgo (M1, doc. J. Čiurilaitė;
Tarptautinis vokalistų konkursas „Bruna Špiler 2012“, Herceg Novi, Juodkalnija), pianistė Dana Podriabinkina (B4, prof. B. Vainiūnaitė; Tarptautinis konkursas „Romantizmas: ištakos ir horizontai“, Maskva, Rusija),
trimitininkas Vytautas Milieška (B3, doc. A. Kontautas; Kārļa Ozola VII tarptautinis konkursas Jēkabpils, Lat
vija), birbynininkas Vytautas Kiminius (B2, lekt. K. Lipeika; Tarptautinis konkursas-festivalis „Renesansas“,
Giumri, Armėnija), smuikininkė Ieva Daugirdaitė (B1, prof. J. Dvarionas; XVII tarptautinis muzikų atlikėjų
konkursas, Toliatti, Rusija).
I vietą ir premiją Lietuvos teatro sąjungos „Aktorių duetų konkurse“ už vaidmenis autobiografinių improvizacijų spektaklyje „Tetos“ (režisierius Juozas Javaitis) pelnė Virginija Kuklytė ir Indrė Mickevičiūtė,
(Vaidyba, M2). V. Kuklytė dar buvo įvertinta 2012 m. LR Kultūros ministerijos Jaunojo menininko metų
debiuto premija už pagrindinį vaidmenį LNDT spektaklyje „Namisėda“.
Mykolas Žukauskas (Vaizdo režisūra, M1) „Sidabrinės gervės“ apdovanojimuose pelnė prizą už geriausią
trumpametražį dokumentinį filmą „Dievas sukūrė viską, išskyrus kilimą“ (režisieriai M. Žukauskas, G. Valevičiūtė, operatorius M. Žukauskas). Jurgis Matulevičius (TV ir kino režisūra, B4) „Sidabrinės gervės 2012“
apdovanojimuose pelnė prizą – sidabrinį kiaušinį – už geriausią studentišką filmą „Anima Animus“ (kurso
ir darbo vadovas doc. Algimantas Puipa).
Rokas Petrauskas (Vaidyba, M2) D. Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalyje (Varėna) už vaidmenį
spektaklyje „Sesuo“ (Kauno mažasis teatras) pripažintas ryškiausiu jaunuoju aktoriumi.
Pažymėtinas Vaidybos ir režisūros katedros studentų (M1) kolektyvinis debiutas spektaklyje pagal
Dante Alighieri „Dieviškąją komediją“ (rež. E. Nekrošius) „Meno forte“ (premjera 2012-04-26) ir gastrolės
Italijoje.
Meno doktorantui Mykolui Natalevičiui įteikta Kultūros ministerijos 2012 metų Jaunojo menininko premija, Kompozicijos studijų programos (specializacija „Kinas, TV ir multimedija“) studentas Matas Drukteinis už kūrinį „Pasija pagal Matą“ instrumentiniam ansambliui apdovanotas Muzikos ansamblių tinklo
konkurso premija.
2.2.5. Studentų sporto veikla
Sporto ir sveikatos paramą LMTA studentams teikia Kūno kultūros centras. Studentai turi galimybę nemokamai lankyti treniruotes ir dalyvauti krepšinio, aerobikos, bendrosios gimnastikos, stalo teniso, plaukimo, šachmatų ir kitų sporto šakų varžybose. Studijų poreikiams tenkinti Akademija nuomoja sporto salę
krepšinio treniruotėms ir baseiną. Studentams sudaryta galimybė nemokamai naudotis LMTA sporto sale
ir sporto inventoriumi (pvz., treniruokliais). Kiekvienam Akademijos studentui yra sudarytos sąlygos individualiai treniruotis, fiziškai tobulėti, kelti sportinį meistriškumą ir dalyvauti atstovaujant Akademijai sportinio meistriškumo varžybose ar sporto festivaliuose.
2012 m. Akademijos studentų komandos dalyvavo Lietuvos universitetinių aukštųjų mokyklų studentų
aerobikos, plaukimo, šachmatų čempionatuose, Vilniaus krepšinio lygos čempionate (18 rungtynių), Lietuvos studentų olimpiniame festivalyje, Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) turnyre „Kalėdinė taurė“,
LMTA tarpgrupinėse krepšinio varžybose 3x3, Krepšinio rungtynėse Vilniaus dailės akademijoje (VDA) ir
LMTA. LMTA komanda Lietuvos studentų olimpinio festivalio rungtyje „Gimnastika visiems“ pelnė Žaismingiausio pasirodymo nominaciją.
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Išvados
Pirmosios ir antrosios pakopos studentų skaičius Akademijoje 2012 m. išaugo 5,9 proc. Šį teigiamą
pokytį lėmė sėkmingas pastarųjų dvejų metų priėmimas. Studentų, išbrauktų ir sąrašų dėl nepažangumo,
buvo 3 proc. Studentų, nutraukusių studijas dėl kitų priežasčių, skaičius siekė 5 proc. Palyginti su 2011 m.,
šie skaičiai rodo neigiamų pokyčių tendencijas, kai išbrauktųjų iš sąrašų dėl nepažangumo buvo 2 proc., o
nutraukusiųjų studijas dėl kitų priežasčių – 3 proc.
Laipsnio nesuteikiančią Muzikos pedagogikos studijų programą studijuoja 12 studentų. Palyginti su pastaraisiais metais, šią programą studijuojančiųjų skaičius sumažėjo 63 proc.
Problemos
• studentų, nutraukusių studijas savo noru ir dėl kitų priežasčių, skaičiaus augimas;
• studijų informacijos ir duomenų, reikalingų akademiniams padaliniams ir išorės institucijoms, srautų
augimas;
• laipsnio nesuteikiančių Muzikos pedagogikos studijų poreikio mažėjimas.
Priemonės
• įdiegti elektroninę studijų duomenų apskaitos programinę įrangą, kuri padėtų dirbti efektyviau laiko ir
duomenų tikslumo požiūriu;
• parengti tvarką, aiškiai reglamentuojančią LMTA dokumentų rengimą ir sklaidą;
• įdiegus buhalterinės apskaitos sistemą, užtikrinti tinkamą studijų įmokų priežiūrą;
• sukurti ir pradėti įgyvendinti laipsnio nesuteikančios Muzikos pedagogikos programos rinkodaros planą.

2.3. Studijų tarptautiškumas
LMTA yra pasirašiusi tarptautinio bendradarbiavimo sutartis su 121 aukštąja mokykla iš 32 pasaulio
šalių. 113 iš jų yra Erasmus programos partneriai (žr. 1 priedo 25 lentelę).
2.3.1. Studentų judumas
2012 m. pagal studentų mobilumo programas Erasmus ir Nordplus buvo išvykę studijuoti 39 studentai.
Tai sudaro 4 proc. bendro visų trijų pakopų LMTA studentų skaičiaus, iš jų: 22 MF studentai ir 17 TKF studentų. 35 studentai buvo išvykę Erasmus studijoms, 2 Erasmus praktikai, 2 Nordplus studijoms.
Pagal studentų mobilumo programas į LMTA buvo atvykę 12 studentų, iš jų: 11 Erasmus studijoms, 1 –
Erasmus praktikai (6 pav.).
2012 m. LMTA vyko 4 tarptautinės perklausos – Europos Sąjungos Jaunimo orkestro (EUYO), Gustavo
Mahlerio jaunimo orkestro, Baltijos Jaunimo Filharmonijos Usedom festivalio, Schleswig-Holstein muzikos
festivalio ir atranka į Animato (Šveicarija) orkestro akademijos orkestrą. Perklausose dalyvavo 78 studentai,
29 studentai buvo atrinkti ir dalyvavo orkestrų sesijose bei festivaliuose; 3 perklausose (EUYO, Gustavo
Mahlerio ir Schleswig-Holstein) neatrinktas nė vienas iš 27 dalyvavusių studentų.

6 pav. LMTA studentų tarptautinis judumas 2010–2012 m.
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2.3.2. Dėstytojų judumas
2012 m. judumo programose dalyvavo 83 LMTA dėstytojai: 41 išvyko Erasmus dėstymo vizitams, 8 su
LMTA ir KRF projektų parama, 15 Erasmus stažuotėms, 6 dalyvavo Erasmus IP projektuose, 7 Nordplus
judumo programoje, 6 Tempus programoje (InMusWB)6. Judume su institucine parama 2012 m. dalyvavo
36 proc. dėstytojų nuo akademinio personalo etatų skaičiaus.
Į Akademiją atvyko 123 dėstytojai (žr. 1 priedo 31 lentelę). 68 iš jų – pagal Erasmus programą, 3 –pagal Nordplus programą. 14 dėstytojų dalyvavo LMTA koordinuojamuose Erasmus ir Nordplus projektuose,
6 pagal LR švietimo ir mokslo ministerijos dėstytojų rėmimo programą, 2 pagal Tempus projektą, 4 dirbo
Media Training projekte, 25 atvyko su kitų institucijų ir fondų parama.
Trumpalaikiams mainams atvykusių dėstytojų skaičius pasiekė 53 proc. viso akademinio personalo skaičiaus etatais. Šis rodiklis įrodo Akademijos tarptautiškumą ir patvirtina, jog LMTA studentams suteikta
galimybė Lietuvoje turėti tarptautinio lygmens studijas pas užsienio profesorius, neišvykstant į užsienį
(žr. 7 pav.).

7 pav. LMTA dėstytojų tarptautinis judumas 2010–2012 m.

Palyginti su 2011 m., atvykstančių dėstytojų skaičius padidėjo dvigubai. Priežastis – koordinuoti tarptautiniai projektai (Erasmus, Nordplus IP, „Vasaros Media studijos“ projektas), dalyvavimas Tempus projekte,
intensyvaus dėstymo vizitai bei patobulinta dėstytojų judumo apskaita (registruojami visi atvykę dėstytojai, įskaitant dalyvavimą projektinėje veikloje).
2012 m. LMTA pirmą kartą pasikvietė užsienio dėstytojų ilgesniems dėstymo vizitams, 70 proc. finansavimo konkurso būdu gavus iš LR švietimo ir mokslo ministerijos tarptautiškumo skatinimo programos.
Penki profesoriai intensyviems kursams atvyko į TKF (teatrologas iš Airijos Stephen Elliot Wlimer, medijų
specialistas iš Vokietijos Frank Thomas Meyer, choreografas iš Islandijos/Naujosios Zelandijos Antony Vezich, dramaturgė iš Vengrijos Anna Lengeyl, kino operatorius iš Čekijos Klaus Fuxjager), 1 dėstytojas – į MF
(pianistas iš JAV Andrius Žlabys).
2.3.3. Tarptautinis bendradarbiavimas
Akademija yra 8 tarptautinių asociacijų narė ir 7 tarptautinių aukštojo mokslo tinklų partnerė: AEC (Europos konservatorijų, muzikos akademijų ir aukštųjų muzikos mokyklų asociacija), ELIA (Europos meno
institucijų lyga), ANMA (Šiaurės ir Baltijos šalių muzikos akademijų asociacija), ABAM (Baltijos šalių muzikos akademijų asociacija), ECMA (Europos kamerinės muzikos akademija), ECMTA (Europos kamerinės
muzikos dėstytojų asociacija), EDE (Teatro mokyklų mokykla), E:UTSA (Europos teatro mokyklų ir akademijų sąjunga).
Narystė asociacijose ir dalyvavimas asociacijų veikloje yra svarbus plečiant partnerių ratą, vykdant tarptautines studentų ir dėstytojų mainų programas, dalyvaujant tarptautiniuose projektuose, skleidžiant gerąją tarptautiškumo diegimo patirtį ir stiprinant LMTA įvaizdį Europinėje erdvėje.
6
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http://inmuswb.net/

LMTA bendradarbiauja tarptautiniuose tinkluose: AEC Polifonia (L. Navickaitė-Martinelli – meno tyrimų darbo grupės narė nuo 2012 m.), Nordplus aukštojo mokslo programos tinkluose Sibelius (klasikinės muzikos tinklas), Nordpuls (džiazo muzikos tinklas), Nordtrad (tradicinės – folkloro muzikos tinklas),
NordOpera (operos tinklas), EMDCA (Muzikos, šokio ir kino meno tyrinėjimų tinklas), Norteas (teatro mokyklų tinklas).
TRS nuolat ieško papildomų galimybių tarptautiškumui plėsti. Bendradarbiaudamas su Prancūzijos Respublikos ir JAV ambasadomis bei Goethe institutu, TRS organizavo paskaitas kino ir vadybos studentams,
kuriose dalyvavo kino industrijų profesionalai (6). Bendradarbiaujant su Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada, buvo organizuoti džiazo meistriškumo kursai, kuriuos vedė Wolfgang Lackerschmid (vibrafonas) ir Stefanie Schlesinger Lackerschmid (dainavimas). 2012 m. rudenį buvo surengta LMTA studentų
simfoninio orkestro sesija ir koncertas Nacionaliniame muziejuje LDK Valdovų rūmuose.
Ieškoma naujų tarptautinės veiklos formų: bendradarbiaujant su socialiniais partneriais organizuota
S. Heller (Vokietija) Butoh technikos vasaros stovykla šokėjams Palangoje (VšĮ Ramybės kultūros centras),
režisierės Kersten Dehlholm paskaita (Nacionalinis dramos teatras), kūrybinės dirbtuvės, kino seminarai,
vadovaujami žymių užsienio specialistų (Kino festivalis „Kino pavasaris“, trumpametražio kino festivalis
„Kino shortai“).
2.3.4. Tarptautiniai projektai
Akademija 2012 m. koordinavo tarptautinius projektus: ES Media Training programos projektą kino
kūrėjams „Vasaros Media studija“ (koordinatorius – LMTA Mokomoji kino ir TV studija; www.summermediastudio.com), ES Erasmus IP „Europos kamerinės muzikos akademijos sesija“ (koordinatorius – TRS;
http://lmta.lt/en/secma) ir Nordplus IP „Muzikos laboratorija PROCESAS“ kompozitoriams ir atlikėjams
(koordinatorius – TRS; www.procesas.net). 2012 m. vyko antroji Tarptautinė studentų teatrologų mokslinė
konferencija „(Re)vizija: Heroizmas“. Dalyvavo pranešėjai iš Rusijos, Gruzijos, Lenkijos, Estijos, Latvijos, Vokietijos, Prancūzijos, Lietuvos (LMTA ir VDU).
MF studentai ir dėstytojai dalyvavo tarptautiniuose projektuose: koncertmeisterio Erasmus IP Lied Forum Berlyne (6 studentai, 1 dėstytojas), etnomuzikologijos Erasmus IP IPEDAM Trondheime (2 studentai,
1 dėstytojas), Erasmus IP Brass and Jazz Rygoje (4 studentai, 2 dėstytojai), Nordplus IP Nomazz meets
the Baltics (4 studentai, 1 dėstytojas), tarptautiniame festivalyje Harmos Porte (4), Vasaros akademijoje
PragWienBudapest (4), ICPA (International Certificate Piano Artists) (2), ABAM festivalio Brücken – Neue
Music in Mecklenburg-Vorpommern Vokietijoje (1), Tarptautiniame studentų kamerinės muzikos festivalyje Taline (4), Brass Sympozium Rygoje su Nordplus express mobilumo stipendija (3), Animato orkestro
akademijoje ir koncertiniame ture (12), Baltijos Jaunimo filharmonijos Usedom festivalyje (10), Norden
orkestro sesijoje (5), Nordplus perkusijos festivalyje Orhuse (2).
Bendradarbiaujant su LMTA Projektų vadybos skyriumi buvo įgyvendintas ES žinių ir inovacijų projekto „Žinių ir inovacijų perdavimo plėtra bei tyrėjų kompetencijų didinimas kūrybinių industrijų ir dizaino
srityje“ 2012 m. planas. TKF dėstytojai (2) dalyvavo ilgalaikėse stažuotėse Strasbūre (Prancūzijoje) ir Sankt
Peterburge (Rusijoje), (2) skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose: doc. I. Alperytė Tarptautinėje
konferencijoje „Culture politics and cultural policies“ Barselonoje (Ispanija), doc. dr. R. Vasinauskaitė Tarptautiniame teatro kritikų asociacijos (AITC/IATC) kongrese Varšuvoje (Lenkija). Projekto veiklose dalyvavo
ir MF dėstytojos doc. dr. R. Stanevičiūtė-Kelmickienė ir doc. dr. R. Povilionienė.
TKF studentai ir dėstytojai dalyvavo tarptautiniuose projektuose: Erasmus IP Street Theatre Anadolu,
Turkija (7 studentai ir 2 dėstytojai), 3 Nordplus + EMDCA seminaruose (11 studentų, 5 dėstytojai); studentai dalyvavo tarptautiniuose teatro festivaliuose „Baltijskij Dom“ Sankt Peterburge (8), Tarptautiniame
aukštųjų teatro mokyklų festivalyje Istropolitana project Bratislavoje, Slovakija (15 studentų ir 1 dėstytoja),
VIII tarptautiniame teatrų festivalyje „Tavo šansas“ Maskvoje, pelnytas Grand Prix (10 studentų ir 1 dėstytoja), kūrybinėse dirbtuvėse „Gatvės teatro projektas“ Maribor ir Liublianoje, Slovėnija (7 studentai ir
2 dėstytojai), Naujojo teatro instituto teatro festivalyje Rygoje (1), Trondheimo simfoninio orkestro teatro
projekte (1), Tadashi Suzuki aktorinio meistriškumo kursuose Japonijoje (1), XII tarptautinėje studentų
konferencijoje „Muzikos ir teatro jaunųjų meno istorikų tyrimai“ Charkove, Ukraina (1), Kūrybinėse teatro
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dirbtuvėse ir tarptautiniame teatro festivalyje Sf. Gheorghe, Rumunija (1), UTE (Europo teatrų sąjunga)
Tarptautiniame teatro projekte – kūrybinėse dirbtuvėse War on stage Delfuose, Graikija, vadovaujant režisieriams Matthias Langhoff ir Michel Deutsch (2); Tarptautiniame teatrų festivalyje Treff Taline (12 studentų ir 2 dėstytojai); VI Tarptautiniame teatro mokyklų (lėlių) festivalyje Balstogėje, Lenkija (6), Jaunųjų
režisierių laboratorijoje tarptautiniame festivalyje „Režisūros erdvės“ Permėje, Rusija (3), Tarptautiniame
teatro festivalyje VGIK, Maskvoje (7 studentai ir 2 dėstytojai), Tarptautiniame studentų filmų festivalyje
Porto, Portugalija (2).
MF ir TKF studentai dalyvavo tarpdisciplininio meno ir socialinės komunikacijos Erasmus IP „IICS“ (1 MF
ir 1 TKF studentas, 1 MF dėstytojas).
2012 m. tarptautiniuose IP projektuose, orkestruose, festivaliuose, kūrybinėse dirbtuvėse ir meistriškumo kursuose užsienyje dalyvavo 59 MF ir 96 TKF studentai. Tarptautiniuose projektuose Lietuvoje, kuriuos
koordinavo LMTA, dalyvavo 15 MF ir 25 TKF studentai. Iš viso trumpalaikiame judume ir LMTA koordinuotuose tarptautiniuose IP projektuose dalyvavo 195 (74 MF ir 121 TKF) studentai. Iš viso tarptautiniame
judume (dalinėms studijoms ir trumpalaikiam judumui) 2012 m. dalyvavo 234 studentai, t. y. 25 proc.
bendro Akademijos studentų skaičiaus.
2.3.5. Vasaros Media studija
Tradiciniu tapęs EK projektas „Vasaros Media studija“ vyko 2012 m. birželio 17–liepos 1 d. Projekte dalyvavo 70 dalyvių – Europos kino mokyklų studentų (10 režisierių, 10 kino prodiuserių, 10 vaizdo operatorių,
10 garso režisierių, 10 kompozitorių, 20 aktorių-muzikantų) iš 15 Europos Sąjungos šalių, 30 skirtingų kino
mokyklų. Projekte dalyvavo 20 menininkų iš Lietuvos. Paskaitas apie garsą kine skaitė 6 dėstytojai. Vienas
iš jų – LMTA profesorius Mindaugas Urbaitis.
11 tarptautinių filmavimo grupių praktinių užduočių metu nufilmavo 12 trumpametražių filmų: 10 trumpametražių filmų ir 2 dokumentinius filmus apie „Vasaros Media studiją 2012“. 70 dalyvių gavo sertifikatus,
įvertintus ECTS kreditais.
2012 m. „Vasaros Media studija“ tęsė bendradarbiavimą su ilgamečiu partneriu „Kodak“. Sukurta projekto „Vasaros Media studija“ internetinė svetainė www.summermediastudio.com, kurioje pateikta informacija prieš projektui prasidedant bei atnaujinta projektui vykstant ir jam pasibaigus.
2.3.6. Tarptautinės veiklos perspektyvos
2013 m. numatoma įsitraukti į naujus projektus – Nordplus IP „Kamerinis orkestras“, du Nordplus horizontal programos tinklus (mušamųjų instrumentų ir kino), Tempus projektą su Gruzija ir Azerbaidžanu.
Numatoma prisidėti prie meno projektų Lietuvos pirmininkavimui ES programoje organizavimo, koordinuoti Nordplus IP „Muzikos laboratorija PROCESAS“ (potemė – Eko-muzika); organizuoti Erasmus IP Lied
Forum (koordinatorius – Berlyno menų universitetas); organizuoti LMTA prisistatymą NordOpera bienalėje
Geteborge; dalyvauti organizuojant kitus LMTA tarptautinius projektus (Crossing Pianos, dainavimo kated
rų koncertinių mainų projektas Vilnius–Ryga, muzikologų tarptautinė konferencija, tarptautinis akordeo
nininkų konkursas, Europos pianistų konkurso perklausa LMTA, Nordtrad konferencija Vilniuje, ECMA
sesija, projektas „Vargonų muzika: sena ir nauja“ ir kt.); organizuoti III tarptautinę studentų teatrologų
konferenciją; organizuoti naujos performance estetikos seminarus (teatro studijos) su prof. dr. Erik FischerLichte; įgyvendinti paramos užsieniečiams dėstytojams (ŠMM programa), atvykstantiems intensyvaus dėstymo vizitams (9) projektą kviečiant šiuolaikinio šokio technikos ir choreografijos, teatro teorijos, kino
scenarijaus, kamerinio ansamblio, fortepijono, koncertmeisterio specialistus – garsius užsienio profesorius
ir profesionalius menininkus.
TKF 2013 m. įsitrauks į naujus Norteas projektus: NCS (Nordic Common studies), „Vaikų metai“, „Dėstytojų akademija“. Numatomas dalyvavimas EDE inicijuotame Grundtvig projekte „Pagrindinių kompetencijų
ugdymas teatro priemonėmis“, taip pat E:UTSA ir EDE inicijuotose vasaros mokyklose, seminaruose, konkursuose ir festivaliuose.
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Išvados
Palyginti su 2011 m., studentų judumas dalinėms studijoms 2012 m. yra sumažėjęs, tačiau strateginiame plane numatytas rodiklis (4 proc. nuo visų studentų skaičiaus) buvo įgyvendintas (4,13 proc.). Mažėjimo priežastys siejamos su mažėjančiu valstybės biudžeto ko-finansavimu Erasmus programai bei studentų
motyvacijos, profesinio pasirengimo kokybės ir porfolio kokybės mažėjimu.
2012 m. pradėti rinkti tikslesni duomenys apie studentų dalyvavimą trumpalaikiame judume. Iš viso
2012 m. trumpalaikiame judume dalyvavo 195 studentai. Tai sudaro 21 proc. viso studentų skaičiaus. Aktyviau trumpalaikiame judume dalyvauja TKF studentai (121), nes teatro festivaliuose ir kūrybinėse dirbtuvėse dalyvauja didesnės jų grupės.
2012 m. augo dėstytojų judumo intensyvumas – 59 MF ir 24 TKF dėstytojai dalyvavo judumo programose (dėstymo vizitai, stažuotės, projektiniai vizitai). Palyginti su 2011 m., judumas išaugo 1,6 karto. Tai
siejama su 2011–2012 m. m. gautu papildomu finansavimu Erasmus programos dėstytojų judumui, dalyvavimu naujuose projektuose – Tempus InMusWB, aktyvesniu dalyvavimu Nordplus programos veiklose
(NordOpera, Nordpuls tinkluose), papildomų paramos šaltinių paieška per ambasadas, kultūros centrus,
įvairius projektus, socialinius partnerius.
Ryškiai išaugo ir atvykstančių dėstytojų skaičius. 2012 m. jų buvo dvigubai daugiau nei 2011 m. (123,
2011 m. atvykusių buvo 60). Atvykstančių judumo augimas susijęs su didėjančiu TKF aktyvumu, nauja
LR švietimo ir mokslo ministerijos finansavimo programa, susijusia su dalinės paramos užsienio dėstytojų
vizitams teikimu, LMTA koordinuojamais 3 tarptautiniais projektais.
2012 metais Mokomoji kino ir TV studija įgyvendino projektą „Vasaros Media studija“. Informacija apie
projekto vykdymą ir rezultatus, pristatant LMTA kaip projekto organizatorių, išleista daugiau nei 20 skirtingų spaudos šaltinių.
LMTA Tarptautinių ryšių skyrius siekia veiklos kokybės ir rodiklių, atitinkančių kitų Lietuvos bei užsienio
universitetų lygmenį. Akademija Europos mastu yra pasiekusi aukštų tarptautiškumo rezultatų, skatinančių dar didesnę motyvaciją ir siekius išlaikyti aukštas užimamas pozicijas.
Problemos
• netolygus išvykstančių ir atvykstančių užsienio studentų skaičius, susijęs su nepakankama studijų LMTA
ir dėstytojų meistriškumo reklama;
• maža studijų užsieniečiams pasiūla;
• tarptautinėse perklausose atrinkti dalyvauti studentai neretai atsisako šių galimybių teigdami, kad yra
gavę geresnį/naudingesnį pasiūlymą;
• nepakankamai efektyvi komunikacija tarp administracijos padalinių, kolegiškumo ir bendradarbiavimo
kultūros trūkumas;
• TRS darbuotojų ir projektuose dalyvaujančių dėstytojų darbo užmokestis neadekvatus darbo sąnaudoms, ypač vykdomų tarptautinių projektų metu.
Priemonės
• išnagrinėti situaciją ir ieškoti priemonių, kaip paskatinti studentus dalyvauti projektuose ir laikytis įsipareigojimų;
• sukurti ir pradėti įgyvendinti tarptautinių perklausų organizavimo tvarką, įtraukiant atsakingus darbuotojus;
• įgyvendinti užsienio studentų rinkodaros priemones – studijų galimybių LMTA viešinimas, Erasmus lėšomis įgyvendinamos reklamos priemonės (informacinių CD užsienio studentams leidyba ir kt.);
• įgyvendinti akademinių padalinių tarptautinės veiklos planavimo ir efektyvesnės komunikacijos prie
mones.
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2.4. Studijų programų atnaujinimas ir modernizavimas
LMTA vykdoma 14 pirmosios (bakalauro), 13 antrosios (magistrantūros), 4 trečiosios (doktorantūros)
pakopos ir viena laipsnio nesuteikianti studijų programa. 2012 m. pavasarį darbą pradėjo Studijų programų skyriaus (SPS), kurio atsakomybė – nuolatinis studijų programų, dalykų (modulių) atnaujinimas, naujų
studijų programų kūrimo veiklos koordinavimas bei jų atitikimo teisės aktams užtikrinimas. SPS darbo
efektyvumo užtikrinimui buvo įsteigti ir Studijų programų komitetai, kolegialiai su Studijų programų skyriumi atsakingi už nuolatinį studijų programų atnaujinimą ir jų kokybės užtikrinimą. Planuojama 2013 m.
parengti LMTA studijų programų reglamentą ir atnaujinti visų LMTA vykdomų studijų programų trumpuosius aprašus bei dalį studijų programų dalykų (modulių) aprašų pagal Tuning metodologija pagrįstą ECTS
koncepciją.
2012 m. buvo atnaujinti 3 trumpieji studijų programų aprašai (Kompozicija, I ir II pakopos; Bendroji
muzikos didaktika, I pakopa), patvirtinti 7 Kompozicijos studijų programos dalykų aprašai (I ir II pakopa),
atnaujinta 12 studijų planų (žr. 1 priedo 24 lentelę), parengtas papildomų studijų programos Šiuolaikinis
šokis studijų planas.
Kompozicijos studijų programos atnaujinimas ir modernizavimas siejamas su Nacionalinės kompleksinės programos „Lietuvos kūrybinės ir kultūrinės industrijos“ projektu „Aukštojo mokslo studijų plėtra
Lietuvos kūrybinėms ir kultūrinėms industrijoms“. Projekto vykdytojas – Vilniaus dailės akademija (VDA),
partneriai – LMTA, VDU, VGTU. Tarpiniai projekto rezultatai – atnaujinta LMTA Kompozicijos bakalauro ir
magistro studijų programa, parengta magistro studijų programos Kompozicija specializacija – skaitmeninės technologijos.
Įgyvendinant projekte numatytas veiklas, pasirašytos sutartys su studijų dalykų „Muzikos kalba“ (Barokas) ir „Šiuolaikinė lietuvių muzika“ e. mokymosi medžiagos rengėjais.
2.4.1. Nuotolinės ir e. studijos
Siekiant plėtoti mokymosi būdų įvairovę, suteikti lankstesnes studijų galimybes ir didinti mokymosi
prieinamumą, Akademijoje daug dėmesio skiriama interneto ir informacinių technologijų galimybių panaudojimui bei nuotolinio mokymosi (formaliojo ir neformaliojo švietimo srityje) plėtrai. Šią veiklą vykdo
LMTA Muzikos mokymo studijų centras (MUMS).
2012 m., panaudojant Moodle nuotolinio mokymosi aplinką, buvo dėstomi 28 dalykai (žr. 1 priedo
18 lentelę). 2012 m. strateginiame plane numatytas rodiklis – 18 studijų dalykų – įvykdytas 150 proc.
Žymiai išaugo šiuos dalykus studijuojančiųjų skaičius – 894 (žr. 8 pav.).
2012 metais įteisinus LMTA minimalių kvalifikacinių dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimuose e.studijas (e.medžiagos rengimą ir dėstymą panaudojant elektronines priemones) kaip skatinamą
veiklą, padidėjo e.studijomis susidomėjusių dėstytojų skaičius. MUMS centro darbuotojams bendradarbiaujant su dėstytojais ir teikiant jiems metodinę pagalbą, 2012 m. parengti ir į LMTA virtualią Moodle
mokymosi aplinką (moodle.lmta.lt) įdiegti 9 nauji e.studijų dalykų moduliai (žr. 1 priedo 19 ir 20 lenteles).
Palyginti su 2011 m. (6 moduliai), rezultatas pakilo 33 proc. (žr. 9 pav.).

8 pav. E. studijų dalykų ir dalyvių skaičiaus santykis
2011–2012 m.
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9 pav. E. studijų dalykų, parengtų 2011–2012 m.,
skaičiaus santykis

2.4.2. Virtualios meistriškumo pamokos
Siekiant plėtoti bendradarbiavimo su mokyklomis formas, 2012 m. vasario 29 d. pirmą kartą LMTA
buvo įgyvendinta muzikos mokyklų konsultavimo vaizdo konferencijų būdu idėja – įvyko virtualus koncertas-meistriškumo pamoka, kurioje dalyvavo Vilniaus ir Kauno mokyklų atstovai. LMTA vaizdo konferencijų
studijoje Vilniuje (Kongresų rūmai, 303 auditorija) dalyvavo prof. Eduardas Gabnys ir jo akordeono klasės studentai. Kauno vaizdo konferencijų studijoje KTU E.mokymosi technologijų centre dalyvavo Kauno
J. Gruodžio konservatorijos mokytoja Gražina Lukošienė ir mokiniai.
Studentai ir moksleiviai atliko kūrinius, išklausė pedagogų pastabas ir patarimus dėl kūrinių atlikimo
technikos ir interpretavimo. Renginio dalyviai pasidalijo dalyvavimo muzikinėje vaizdo konferencijoje įspūdžiais, diskutavo apie technologijų taikymo galimybes muzikos atlikėjų mokymui, moksleivių ir studentų
konsultavimui.
2012 m. gruodžio 5 d. LMTA J. Karoso salėje įvyko virtuali meistriškumo pamoka Vilnius–Kopenhaga.
Pamokos dalyviai – Danijos Karališkosios muzikos akademijos akordeono klasės prof. Geir Draugsvoll,
LMTA Liaudies instrumentų ir akordeono katedros pedagogai prof. Eduardas Gabnys, prof. Ričardas Sviac
kevičius, doc. Raimondas Sviackevičius ir abiejų akademijų akordeono klasės studentai. Danijos Karališkoji muzikos akademija aktyviai veikia instrumentininkų virtualaus mokymo(si) organizavimo srityje, todėl
partnerystė su šia mokykla ir kitomis panašią veiklą vykdančiomis institucijomis atveria mūsų Akademijai
naujas galimybes veiksmingiau, orientuojantis į studento poreikius, įgyvendinti ugdymo uždavinius ir siekti
aukštesnės studijų kokybės.
Išvados
2012 m. pavasarį įkurtas SPS yra įpareigotas įgyvendinti studijų programų reformą, rengti naujas ir atnaujinti vykdomas studijų programas. Efektyviam SPS funkcijų įgyvendinimui pasiekti buvo įsteigti ir Studijų programų komitetai, kolegialiai su Studijų programų skyriumi atsakingi už nuolatinį studijų programų
atnaujinimą ir jų kokybės užtikrinimą. 2012 m. pradėta kryptinga studijų programų ir dalykų aprašų atnaujinimo veikla.
Vykdydama mokymosi visą gyvenimą veiklas, Akademija dalyvauja partnerystės tinkluose – Nacionalinės distancinio mokymo asociacijos veikloje, Lietuvos virtualaus universiteto programos veikloje, Lietuvos
distancinio mokymo tinklo (LieDM, dabar – LieDM Konsorciumas) veikloje. Tai suteikia galimybes perimti
pažangią patirtį bei skleisti savo idėjas, prisidėti prie teigiamo LMTA įvaizdžio formavimo. Plėtojant mokymosi visą gyvenimą veiklą, padidėjo dėstytojų susidomėjimas e.studijomis, parengta daugiau studijų
modulių, e.modulių rengimas įvertintas dėstytojų atestacijos tvarkoje.
Įgyvendinant projektą „Kūrybinių ir kultūrinių industrijų infrastruktūros sukūrimas studijoms, meno projektams bei mokslo tyrimams“, Akademija įsigijo programinės įrangos, kuri aktualizavo ir pagerino paskaitų
bei meno projektų kokybę, padidino studentų, besidominčių skaitmeninėmis technologijomis, skaičių.
Problemos
• studijų programų atnaujinimo procesų sklandumo ir atsakomybės už įsipareigojimų vykdymą trūkumas;
• morališkai pasenusi nuotolinių studijų auditorijos įranga;
• komunikacijos ir bendradarbiavimo tarp padalinių trūkumas.
Priemonės
• parengti LMTA studijų programų reglamentą;
• praplėsti studentų pasirinkimo galimybes gretutinėmis studijomis, sukuriant sąlygas įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį;
• atnaujinti visų LMTA vykdomų studijų programų trumpuosius aprašus;
• atnaujinti dalį studijų programų dalykų (modulių) aprašų pagal Tuning metodologija pagrįstą ECTS koncepciją;
• stiprinti bendradarbiavimą su Studijų programų komitetais, katedrų vedėjais ir dėstytojais;
• glaudžiau bendradarbiauti su LieDM Konsorciumu, Nacionaline distancinio mokymosi asociacija ir aukštosiomis mokyklomis e.mokymosi srityje;
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•
•
•
•
•

plėtoti projektinę veiklą, siekiant plėtoti mokymąsi visą gyvenimą;
atnaujinti auditorijų, vaizdo konferencijų studijos techniką;
išplėtoti bendradarbiavimą su užsienio mokyklomis e.mokymosi srityje;
pabaigti MISC įgyvendinamą infrastruktūros projektą;
plėtoti studijų programų ir meno projektus (vienas tokių – pirmasis Elektroninės muzikos kūrinių konkursas nacionalinėje erdvėje bei Muzikos inovacijų premijos steigimas);
• aktyvinti muzikos skaitmeninių technologijų tyrimus.

2.5. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas
Akademijos MUMS centre nuo 2006 m. vykdoma muzikos specialistų kvalifikacijos tobulinimo veikla –
organizuojami seminarai, atviros pamokos ir meistriškumo kursai, nuotoliniai kursai, plėtojamos galimybės mokytis inovatyviais metodais ir formomis. Kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo paslaugos
yra teikiamos Lietuvos neformaliojo ir formaliojo ugdymo muzikos mokytojams ir kultūros darbuotojams.
Renginiuose dalyvauja ikimokyklinio ugdymo, pradinių, pagrindinių, vidurinių mokyklų muzikos pedagogai.
Seminarus, kursus, paskaitas veda LMTA pedagogai, formaliojo ir neformaliojo švietimo mokytojai praktikai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, jungtinės lektorių grupės. 2012 m. seminarus vedė dr. E. Sakadolskienė, dr. E. Velička, prof. M. Urbaitis, prof. J. Kalcas, doc. R. Aidukas, psichologės L. Dubosaitė, U. Stadnikė.
2012 m. kovo 19–24 d. LMTA Pučiamųjų katedros iniciatyva suorganizuotos Pučiamųjų instrumentų katedros dienos, kurių metu atviras pamokas vedė LMTA pedagogai ir atlikėjai. Kaupiamas kvalifikacijos tobulinimo seminarų filmuotos medžiagos archyvas, nuolat papildomas edukacinės patirties banko kortelių
katalogas. MUMS centro renginių archyvą ir edukacinį banką papildė 20 naujų seminarų vaizdo įrašų. Informacija apie Centro organizuojamus renginius viešinama LMTA tinklapyje mums.lmta.lt.
2012 m. Akademijoje įvyko 18 kvalifikacijos tobulinimo seminarų, 20 meistriškumo kursų ir atvirų pamokų, kuriuose iš viso kvalifikaciją tobulino 1102 asmenys. Nemažai renginių buvo vykdomi bendradarbiaujant su Vilniaus muzikos mokyklomis, tarp kurių tradiciniais tapę renginiai: seminaras „Meno meistrai
Karoliniškių muzikos mokykloje“, festivalio-konkurso „Sąskambiai“ metodinis-praktinis seminaras „Ansamblinio muzikavimo perspektyva muzikos mokyklose“ su Vilniaus B. Dvariono dešimtmete muzikos mokykla,
VII Broniaus Jonušo pučiamųjų instrumentų solistų, ansamblių ir orkestrų festivalis su B. Jonušo muzikos
mokykla, festivalio „Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“ teorinis-praktinis seminaras „Integruotas meninis ugdymas ir kultūrinis sąmoningumas“ su muzikos mokykla „Ąžuoliukas“, Respublikinis muzikos bei meno mokyklų liaudies instrumentų pedagogų seminaras „Muzikavimo perspektyvos ir galimybės liaudies muzikos
instrumentais šiuolaikinėje muzikoje“ bei Tarptautinis saksofonininkų seminaras su Vilniaus B. Dvariono
dešimtmete muzikos mokykla, konferencija „Šiuolaikinė muzikos mokykla: dabartis ir perspektyva“ su muzikos mokykla „Lyra“. Ši partnerystė padeda sužinoti mokyklų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, skatinti
ir diegti naujoves, padeda palaikyti mokyklų mokytojų profesinį lygį, į kvalifikacijos tobulinimo procesą
plačiau įtraukti ir regioninių mokyklų mokytojus, o tai atsiliepia ir visai regiono kultūros raidai bei daro
įtaką Akademijos studijų procesui.
2012 m. lapkričio 21 d. LMTA įvyko Ugdymo plėtotės centro, Švietimo ir mokslo ministerijos, Etninės
kultūros globos tarybos, Lietuvių etninės kultūros draugijos organizuota vaizdo konferencija „Etninės kultūros mokymo priemonių elektroninio katalogo pristatymas“. Stebėti bei užduoti klausimus etninės kultūros Bendrųjų programų, etninės kultūros mokymo priemonių elektroninio katalogo autoriams į LMTA
atvyko Vilniaus regiono bendrojo lavinimo mokyklų mokytojai.
Palyginti su 2011 m., 2012 m. renginių skaičius išaugo 35 proc., tačiau dalyvių skaičius padidėjo tik
27 proc. (žr. 10 pav.). Tikėtina priežastis – vis dar neaiškus mokytojų (ypač neformaliojo ugdymo) kvalifikacijos tobulinimo finansavimo modelis, kai iš mokyklos lėšų apmokama nedidelė dalis kvalifikacijos renginių.
Siekiant gerinti veiklos rezultatyvumą, planuojama ieškoti naujų informacijos sklaidos galimybių; užbaigus MUMS centro reorganizaciją, parengti ar atnaujinti veiklos dokumentus bei tvarkas, ieškoti galimybių
pritraukti mokymams naujus lektorius, išplėsti mokymosi visą gyvenimą renginių temų pasirinkimą.
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10 pav. Kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičiaus
santykis 2011–2012 m.

11 pav. Lėšų, gautų kvalifikacijos tobulinimo
renginių metu, santykis 2011–2012 m.

2013 m. planuojama patvirtinti ir pradėti įgyvendinti dvi naujas kvalifikacijos tobulinimo programas:
pedagoginių-psichologinių žinių minimumo programą teatro/kino specialistams ir programą „Muzika ir
sveikata“, suteikiančią muzikos terapeuto kompetencijų. Abi programos prisidės prie regioninės plėtros
tikslų įgyvendinimo.
2.5.1. Nuotolinis kvalifikacijos tobulinimas
2012 m. organizuoti 9 nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo kursai, kurių apimtis – nuo 20 iki 60 kvalifikacijos tobulinimo valandų (žr. 1 priedo 21 lentelę). Kursus baigė 103 asmenys, jiems įskaitytos 294 kvalifikacijos tobulinimo valandos. Lyginant su 2011 m., kursų skaičius nepakito, tačiau dalyvių skaičius padidėjo
(žr. 12 pav.).

12 pav. Nuotolinių kvalifikacijos tobulinimo kursų ir dalyvių
skaičiaus santykis 2011–2012 m.

13 pav. Lėšų, gautų iš nuotolinių kvalifikacijos
tobulinimo kursų, santykis 2011–2012 m.

Dėl ekonominės krizės ir pokyčių kvalifikacijos tobulinimo paslaugų apmokėjimo sistemoje nuotolinių
kursų dalyvių skaičius didėja nežymiai, tačiau besimokantieji informacinių ir komunikacinių technologijų
teikiamas galimybes vertina labai palankiai. Todėl ir toliau planuojama daug dėmesio skirti e.mokymosi
sąlygų bei galimybių plėtrai – įgyvendinami projektai, tobulinama infrastruktūra, atnaujinama programinė
įranga. Informacija apie nuotolinius kvalifikacijos tobulinimo kursus ir studijas bei jų dalyvius skelbiama ir
kaupiama e. kursų administravimo sistemoje – http://ekursai.lmta.lt.
Išvados
Akademijos MUMS centre plėtojama projektinė veikla suteikia galimybes tobulinti ir plėsti personalo
kompetencijas, pagerinti LMTA materialinę bazę, plėtoti inovatyvias mokymo(si) formas, nuotolinių studijų
ir kvalifikacijos tobulinimo galimybes, inicijuoti naujų nuotolinių kursų kvalifikacijai tobulinti rengimą, kurti
inovatyvias mokymosi aplinkas, užmegzti artimesnius ryšius su partneriais Lietuvoje ir užsienyje. 2012 m.
ryškiai padidėjo kvalifikacijos tobulinimo seminarų ir jų dalyvių skaičius.
Problemos
• netolygus kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių skaičius susijęs su finansavimo ir informacijos sklaidos problemomis;
• nepakankami žmogiškieji ištekliai mokymosi visą gyvenimą veikloms išplėtoti.
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Priemonės
• ieškoti būdų išplėsti kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių tikslines grupes ir temų pasirinkimą, pritraukti naujus lektorius;
• tobulinti informacijos apie kvalifikacijos tobulinimo galimybes sklaidą;
• parengti ir įgyvendinti naujas kvalifikacijos tobulinimo programas – pedagoginių-psichologinių žinių
minimumas teatro/kino menininkams, „Muzika ir sveikata“ dirbantiems ar besidomintiems muzikos
terapijos sritimi;
• patvirtinti neformaliuoju ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų prilyginimo studijų rezultatams tvarką.

2.6. Studentų karjeros kompetencijų ugdymas
Siekiant aktyviau plėtoti studentų karjeros ugdymo veiklas, 2012 m. Akademijos MUMS centre buvo
įdarbinta specialistė studentų karjeros ugdymui. Centro Karjeros grupė teikė studentams karjeros valdymo
paslaugas, ugdė studentų gebėjimus spręsti karjeros ir įsidarbinimo problemas. Karjeros grupė organizavo
studentų profesinę praktiką, bendradarbiavo su socialiniais partneriais, vykdė apklausas, viešino karjeros
kompetencijų ugdymo veiklą, dalyvavo projektuose.
2.6.1. Karjeros ugdymo renginiai
Vykdant ES SF projektą „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių
plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas,
jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas)“ (VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-001), 2012 m. buvo surengta 13 skirtingų temų karjeros valdymo mokymų, kurių bendra trukmė – 128 valandos. Mokymuose dalyvavo 156
LMTA studentai. Mokymus vedė LMTA pedagogai: dr. D. Bukantaitė, doc. S. Baltakis, lekt. A. Juškevičienė,
lekt. L. Dubosaitė (žr. 1 priedo 22 lentelę).
Informacija apie karjeros veiklas taip pat skelbiama tinklapyje mums.lmta.lt.
2012 m. lapkričio 22 d. Akademijoje organizuotas LMTA ir Juilliardo muzikos ir dramos akademijos absolvento, vieno iš perspektyviausių jaunosios kartos Europos pianistų Edvino Minkštimo verslumo ugdymo
seminaras. Renginyje dalyvavę Akademijos studentai galėjo išgirsti pagrindinius principus, kuriais E. Minkštimas grindžia savo profesinį kelią, pasidalyti idėjomis. Šis renginys yra bendradarbiavimo su US-LT Alumni
asociacija rezultatas.
2.6.2. Studentų įsidarbinimas ir profesinė praktika
2012 m. buvo užmegzti kontaktai su potencialiais LMTA darbdaviais, sulaukta keleto darbo pasiūlymų
studentams, taip pat praktikos pasiūlymų iš partnerių. Pvz., Druskininkų M. K. Čiurlionio menų mokykla
siūlė darbo vietas choro dirigavimo, pučiamųjų instrumentų (saksofonas, klarnetas) bei fortepijono mokytojams. Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras pasiūlė darbą studentui rinkodaros srityje. Vienas iš
dviejų praktiką atlikusių meno vadybos studentų buvo pasirinktas nuolatiniam darbui orkestre. Vilkaviškio
muzikos mokykla siūlė darbo vietą klasikinės gitaros mokytojui; Kauno šokio teatras AURA kvietė šokėjus
nuolatiniam darbui teatre; didelio studentų susidomėjimo sulaukė Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Lakštingala“, ieškantis pretendentų būrelio vadovo darbui. LMTA studentams pasiūlytos praktikos galimybės
Vilniaus Santaros vidurinėje mokykloje (Vaidybos programos studentams teatro pamokoms), Molėtų pradinėje mokykloje, Ukmergės vaikų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“, Utenos raj. Užpalių gimnazijoje, Kauno
„Vėtrungės“ pradinėje mokykloje.
Tiesiogiai arba bendradarbiaujant su LMTA Tarptautinių ryšių skyriumi, darbo ir praktikų pasiūlymų gauta ir iš užsienio partnerių. MUMS centro internetinėje svetainėje ir el. paštu studentams paskelbta per
300 skirtingų kursų, konkursų, festivalių galimybių užsienio valstybėse. Daugelis jų yra tiesiogiai susiję su
studentų įsidarbinimo perspektyvomis.
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2012 m. spalio 9–12 d. LMTA karjeros grupė bendradarbiavo su Vilniaus dizaino kolegija ir dalyvavo ES
remiamo projekto programoje, kurioje svečiai iš Lietuvos ir kitų Europos valstybių diskutavo tema „Meno
srities profesijų studentų perėjimas iš mokymo į darbo pasaulį“ („Transition of Arts-Related Students into
the World of Work“), MUMS darbuotoja Sandra Bakanovaitė skaitė pranešimą apie Akademijos karjeros
grupės veiklas – „Career Management Services in Lithuanian Academy of Music and Theater“. Renginyje
dalyvavo 11 švietimo organizacijų, aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų, verslo įmonių iš 7 šalių: Didžiosios
Britanijos, Čekijos, Italijos, Ispanijos, Austrijos, Latvijos ir Lietuvos. Renginio dalyviai dalijosi patirtimi ir
sprendė, kaip užtikrinti sklandų meno srities profesijų studentų perėjimą iš mokymo į darbo pasaulį bei
didinti jų įsidarbinimo galimybes kuriant ir skatinant mokymo institucijų bendradarbiavimą su socialiniais
partneriais, įmonėmis, užimtumo tarnybomis, valdžios institucijomis, koreguojant studijų programą taip,
kad ji būtų orientuota į darbo rinkos poreikius bei taikant pažangius ir praktinius mokymo metodus bei
formas.
LMTA karjeros grupė 2012 m. atlikto 3 apklausas: darbdavių ir absolventų bei, bendradarbiaujant su
Akademijos Studijų kokybės centru, diplomantų apklausą. Apklausose dalyvavo 32 darbdavių atstovai bei
43 absolventai ir 108 diplomantai. Išnagrinėjus darbdavių apklausos rezultatus galima teigti, kad darbdaviai labai vertina glaudžių ryšių su Akademija palaikymą. Labiausiai išskiriamos bendradarbiavimo formos –
studentų priėmimas atlikti praktikas, konsultacijos su LMTA menininkais, mokslininkais, savo darbuotojų
siuntimas į kursus/studijas Akademijoje, bendradarbiavimas su LMTA karjeros centru. Darbdavių nuomone, Akademijos absolventams trūksta praktinių įgūdžių, kuriuos jie turėtų įgyti studijų metu. Darbdavių
lūkesčiai galėtų būti įgyvendinti glaudžiau bendradarbiaujant, atnaujinant studijų programas ir pan.
Absolventų apklausa atskleidė, jog didžiausi sunkumai, su kuriais jie susiduria ieškodami darbo, yra didelė konkurencija, mažas darbo užmokestis, per maža darbo vietų pagal išsilavinimą pasiūla, patirties stoka. Profesinių gebėjimų požiūriu labiausiai išskiriamas praktinių bei profesinių įgūdžių poreikis. Apklausti
absolventai pastebi, kad yra svarbu ugdyti karjeros valdymo gebėjimus jau studijuojant. Labiausiai išskiriami savęs pažinimo ir vertinimo, socialiniai, darbo paieškos ir karjeros planavimo įgūdžiai.
2.6.3. Studentų karjeros ugdymo perspektyvos
2013 m. planuojama plėsti karjeros valdymo mokymų tematiką, suburti bendram darbui LMTA absolventus, bendradarbiauti su iškiliomis asmenybėmis, kurios skatintų studentus rūpintis savo karjeros
planavimu, verslumu, sukurti LMTA Alumni tinklą, sukurti bendrą absolventų karjeros stebėsenos sistemą, patvirtinti Akademijos praktikų organizavimo tvarką. Bendradarbiaujant su US-LT Alumni asociacija,
2013 m. planuojama surengti seminarų ciklą „Nuo idėjos iki tikrovės“, kuriame Akademijos studentams
užsiėmimus ves žymūs verslo ir meno atstovai: Alicia Gian, Jeff Nelson, Tomas Mitkus, Ugnius Savickas,
Darius Žakaitis, Radvilė Bieliauskienė.
Išvados
MUMS centre priimta nauja darbuotoja studentų karjeros ugdymo veikloms. Pirmieji veiklos rezultatai
padėjo suprasti studentų karjeros galimybių plėtotės poreikius, susieti juos su darbdavių lūkesčiais.
Problemos
• nepakankamas studentų aktyvumas karjeros ugdymo renginiuose;
• nepakankamai išplėtotos karjeros ugdymo veiklos;
• studentų karjeros stebėsenos įrankių stoka.
Priemonės
• reorganizuoti MUMS centrą, deleguojant karjeros ugdymo veiklą savarankiškam padaliniui;
• suderinti ir patvirtinti atnaujintus veiklos dokumentus;
• išplėtoti karjeros ugdymo veiklas;
• organizuoti studentų karjeros ugdymo renginius bendradarbiaujant su žymiais meno ir verslo atstovais,
suburti bendrai veiklai LMTA absolventus.
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2.7. Studentų skatinimas ir parama jiems
2.7.1. Stipendijos ir paskolos
2012 m. skatinamąsias stipendijas gavo 201 studentas, iš jų 111 – pavasario semestre ir 90 – rudens
semestre. Stipendjoms gauta 480 tūkst. Lt. Tradiciškai už puikų mokymąsi 2011–2012 m. m. Senato stipendijos buvo skirtos Jurgai Budrevičiūtei (Atlikimo menas, fortepijonas, B3), Vilmantei Kaziulytei (Atlikimo
menas, fleita, B4), Rusnei Kregždaitei (Kino, teatro ir muzikos vadyba (specializacija – teatras), B3). Už studijų rezultatus ir aktyvią muzikologinę veiklą vardinė A. Tauragio stipendija skirta Gintarei Stankevičiūtei
(Muzikos teorija ir kritika, M1) ir Aistei Valentaitei (Muzikos teorija ir kritika, M1). C. M. Gruodis atminimo
švietimo fondo stipendija skirta Birutei Giraitytei (Atlikimo menas, kanklės, B4), Telmanui Ragimovui (Vaidyba I, B3). LR Socialdemokratų partijos vienkartinė stipendija skirta Gintarei Gurskytei (Atlikimo menas,
fortepijonas, B4), Virginijai Kuklytei (Vaidyba II, specializacija pantomima, M1). V. Kernagio fondo stipendija 2012 m. skirta taip pat Virginijai Kuklytei.
Valstybinio studijų fondo teikiamomis paskolomis studijų kainai mokėti ir gyvenimo išlaidoms 2012 m.
pasinaudojo 47 studentai (žr. 1 priedo 11 lentelę). 2012 m. socialines stipendijas per Valstybinį studijų
fondą pavasarį gavo 54, rudenį – 59 studentai).
2.7.2. Studentų rotacija ir studijų kainos kompensavimas
Vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymu, 2012 m. įvykusios I pakopos studentų rotacijos metu vienas
Atlikimo meno studentas neteko valstybės finansuojamos vietos.
2012 m. Mokslo ir studijų įstatymo suteikta teise į sumokėtos kainos už studijas kompensavimą konkurso tvarka pasinaudojo 2 Akademijos bakalauro studijų trečio kurso studentai, kurie sėkmingai baigė pirmus
dvejus studijų metus (žr. 1 priedo 12 lentelę).
Nuo 2012 m. valstybės nefinansuojamiems studentams studijų kainos sumažinimą iš nuosavų Akademijos lėšų tvirtina Taryba. Šia galimybe 2012 m. pavasarį pasinaudojo 34 studentai, rudenį – 75 studentai.
Kompensuodama studijų kainą, 2012 m. LMTA investavo į būsimų menininkų rengimą 430 tūkst. Lt, iš jų –
297,8 tūkst. Lt MF ir 132,2 tūkst. Lt TKF studentams.
Išvados
2012 m. skatinamąsias stipendijas už studijų rezultatus gavo 29 proc. studentų mažiau nei 2011 metais.
Studentų, pasinaudojusių teise gauti socialines stipendijas, 2012 m. padaugėjo apie 33 proc. Tačiau ne visi
studentai, turėję galimybę pasinaudoti teise iš valstybės susigrąžinti įmokas už studijas, atitiko keliamus
pažangumo reikalavimus. Šia teise pasinaudojo tik 2 LMTA studentai.
Problemos
• mažėja studentų skaičius, kuriems skiriamos skatinamosios stipendijos už studijų rezultatus;
• pastebimai auga socialiai remtinų studentų skaičius;
• mokančių už studijas studentų pažangumo vidurkis yra nepakankamas įmokų kompensacijos susigrąžinimui.
Priemonės
• sukurti ir pradėti įgyvendinti priemonių planą studijų motyvacijai kelti;
• sukurti studentų rėmimo tvarką, motyvuojančią siekti gerų rezultatų.

2.8. 2012 metų absolventai
2012 m. studijas LMTA baigė 264 pirmosios ir antrosios pakopos studentai, tarp kurių – 145 bakalaurai
ir 119 magistrų (žr. 14 pav. ir 1 priedo 13 lentelę).
Trečiosios pakopos studijas 2012 m. baigė 2 absolventai. 2012 m. apginta 1 humanitarinių mokslų (menotyra, muzikologija H320) daktaro disertacija: Vita Česnulevičiūtė, „Muzikos komponavimo principų analogijos XX a. lietuvių poezijoje“.
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2012 m. iš vaiko priežiūros atostogų grįžo ir sėkmingai studijas baigė paskutinė LMTA meno aspirantūros
studijų7 absolventė Indrė Ehrhardt (audiovizualinio
meno kryptis, kino garso režisūros specializacija), apgynusi tiriamąjį darbą „Lietuviškų dokumentinių filmų
garso autentiškumas“. Jai buvo suteiktas meno licencia
to laipsnis.
LMTA vykdomą vienerių metų trukmės laipsnio nesuteikiančią Muzikos pedagogikos studijų programą, skirtą
14 pav. LMTA absolventų skaičiaus kaita 2010–2012 m.
mokytojo profesinei kvalifikacijai įgyti, 2012 m. baigė
29 studentai. 13 studentų studijų nebaigė: 11 iš jų buvo
išbraukti iš studentų sąrašų (7 – dėl nepažangumo, 4 – savo noru), 2 studentai sustabdė studijas dėl ligos.
Palyginti su 2011 m., kai šias studijas baigė ir mokytojo profesinę kvalifikaciją įgijo 20 asmenų, baigusiųjų skaičius padidėjo 30 proc.
Tarp ryškiausių 2012 m. LMTA bakalauro studijų absolventų paminėtini pianistė Dana Podriabinkina,
pelniusi I vietą Tarptautiniame konkurse „Romantizmas: ištakos ir horizontai“ (Maskva, Rusija), Lietuvos
nacionalinio operos ir baleto teatro artistai – sopraninas Viktoras Gerasimovas, atliekantis Kerubino vaid
menį W. A. Mozarto operoje „Figaro vedybos“, ir sopranas Viktorija Miškūnaitė, dainuojanti Rozalindą
J. Strausso operetėje „Šikšnosparnis“.
I vietą ir premiją Lietuvos teatro sąjungos „Aktorių duetų konkurse“ už vaidmenis autobiografinių improvizacijų spektaklyje „Tetos“ (režisierius Juozas Javaitis) pelnė LMTA absolventai Virginija Kuklytė ir Indrė
Mickevičiūtė (Vaidyba, M2). V. Kuklytė dar buvo įvertinta 2012 m. LR Kultūros ministerijos Jaunojo menininko metų debiuto premija už pagrindinį vaidmenį LNDT spektaklyje „Namisėda“. Antrosios pakopos
studijų programos „Vaidyba“ absolventas Rokas Petrauskas buvo pripažintas ryškiausiu jaunuoju aktoriumi,
atlikęs vaidmenį spektaklyje „Sesuo“ (Kauno mažasis teatras) D. Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalyje (Varėna).

2.9. Studijų priemonių atnaujinimas
2.9.1. Biblioteka
LMTA biblioteka turi specializuotą, į meno (muzika, teatras, kinas, šokis) studijų bei tyrimų poreikius
orientuotą fondą. Biblioteka yra Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos narė, Lietuvos akademinių bib
liotekų informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros konsorciumo narė, IAML
tarptautinės muzikinių bibliotekų asociacijos ir kt. organizacijų narė.
LMTA bibliotekos fondą sudaro knygos, natos, elektroniniai ištekliai, iš viso – 169 745 egzemplioriai,
93 918 skirtingų pavadinimų pozicijų (žr. 15 pav.).

15 pav. LMTA bibliotekos fondų ištekliai (2012 m.)
7

LR Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1263 pakeitus meno aspirantūros studijas meno doktorantūra, nuo
2010 m. priėmimas į meno aspirantūrą nebevykdomas. 2011 m. LMTA baigė paskutinė meno aspirantų laida.
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2012 m. duomenimis, LMTA biblioteka turi 1508
vartotojus, iš kurių 923 yra studentai. 2012 m., lyginant su ankstesniais metais, lankytojų aptarnavimo rodikliai žymiai išaugo (16 pav.). Tai siejama
su keliais veiksniais: LMTA bibliotekos fondas buvo
papildytas naujais, aktualiais leidiniais, studentai ir
dėstytojai vis aktyviau naudojasi LMTA prenumeruojamomis elektroninių duomenų bazėmis (PDB),
2012 m. pradėti rengti su bibliotekos ištekliais bei
pav. LMTA bibliotekos lankytojų aptarnavimo 2010–
PDB supažindinantys seminarai studentams, dėsty- 16
2012 m. rodikliai
tojams ir tyrėjams (rugsėjo–lapkričio mėn. surengti
4 seminarai-mokymai).
2012 m. bibliotekos fondas buvo papildytas 911
naujų spaudinių, iš kurių 257 pavadinimų/330 egzempliorių knygų, 536/548 natų ir 33 informaciniai ištekliai (CD-R). Elektroninis bibliotekos katalogas papildytas 1 848 naujais bibliografiniais įrašais (17 pav.).
LMTA biblioteka dalyvauja projekte „eMoDB.
LT2: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas
Lietuvai – antrasis etapas“. Dėl vykdomo projekto bibliotekoje galima prieiga prie 18 PDB: JSTOR,
Project Muse, Ebsco Publising, Oxford Music online, Oxford Art online, Oxford Reference Online ir kt., 17 pav. LMTA bibliotekos fondo papildymo 2010–2012 m.
rodikliai
prenumeruojama Refworks bibliografinių nuorodų
tvarkymo programų bazė.
LMTA biblioteka dalyvauja Akademijos rengiamame projekte „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“. 2012 m. LMTA bibliotekos skaityklose įdiegta „Easy converter“,
Natų vertimo į Brailio raštą programinė įranga.
2.9.2. Garsas, vaizdas ir skaitmeninės technologijos
Garso ir vaizdo priemonėmis, reikalingomis muzikos ir teatro meno studentams, rūpinasi LMTA Garso-vaizdo ir informacinių technologijų centras (GVITC). Centre kaupiami garso ir vaizdo įrašai, jie kataloguojami, skaitmeninami, sukaupta medžiaga tvarkoma. GVITC dalyvauja ir organizuojant LMTA renginius:
aprūpina juos garso ir vaizdo technika, svarbesnius įrašo. Centras prižiūri IT sistemų darbą, teikia techninę
pagalbą LMTA personalui ir studentams, projektuoja ir plečia kompiuterių tinklus, perka bei diegia techninę ir programinę įrangą.
Parengti ALEPH bibliotekos sistemos pradiniai aprašai 357 naujiems leidiniams, atnaujinti pradiniai aprašai 312 leidinių. Parengti ALEPH bibliotekos sistemos analitiniai aprašai 380 leidinių. Nupirkta 19 stacionarių kompiuterių, įrengta ar atnaujinta 16 kompiuterinių darbo vietų.
Baigta LMTA centrinių rūmų kompiuterių tinklo restruktūrizacija, įrengtos 8 bevielio ryšio zonos LMTA
centriniuose, Sluškų ir Kongresų rūmuose.
2012 metais GVITC aptarnavo apie 1800 lankytojų, kuriems išdavė 898 kompaktines plokšteles ir apie
1100 vinilo plokštelių. GVITC lankytojų skaičius nežymiai mažėja. Tai siejama su mažėjančiu susidomėjimu
tradiciniais garso ar vaizdo formatais, įtakos turi ir pasenusi GVITC garso/vaizdo aparatūra. Lankytojų pagausėjimo tikimasi 2013 m. pabaigoje, kai bus atlikta patalpų rekonstrukcija, įrengta 10 naujų kompiuterizuotų darbo vietų su pilnais garso/vaizdo aparatūros komplektais.
Skaitmeninių technologijų muzikoje inovacijomis rūpinasi 2010 m. įkurtas Muzikos inovacijų studijų
centras (MISC), kurio tikslas – sukurti atvirą ir pagal kintamus poreikius optimizuojamą infrastruktūrą.
MISC centras inicijuoja ir pradeda diegti tarptautinėje erdvėje pripažintas muzikos skaitmenines technologijas (ST) MF meno, mokslo ir studijų programose bei projektuose, skatina inovatyvių muzikos technologijų
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meninę eksperimentinę bei tiriamąją veiklą, formuoja ST sklaidos ir įgūdžių formavimo strategijas rengiant aukštos kvalifikacijos muzikos specialistus. 2012 m. MISC centro darbuotojams bendradarbiaujant
su Kompozicijos katedra ir Studijų programų skyriumi, Kompozicijos bakalauro studijų programa papildyta
skaitmeninių technologijų dalykais, inicijuotas ir pradėtas bakalauro studijų programos specializacijos „Kinas, TV ir multimedija“ atnaujinimo ir pervardijimo į Taikomąją kompoziciją procesas, vykdoma antrosios
pakopos studijų programos, finansuojamos ES Struktūrinių fondų projekto „Aukštojo mokslo studijų plėtra Lietuvos kūrybinėms ir kultūrinėms industrijoms“ lėšomis, specializacija „Kompozicija (skaitmeninės
technologijos)“, dalyvauta Elektroninės ir kompiuterių muzikos festivalyje „Jauna muzika“. Meno doktorantai kompozitoriai Jonas Jurkūnas stažavo Liublijanos kompiuterių muzikos centre ir dalyvavo Liublijanos
tarptautinėje konferencijoje (ICMC, 2012 09 15), Mykolas Natalevičius stažavo Muzikos akustikos tyrimo
ir koordinavimo institute (IRCAM, Paryžius), dalyvavo IRCAM Forume (2012 gruodis), Gediminas Vengelis
dalyvavo projekto „LMTA jaunųjų muzikos, teatro ir kino profesionalų kūrybinių inovacijų sklaida Lietuvos
regionuose“ koncertuose ir edukacinėje programoje (Švenčionys, 2012 05 12; Simnas, 2012 10 15).
2.9.3. Mokomasis teatras ir „Teatro cechas“
TKF studentus, dėstytojus ir režisierius mokymo procesui ir pastatymams reikalinga aparatūra bei kostiumais (statant spektaklius, organizuojant kūrybinius projektus, seminarus, kūrybines laboratorijas-stovyk
las, konferencijas) aprūpina Mokomasis teatras.
2012 m. buvo pastatyti 39 studentų spektakliai, kurie parodyti LMTA ir kitose Vilniaus, Lietuvos bei
užsienio vaidybinėse erdvėse. Didžiausi 2012 m. darbai – įrengta mokomoji vaidybos auditorija, pavadinta
Teatro cechu, suremontuota rekvizito ir kostiumų saugykla.
Esminiai materialinės ir techninės Mokomojo teatro bazės pokyčiai siejami su 2011 m. pradėtu vykdyti
ES projektu, kuris skirtas Akademijos infrastruktūrai, Mokomojo teatro rekonstrukcijai ir moderniai įrangai
įsigyti.
2.9.4. Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius
TKF studentus mokymo procesui reikalinga kino ir televizijos technika, filmų laikmenomis pagal galimybes aprūpina LMTA Mokomoji kino ir TV studija, kuri koordinuoja techninių priemonių naudojimą, priežiūrą, papildymą bei atnaujinimą, praktinio studijų proceso lėšų panaudojimą. Studijos videoteka kaupia
studentų praktinių darbų archyvą, pildo skaitmeninę mediateką.
Didžiausias 2012 m. įvykis, iš esmės pagerinęs kino menininkų studijų sąlygas ir kokybę, buvo sėkmingai baigtas įgyvendinti projektas „Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius“ (AMII) pagal priemonę
„Asistentas-2“ (NR.VP2-2.2-ŪM-02-V-01-003). Įvykdžius šį projektą, įkurtas pirmasis Lietuvoje Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius, kuriame sukurta moderni Kino ir TV aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimo infrastruktūra, sudarytos galimybės profesiniam studijas baigusių jaunų profesionalų tobulinimuisi, skatinamas jaunų šios srities specialistų verslumas.
Kino industrijos inkubatorius įsikūrė Lietuvos kino studijos patalpose (Vilniaus raj., Rukainių sen., Bareikiškių km.). Ten įkurta moderni techninė bazė, užimanti beveik 2 000 m2 erdvę. Joje funkcionuoja erdvinio
garso suvedimo, sinchroninių garsų bei balso ir dialogų įrašymo studijos, vaizdo postprodukcijos bei kompiuterinės grafikos stotys, nelinijinio montažo centras. Inkubatorius bus prieinamas LMTA TKF studentams
(režisieriams, vaizdo operatoriams, garso režisieriams, kino vadybininkams, aktoriams, kino dramaturgams,
kino kompozitoriams) bei VDA studentams (fotografams, scenografams, kostiumų dizaineriams, kurie specializuojasi kino srityje), audiovizualinio meno srities dėstytojams bei jauniems specialistams, pradedantiems kurti savo verslą.
AMII patenkins minėtų specialistų rengimo LMTA bei VDA praktinės bazės poreikius. Jame bus kuriami
debiutiniai filmai, TV laidos, eksperimentiniai audiovizualiniai kūriniai, komercinę veiklą pradės besikuriančios audiovizualinio meno įmonės. AMII užtikrins visą reikalingą techniką: kilnojamą garso įrašymo,
filmavimo bei apšvietimo, aukštos rezoliucijos vaizdo kameras, vaizdo stabilizavimo sistemas ir milžinišką
filmavimo kraną. Šioje modernioje meno bazėje taip pat įrengtos kino peržiūroms ir repeticijoms skirtos
salės, patalpos konferencijoms bei patogiam rezidentų darbui.
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Išvados
Padidinus bibliotekos fondo išteklius ir pradėjus kryptingai taikyti lankytojų pritraukimo priemones,
2012 m. lankytojų skaičius išaugo 82 proc., išduota 54 proc. daugiau spaudinių. Ryškiausias pokytis – tai
prieigų prie e.knygų per prenumeruojamas elektroninių duomenų bazes rodiklis, išaugęs nuo 7 (2011 m.)
iki 9548 (2012 m.).
Akademijos Garso-vaizdo ir informacinių technologijų centras (GVITC) turi akademinės muzikos garso ir
vaizdo įrašų kolekciją, beveik 7 000 kompaktinių plokštelių ir DVD diskų aprašai publikuoti ALEPH bibliotekinėje sistemoje ir yra pasiekiami internetu. Akademija neperka IT paslaugų, serverių priežiūros paslaugų, turi
įsirengusi savo serverinę, kurią prižiūri ir techninę bei programinę įrangą diegia Akademijos darbuotojai.
Muzikos inovacijų studijų centrui įsigijus programinės įrangos, pagerėjo paskaitų bei meno projektų
kokybė, išaugo studentų, besidominčių skaitmeninėmis technologijomis, skaičius. 2012 m. pabaigoje pradėjus veikti Audiovizualinių menų inkubatoriui išspręsta ilgametė kino menininkų aprūpinimo technika ir
specialios paskirties patalpomis problema.
Mokomasis teatras įsigijo „Teatro cechą“, Mokomoji Kino ir TV studija – Audiovizualinių menų inkubatorių – naujas studijų poreikius tenkinančias erdves. AMII techninė bazė suteikė galimybę inicijuoti naujus
tarptautinius projektus. LR Kultūros ministerija jau patvirtino rezidencijų projekto finansavimą. Projektas
vyks 2013 m. birželio–gruodžio mėn. Projekte numatoma bendradarbiauti su Šiaurės šalimis. Projekte
galės dalyvauti ir vyresnių kursų LMTA TKF studentai.
Problemos
• kompetentingų darbuotojų bibliotekoje trūkumas;
• nepakankamai rezultatyvus elektroninio katalogo pildymas ir archyvinių muzikos įrašų skaitmeninimas;
• ribotos turimų serverių galimybės;
• vietos stoka serverių duomenų laikmenose;
• nepatenkinama Mokomojo teatro infrastruktūra.
Priemonės
• didinti darbuotojų, įvaldžiusių BIS (Bibliotekinę informacinę sistemą), skaičių;
• siekti, kad kompetentingų bibliotekos darbuotojų atlyginimas atitiktų universitetinių bibliotekų darbo
užmokesčio vidurkį;
• įdiegti Aleph sistemos ETD (Elektroninės tezės ir disertacijos) ir PDB (Lietuvos mokslo publikacijų duomenų bazė) posistemes;
• įdiegti ir pradėti naudoti galimybę e. paštu perspėti skaitytojus apie vėlavimus grąžinti spaudinius;
• įsigyti naujus serverius, duomenų saugyklą, serveriuose įdiegus specializuotą programinę įrangą;
• ES 2013 metų struktūrinių fodų lėšomis rekonstruoti GVITC patalpas, įrengti naujas darbo vietas;
• ES 2013 metų struktūrinių fodų lėšomis atlikti Mokomojo teatro rekonstrukciją ir aprūpinti jį modernia
teatro studijų įranga.

2.10. Studijų kokybės vadyba
Nuo 2011 m. pradėjęs darbą LMTA Studijų kokybės centras (SKC) yra atsakingas už studijų kokybės užtikrinimo procesų planavimą, organizavimą, vykdymą ir viešinimą. 2012 m. buvo pradėta kurti LMTA dėstomų dalykų duomenų bazė: į suvestinę suvesti 723 dalykai, šių dalykų aprašai atnaujinti pagal programų
studijų planus (tikrintas kreditų atitikimas, auditorinio ir savarankiško darbo valandos ir pan.), paskirti už
dalykus atsakingi dėstytojai.
2012 m. vasario 22 d. Akademijos dėstytojams ir administracijai buvo surengti mokymai apie studijų
kompetencijas ir siekinius. Mokymus vedė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos fakulteto dekanas doc. dr. Algimantas Tamelis.
2012 m. lapkričio pabaigoje pradėtas įgyvendinti projektas „LMTA vidinės studijų kokybės vadybos sistemos sukūrimas“ ES fondų paramai gauti8. Akademijoje diegiama mišri kokybės vadybos sistema, kuri
8
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remsis EFQM (European Foundation for Quality Management) modeliu bei ISO 9001/IWA2 standartu. Pagrindinis šių modelių principas – procesų identifikavimas ir jų sąsajų nustatymas. Projektu siekiama sukurti mišrų studijų kokybės valdymo modelį, apimantį veiklų ciklą nuo strateginio planavimo iki rezultatų
kokybės įvertinimo, parengti kokybės vidinio užtikrinimo metodiką, suderinti procesus ir pašalinti veiklos
trūkumus.
2012 m. tarptautiniam vertinimui parengta institucinė 2006–2011 metų LMTA veiklos savianalizė.
2.10.1. Studijų kokybės apklausos
2012 m. buvo atlikta 19 studijų dalykų apklausų (15 MF ir 4 TKF), iš kurių 4 įvertinti „Labai gerai“, 8 –
„Gerai“ ir 7 – „Patenkinamai“. Dalykų vertinimo vidurkis – „Gerai“.
2012 m. pabaigoje parengtos 38 skirtingų dalykų anketos, pradėta vykdyti užsienio studentų (Erasmus
ir NordPlus) apklausa apie studijų kokybę LMTA. Šių apklausų rezultatai bus apibendrinti 2013 m. pavasarį.
Įvykdžius bendro pobūdžio studentų apklausą, buvo išskirti geriausiai vertinami dėstytojai, nustatyta, kad
daugiausia nusiskundimų kyla dėl materialinės bazės.
Daugiausia vertingos informacijos surinkta vykdant 2012 m. LMTA absolventų apklausą. Anketą užpildė 116 (46 proc.) pirmosios ir antrosios pakopos Akademijos absolventų. Apklausos rezultatai rodo, kad
55 proc. absolventų studijų kokybę vertina gerai ir labai gerai (žr. 18 pav.).

18 pav. Studijų programos visumos vertinimas pagal studijų pakopas

61 proc. apklausoje dalyvavusių abolventų nuomone, studijų krūvis yra optimalus (žr. 19 pav.).

19 pav. Studijų krūvio vertinimas

Absolventų apklausos metu nustatytos problemos: praktikos dalyko neapibrėžtumas MF vykdomose
studijų programose, nepakankama materialinės bazės kokybė bei aktualios informacijos, susijusios su studijomis, sklaidos trūkumas. Pilna ataskaitos suvestinė pateikta LMTA internetinėje svetainėje.
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2.10.2. Studijų programų akreditavimas
2012 m. buvo akredituotos 6 studijų programos:
1) I pakopos studijų programa „Teatro režisūra“ (akredituota iki 2014-06-20, 2012-02-14 SKVC direktoriaus įsakymas Nr. SV-6-6);
2) I pakopos studijų programa „Teatro studijos“ (akredituota iki 2015-06-20, 2012-02-04 SKVC direktoriaus įsakymas Nr. SV-6-5);
3) I pakopos studijų programa „Vaidyba“ (akredituota iki 2014-06-20, 2012-02-14 SKVC direktoriaus
įsakymas Nr. SV-6-6);
4) II pakopos studijų programa „Teatro režisūra“ (akredituota iki 2014-06-20, 2012-02-14 SKVC direktoriaus įsakymas Nr. SV-6-5);
5) II pakopos studijų programa „Teatro studijos“ (akredituota iki 2015-06-20, 2012-02-04 SKVC direktoriaus įsakymas Nr. SV-6-5);
6) II pakopos studijų programa „Vaidyba“ (akredituota iki 2014-06-20, 2012-02-14 SKVC direktoriaus
įsakymas Nr. SV-6-5).
Išvados
Palyginti su 2011 m., SKC veikla išsiplėtė: pradėta vykdyti absolventų apklausa, parengta/atnaujinta žymiai daugiau su studijomis susijusių dokumentų, reglamentuojančių studijų procesus. Kolegialiai bendradarbiaujant su ARC Studijų programų skyriumi, studijų programų atnaujinimo darbai vykdomi efektyviau:
2011 m. atnaujinta 10 studijų programų studijų planų ir parengta nauja „Vaizdo režisūros“ specializacija,
2012 m. atnaujinta 12 programų studijų planų, parengta nauja papildomų studijų programa.
Aktyviai pildomos duomenų bazės, kurių sutvarkymas palengvins apklausas bei darbą su dokumentais.
Problemos
• studijų kokybės vadybos kompetencijų stoka;
• komunikacijos tarp funkcijas palaikančių padalinių trūkumas;
• studijų infrastruktūros kokybė.
Priemonės
• įgyvendinti projektą „LMTA vidinės studijų kokybės vadybos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“;
• sudaryti ir įgyvendinti LMTA dokumentų atnaujinimo planą;
• tęsti dokumentų bazės kūrimo darbus;
• atlikti parengiamuosius 11 studijų programų, kurios bus akredituojamos 2014 m., savianalizės darbus;
• pabaigti rengti studijų dalykų duomenų bazę ir registrą.
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3. MOKSLO VEIKLA
Mokslinius tyrimus LMTA 2012 m. vykdė katedros (Muzikos istorijos, Muzikos teorijos, Etnomuzikologijos, Meno istorijos ir teorijos ir kt.) ir LMTA Muzikologijos institutas. 2012 m. LMTA Muzikologijos instituto
Mokslo ir leidybos skyrius perorganizuotas į Mokslo centrą, kurio užduotis: skatinti ir koordinuoti LMTA
mokslinių tyrimų ir jų rezultatų sklaidos veiklą, kurti tam palankią infrastruktūrą ir burti perspektyviausius
mokslininkus projektinei veiklai. Rudenį pradėti rengti seminarai-mokymai LMTA tyrėjams: „LMTA bibliotekos prenumeruojamų elektroninių duomenų bazių ištekliai“ (rengėjas – Biblioteka), „Mokslinių projektų
rengimo ir paraiškų teikimo aspektai“ (gruodžio 10 d., Mokslo centras).
2012 m. kovo 28 d. buvo atnaujintos ir patvirtintos Senate LMTA mokslo tyrimų kryptys (protokolas
Nr. 3-SE):
1. „Lietuvos muzikos, teatro ir kino meno tyrimai“;
2. „Lietuvos muzikos, teatro ir kino istorija: šaltiniai, personalijos, kultūrinis kontekstas“;
3. „Tarpdisciplininiai meno tyrimai“;
4. „Lietuvos etnomuzikologija: fundamentiniai ir taikomieji tyrimai“;
5. „Meno edukologija: istorija, teorija, metodika“;
6. „Šiuolaikinės meno teorijos ir diskursai“;
7. „Meno interpretacija: teorija ir praktika“.

3.1. LMTA tyrėjai ir mokslo veiklos rodikliai
2012 m. LMTA dirbo tyrėjai dėstytojai ir mokslo darbuotojai, iš jų 65 yra mokslo daktarai. Akademijos mokslininkai ir 2012 m. pelnė įvairius prestižinius įvertinimus ir apdovanojimus: muzikologas prof. dr.
J. Bruveris buvo apdovanotas ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“, doc. Z. Kelmickaitė – LR Kultūros ministerijos garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“, dr. R. Motiekaitis už monografiją „Poetics of the Nameless
Middle: Japan and the West in Philosophy and Music of the Twentieth Century“ pelnė V. Landsbergio
premiją (įteikta 2012 05 07).
Ryškiausios 2012 m. Akademijos mokslininkų publikacijos ir leidiniai: mokslo žurnalas „Lietuvos
muzikologija“9, XIII t. (sud. prof. habil. dr. G. Daunoravičienė), dr. E. Šeduikytės-Korienės mokslinė monografija „Lietuvos vargonų menas: XIX a. pabaiga–XX a. pirmoji pusė“, doc. dr. R. Balevičiūtės monografija
„Rimas Tuminas: teatras, tikresnis už gyvenimą“. Doc. dr. R. Stanevičiūtės-Kelmickienės straipsnis buvo publikuotas prestižinės tarptautinės leidyklos Ashgate straipsnių rinktinėje „Music Semiotics: A Network of
Significations. In Honor and Memory of Raymond Monelle“. 2012 m. padaugėjo Akademijos tyrėjų kartu
su kitų institucijų bendraautoriais parengtų monografijų (2), mokslo studijų (3) skaičiai. Taip pat augo
publikacijų recenzuojamuose mokslo leidiniuose skaičius (LMTA tyrėjų mokslo publikacijų skaičiai bei jų
dinamika pateikiama 2 priedo 35 ir 36 lentelėse). Pastaraisiais metais žymiai suintensyvėjo LMTA dėstytojų
ir mokslo darbuotojų dalyvavimas mokslo konferencijose (96 pranešimai).
Siekiant skatinti mokslo tyrimus ir jų sklaidą, Akademijoje kasmet organizuojami mokslo renginiai.
2012 m. surengtos 7 mokslinės konferencijos, iš kurių pažymėtinos 43-ioji tarptautinė Baltijos muzikologų
konferencija, skirta lietuvių kompozitoriaus Broniaus Kutavičiaus 80-mečiui „Muzika, pakeitusi laiką: Baltijos kraštų kūrybos proveržis po 1970 m.“10 (rugsėjo 12–14 d., surengta kartu su LKS); Tarptautinė muzikos
teorijos konferencija „Muzikos komponavimo principai“ (spalio 16–18 d., surengta kartu su LKS); kasmetinė LMTA mokslo konferencija tema „Modernumo diskursas šiuolaikiniame Lietuvos mene. Skiriama Osvaldo Balakausko 85-mečiui“ (balandžio 19 d.). Mokslinių tyrimų sklaidai ir jaunųjų mokslininkų rengimo
9
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Žurnalas referuojamas tarptautinėse mokslinių duomenų bazėse Humanities International Index (www.ebscohost.com/
titleLists/hg-coverage.pdf), Humanities International Complete (www.ebscohost.com/titleLists/hlcoverage.pdf), British
Humanities Index (www.jisc-adat.com/adat/search_record.pl?id=41042625).
Dalyvavo 25 dalyviai, iš jų – 10 užsienio pranešėjų, 10 – LMTA tyrėjų.

procesui svarbios LMTA studentų tyrėjų konferencijos: Tarptautinė teatrologijos studentų konferencija
„(Re)vizija: Heroizmas“ (rugsėjo 27–29 d.) bei Jaunųjų muzikologų konferencija (kovo 1 d.).
LMTA 2012 m. pradėta leidybinės veiklos pertvarka, jai vykstant leidybos veikla nebuvo itin intensyvi.
Išleisti 7 leidiniai, tarp jų – monografija, du periodiniai mokslo leidiniai, konferencijų pranešimų rinktinė, 2
metodinės priemonės (LMTA leidybos rodiklių dinamika pateikiama 2 priedo 36 lentelėje).
Akademijos dėstytojai nuolatos dalyvauja mokslo ir kultūros leidinių sudarymo, redagavimo veikloje:
prof. habil. dr. G. Daunoravičienė – žurnalo „Lietuvos muzikologija“ (T. XIII) sudarytoja, prof. dr. R. Janeliauskas – žurnalo „Muzikos komponavimo principai: muzikos ir vaizduojamųjų menų sąsajos“ (Nr. 12) sudarytojas, dr. L. Budzinauskienė – „Menotyra“ (T. 19, Nr. 3) sudarytoja, L. Navickienė – leidinio „Pedagoginio dvasingumo link. Susitikimai su Albertu Piličiausku“ sudarytoja, lekt. Ž. Pipinytė yra žurnalo „Kinas“
vyriausioji redaktorė. LMTA tyrėjai yra įvairių mokslo ir kultūros žurnalų ir kitų leidinių redakcinių kolegijų
nariai. Pavyzdžiui, doc. dr. R. Vasinauskaitė yra „Lietuvos kultūros tyrimų“ redakcinės kolegijos narė (LKTI),
„Menotyros“ žurnalo redakcinės kolegijos narė (LMT), prof. dr. J. Bruveris yra „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ Mokslinės redakcinės tarybos narys.
LMTA tyrėjai nuolatos aktyviai dalyvauja LR Kultūros ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos mokslo tarybos, Kultūros ir meno tarybos, Lietuvos kultūros rėmimo fondo įvairių komisijų, ekspertų
grupių darbe, yra Tarptautinės mokslinės duomenų bazės Lituanistika ekspertai ir kt. Prof. habil dr. G. Daunoravičienė yra Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto narė, Lietuvos radijo ir
televizijos Tarybos narė, LKS muzikologų sekcijos tarybos narė, Lietuvos mokslo tarybos įvairių Ekspertinio
vertinimo komisijų narė arba pirmininkė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Mokslo tarybos narė.
Doc. dr. R. Stanevičiūtė yra Lietuvos mokslo tarybos Meno komisijos pirmininko pavaduotoja, LR Kultūros
ministerijos Kultūros ir meno tarybos narė, LKS Muzikologų sekcijos tarybos narė. Prof. habil. dr. D. Vyčinienė yra Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo ekspertė, Etninės kultūros globos tarybos narė
(Švietimo ir mokslo ekspertų komisijos vadovė), Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tarybos narė,
Sutartinių tradicijos išsaugojimo programos koordinavimo grupės vadovė. Prof. dr. R. Marcinkevičiūtė yra
Lietuvos nacionalinio dramos teatro meno tarybos narė, LR Kultūros ministerijos Teatro ir koncertinių organizacijų komisijos narė. Doc. dr. R. Balevičiūtė dirbo Studijų kokybės vertinimo centro organizuoto tarptautinio menotyros ir paveldo krypčių studijų programų, vykdomų Vytauto Didžiojo universiteto, Vilniaus
dailės akademijos ir Europos humanitarinio universiteto, vertinimo procese.
Svarbi ir LMTA tyrėjų mokslo ir kultūros sklaidos veikla, kurios tikslas yra skatinti domėjimąsi menotyros
tyrimais bei dalyvauti profesionalaus meno sklaidos ir populiarinimo procesuose. LMTA tyrėjai 2012 m.
parengė 64 mokslo ir kultūros sklaidos publikacijas, surengė 67 viešas paskaitas, skaitė pranešimus seminaruose, dalyvavo įvairiuose mokslo ir meno sklaidos projektuose. Doc. dr. J. Žukienė yra LMTA ir muzikos
mokyklos „Lyra“ rengiamos Vilniaus miesto moksleivių V konferencijos „Vilnius ir muzika“ idėjos autorė,
organizatorė ir vedėja. J. Galejeva yra LRT radijo „Klasika“ Muzikos redakcijos redaktorė (rengia programas
„Pasaulio koncertų salėse“ (4 laidos per savaitę), „Euroradijo koncertas“ (5 per savaitę), „Vakaro andante“
(2 per savaitę), „Klasikos sodai“ (1 per savaitę). Dr. V. Markeliūnienė yra XVI Tarptautinio Thomo Manno
festivalio muzikos programos sudarytoja; prof. habil. dr. D. Račiūnaitė-Vyčinienė yra Tarptautinis folkloro festivalio „Skamba skamba kankliai“, koncerto-vyksmo „Sutartinių takas“ idėjos autorė ir organizatorė.
Dr. J. Vilimas sudarė VU FiF vasaros studijų savaitės Ad Fontes (Kražiai, 2012 07 27–08 05) akademinę
programą, skaitė paskaitas ir vedė praktinius grigališkojo choralo užsiėmimus.

3.2. LMTA tyrėjų tarptautinė veikla
Akademijos mokslininkai nuolatos dalyvauja tarptautiniuose projektuose, semiasi patirties užsienio
mokslo ir studijų institucijose, tarptautinėse konferencijose. LMTA tyrėjai yra tarptautinių mokslo organizacijų nariai: IMS (International Musicological Society), IPMS (International Project in Musical Signification),
IOFA (International Organization of Folk Art), ICTM (International Council of Traditional Music), ESEM
(European Seminar of Ethnomusic), RMA (Royal Musical Association), IATC (International Association of
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Theatre Critics), NECS (European Network for Cinema and Media Studies), Society For Cinema and Media
Studies etc. LMTA mokslininkai dalyvauja svarbiausių organizacijų (IMS/International Musicological Society, AMS/American Musicological Society, ICTM/International Council of Traditional Music; SMS/Society
for Music Analysis, ESCOM/European Society for the Cognitive Sciences of Music, IASS/The International
Association for Semiotic Studies, etc.) pasauliniuose kongresuose ir konferencijose.
2012 m. LMTA tyrėjai kėlė savo kvalifikaciją užsienyje. Dalyvaudami LMTA ir VDA projekto „Žinių ir inovacijų perdavimo plėtra bei tyrėjo kompetencijų didinimas kūrybinių industrijų ir dizaino srityje“, Nr. VP13.1-ŠMM-01-V-02-006, veiklose, Akademijos mokslininkai išvyko į stažuotes užsienio mokslo ir studijų institucijose: doc. dr. R. Stanevičiūtė-Kelmickienė stažavoi Londono universiteto King’s College (Londonas),
doc. dr. R. Povilionienė – Muzikos mokslinių tyrimų centre IRCAM (Paryžius).
Pasinaudoję Erasmus dėstytojų mobilumo programos galimybėmis, LMTA tyrėjai skaitė paskaitas, vedė
seminarus užsienio studijų institucijose: doc. dr. A. Kučinskas vedė seminarą „Film music“ Nacionalinėje
teatro ir kino menų akademijoje (Sofija), Latvijos Jazepo Vitolo muzikos akademijoje paskaitas skaitė lekt.
E. Gudžinskaitė („New Lithuanian Music: main trends in the last two decades“) ir doc. dr. A. Versekėnaitė
(„Lithuanian music of the 20th century: Intertextual approach“), doc. dr. I. Alperytė renginyje „Brain Gain
through Culture?“ (Citau aukštoji mokykla, Giorlicas, Vokietija) skaitė pranešimą „On the situation regarding „brain drain“ and „brain gain“ in current Lithuanian field of culture“.
Doc. dr. Kamilė Rupeikaitė dalyvavo IVLP (International Visitors Leadership Program) – JAV Valstybės
departamento remiamoje programoje (3 savaičių stažuotė JAV, stažuotės tema „Muziejų vadyba JAV“, liepos 7–29 d.).
LMTA mokslininkai nuolatos dalyvauja kitų aukštųjų mokyklų doktorantūros studijų procesuose. 2012 m.
prof. dr. J. Bruveris buvo Karlo universiteto (Praha) Vítězslavo Mikešo daktaro disertacijos „Hudba a text
v dílech Broniuse Kutavičiuse a Sigitase Gedy“ oponentas, prof. habil. dr. L. Melnikas oponavo Jurijso Spiginso daktaro disertacijai „The Acquisition of the Basics of Improvisation in the Study Process of Training
Prospective Music Teachers“ Daugpilio universitete.
Nuo 2012 m. LMTA atstovė, Doktorantūros skyriaus vedėja L. Navickaitė-Martinelli dalyvauja Europos
konservatorijų, muzikos akademijų ir aukštųjų muzikos mokyklų asociacijos (AEC) Erasmus muzikos studijų
tinklo Polifonia Meno tyrimų darbo grupėje (2012 m. įvyko 3 tarptautiniai posėdžiai).
LMTA tyrėjai dalyvauja mokslo leidinių leidybos procesuose: lekt. L. Navickaitė-Martinelli ir prof. dr.
D. Martinelli yra recenzuojamo mokslinio žurnalo „IF – Journal of Italo-Finnish studies“ vyr. redaktoriai
(Umweb Publications, Helsinki, ISSN 1797-0695, išleisti 6 žurnalo numeriai). Akademijos mokslininkai yra
užsienio periodinių mokslo leidinių redkolegijų nariai: R. Stanevičiūtė Kelmickienė – „Music Theory. Studies. Interpretations. Documentation“ (Krokuvos muzikos akademija), prof. dr. R. Ambrazevičius – „Journal
of Interdisciplinary Music Studies“, prof. dr. J. Bruveris, prof. dr. A. Žiūraitytė – „Muzikas akadēmijas raksti“
(J. Vitolo Latvijos muzikos akademija), prof. habil. dr. L. Melnikas – „Problems in Music Pedagogy“, „Muzikas zinatne šodien: pastavigais un mainigais“ (Daugpilio universitetas), prof. dr. A. Martišiūtė-Linartienė –
„Colloquia“ (Edinburgas).
Pažymėtinas ir Akademijos mokslininkų dalyvavimas tarptautiniuose mokslo projektuose. Prof. habil.
dr. G. Daunoravičienė dalyvauja tarptautiniame Vidurio ir Rytų Europos muzikos istorijos rašymo projekte
Leipcigo universitete, F. Mendelssohno Muzikologijos institutute (Arbeitsgemeinschaft für die Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa an der Universität Leipzig), yra organizacinės bei mokslinės grupės narė
(projekto vadovas – prof. dr. habil Helmut Loos). Doc. dr. R. Stanevičiūtė-Kelmickienė yra IMS studijų grupės „Shostakovich and his Epoch: Contemporaries, Culture and the State“ narė (nuo 2011). R. Stanevičiūtė ir G. Daunoravičienė yra Tarptautinio muzikos signifikacijos projekto (International Project on Musical
Signification) narės.
LMTA tyrėjai dalyvauja įgyvendinant bendrą Serbijos, Slovėnijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Austrijos,
Olandijos, kitų Balkanų šalių bei Lietuvos ES remiamą TEMPUS projektą „Vakarų Balkanų šalių aukštųjų
muzikos mokyklų pertvarka pagal ES reikalavimus“.
Užsienio projektuose LMTA tyrėjai dalyvauja ir kaip ekspertai. Doc. dr. R. Stanevičiūtė ir doc. dr. A. Versekėnaitė yra TEMPUS projekto Introducing interdisciplinarity in music studies in the Western Balkans in
40

line with European perspective (InMusWB, reference number: 517098-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR) ekspertės. Prof. dr. R. Ambrazevičius yra Europos mokslo fondo Humanitarinių ir socialinių mokslų
padalinio (European Science Foundation,
Humanities and Social Sciences Unit) ekspertas: HERA (Humanities in the European
Research Area) ekspertas.
LMTA dėstytojų tyrėjų ir mokslo darbuotojų tarptautinio judumo dinamiką iliustruoja diagrama (žr. 20 pav.).
20 pav. LMTA tyrėjų tarptautinis judumas

Išvados
LMTA tyrėjai specializuojasi menotyros tyrimuose (muzikologija, etnomuzikologija, teatrologija, kinotyra), vykdo įvairiapusę mokslo tyrimų veiklą ir viešai skelbia jos rezultatus, aktyviai reprezentuoja LMTA
mokslinę veiklą užsienyje. LMTA vykdoma mokslo renginių organizavimo, projektinė, leidybinė veikla.
Akademijos dėstytojai ir mokslo darbuotojai bendradarbiauja su kitų mokslo ir studijų institucijų mokslininkais, vykdo mokslo tyrimų ir kultūros sklaidos veiklą, dalyvauja šalies mokslo ir kultūros organizacijų,
ekspertinėje veikloje.
Problemos
• nesukurta LMTA mokslo veiklos ilgalaikė strategija, skatinanti suburti ir optimaliai naudoti turimus žmonių ir infrastruktūros išteklius;
• neįgijus doktorantūros studijų vykdymo teisės menotyros srityje, stinga jaunų tyrėjų, galinčių dalyvauti
projektinėje veikloje;
• Akademijos tyrėjai nepakankamai aktyviai dalyvauja mokslo projektinėje veikloje;
• nepakankamai aktyvi LMTA leidybos veikla;
• nepakankamai organizuota LMTA padalinių ir tyrėjų mokslo veiklos stebėsena;
• būtina dar aktyviau skatinti tyrėjų veiklos tarptautiškumą.
Priemonės
• suformavus LMTA Mokslo komitetą, parengti ilgalaikę Akademijos Mokslo veiklos strategiją ir pradėti ją
įgyvendinti;
• numatyti ir sistemingai taikyti mokslo veiklos skatinimo priemones;
• suformavus LMTA Leidybos komitetą, optimizuoti ir efektyvinti Leidybos centro veiklą;
• parengti menotyros studijų (humanitarinių mokslų sritis) programą bei doktorantūros studijų (menotyra: muzikologija, teatrologija) programų projektus;
• sukurti mokslo veiklai palankesnę infrastruktūros bazę (Mokslo centras ir kt. padaliniai);
• suformuoti duomenų apie LMTA tyrėjų mokslo veiklą, mokslo išteklių kaupimo strategiją ir pradėti ją
įgyvendinti;
• numatyti ir sistemingai taikyti mokslo veiklos (ypač tarptautinių ir tarpdisciplininių tyrimų) skatinimo
priemones.
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4. MENO VEIKLA
LMTA meno veikla yra intensyvi ir gausi pasiekimų, mūsų pedagogai bei studentai pelno įvairių apdovanojimų, dalyvauja meno renginiuose, organizuojamuose prestižinėse koncertų, teatro ir kino salėse. Didžiausią dalį Lietuvos klasikinės ir šiuolaikinės muzikos koncertų, muzikinių, dramos, šokio spektaklių, kino
filmų sukuria Akademijos dėstytojai ir absolventai. 56 LMTA absolventai yra Lietuvos nacionalinės kultūros
ir meno premijos laureatai.
Akademijos dėstytojai ir absolventai šiandien yra aktyvūs menininkai, veiksmingai formuojantys ir plėtojantys šiuolaikinį valstybės kultūros sektorių. Meninę veiklą vykdo LMTA pedagogai ir studentai. Akademijoje dirba (2012 m. gruodžio 31 d. duomenimis) 264 įvairių kartų dėstytojai menininkai: 53 profesoriai,
77 docentai, 78 lektoriai, 56 asistentai. 2012 m. tarp dėstytojų buvo 26 menininkai, pelnę Lietuvos nacionalinę kultūros ir meno premiją.

4.1. Meninės veiklos rodikliai
LMTA dėstantys pedagogai menininkai 2012 m. pelnė įvairių premijų bei apdovanojimų: Lietuvos nacionalinę kultūros ir meno premiją (M. Pitrėnas), tris Lietuvos valstybės apdovanojimus – Ordinus „Už
nuopelnus Lietuvai“ (profesoriai D. Katkus, J. Andrejevas, J. Bruveris), šešis LR Kultūros ministerijos Garbės
ženklus „Nešk savo tiesą ir tikėk“ (profesoriai A. Vainiūnaitė, A. Budrys, M. Urbaitis, D. Katkus, docentai
Z. Kelmickaitė ir O. Koršunovas), du Auksinius scenos kryžius (A. Gintautaitė, O. Koršunovas), Boriso Dauguviečio premiją (prof. J. Vaitkus), keturias „Sidabrines gerves“ (doc. A. Puipa, prof. J. Lapinskaitė, doc.
R. Greičius, J. Javaitis).
Svarbus LMTA menininkų indėlis yra organizuojant ir dalyvaujant Lietuvoje bei užsienyje vykstančiuose
tarptautiniuose renginiuose, konkursuose, festivaliuose. Iš 2012 m. muzikos renginių minėtini: Tarptautinis
šiuolaikinės/aktualios muzikos festivalis „Gaida“, Vilniaus festivalis, Vilniaus fortepijono muzikos festivalis, „Vox Juventutis“, Pažaislio muzikos festivalis, festivalis „Jauna muzika“, Thomo Manno festivalis Nidoje,
tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“, tarptautiniai festivaliai Vilniaus Mama
Jazz, „Piano.lt“, šiuolaikinės muzikos festivaliai „Permainų muzika“, „Iš arti“, sakralinės muzikos chorų festivalis-konkursas „Laudate Dominum“ ir kt.
Iš 2012 m. teatro renginių minėtini: Lietuvos profesionalių teatrų festivalis „Vaidiname žemdirbiams“,
Teatro festivalis „Lietuvos teatrų pavasaris“, Tarptautinis teatro festivalis „Sirenos“, tarptautiniai teatro
festivaliai „Kontakt“ (Lenkija), Mažosios scenos festivalis (Kroatija), Ingmaro Bergmano festivalis (Švedija),
Šekspyro dramų festivaliai (Rumunija, Vokietija), Temporada Alta festivalis (Ispanija), Euro-Scene festivalis
(Vokietija) ir kt.
Iš 2012 m. kino renginių minėtini: Vilniaus tarptautinis kino festivalis „Kino pavasaris“, Tarptautinis kino
festivalis „Scanorama“, Anapos kino festivalis (Rusija), Truskaveco (Ukraina) televizijos filmų festivalis „Korona Karpat“, Europos kino festivalis Liuksemburge „CinEast“, Europos filmų festivalis Baku (Azerbaidžanas), Vienos kino festivalis „Let’s see“ (Austrija), Miuncheno kino festivalis (Vokietija), „Zagreb Docs“ kino
festivalis (Kroatija) ir kt.
4.1.1. Muzika
2012 metai vadintini LMTA dėstytojų jubiliejų metais. Jie buvo pažymėti koncertais, vykusiais prestižinėse Lietuvos koncertų salėse ir kitose meno erdvėse: prof. R. Armono (Lietuvos nacionalinė filharmonija), A. Budrio (Lietuvos nacionalinė filharmonija), prof. E. Gabnio (LMTA Didžioji salė), doc. R. Mataitytės
(Šv. Kotrynos bažnyčia), prof. I. Milkevičiūtės (Vilniaus Kongresų rūmai, Kauno filharmonija), prof. D. Katkaus (Vilniaus rotušė), prof. P. Kuncos (Vilniaus rotušė), prof . M. Urbaičio (Taikomosios dailės muziejus).
Lietuvos miestus ir miestelius aplankė prof. V. Noreika su padėkos koncertų ciklu „Virgilijus Noreika.
Mano Lietuva“, kuriame dalyvavo įvairių LMTA katedrų dėstytojai. Aktyviai Akademijos dėstytojai dalyvavo
renginiuose, skirtuose Maironio 150-osioms metinėms paminėti. Koncertais Vilniaus ir Lietuvos bažnyčio-
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se plačiai paminėtas LMTA Vargonų klasės atkūrimo 50-metis. Koncertais Vilniaus rotušėje, Taikomosios
dailės muziejuje, Šv. Kotrynos bažnyčioje pažymėtas liaudies instrumentų ansamblio „Vaivora“ 20-metis.
LMTA dėstytojai yra pripažinti menininkai, jų kūryba vertinama ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Itin
džiugina jaunų Akademijos dėstytojų tarptautiniai pasiekimai: R. Lipinaitytė atliko koncertą solo su Kroatijos radijo simfoniniu orkestru, dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose „Legeartis“ ir „Esterhazy“ (Austrija),
su orkestru „Kremerata Baltica“ koncertavo Pietų Korėjoje ir Kinijoje, S. S. Lipčius kartu su Baltijos gitarų
kvartetu koncertavo prestižinėse salėse – Pekine „Forbiden City Concert Hall“ ir Londone „Royal Festival
Hall“.
2012 m. prof. J. Domarko vadovaujamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras koncertavo Lenkijoje
ir Baltarusijoje, prof. G. Rinkevičiaus Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras surengė koncertų turą įvairių
Vokietijos miestų koncertų salėse. Dirigentas doc. R. Šervenikas koncertavo su OSPA orkestru Porto Alegre (Brazilija), su Edsbergo kameriniu orkestru dalyvavo „Sandviken“ festivalyje Švedijoje, su Baltarusijos
simfoniniu orkestru – festivalyje „Crescendo“ (Rusija). Taip pat dirigavo baletui „Forever Young“ pagal
H. Purccelo ir J. Brahmso muziką Bavarijos operoje (Miunchenas, Vokietija), kartu su Latvijos nacionaliniu
simfoniniu orkestru dalyvavo koncertų ture Japonijoje.
Kinijoje vykusiame Guangdžou menų festivalyje dalyvavo LNOBT choras (vadovas prof. Č. Radžiūnas,
LNBOT spektaklis „Madam Baterflai“), tarptautiniame Davido Oistracho festivalyje (Estija) – doc. A. Krikščiūnaitė. Doc. R. Marcinkutė surengė rečitalius Zalcburge ir tarptautiniame vargonų muzikos festivalyje
„Citta‘ di Cantu“, taip pat dalyvavo tarptautiniame festivalyje „Hudebni forum“ (Čekija), V. Golovanovo džiazo fortepijono solo skambėjo tarptautiniame festivalyje „Montreux Parmigiani Solo Piano Jazz Competition“ (Šveicarija). Manheime įvyko „Armonas-Uss Duo“ rečitalis, liaudies instrumentų ansamblis „Vaivora“
koncertavo Rygos Didžiosios gildijos salėje.
Pianistas prof. J. Karnavičius surengė rečitalį „Ionian Academy“ (Graikija) koncertų salėje, su prof. S. Stonyte koncertavo Lisabonos „Palacio Foz“ rūmų salėje „Sala dos Espelhos“. Prof. M. Rubackytės rečitaliai
įvyko Strasbūro Moderniojo meno muziejuje, C. Debussy name-muziejuje (Prancūzija), Nacionaliniame
menų centre (Meksika), taip pat pianistė dalyvavo P. Casals festivalyje Puerto Rike.
Čiurlionio styginių kvartetas (dėstytojai – G. Dačinskas, doc. J. Tankevičius) dalyvavo projekte „Baltijos
koncertų ekspresas“ ir surengė ciklą kamerinės muzikos koncertų Lietuvoje, Latvijoje, Rusijoje. Išskirtinį
tarptautinį pripažinimą 2011 m. pelniusi kompozitorės J. Janulytės audiovizualinė kompozicija „Smėlio
laikrodžiai“ 2012 m. buvo pristatyta Glazgove ir Madride, kūrinį atliko Lietuvos violončelininkų kvartetas
(tarp atlikėjų – du LMTA dėstantys violončelininkai: doc. E. Kulikauskas ir P. Jacunskas).
4.1.2. Teatras
LMTA dėstantys teatro režisieriai prof. J. Vaitkus, doc. G. Varnas, doc. O. Koršunovas ir kiti aktyviai kuria
spektaklius įvairiuose Lietuvos ir užsienio teatruose. Iš 2012 m. minėtini doc. O. Koršunovo (H. Ibseno „Peras Giuntas“, Oslo Nacionalinis dramos teatras; Just. Marcinkevičiaus „Katedra“, Lietuvos nacionalinis dramos teatras), prof. J. Vaitkaus (N. Giandžiavi „Septynios gražuolės“, Azerbaidžiano valstybinis rusų dramos
teatras; A.Vvedenskio „Eglutė pas Ivanovus“, Lietuvos rusų dramos teatras), doc. G. Varno (G. Apollinaire‘o
„Teiresijo krūtys“, Vilniaus „Lėlės“ teatras), A. Jankevičiaus (M. Mayenburgo „Akmuo“, Lietuvos nacionalinis dramos teatras), I. Stundžytės (L. Razumovskajos „Brangioji mokytoja“, I. Stundžytės „Ofelijos“, teatras „Atviras ratas“) premjeriniai spektakliai. 2012 m. įvyko G. Labanauskaitės pjesės „Raudoni batraiščiai“
premjera Lietuvos nacionaliniame dramos teatre (rež. Yana Ross).
2012 m. „Oskaro Koršunovo teatras“ (OKT) gastroliavo Lenkijoje, Rusijoje, Rumunijoje, Vokietijoje, dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose „Kontakt“ (Lenkija), Mažosios scenos festivalyje (Kroatija), Ingmaro
Bergmano festivalyje (Švedija), W. Shakespeare`o dramų festivaliuose (Rumunija, Vokietija), Temporada
Alta festivalyje (Ispanija), Euro-Scene festivalyje (Vokietija).
LMTA dėstantys aktoriai sukūrė vaidmenis premjeriniuose Lietuvos teatrų spektakliuose ir naujuose
kino filmuose, dalyvavo tarptautinuose teatro festivaliuose ir užsienio gastrolėse. 2012 m. minėtini intensyviose OKT gastrolėse užsienyje dalyvavę docentai D. Meškauskas, N. Savičenko, vaidinantys spektakliuose „Hamletas“, „Dugne“, A. Gintautaitė, vaidinanti spektaklyje „Miranda“. Doc. A. Anužis sukūrė
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vaidmenis kino filmuose „Bavarijos misija“ (Vokietija), „Ana Karenina“ (JAV, Italija), Lietuvos nacionalinio
dramos teatro spektaklyje „Katedra“. Aktorius prof. V. Bagdonas sukūrė vaidmenį spektaklyje „Trys seserys“
Maskvos „Mossovet“ akademiniame teatre, 2012 m. už pagrindinį vaidmenį kino filme „Dirigentas“ pelnė
geriausio aktoriaus prizą tarptautiniame kino festivalyje „Lučezarnyj angel“ (Rusija) ir tarptautiniame Šanchajaus kino festivalyje (Kinija).
2012 m. „Auksinis scenos kryžius“ geriausiam metų režisieriui už spektaklius „Išvarymas“ ir „Miranda“
įteiktas doc. O. Koršunovui. A. Gintautaitė už Mirandos vaidmenį spektaklyje „Miranda“ pelnė „Auksinį
scenos kryžių“ kaip geriausia moters vaidmens atlikėja.
4.1.3. Kinas ir TV
LMTA dirba žinomi Lietuvos kino kūrėjai, aktyviai plėtojantys kino meno raidos procesus. 2012 m. režisieriaus doc. A. Puipos filmas „Miegančių drugelių tvirtovė“ pripažintas geriausių metų filmu („Sidabrinė
gervė 2012“), šiame filme pagrindinį vaidmenį sukūrusį prof. J. Lapinskaitė apdovanota prizu už geriausią
moters vaidmenį. Plataus dėmesio sulaukė du nauji režisierės doc. G. Beinoriūtės dokumentiniai fimai
„Specialistė“ ir „Pokalbiai rimtomis temomis“. Šių trijų naujų lietuviškų filmų garso režisierius buvo S. Urbanavičius.
2012 m. įvyko režisierės ir scenarijaus autorės prof. J. Lapinskaitės vaidybinio filmo „(Ne) eilinė moters
istorija“, režisierės I. Kurklietytės dokumentinio filmo „Gegučių vaikai“ premjeros.
Doc. R. Greičius pelnė „Sidabrinę gervę 2012“ kaip geriausias metų operatorius už filmą „Tadas Blinda“.
Režisierius ir scenarijaus autorius J. Javaitis už dokumentinį filmą „Česlovo Milošo amžius“ pelnė Lietuvos
kinematografininkų sąjungos apdovanojimą už reikšmingiausią Sąjungos narių sukurtą kinematografijos
kūrinį.
Vaidybinis filmas „Miegančių drugelių tvirtovė“ demonstruotas Anapos kino festivalyje (Rusija), Truskaveco (Ukraina) televizijos filmų festivalyje „Korona Karpat“, Europos kino festivalyje Liuksemburge „CinEast“, Europos filmų festivalyje Baku (Azerbaidžanas).
Režisieriaus doc. A. Stonio dokumentinis filmas „Raminas“ demonstruotas tarptautiniame Vienos kino
ferstivalyje „Let’s see“ (Austrija), tarptautiniame Miuncheno kino festivalyje (Vokietija), „Zagreb Docs“
kino festivalyje (Kroatija).
4.1.4. Šokis
Ryškiausi 2012 metų LMTA dėstančių choreografų darbai yra A. Cholinos šokio spektaklis „Ana Karenina“ (Maskvos valstybinis E. Vachtangovo teatras) ir atnaujintas spektaklis „Carmen“, kuriame šoko įvairių
Maskvos dramos teatrų aktoriai („Anželikos Cholinos teatras“); A. Naginevičiūtės-Adomaitienės garso ir
poezijos šokio versija „Visos jūros turi rėmus“ ir monologo iš būsimo spektaklio „...derillium“ pristatymai
šokio ir poezijos projekte „AtRasTi“ (Kaunas).
Pažymėtina itin aktyvi žinomos choreografės doc. V. Grabštaitės kūrybinė veikla. 2012 m. sukurta cho
reografija 5 Lietuvos ir užsienio teatrų scenose pastatytiems spektakliams – G. Puccini. „Turandot“ (Olavshalleno muzikinis teatras, Norvegija), H. Ibseno „Peras Giuntas“ (Oslo Nacionalinis dramos teatras, Norvegija), Just. Marcinkevičiaus „Katedra“ (Lietuvos nacionalinis dramos teatras), L. Leskovo „Ledi Makbet iš
Mcensko apskrities“ (Šiaulių dramos teatras), E.Scribe „Priežastys ir Pasekmės“ (Nacionalinis Kauno dramos teatras).
4.1.5. Projektinė veikla
Siekiant užtikrinti tvarią meno veiklos plėtrą bei stiprinti Akademijos įtaką kultūros procesams, 2012 m.
rugsėjo 3 d. vietoj Koncertų skyriaus įkurtas Meno centras. Centro pagrindinė užduotis yra koordinuoti
visų Akademijos studijų programose dėstomų meno krypčių (muzikos, teatro, kino, šokio) meninius bei
edukacinius projektus, puoselėti aukštos vertės žiniomis ir kūrybiniais gebėjimais grindžiamą studentų
ir dėstytojų meninę veiklą, efektyviai plėtoti įvairias meninės raiškos formas, intensyviai taikyti vadybos
principus ir prisidėti prie kultūros ir kūrybinio sektoriaus konkurencingumo didinimo.
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2012 m. buvo vykdomas vienas tuometinio Koncertų skyriaus inicijuotas Lietuvos kultūros ministerijos
finansuojamas projektas „Lietuvos muzikos ir teatro akademijos jaunųjų muzikos, teatro ir kino profesionalų kūrybinių novacijų sklaida Lietuvos regionuose“. Projektas tiesiogiai atitinka vieną iš Lietuvos mokslo
ir studijų perspektyvos tikslų – plėsti kultūros ir mokslo veiklą regionuose, šviesti ir ugdyti regionų bendruomenių jaunimą, kaip būsimą intelektualinį potencialą, būsimus universitetų studentus. Šis regionų
projektas vykdytas bendradarbiaujant su Prienų, Švenčionių, Ukmergės, Biržų, Alytaus, Anykščių savivaldybėms. Dalyvavo keturių LMTA katedrų studentai bei dėstytojai M. Krukauskas, A. Naginevičiūtė, V. Nivinskis, doc. A. Puipa. Projektą koordinavo L. Ligeikaitė ir A. Ablamonova.
Vilniuje vykstančios programos „Kultūros naktis“ vizitine kortele tapęs fortepijoninės muzikos koncertas
Lukiškių aikštėje 2012 m. buvo organizuotas kaip savarankiškas LMTA projektas „Juodais Baltais“. Renginyje dalyvavo jo sumanytojas prof. P. Geniušas, Akademijos jaunosios kartos pianistai – Paulius Rudokas, Joris
Sodeika, Justas Šervenikas, Alina Vladykaitė. Projektą „Juodais Baltais“ koordinavo A. Ablamonova.
2012 metų spalio–gruodžio mėnesiais buvo parengtos ir pateiktos meno projektų paraiškos siekiant
papildomo finansavimo LMTA meninei veiklai, vykdytinai 2013 metais. Meno centras, kaip meno veiklą
koordinuojantis padalinys, bendradarbiaudamas su Muzikos, Teatro ir kino fakultetų katedromis, Projektų
vadybos skyriumi, Tarptautinių ryšių skyriumi, Valstybiniu Vilniaus mažuoju teatru, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Studentų atstovybe, LR Kultūros ministerijos Kultūros rėmimo fondui pateikė 16 paraiškų.
Iš jų finansavimas suteiktas 10 meno projektų, kurie bus vykdomi 2013 m.
2012 m. Meno centras taip pat teikė paraišką ir gavo finansavimą vykdyti JAV ambasados inicijuotą edukacinį projektą „Spring of American Culture: American Minimal Music“. Taip pat sėkmingai sudalyvauta
2012 m. LR Užsienio reikalų ministerijos skelbtame konkurse, skirtame Lietuvos pirmininkavimui Europos
Tarybai – Lietuvos kultūrą užsienyje reprezentuos LMTA pučiamųjų kvintetas (Strasbūro parlamente), prof.
Z. Ibelgaupto ir prof. R. Rikterės fortepijoninis duetas (Slovėnijoje), prof. S. Stonytė ir prof. J. Karnavičius
(Airijoje).
Akivaizdu, kad 2012 m. žymiai sustiprėjo LMTA įsitraukimas į projektinę meno veiklą. Tai ne tik stiprina
meno vadybos procesus, bet ir gerina LMTA finansų valdymo rodiklius. Būtina dar labiau aktyvinti skirtingų
Akademijos padalinių glaudų bendradarbiavimą siekiant sėkmingai dalyvauti projektinėje meno veikloje.

4.2. Meno renginiai visuomenei
Intensyvi pačios Akademijos organizuojama ir vykdoma meno sklaidos veikla sudaro prielaidas vertinti
mūsų aukštąją mokyklą ne tik kaip mokslo ir studijų, bet ir kaip meno instituciją. LMTA vykdoma meno
veikla leidžia glaudžiai susieti studijų procesą su praktika, užtikrinti tradicijų perimamumą bei meninės
veiklos plėtrą.
Akademija savo salėse rengia nemokamus viešus koncertus, spektaklius, filmų peržiūras ir kt. renginius
ir yra intensyviausiai meno renginius organizuojanti ir juos plačiajai visuomenei atverianti aukštoji mokyk
la (2012 m. įvykusių tokių renginių statistika pateikiama 3 priedo 39 ir 40 lentelėse).

21 pav. LMTA renginiai 2012 m.

46

4.2.1. Muzika LMTA koncertų salėse
Kiekvienais metais Akademijoje organizuojama apie 200 nemokamų koncertų miesto bendruomenei ir
sostinės svečiams. Keturiose LMTA salėse – Didžiojoje, Juozo Karoso, Vargonų (Gedimino pr. 42), II (Kongresų) rūmų Kamerinėje (Tilto g. 16) beveik kiekvieną vakarą skamba studentų, pedagogų bei įžymių užsienio menininkų atliekama muzika, vyksta atlikimo meno meistriškumo kursai, originalūs eksperimentiniai
projektai, tarptautiniai ir respublikiniai muzikos atlikėjų konkursai ir kt. Visuomenės susidomėjimo sulaukia žymių menininkų paminėjimo vakarai, koncertai, skirti svarbioms Valstybės šventėms. Svarbu pažymėti,
kad visi renginiai yra nemokami, tokiu būdu Akademija prisideda prie socialinės atskirties mažinimo ir
publikos ugdymo procesų.
2012 m. ypatingo visuomenės susidomėjimo sulaukė renginiai, skirti svarbioms sukaktims ir Valstybės
šventėms paminėti – Vasario 16-osios minėjimas, rengtas bendradarbiaujant su Vilniaus dailės akademija,
vakaras-koncertas J. Karnavičiaus 100-osioms gimimo
metinėms, V. Landsbergio jubiliejinis vakaras „Geresnės
muzikologijos troškimas“, B. Kutavičiaus 80-mečio vakaras-koncertas, koncertas M. Azizbekovos atminimui,
prancūzų pianisto Deniso Pascalio koncertas, L. Geniušo rečitalis. Taip pat reikšmingi buvo Europos kamerinės
muzikos akademijos (ECMA) sesijos renginiai, muzikos
atlikėjų konkursai, jubiliejiniai katedrų, LMTA kolektyvų
koncertai, aukšto lygio LMTA dėstytojų ir studentų pasirodymai Akademijos koncertų salėse.
Kita vertus, pastebėta, kad dėl objektyvių priežasčių
mažėjant studentų skaičiui, nuolat auga renginių skaičius LMTA koncertų salėse. Tai skatina susimąstyti, ar
22 pav. Koncertai LMTA salėse 2010–2012 m.
kiekybiniai rodikliai visada atitinka kokybinius? Pateikta
diagrama rodo, kaip auga LMTA koncertų salių užimtumas (22 pav.).
Vertinant šių rodiklių dinamiką, matyti, kad 2012 metais LMTA koncertų salėse įvyko 203 renginiai: daugiau nei 2011-aisiais (185 renginiai) ir 2010-aisiais (168 renginiai).
Gerokai išaugo renginių, organizuotų Juozo Karoso salėje, skaičius. Tai yra pozityvi ir tikslingai realizuojama tendencija siekiant populiarinti šią patrauklią erdvę, nukreipti dalį Akademijos koncertų, kuriuos
norima organizuoti Didžiojoje salėje, į kameriškesnę salę ir taip lengviau ją užpildyti koncertų klausytojų
auditorija. Būtina aktyviau formuoti ir stiprinti LMTA Didžiosios salės, kaip išskirtinės, aukščiausio lygio
meno renginius pristatančios salės, įvaizdį. Tai darytina mažinant renginių ir koncertų skaičių bei didinant
jų meninės kokybės kriterijus.
LMTA Kongresų rūmų Kamerinė salė yra aktyviai
naudojama studijų procese, tačiau nėra populiari,
geografiškai ir savo infrastruktūra patogi renginiams,
todėl šioje erdvėje vykstančių renginių skaičius nėra
tikslingai didinamas. Šios erdvės užimtumo rodiklis yra
beveik nekintantis.
Atlikus lyginamąją LMTA vykdytų meistriškumo
kursų ir konkursų 2010–2012 metų analizę, pastebėta,
kad žymiai išaugo meistriškumo kursų skaičius. 2010 m.
buvo surengta 13 meistriškumo kursų, 2011 m. – 22,
23 pav. Konkursai, meistriškumo kursai 2010–2012 m.
2012 m. – 42. Ši pozityvi tendencija siejama su aktyviu
TRS ir MF katedrų darbu organizuojant meistriškumo
kursus (23 pav.).
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4.2.2. Meno renginiai Vilniuje ir regionuose
Akademija bendradarbiauja ir su įvairiomis Lietuvos institucijomis – siūlo profesionalias muzikines programas, pritaiko jas naujoms erdvėms bei socialinių ir sveikatos įstaigų bendruomenėms. Studentų koncertų laukiama ir už Akademijos ribų – Lietuvos muzikos mokyklose, universitetuose, muziejuose, bažnyčiose
(24 pav.).
Akademija ir jos dėstytojai organizuoja ir/ar dalyvauja meno renginiuose ne tik Vilniuje ir Kaune, bet
ir Lietuvos regionuose (2012 m. įvykusių renginių
statistika pateikiama 3 priedo 39 ir 40 lentelėse).
2012 m. kitose Vilniaus ir Lietuvos erdvėse įvyko
203 renginiai, kuriuose dalyvavo LMTA dėstytojai ir
studentai: Vilniuje – 135, Kaune – 8, Klaipėdoje – 2,
Lietuvos regionuose – 58. Pažymėtina, kad LMTA
dėstytojai ir studentai lankėsi socialinės rūpybos 24 pav. LMTA renginiai kituose Lietuvos miestuose ir
ir globos įstaigose, kuriose surengta 17 koncertų. regionuose (ne Vilniuje)
Taip pat aktyviai koncertuota Lietuvos muzikos mokyklose ir konservatorijose – 15 koncertų. Šios dvi meninės veiklos kryptys yra skatintinos, nes rodo Akademijos socialinį aktyvumą bei kryptingą darbą su galimais būsimais studentais.
LMTA studentų ir dėstytojų atliekama muzika skambėjo ir Vilniaus miesto koncertinėse erdvėse, muziejuose ir bažnyčiose. Reikšmingesni renginiai visuomenei, kuriuose dalyvavo LMTA dėstytojai ir studentai –
Tarptautinis Juozo Naujalio vargonininkų konkursas, koncertų ciklas „Religinė choro ir vargonų muzika“,
skirtas Vargonų klasės atkūrimo LMTA 50-mečiui, koncertų ciklas „Lietuvos jaunieji talentai“, prof. V. Noreikos ir jo studentų klasės koncertas Vilniaus rotušėje, LMTA simfoninio orkestro pasirodymas koncerte
LDK Valdovų rūmuose, Roko Valuntonio ir Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro koncertas Lietuvos
nacionalinėje filharmonijoje, fortepijoninės muzikos koncertas „Juodais Baltais“ Lukiškių aikštėje ir kt.
Kaip ir kiekvienais metais, 2012 m. LMTA studentai ir pedagogai dalyvavo tradiciniuose koncertuose
M. K. Čiurlionio, S. Vainiūno namuose, Rašytojų klube, edukacinių koncertų cikle „Alma Mater musicalis“
bei kituose įvairių organizacijų inicijuotuose renginiuose.
4.2.3. Teatras ir kinas
2012 metais Kino ir TV katedros studentų ir dėstytojų, visų pirma G. Beinoriūtės, iniciatyva veiklą tęsė
2010 m. įkurtas „Šoblės kino klubas“. Kiekvieną pirmadienį rengiamos lietuvių ir užsienio kūrėjų filmų
peržiūros, diskusijos, susitikimai su autoriais. Klubas pavadintas Šoblės vardu – Kino ir televizijos katedros
įkūrėjo ir vieno iš iškiliausių lietuvių dokumentinio kino kūrėjų Henriko Šablevičiaus (1930–2004) garbei.
2012 m. įvyko II „Šoblės kino festivalis“. Tai reikšminga iniciatyva, klubo renginiai yra populiarūs ir tarp kino
meno profesionalų, ir tarp kino menu besidominčių žiūrovų.
2012 m. LMTA Vaidybos ir režisūros katedroje pastatyta 11 diplominių spektaklių. Itin didelio pripažinimo ir Lietuvoje, ir užsienio aukštųjų meno mokyklų tarptautiniuose festivaliuose sulaukė Vaidybos bakalaurų kurso spektaklis „Broliai Karamazovai“ (kurso vadovė ir režisierė S. Krivickienė). Lyginant 2010–2012 m.
rodiklius pastebima diplominių spektaklių skaičiaus mažėjimo tendencija: 2010 m. – 17 diplominių spektaklių, 2011 m. – 15, 2012 m. – 11.
Svarbiu 2012 metų įvykiu tapo S. Krivickienės vadovaujamo kurso aktorių pakvietimas dalyvauti E. Nekrošiaus spektaklyje „Dieviškoji komedija“, kuris buvo rodytas prestižinėse Lietuvos, Rusijos, Italijos teatrų
salėse. Vieną pagrindinių spektaklio vaidmenų (Beatričė) sukūrė LMTA studentė Ieva Triškauskaitė.
Mokomojo teatro duomenimis, 2012 m. Akademijos ir kitose Lietuvos teatrų erdvėse iš viso suvaidinti
39 spektakliai. Tačiau ši informacija neatitinka meno veiklos analizės rodiklių, nes nebuvo teikiami TKF renginių faktiniai duomenys. 3 priedo 8 lentelė rodo, kad į bendrą 2012 m. Akademijos meno renginių suvestinę buvo įtraukti tik 8 spektakliai, sukurti LMTA ir vaidinti Mokomajame teatre bei kitose erdvėse. Tenka
konstatuoti, kad TKF meno veikla vis dar nėra bendros LMTA vykdomų meno projektų sistemos dalis.

48

Išvados
Studentų ir dėstytojų meninė veikla yra vieša, reprezentuojanti LMTA veiklą. Studentų meistriškumas
yra pripažįstamas, dėstytojų kūrybinis darbas vertinamas Lietuvoje ir užsienyje. Meninės veiklos laimėjimai stiprina Akademiją kaip įtakingą aukštojo mokslo ir kultūros procesų dalyvę. Tai suteikia galimybių aktyviai dalyvauti Lietuvos kultūriniame gyvenime viešinant Akademijos meno veiklą ir reklamuojant studijas,
plėtoti projektinę meno veiklą siekiant meno veiklos sklaidos.
Problemos
• Akademijos koncertinė veikla vykdoma pagal 2004 m. priimtą „LMTA koncertinės veiklos reglamentą“,
kuris neaprėpia visų Akademijoje vykdomų meno veiklos sričių bei įvykusių pokyčių aukštojo mokslo ir
kultūros politikos srityse;
• teatro, kino ir šokio meno renginių apimtis ir sklaida ryškiai atsilieka nuo muzikos renginių viešinimo
rezultatų, trūksta duomenų jų kaupimui, sisteminimui ir analizei.
Priemonės
• parengti naują „LMTA meno veiklos reglamentą“, kuris nustatytų naujus meninės veiklos kriterijus, skatinančius kiekybinių ir kokybinių meninės veiklos rodiklių tvarią dermę;
• nustatyti informacijos apie LMTA sukurtus TKF studentų ir dėstytojų spektaklius kaupimo ir viešinimo
tvarką, įtraukiant juos į bendrą Akademijos renginių repertuarą;
• sukurti ir įgyvendinti Mokomojo teatro veiklos planą.
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5. AKADEMIJOS PERSONALAS
5.1. Akademijos personalo sudėtis
LMTA personalą sudaro akademinis personalas (dėstytojai, meno ir mokslo darbuotojai, profesoriai
emeritai), administracijos, ūkio ir kiti darbuotojai. Žmonių išteklių poreikį formuoja padaliniai, o procesus
koordinuoja Personalo skyrius.
2012 m.11 Akademijoje dirbantys darbuotojai užėmė 411,1 etato (žr. 25 ir 26 pav.).
Pagal LMTA personalo užimamų etatų kitimo
statistinius duomenis 2012 m. matomas žymus
etatų sumažėjimas (16 proc.). Tai susiję su LMTA
išteklių optimizavimo procesų pradžia – buvo
įvykdyta infrastruktūros reforma, po kurios ūkines paslaugas teikia viešąjį konkursą laimėjusios
įmonės. Ūkio sektoriuje darbuotojų užimamų
etatų skaičius sumažėjo 81 proc. Kituose LMTA 25 pav. LMTA personalo sudėtis (2012 12 31)
personalo sektoriuose etatų skaičius taip pat mažėjo: dėstytojų (0,6 proc.), mokymo pagalbinio
personalo (2,5 proc.), administracijos personalo
(9 proc.). Pradėjus Muzikologijos instituto reorganizaciją, 2012 m. sumažėjo mokslo darbuotojų
(3,5 etato), tačiau naujai įkurtame Mokslo centre
suaktyvinus mokslo projektinę veiklą planuojamas etatų skaičiaus padidėjimas.
LMTA darbuotojų skaičius ir užimami etatai 26 pav. LMTA personalo sudėties kaita (2011–2012 m.)
pateikiami 4 priedo 46 ir 47 lentelėse.

5.2. Akademinis personalas
Akademijoje dirbantys pedagogai yra iškiliausi
Lietuvos muzikos, teatro, kino ir šokio menų kūrėjai, atlikėjai ir tyrėjai. 2012 m. aukščiausios kvalifikacijos dėstytojai (mokslo daktarai, habilituoti
daktarai ir pripažinti menininkai) sudarė 61,94
proc.12 LMTA akademinio personalo užimamų
etatų. Akademinio personalo skaičius yra tiesiogiai susijęs su vykdomų studijų programų ir studentų skaičiumi, kuris kiekvienais metais svyruoja, nes ne į visas studijų programas kiekvienais
metais vykdomas priėmimas (žr. 27 ir 28 pav.).
Daliai dėstytojų, ypač menininkų, Akademija
nėra pagrindinė darbovietė (31,85 proc.), nes jie
dirba su profesine kūrybine veikla tiesiogiai susijusį darbą profesionaliuose meno kolektyvuose,
kultūros įstaigose ir organizacijose (orkestruose,
teatruose ir pan.). Tai vertintina kaip LMTA aka11
12
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2012 m. gruodžio 31 d. duomenimis.
MOSTA keliamas reikalavimas – ne mažiau kaip 50 proc.

27 pav. LMTA dėstytojų einamos pareigos
(pagal etatus, 2011–2012 m.)

28 pav. 2012 m. LMTA dėstytojų santykis (proc.) pagal užimamas
pareigas (etatais)

deminio personalo stiprybė, nes LMTA pedagogai
yra glaudžiai susiję su savo profesine praktika.
Svarbus rodiklis LMTA žmonių išteklių stebėsenoje – pedagogų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes.
Tai ypač aktualu stebint aukščiausios kvalifikacijos
pedagogų skaičiaus statistiką (žr. 29 ir 30 pav.).
Tai svarbu siekiant sklandžios kartų kaitos, kolektyvo nuolatinio atsinaujinimo papildant jį jaunais perspektyviais menininkais ir tyrėjais. Taip siekiama užtikrinti tvarią Akademijos žmonių išteklių
plėtrą.

29 pav. LMTA pedagoginio personalo dinamika
pagal amžiaus grupes (2011–2012 m.)

5.3. Kvalifikacijos tobulinimas
LMTA dėstytojai nuolatos tobulina kvalifikaciją,
jų pasiekimai vertinami atestacijose arba konkursuose pareigoms užimti. Duomenis apie dėstytojų
kvalifikacijos tobulinimą kaupia ir analizuoja katedros ir Personalo skyrius. Kvalifikacija tobulinama
Lietuvos ir užsienio lektorių vedamuose kursuose, 30 pav. LMTA aukščiausios kvalifikacijos specialistų
paskaitose, meistriškumo kursuose, stažuotėse pasiskirstymo pagal amžiaus grupes statistika 2012 m. (proc.)
Lietuvoje ir užsienyje.
Administracijos ir kitų padalinių darbuotojai taip
pat nuolatos dalyvauja mokymuose. Tokia galimybė ypač sustiprėjo 2012 m. Akademijai pradėjus vykdyti
projektą „LMTA vidinės studijų kokybės vadybos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“, tarp kurio veiklų yra
ir LMTA personalo mokymų organizavimas.
Akademijos personalo kvalifikacijos tobulinimo rodikliai paskutiniais metais nuolatos auga: 2012 metais
išaugo 39 procentais. Tokio ryškaus kilimo per pastaruosius 3 metus priežastis – suaktyvėjusi LMTA personalo kvalifikacijos tobulinimo duomenų stebėsena bei padidėjęs Akademijos organizuojamų profesines
kompetencijas tobulinančių renginių kiekis.
Išvados
LMTA personalas yra aukštos profesinės kvalifikacijos. Didžiąją LMTA darbuotojų dalį sudaro pedagogai
(55 proc.), iš jų 61,94 proc. yra aukščiausios kvalifikacijos specialistai (profesoriai, docentai, mokslo daktarai). Akademijoje vykdoma personalo kvalifikacijos stebėsena bei sudaromos sąlygos profesinei kvalifikacijai tobulinti.
Problemos
• nesuformuota LMTA elektroninė duomenų apskaitos sistema kelia sunkumų sklandžiam bei efektyviam
žmonių išteklių procesų valdymui ir stebėsenai;
• nesuformuota bendra pedagogų kvalifikacijos tobulinimo veiklų koordinavimo sistema, todėl sunku
vesti jų apskaitą bei operatyviau reaguoti į iškilusius poreikius.
Priemonės
• sukurti ir pradėti įgyvendinti LMTA žmonių išteklių valdymo strategiją;
• įdiegti LMTA elektroninę duomenų apskaitos sistemą;
• išplėsti Akademijos personalo rodiklių kaitos stebėseną;
• suformuoti personalo kvalifikacijos tobulinimo priemonių planą ir pradėti jį įgyvendinti.
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6. PROJEKTINĖ VEIKLA
Projektinė veikla LMTA pradėta vykdyti 2006 m. Ji buvo vykdoma atskiruose padaliniuose, jų kiekis ir apimtys buvo nedideli. 2010 m. įkūrus Projektų vadybos skyrių, veiklos intensyvumas pradėjo sparčiai augti.
Nuo 2006 m. projektų skaičius išaugo daugiau kaip du kartus, o jų apimtys – 15 kartų (žr. 31 ir 32 pav.).

31 pav. 2006–2012 m. LMTA vykdytų projektų skaičius

32 pav. 2006–2012 m. LMTA vykdytų projektų vertė

6.1. LMTA projektinė veikla 2012 m.
2011 m. buvo intensyviai skelbiami kvietimai ES struktūrinių fondų ERPF ir ESF paramai gauti. Todėl
iki 2012 m. pradžios daugiausia dėmesio buvo skiriama paraiškų ir galimybių studijų rengimui. 2011 m.
pabaigoje pasirašytos dvi sutartys ES struktūrinių fondų paramai gauti: projektui „LMTA infrastruktūros,
skirtos studijoms, modernizavimas“ ir projektui „LMTA vidinės studijų kokybės vadybos sistemos kūrimas
ir įgyvendinimas“. Šių dviejų projektų bendra paramos suma siekia 11,7 mln. Lt ir sudaro 75 proc. LMTA
vykdomų projektų apimties vertine išraiška.
Paraiškų ES struktūrinių fondų paramai gauti rengimo veikla 2012 m. buvo mažiau intensyvi, kadangi
baigėsi 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų paramos finansavimo periodas, kvietimų teikti paraiškas kiekis sumažėjo. Projektų vadybos skyrius per 2012 m. ES struktūrinių fondų paramai gauti parengė 1 paraišką
„Jungtinės baltų muzikos terapijos magistrantūros studijų programos rengimas ir įgyvendinimas“.
Nuo 2012 m. Projektų vadybos skyrius peržiūrėjo, įvertino, koregavo, parengė teikimui arba teikė atsakingoms institucijoms visas LMTA rengiamas paraiškas paramai gauti. Ši veikla užtikrino aukštą LMTA
rengiamų ir teikiamų paramos fondams paraiškų kokybę.
2012 m. buvo įvertintos ir pateiktos 25 paraiškos Kultūros ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos bei kitų fondų skiriamam finansavimui gauti. Iš jų 15 paraiškų įvertintos teigiamai. LMTA buvo skirta
196 tūkst. Lt projektinių veiklų finansavimui, 5 paraiškos laukia paramą teikiančių fondų įvertinimo. Palyginti su 2011 m., 2012 m. paraiškų kiekis išaugo beveik du kartus – nuo 14 iki 26.

6.2. LMTA įgyvendinamų projektų valdymas
2012 m. Akademijoje buvo vykdomi 25 projektai, kurių bendra vertė – 15,763 tūkst. Lt. Didžiausius ir
sudėtingiausius LMTA projektus valdo Projektų vadybos skyrius. Smulkesnius projektus, kurie neviršija
0,3 mln. Lt vertės, valdo juos inicijavę LMTA padaliniai. Projektų vadybos skyriaus darbuotojai teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas smulkesnių projektų valdymo klausimais, padeda administruoti, parengia
ataskaitas, kaupia projektų vykdymo duomenis (žr. 33 pav.).
Diagramoje pateikti stambiausi 2012 m. LMTA vykdyti projektai, kurių bendra vertė lygi 14,6 mln. Lt.
Projektus „LMTA infrastruktūros, skirtos studijoms, modernizavimas“ (vertė 9,3 mln. Lt) ir „LMTA vidinės
studijų kokybės vadybos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ (vertė 2,3 mln. Lt) vykdė Projektų vadybos
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skyrius. Projektą „Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų studijų
ir mokslo tyrimams bei meninei
praktikai skirtos technologinės ir
informacinės infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas“ (vertė 2,2
mln. Lt) vykdė Muzikos inovacijų
studijų centras.
3 reikšmingus finansiniu indėliu
projektus, kurių vertė apie 0,32 mln.
Lt, vykdė Tarptautinių ryšių skyrius.
Tai sudaro apie 30 proc. bendros
LMTA vykdomų projektų vertės.

33 pav. 2012 m. LMTA vykdyti projektai

Išvados
Palyginti su 2011 m. projektų valdymo periodu, kuriame dominavo smulkūs projektai, 2012 m. Akademijoje vykdomų projektų apimtys nuo 2010 m. sparčiai auga. Per vienerius metus vykdomų projektų
skaičius išaugo 1,5 karto, jų finansavimas 2012 m. siekia 15,763 mln. Lt. Projektus inicijuoja ir vykdo Akademijos Projektų vadybos skyrius, TRS, MEC, MOC, akademiniai padaliniai.
2011–2012 m. Projektų vadybos skyriuje buvo parengta 40 paraiškų, iš jų 30 paraiškų (75 proc.) buvo
finansuotos. 2012 m. Projektų vadybos skyrius pradėjo vykdyti naują veiklą – teikė konsultacijas ir metodinę pagalbą paraiškas rengiantiems padaliniams – MEC, MUMS, MISC, Mokomosios kino ir TV studijos,
TRS, Etnomuzikologijos skyriaus darbuotojams, MF bei TKF katedrų vedėjams. LMTA padalinių rengiamos
paraiškos buvo vertinamos, koreguojamos, parengiamos teikimui ir, esant poreikiui, teikiamos paramos
fondams.
2012 m. Projektų vadybos skyriaus konsultavimo, susijusio su ES struktūrinių fondų bei kitų fondų teikiamos paramos finansavimo galimybėmis, efektyvumą galima įvertinti LMTA teiktų paraiškų skaičiumi.
Net 85 proc. išaugo LMTA teikiamų paraiškų įvairių fondų finansinei paramai gauti skaičius: 2011 m. teikta
14 paraiškų, 2012 m. – 26 paraiškos.
Problemos
• ryškiai didėjantis darbo krūvis Projektų vadybos ir Viešųjų pirkimų skyriuose. Vykdomų LMTA projektų
skaičius 2012 m. padidėjo du kartus. Tokiomis sąlygomis ilgėja projektų rengimo laikas, sudėtinga užtikrinti darbo kokybę;
• stambiausiųjų LMTA projektų įgyvendinimas vyko per lėtai, jų įgyvendinimas vėlavo. Buvo įsisavinta
mažiau nei 5 proc. lėšų. Pagrindinės susidariusios situacijos priežastys – projektų sudėtingumas. LMTA
pirmą kartą savarankiškai vykdo didelės apimties projektus be partnerių. Darbus stabdo komplikuotos
viešųjų pirkimų procedūros (turto pirkimui reikia tarptautinių viešųjų pirkimų konkursų), ekspertai –
komisijos nariai neturi patirties rengiant technines užduotis viešiesiems pirkimams, personalo kaita
(Infrastruktūros direktoriaus pareigose dirbantys asmenys 2012 m. keitėsi 4 kartus, Projektų vadybos
skyriaus vedėjo pareigose – 2 kartus).
Priemonės
• kreiptis į paramą teikiančias institucijas (CPVA, ESF, ŠMM) dėl Projektų terminų pratęsimo, siekiant pilnai įsisavinti ES struktūrinių fondų paramos lėšas;
• didžiųjų projektų vykdymui skirti aukščiausius prioritetus kitų darbų atžvilgiu. Tikėtina, kad sumažės
kitų LMTA padalinių konsultavimo apimtys ir pagerės teikiamų paraiškų kokybė;
• priimti papildomą aukštos kvalifikacijos darbuotoją, išmanantį projektų valdymo procesus;
• užtikrinti grįžtamąjį ryšį iš LMTA padalinių, susijusių su informacijos teikimu Projektų vadybos skyriui;
• užtikrinti aiškų biudžetą padalinio veiklų vykdymui (galimybių studijų papildomam rengimui ir t. t.).
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7. FINANSINĖ ŪKINĖ VEIKLA
7.1. Infrastruktūros valdymo reforma
Akademija patikėjimo teise valdo 5 pastatus Vilniuje: Gedimino pr. 42 (4 300,9 m2), Gedimino pr. 39
(1 412,51 m2), Tilto g. 16 (5 131,09 m2), T. Kosciuškos g. 10 (5 386,96 m2), T. Kosciuškos g. 12 (1 285,17 m2),
Giedraičių g. 57 (studentų bendrabutis, 2 356,77 m2). Pastatų ūkį valdo, kokybiškas sąlygas Akademijos
veiklai užtikrina Infrastruktūros direkcija, atliekanti pastatų ir statinių techninę priežiūrą, atstovaujanti Akademijai vykdant statybų, rekonstrukcijos ir remonto darbus, dalyvaujanti rengiant ir vykdant projektus.
2012 metais pagal 2011-11-29 Tarybos posėdyje patvirtintą naują LMTA struktūrą buvo įvykdyta infra
struktūros valdymo ir aptarnavimo reforma, kuri leido optimizuoti infrastruktūros valdymą, sumažinti darbuotojų skaičių. 2012-01-01 duomenimis, iš LMTA patvirtintų 471 etato ūkio ir aptarnaujantis personalas
užėmė 78 etatus, arba 17 proc. visų pareigybių. Vykdant reformą, ūkio ir aptarnaujančio personalo sumažėjo 68,5 etato. Atsisakyta valytojų, sargų, rūbininkų, stalių ir kitų ūkį aptarnaujančių specialistų pareigybių ir pamažu pereinama prie patalpų ir teritorijų valymo, apsaugos ir ūkio valdymo paslaugų pirkimo.
2013-01-01 duomenimis, infrastruktūros valdymo ir aptarnavimo tarnybose dirbo 14 darbuotojų.

7.2. Projektų įgyvendinimas
2012 m. baigtas vykdyti projektas „Lietuvos muzikos ir teatro akademijos arkinių ir kitų didelio formato
langų keitimas Gedimino pr. 42“. Šio projekto metu buvo pakeista 414,13 m2 medinių langų. Tai suteikė
galimybę taupyti energijos išteklius ir gerinti patalpų eksploatavimo kokybę.
2012 m., įgyvendinant projektą „LMTA infrastruktūros, skirtos studijoms, modernizavimas“, buvo vykdomi kultūros paskirties statinio Vilniuje (Vilniaus g. 6/Tilto g. 16) paprastojo remonto projektavimo darbai. Lygiagrečiai vykdomas projektas „Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų studijų ir mokslo tyrimams
bei meninei praktikai skirtos technologinės ir informacinės infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas“.

7.3. Disponuojamo materialiojo turto naudojimas ir atnaujinimas
2012 m. ilgalaikio turto einamojo remonto darbų atlikta už 362 tūkst. Lt. Patalpų remontui buvo naudojamos biudžeto (246,25 tūkst. Lt) ir nuosavos lėšos (115,75 tūkst. Lt). Suremontuota 18 patalpų.
Tarp svarbiausių 2012 m. ilgalaikio materialiojo turto remonto darbų paminėtini: V rūmuose (Kosciuš
kos g. 12) atlikti remonto darbai pritaikant pirmo aukšto dalies patalpas vaidybos studijoms („Teatro cechas“) už 319,5 tūkst. Lt. Tai sudaro 88 proc. 2012 m. Akademijos patalpų remontui panaudotų lėšų. I rūmuose (Gedimino pr. 42) suremontuoti Tarptautinių ryšių skyriaus kabinetai ir įsigyti baldai už 11 tūkst. Lt,
įrengta rūmų apsaugos signalizacija už 14 tūkst. Lt. Studentų bendrabutyje atlikta remonto darbų už
17,5 tūkst. Lt.
Smulkius remonto darbus atliko ir LMTA infrastruktūros darbuotojai. Statybinėms ir kitoms medžiagoms, reikalingoms šiems darbams atlikti, išleista 22 tūkst. Lt.

7.4. Eksploatacija
LMTA komunalinių paslaugų išlaidos 2012 m. sudarė 1 124 tūkst. Lt. Palyginti su 2010–2011 m., šios
išlaidos dėl padidėjusių mokesčių išaugo 8,6 proc. Transporto išlaidos išliko panašios kaip 2012 m. Jos sudarė 40,6 tūkst. Lt, šiukšlių išvežimo paslaugoms išleista 20,4 tūkst. Lt, valymo paslaugoms – 254,8 tūkst. Lt,
ryšių paslaugų išlaidos 2012 m. padidėjo 2,6 proc. ir sudarė 66,8 tūkst. Lt.
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Išvados
2012 m. buvo įvykdyta infrastruktūros valdymo reforma, optimizavusi žmonių ir finansinius išteklius.
Planuojama, kad ši pertvarka suteiks galimybę sutaupyti apie 150 tūkst. Lt per metus.
2012 m. sėkmingai pabaigtas projektas „Lietuvos muzikos ir teatro akademijos arkinių ir kitų didelio
formato langų keitimas Gedimino pr. 42“, tęsiamas projektas „LMTA infrastruktūros, skirtos studijoms, modernizavimas“.
2013 m. planuojama vykdyti projektuose „LMTA infrastruktūros, skirtos studijoms, modernizavimas“ ir
„Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų studijų ir mokslo tyrimams bei meninei praktikai skirtos technologinės ir informacinės infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas“ numatytus darbus – suremontuoti II rūmų
dekanatą (Tilto g. 16), IV rūmų dekanatą (Kosciuškos g. 10), atlikti kitus Akademijos ūkiui būtinus darbus,
tausojančius gamtą, taupančius energiją ir finansinius išteklius, gerinančius studijų kokybę, administracijos
darbo sąlygas ir valdymo efektyvumą.
Problemos
• vykdant ūkio reformą buvo susidurta su nepakankama nupirktų paslaugų, įgytų viešųjų pirkimų būdu,
kokybe. Paskelbtas konkursas LMTA auditorijų Kongresų rūmuose (Tilto g. 16) rangos darbams, bet konkursas yra atidėtas. Projektas vėluoja dėl užtrukusių projektavimo darbų;
• 2012 m. sausio 31 d. pagal nepriklausomų ekspertų išvadas LMTA patikėjimo teise priklausantis III rūmų
pastatas (Gedimino pr. 39) yra pripažintas avarinės būklės;
• reikalingos lėšos studentų bendrabučio renovacijai;
• vykdant ūkio valdymo pokyčius, pastebėti informacijos viešinimo ir veiksmų koordinavimo trūkumai,
kurie trikdo sklandų darbo ritmą.
Priemonės
• sukurti vidaus tvarkos taisykles;
• sustiprinti teikiamų paslaugų, įgytų viešųjų pirkimų būdu, kokybės priežiūrą;
• ieškoti galimybių išsikraustyti iš avarinės būklės pastato (Gedimino pr. 39) ir užtikrinti studijų sąlygų saugumą;
• ieškoti galimybių pritraukti papildomų lėšų ūkinei LMTA veiklai gerinti;
• sukurti ir įgyvendinti efektyvų vykdomos veiklos viešinimo ir komunikacijos tarp padalinių priemonių planą.

7.5. Biudžeto sandara
Akademijos biudžetą sudaro valstybės biudžeto asignavimai pagrindinei veiklai vykdyti, tikslinės valstybės lėšos projektams ir veikloms, ES struktūrinių ir kitų fondų lėšos, nuosavos lėšos ir gauta parama
(34 pav.).
LMTA biudžetas

Valstybės
biudžeto
asignavimai
(83,2%)

Tikslinis
finansavimas iš
kitų valstybės
institucijų
(3,0%)

ES
struktūrinių
ir kitų fondų
lėšos
(4,1%)

LMTA
nuosavos
lėšos
(7,2%)

Gauta
parama
(2,5%)

34 pav. LMTA biudžeto struktūra

2012 m. Akademijos pajamos ir kitos įplaukos kartu su parama materialinėmis vertybėmis, įvertintomis
litais, sudarė 21 098,0 tūkst. Lt (žr. 6 priedo 56 lentelę). Tai 775,6 tūkst. Lt, arba 3,5 proc. daugiau negu
2011 metais.
2012 m. valstybės biudžeto asignavimai, palyginti su 2011 m., padidėjo 4,7 proc. (žr. 35 pav.). Šį pokytį
lėmė išaugę asignavimai studijoms bei doktorantų stipendijoms ir padidėjęs studentų skaičius valstybės
finansuojamose studijų vietose.
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Akademija 2012 m. gruodžio 31 d. disponavo
44 902,4 Lt vertės ilgalaikiu turtu: pastatų vertė –
42 355,5 tūkst. Lt, kito materialiojo ir nematerialiojo
ilgalaikio turto vertė – 2 547,4 tūkst. Lt. 2012 metais
įsigyto ilgalaikio turto vertė – 612,4 tūkst. Lt, o pripažinto netinkamu naudoti ir nurašyto ilgalaikio turto
vertė – 20,4 tūkst. Lt (žr. 6 priedo 57 lentelę).

7.6. Finansinių išteklių valdymas
2012 m. pradžioje LMTA turėjo 1 118,6 tūkst. Lt
lėšų likutį. 2012 m. išlaidos sudarė 20 955,6 tūkst. Lt.
Lėšų likutis metų pabaigoje buvo 1 261 tūkst. Lt. Akademijos biudžeto išlaidų struktūrą pagal veiklos sritis
žr. 36 pav. (6 priedo 58 lentelė).
Akademijos 2012 metų viso biudžeto išlaidų struktūra pagal išlaidų straipsnius buvo tokia:
• darbo užmokesčiui, Sodros įmokoms bei socialinei
paramai – 15 855,3 tūkst. Lt (75,7 proc.);
• kitoms išlaidoms (patalpų eksploatacijai, prekėms ir
paslaugoms) – 4 175,0 tūkst. Lt (19,5 proc.);
• stipendijoms ir studentų rėmimui – 561,4 tūkst. Lt
(3,0 proc.);
• investicijoms – 381,9 tūkst. Lt (1,8 proc.).

35 pav. Valstybės biudžeto asignavimų
2011–2012 m. dinamika

36 pav. 2012 m. LMTA biudžeto išlaidų struktūra
pagal veiklos sritis

7.7. Valstybės biudžeto asignavimų išlaidos
Valstybės biudžeto asignavimai 2012 m. buvo skirti ir panaudoti dviejų programų vykdymui: Programai
01.01. „Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas“ – 16 808,4 tūkst. Lt, Programai 01.02. „Studentų
rėmimas“– 477,4 tūkst. Lt. Didžiąją Akademijai skirtų
valstybės biudžeto asignavimų išlaidų dalį (84,9 proc.)
sudarė lėšos, skirtos darbuotojų darbo užmokesčiui,
socialinei paramai ir įmokoms į socialinio draudimo
bei garantinį fondus. Stipendijų išlaidos sudarė 2,8
proc., kitos išlaidos – 12,3 proc. (žr. 37 pav., 6 priedo
59 lentelę). Kitos išlaidos buvo skirtos patalpų eksploa
37 pav. Valstybės biudžeto asignavimų išlaidų
tacinėms išlaidoms padengti, su studijų organizavimu dinamika 2011–2012 m.
susijusioms prekėms ir paslaugoms apmokėti.
2012 m. įvykdyta ūkio ir administravimo reforma ir
išmokėtos išeitinės kompensacijos sudarė 2,3 proc. bendros biudžeto lėšų darbo užmokesčio, socialinės
paramos ir socialinio draudimo įmokų sumos. Dėl šios reformos planuojama sutaupyti apie 1 proc. visų
LMTA biudžeto lėšų.
2012 metams skirtų biudžeto asignavimų išlaidų pasiskirstymas pagal struktūrinius padalinius buvo
toks: Muzikos fakultetui – 53 proc., Teatro ir kino fakultetui – 21 proc., mokslo meno ir studijų organizavimo bei aptarnavimo padaliniams – 10 proc., administravimui, ūkiui ir bendrabučiui išlaikyti – 16 proc. lėšų
(žr. 6 priedo 60 lentelę).
Valstybės biudžeto asignavimai, be stipendijų, tenkantys vienam valstybės finansuojamoje vietoje studijuojančiam studentui, 2012 m. buvo 20,8 tūkst. Lt ir, palyginti su 2011 m., padidėjo 3,8 proc.
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7.8. LMTA nuosavų lėšų naudojimas
2012 m. Akademija gavo 1 497,6 tūkst. Lt pajamų, turėjo 2011 m. specialiosios programos lėšų likutį 315,1 tūkst. Lt (žr. 6 priedo 61 lentelę). Nuosavų lėšų išlaidos 2012 m. sudarė 1 766,5 tūkst. Lt.
50,8 proc. šių lėšų panaudota dėstytojų ir kitų darbuotojų, dirbančių su studentais, studijuojančiais savo
lėšomis, darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms apmokėti. Ilgalaikio turto įsigijimui skirta
11,6 proc., investicijoms į asocijuotus subjektus ir jų išlaikymo sąnaudoms (Audiovizualinių menų inkubatoriui) – 4,8 proc., patalpų einamajam remontui – 8,3 proc., dalies komunalinių išlaidų padengimui – 11,3 proc.,
trumpalaikio turto įsigijimui – 3,2 proc., vykdomų projektų kofinansavimui – 1,5 proc., komandiruotėms –
1,0 proc., kitoms su studijų bei mokslo ir meno veikla susijusioms paslaugoms apmokėti – 7,5 proc.

7.9. Tikslinio finansavimo, ES struktūrinių ir kitų fondų lėšų bei gautos paramos naudojimas
2012 m. tiksliniams projektams vykdyti iš valstybės institucijų, ES struktūrinių ir kitų užsienio šalių fondų
bei rėmėjų gauta 1 691,7 tūkst. Lt. Lėšų likutis metų pradžioje buvo 807,2 tūkst. Lt. Akademijos rėmėjų
parama materialinėmis vertybėmis, įvertintomis litais, sudarė 284,7 tūkst. Lt.
Tikslinio finansavimo išlaidos 2012 m. buvo 1 903,3 tūkst. Lt. Valstybės institucijų tikslinių lėšų išlaidos mokslui, meno projektams bei studentų ir dėstytojų mobilumo programoms įgyvendinti sudarė 410,5
tūkst. Lt (21,6 proc.), ES struktūrinių fondų lėšos projektų įgyvendinimui – 993,4 tūkst. Lt (52,2 proc.), kitų
tarptautinių fondų lėšos – 331,0 tūkst. Lt (17,4 proc.), kitų rėmėjų lėšos – 168,4 tūkst. Lt (8,8 proc.). Iš jų
2% fizinių asmenų paramos lėšos (4,9 tūkst. Lt) panaudotos studentų rėmimui (žr. 6 priedo 62 lentelę).
Didžiausią tikslinio finansavimo išlaidų dalį sudarė lėšos studentų ir dėstytojų mobilumo programoms
bei kitiems studijų projektams – 55,3 proc. Išlaidos projekto „Vasaros Media studija“ vykdymui ir studentų
diplominiams darbams – 26,7 proc., mokslo ir meno projektams – 9,5 proc., investicijoms – 4,7 proc., studentų rėmimui ir stipendijoms – 3,8 proc.

7.10. Išteklių naudojimo efektyvumas ir skaidrumas
Visos LMTA lėšos, skirtos prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti, išleidžiamos taikant LR Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas. 2012 m. Akademijos prekių, paslaugų ir darbų visų sudarytų pirkimo sutarčių vertė
sudarė 3 860 tūkst. Lt, iš jų prekių vertė – 1 580 tūkst. Lt, paslaugų – 1 980 tūkst. Lt, darbų – 300 tūkst. Lt.
Taikant mažos vertės pirkimo būdą, sudaryta sutarčių už 760 tūkst. Lt, supaprastinto atviro konkurso būdu – 2 830 tūkst. Lt, supaprastinto pirkimo
apklausos būdu – 1 000 tūkst. Lt, atviro konkurso
būdu – 100 tūkst. Lt ir neskelbiamų derybų būdu –
70 tūkst. Lt. 2012 m. įvykdytų viešųjų pirkimų konkursų skaičius, lyginant su 2011 m., išaugo 2,7 karto (žr. 38 pav.). Tai susiję su LMTA įgyvendinamų
infrastruktūrinių ir kitų projektų, finansuojamų
ES struktūrinių fondų lėšomis, pirkimais. 2012 m.
dauguma viešųjų pirkimų vykdyta Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis,
atvirų, skelbiamų konkursų būdu, taip užtikrinant
pagrindinių viešųjų pirkimų principų – lygiateisiš38 pav. 2011–2012 m. įvykdytų viešųjų pirkimų dinamika
kumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo,
proporcingumo ir skaidrumo – įgyvendinimą.
Visos 2012 m. skirtos lėšos panaudotos Akademijos strateginio tikslo – rengti šalies reikmes atitinkančius aukščiausios kvalifikacijos meno ir menotyros specialistus lygiuojantis į Europos aukštojo mokslo erd
vės kriterijus – įgyvendinimui. Strateginiame 2012–2014 m. plane numatyti efekto vertinimo kriterijai įvykdyti, o metinio veiklos plano rodikliai įgyvendinti (žr. 6 priedo 63 lentelę).
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Išvados
2012 finansiniai metai Akademijai buvo išskirtiniai tuo, kad, nuo 2009 metų įsigaliojus „studijų krepšelių“ finansavimo sistemai, gautas pilnas finansavimas studijoms. Deja, nuo 2012 m. dėl valstybės ekonominės padėties 3 proc. buvo sumažintas bendras finansavimas valstybės biudžeto lėšomis. Tai sudaro 498,0
tūkst. Lt. Šia suma buvo sumažintas finansavimas mokslo ir meno bei ūkio ir administravimo išlaidoms.
Nežymiai padidėjęs 2012 m. biudžetas leido įvykdyti ūkio valdymo ir administravimo reformą. Reorganizuotas ūkio valdymas leis sutaupyti mažiausiai 1 proc. įstaigos lėšų ir išlyginti disproporcijas tarp išlaidų
straipsnių darbo užmokesčiui su Sodros įmokomis ir kitoms išlaidoms.
Siekiant tinkamai tvarkyti Akademijos buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę pagal Viešojo sektoriaus
apskaitos standartus (VSAFAS), 2012 m. įsigytos buhalterinės apskaitos programos „Stekas-apskaita“, studentų finansinės apskaitos sistema „Stekas-plius“ ir darbo užmokesčio apskaitos programa „Stekas-alga“.
Stiprinant Finansų kontrolę 2012 m. įsigyti kasos aparatai, kurie palengvino įplaukų, gaunamų grynaisiais pinigais, apskaitą.
Problemos
• Akademijai pakeitus statusą ir vykdant pokyčius, pastebėti veiklos trikdžiai, susiję su naujų finansinės
apskaitos programų diegimu ir įsisavinimu, darbų ir atsakomybių paskirstymu;
• didėjant darbų apimčiai, aktualūs tapo priedų ir priemokų už papildomus darbus mokėjimo principai ir
skaidrumas;
• vykdant projektus, viešuosius pirkimus ir kitą su finansine atskaitomybe susijusią veiklą, pastebėta būtinybė glaudžiau bendradarbiauti tarp padalinių, tiksliau planuoti ir koordinuoti veiklas bei komunikaciją;
• atnaujinti arba sukurti vidinius teisės aktus, reglamentuojančius procesus ir jų vykdymo tvarką;
• dėl LMTA vykdomų dviejų ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamų infrastruktūrinių projektų (perkama
ypač sudėtinga įranga, aukštos kokybės muzikos instrumentai, paslaugos ir darbai) ir išaugusio kitų
„minkštųjų“ projektų skaičiaus viešųjų pirkimų apimtys išaugo 2,7 karto.
Priemonės
• Akademijai pakeitus statusą ir tapus viešąja įstaiga, 2013 m. numatoma keisti, patikslinti arba parengti
naujus vidinius teisės aktus:
• LMTA nuosavybės teise valdomo turto naudojimo ir disponavimo juo tvarką;
• parengti Akademijos darbuotojų darbo apmokėjimo, priedų ir priemokų skyrimo nuostatų pataisas;
• tobulinti lėšų planavimo metodiką, atlikti išsamią padalinių pajamų ir išlaidų analizę;
• pabaigti įdiegti turimas finansų apskaitos programas, kad valdymo apskaita pagal struktūrinius padalinius būtų tvarkoma finansų apskaitos sistemomis;
• lėšų naudojimo skaidrumui užtikrinti vykdant didelės apimties projektus 2013 m. bus parengta nauja
LMTA Supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo ir organizavimo tvarkos Aprašo redakcija, atsižvelgiant į
pastarųjų metų Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų pakeitimus.
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8. LMTA VIEŠOJOJE ERDVĖJE
2011 m. pabaigoje įsteigtas LMTA Viešųjų ryšių skyrius pagrindinėmis
2012 m. pirmosios pusės veiklos kryptimis pasirinko naujojo LMTA rektoriaus Zbignevo Ibelgaupto inauguracijos, struktūrinės Akademijos reformos bei numatomų pokyčių gairių viešinimą LMTA bendruomenei ir
visuomenei. Nuo 2012 m. rudens svarbiausiu LMTA viešųjų ryšių motyvu
tapo 2013 metais švenčiamas Akademijos 80-metis – galimybė įvardyti
LMTA pasiekimus, įvertinti veiklos poveikį Lietuvos muzikos, teatro, šokio
ir kino menui bei menininkų ugdymui. Šis tikslas įgyvendinamas viešinant
Akademijoje vykstančius ir planuojamus strateginius pokyčius, susijusius
su studijomis, mokslu, menu ir infrastruktūra. Keli šimtai suplanuotų renginių, skirtų LMTA 80-mečiui, yra unikali galimybė kalbėti apie išskirtinumą,
įgytą per aštuonis dešimtmečius.
Naujo Akademijos įvaizdžio kūrimas prasidėjo viešu naujosios reprezentacinės atributikos pristatymu
per rektoriaus Zbignevo Ibelgaupto inauguracijos ceremoniją 2012 m. kovo 15 dieną. Naujasis grafinis
LMTA stilius, kuriame derinami klasikinės ir modernios komunikacijos bruožai, pradėtas nuosekliai diegti
visuose padaliniuose, rengiant informacinę medžiagą apie LMTA ir studijas, koncertų ir kitų renginių afišas,
repertuaro ir reklamines skrajutes, plakatus, suvenyrus ir t. t. Pagrindinis šio darbo tikslas – užtikrinti vizua
laus Akademijos reprezentavimo priemonių vientisumą.
Viešųjų ryšių skyrius 2012 m. žiniasklaidai parengė 40 pranešimų, 8 straipsnius, pristatančius LMTA
veiklą („Lietuvos rytas“, „Respublika“, „Vilniaus diena“, žurnaluose „Veidas“, „IQ“, „Muzikos barai“). Vieną
kartą per mėnesį žiniasklaidai siunčiamas LMTA mėnesio renginių planas, kiekvieną savaitę platinami priminimai apie artimiausius koncertus, konkursus ir kitus viešus Akademijos renginius.
Viešųjų ryšių skyrius vykdo viešinimo veiklą oficialiame socialinio tinklo „Facebook“ profilyje, kur kiek
vieną dieną dalijamasi svarbiausiomis žiniomis apie LMTA gyvenimą, interaktyviai bendraujama su vis labiau virtualėjančia bendruomene. Iki 2012 metų pabaigos prisiregistravusių „Facebook“ profilio lankytojų
padaugėjo nuo 750 iki 1054.
2012 m. buvo pasirašyta 18 bendradarbiavimo sutarčių su akademiniais ir socialiniais partneriais – Vilniaus universitetu, muzikos ir menų mokyklomis, Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija ir kt.
2012 m. buvo pradėti oficialios LMTA internetinės svetainės www.lmta.lt dizaino ir struktūros atnaujinimo darbai, kuriais siekiama išspręsti informacijos paieškos spragas, užpildyti ir atnaujinti informaciją apie
LMTA ir joje vykdomą veiklą. 2012 metais internetinėje svetainėje pateiktos 137 naujienų žinutės, 80 renginių aprašymai. Kiekvieną mėnesį pateikiamas kalendorinis mėnesio renginių planas.
Siekiant efektyvaus ir sklandaus Akademijos veiklos viešinimo, būtina surasti veiksmų pusiausvyrą tarp
to, kas sena (klasikinės kultūros ženklų ir įpročių), ir to, kas nauja (moderniosios komunikacijos). Ieškant
visiems priimtinų tekstinės ir vaizdinės informacijos pateikimo formų, būtinas dialogas su bendruomene,
kad ji girdėtų savą, atpažįstamą intonaciją, jaustųsi aktyviai dalyvaujanti LMTA procesų viešinimo, įvaizdžio
kūrimo ir tobulinimo darbuose.
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1 priedas. STUDIJOS IR MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ
1 lentelė. 2012 m. priėmimo į pirmosios pakopos (bakalauro) studijas rezultatai
Studijų programa

Įstojusiųjų
konkursiniai balai

Nuolatinės studijos

Atlikimo menas

Priimta
85

Prašymų skaičius
212

Pirmojo
21,54

Paskutiniojo
13

Bendroji muzikos didaktika

10

34

21,18

17,3

Kompozicija I

4

9

19,84

18,9

Kompozicija II (kinas, TV ir multimedija)

0

8

-

-

Muzikinis folkloras

3

8

18,98

15,2
18,12

Muzikos teorija ir kritika

3

14

21,42

Vaidyba I

20

145

21,24

17,55

Vaidyba II

17

72

21,06

18,64

Teatro režisūra

7

39

20,32

17,92
15,56

Garso režisūra

13

51

21,18

Vaizdo režisūra

7

31

21,41

15,61

Vaizdo operatorius

7

11

21,64

16,24

Meno vadyba

27

96

19,32

14,39

Iš viso

203

730

2 lentelė. 2012 m. priėmimo į antrosios pakopos (magistrantūros) studijas rezultatai
Nuolatinės
studijos

Studijų programa

Įstojusiųjų
konkursiniai balai

Atlikimo menas

Priimta
65

Prašymų skaičius
81

Pirmojo
9,96

Paskutiniojo
6,39

Kompozicija

6

7

9,64

8,62

Muzikinis folkloras

2

2

9,14

8,37

Muzikos teorija ir kritika

2

3

9,79

9,13

Muzikos pedagogika

0

1

-

-

Vaidyba I

11

11

9,8

8,19

Vaidyba II (šokis)

5

5

9,72

8,81

9,96

7,48

Garso režisūra

13

17

Iš viso

104

127

3 lentelė. 2012 m. priėmimo į laipsnio nesuteikiančias studijas rezultatai
Studijų programa

Priimta

Prašymų
skaičius

Įstojusiųjų
konkursiniai balai
Pirmojo

Paskutiniojo

Muzikos pedagogika (vf)

5

7

8,23

6,08

Muzikos pedagogika (vnf)

2

2

-

-
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4 lentelė. Studijuojančiųjų skaičius (2012 m. spalio 1 d. duomenimis)
Fakulteto pavadinimas

Studentų skaičius
I pakopa

II pakopa

Iš viso

Muzikos

376

186

562

Teatro ir kino

294

81

375

Iš viso

670

267

937

5 lentelė. Studentų ir klausytojų kaita (2012 m. spalio 1 d. duomenimis)
Studijų pakopa

Studentų skaičius
2011 10 01

2012 10 01

I pakopa (bakalauro)

646

670

II pakopa (magistro)

236

267

Klausytojai (dainavimo parengiamosios, išlyginamosios studijos ir kt.)

22

33

Iš viso

904

970

Kaitos priežastis

I pakopa

II pakopa

Nepažangumas

20

9

Studijos nutrauktos savo noru

28

11

Išvyko į kitą aukštąją mokyklą

7

0

Pakeitė studijų programą LMTA viduje

3

0

Atvyko iš kitos aukštosios mokyklos

5

0

6 lentelė. Studentų kaita nuo 2011 m. spalio 1 d. iki 2012 m. spalio 1 d.
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7 lentelė. Studijų ir mokymo programų registre įregistruotos LMTA bakalauro studijų programos
Valstybinis
kodas

Naujas
valstybinis
kodas

Studijų programos
pavadinimas

Specializacija

Priėmimo metai

akordeonas
altas
arfa
baritonas
birbynė
choro dirigavimas
dainavimas (baritonas)
dainavimas (bosas)
dainavimas (mecosopranas)
dainavimas (sopranas)
dainavimas (tenoras)
dirigavimas kariniam pučiamųjų orkestrui
dirigavimas simfoniniam orkestrui
džiazas (bosinė gitara)
džiazas (dainavimas)
džiazas (fleita)
džiazas (fortepijonas)
džiazas (gitara)
džiazas (klarnetas)
džiazas (kontrabosas)
džiazas (mušamieji instrumentai)
61201M101

612W31001

Atlikimo menas

džiazas (saksofonas)
džiazas (trimitas)

priėmimas skelbiamas
kasmet

džiazas (trombonas)
eufoniumas
fagotas
fleita
fortepijonas
gitara
kanklės
klarnetas
klavesinas
kontrabosas
mušamieji instrumentai
obojus
saksofonas
smuikas
trimitas
trombonas
tūba
valtorna
vargonai
violončelė
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61201M107

612W32001

Kompozicija

61201M116

612W30001

Muzikinis folkloras
(Etnomuzikologija)

61201M117

612W30002

Muzikos teorija ir
kritika (Muzikologija)

61204M102

612W37002

Garso režisūra

akademinė
kinas, TV ir multimedija

priėmimas skelbiamas
kasmet
fundamentalioji
taikomoji

akademinė
choreografija
kinas
lėlininkas
61203M105

612W40002

Vaidyba
pantomima
renginių vedėjas
šiuolaikinis šokis
šokis

61203M104

612W41001

61203M108

612W41003

61204M104

612W43004

61204M105

612W43001

61204M110
61204M111

priėmimas skelbiamas
kasmet

priėmimas skelbiamas
kasmet
2012, 2010, 2008,
2004, 2000
priėmimas skelbiamas
kasmet
2011, 2005, 2001
(klasikinis šokis)
priėmimas pirmą
kartą skelbtas 2010 m.
2006
priėmimas pirmą
kartą skelbtas 2007 m.
priėmimas pirmą
kartą skelbtas 2006 m.
2009, 2003
2008, 2002, 1998
2012, 2010, 2004,
1999
2011, 2009, 2007,
2003, 1999

Teatro režisūra
Teatro studijos
(Teatrologija)
Vaizdo operatorius
(TV operatoriaus
menas)
Vaizdo režisūra
(TV režisūra)

2012, 2010, 2006,
2002, 1998

612W43002

Kino dramaturgija

2011, 2009

612W43003

Kino studijos
(Kinotyra)

2009

612W90001

Meno vadyba
(Kino, teatro ir
muzikos vadyba)

2012, 2010, 2009,
2005, 2001, 1997

kinas
61204M103

teatras

2012, 2011, 2009,
2007, 2005, 2003,
1999

muzika
61201M102
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612X14001

Bendroji muzikos
didaktika

2012

8 lentelė. Studijų ir mokymo programų registre įregistruotos LMTA magistrantūros studijų programos
Valstybinis
kodas

Naujas
valstybinis
kodas

Studijų
programos
pavadinimas

Specializacija

Priėmimo metai

akordeonas
altas
arfa
baritonas
birbynė
choro dirigavimas
dainavimas (baritonas)
dainavimas (bosas)
dainavimas (mecosopranas)
dainavimas (sopranas)
dainavimas (tenoras)
džiazas (bosinė gitara)
džiazas (dainavimas)
džiazas (fleita)
džiazas (fortepijonas)
džiazas (gitara)
džiazas (klarnetas)
džiazas (kontrabosas)
džiazas (mušamieji instrumentai)
džiazas (saksofonas)
džiazas (trimitas)
džiazas (trombonas)
62401M108

621W31001

Atlikimo menas

eufoniumas
fagotas

priėmimas skelbiamas
kasmet

fleita
fortepijonas
gitara
kamerinis ansamblis
kamerinis dainavimas
kanklės
klarnetas
klavesinas
koncertmeisteris
kontrabosas
mušamieji instrumentai
obojus
saksofonas
dirigavimas kariniam pučiamųjų orkestrui
dirigavimas simfoniniam orkestrui
smuikas
trimitas
trombonas
tūba
valtorna
vargonai
violončelė
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akademinė
62401M110

621W32001

Kompozicija
skaitmeninės technologijos

62401M111

621W30001

Muzikinis folkloras
(Etnomuzikologija)

62401M112

621W30002

Muzikos
teorija ir kritika
(Muzikologija)

62404M105

621W37001

Garso režisūra

priėmimas skelbiamas
kasmet
fundamentalioji
taikomoji

akademinė
choreografija
kinas
lėlininkas
62403M103

621W40001

Vaidyba
pantomima
renginių vedėjas
šiuolaikinis šokis
šokis

62403M105

621W41002

62403M104

621W41004

62404M102

621W43001

62404M103

621W43002

Vaizdo režisūra
(TV režisūra)

621W90001

Meno vadyba
(Kino, teatro ir
muzikos vadyba)

62404M101

62401M109

621X14001

62601M103

621X14002

priėmimas skelbiamas
kasmet
priėmimas pirmą kartą
skelbtas 2012 m.

Teatro režisūra
Teatro studijos
(Teatrologija)
Vaizdo operatorius
(TV operatoriaus
menas)

priėmimas skelbiamas
kasmet
2012, 2008, 2004,
2000
priėmimas skelbiamas
kasmet
2009, 2005
priėmimas pirmą kartą
skelbtas 2010 m.
priėmimas pirmą kartą
skelbtas 2011 m.
priėmimas pirmą kartą
skelbtas 2010 m.
2007
2012, 2006, 2002
2008, 2003
2011, 2007, 2003
2010, 2006, 2002

akademinė

2009, 2005, 2001

montažas

priėmimas pirmą kartą
skelbtas 2011 m.

kinas
teatras
muzika

Bendroji muzikos
didaktika
Muzikos
pedagogika

2011, 2010, 2009,
2007, 2003
priėmimas skelbiamas
kasmet

9 lentelė. Studijų ir mokymo programų registre įregistruotos LMTA laipsnio nesuteikiančios studijų
programos
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Valstybinis
kodas

Naujas
valstybinis kodas

Studijų programos
pavadinimas

62201M102

631X14001

Muzikos pedagogika

Specializacija

Priėmimo metai
priėmimas skelbiamas
kasmet

10 lentelė. 2012 m. LMTA stipendininkai
Vardas, Pavardė

Studijų programa, kursas

Stipendija

Jurga Budrevičiūtė

Atlikimo menas (fortepijonas), B3

Senato stipendija 2012 m. sausis–birželis

Vilmantė Kaziulytė

Atlikimo menas (fleita), B4

Senato stipendija 2012 m. liepa–gruodis

Rusnė Kregždaitė

Kino, teatro ir muzikos vadyba
(specializacija – teatras), B3

Senato stipendija 2012 m. vasaris–birželis

Gintarė Stankevičiūtė

Muzikos teorija ir kritika, M1

A. Tauragio stipendija 2012 m. sausis–birželis

Aistė Valentaitė

Muzikos teorija ir kritika, M1

A. Tauragio stipendija 2012 m. liepa–gruodis

Virginija Kuklytė

Vaidyba II (specializacija – pantomima), M1

V. Kernagio fondo stipendija 2012 m.

Birutė Giraitytė

Atlikimo menas (kanklės), B4

C. M. Gruodis atminimo švietimo fondo stipendija

Telman Ragimov

Vaidyba I (LRDT), B3

C. M. Gruodis atminimo švietimo fondo stipendija

Virginija Kuklytė

Vaidyba II (specializacija – pantomima), M1

LR Socialdemokratų partijos vienkartinė stipendija

Gintarė Gurskytė

Atlikimo menas (fortepijonas), B4

LR Socialdemokratų partijos vienkartinė stipendija

11 lentelė. Valstybinio studijų fondo suteiktos paskolos LMTA studentams 2012 m.
Paskolos rūšis

Paskolų skaičius

Studijų kainai mokėti

19

Gyvenimo išlaidoms

28

Iš viso

47

12 lentelė. Studijų kainos kompensavimas LMTA studentams 2012 m.
Programa

Studentų, pasinaudojusių už studijas sumokėtos kainos
kompensavimu, skaičius

Atlikimo menas

1

Garso režisūra

1

Studijų kryptis
Muzika
Iš viso

2

13 lentelė. 2012 m. LMTA absolventai
Studijų programos pavadinimas

Studentų, 2012 m. įgijusių kvalifikaciją, skaičius
I pakopa

II pakopa

Atlikimo menas

87

47

Kompozicija

4

5

Muzikinis folkloras (Etnomuzikologija)

2

1

Muzikos teorija ir kritika (Muzikologija)

5

3

Muzikos pedagogika

0

26

Vaidyba

18

16

Meno vadyba (Kino, teatro ir muzikos vadyba)

5

18

Vaizdo operatorius

0

3

Garso režisūra

24

0

Iš viso

145

119
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14 lentelė. 2012 m. studentai – konkursų laureatai
M UZ I KO S FA KU LT E TA S
DAINAVIMAS
Pavardė, vardas
Povilas Padleckis
Agnė Stančikaitė
Renata Dubinskaitė
Aistė Pilibavičiūtė
Eglė Klimaitė
Julija Karaliūnaitė
Indrė Anankaitė
Ilona Pliavgo
Loreta Kovalevskytė
Raimundas Juzuitis
Raimundas Juzuitis
Saulė Šerytė
Laura Budreckytė

Pavardė, vardas
Laura Klimauskaitė
Dana Podriabinkina
Akvilė Šileikaitė
Aušrinė Garsonaitė
Paulius Rudokas
Marija Stručkova

Pavardė, vardas
Trio Claviola:
Vytautas Giedraitis (klarnetas), M2
Jurgis Juozapaitis (altas), MD2
Ugnė Antanavičiūtė (fortepijonas)
Duetas Giedrė Žarėnaitė (smuikas), B4
Šarūnas Meškys (fortepijonas), M1
Fortepijoninis trio „Memel trio“:
Giedrė Kniukštaitė
(fortepijonas), B4
Nadežda Ochrimenko (smuikas), B4
Gabrielė Samolytė (violončelė), M1
Styginių kvartetas METTIS:
Kostas Tumosa (smuikas), B4
Bernardas Petrauskas (smuikas), B3
Karolis Rudokas (altas), M2
Rokas Vaitkevičius (violončelė), M1

70

Katedra, dėstytojas
Dainavimo, B1,
prof. V. Noreika
Dainavimo, B2,
prof. V. Prudnikovas
Dainavimo, B2,
prof. V. Prudnikovas
Dainavimo, B3,
lekt. J. Stupnianek
Dainavimo, B4,
prof. I. Laurušienė
Dainavimo, B4,
prof. I. Milkevičiūtė
Dainavimo, M1,
prof. I. Laurušienė
Dainavimo, M1,
doc. J. Čiurilaitė
Dainavimo, M2,
doc. J. Čiurilaitė
Dainavimo, M2,
prof. V. Prudnikovas
Dainavimo, M2,
prof. V. Prudnikovas
Dainavimo, MD2,
prof. V. Prudnikovas
Džiazo, dainavimas, B4,
doc. S. Sasnauskas
FORTEPIJONAS
Katedra, dėstytojas

Konkursas, pelnyta vieta
S. Baro tenorų konkursas, LMTA
V. Jonuškaitės-Zaunienės dainininkių konkursas,
LMTA, I vieta
II Tarptautinio Tiit Kuusik vardo kamerinio
dainavimo konkursas, Pärnu, Estija, III vieta
Tarptautinis dainininkų konkursas, Lonigas, Italija,
III vieta
Tarptautinis dainininkų konkursas, Lonigas, Italija,
II vieta
V. Jonuškaitės-Zaunienės dainininkių konkursas,
LMTA, III vieta
Tarptautinis dainininkų konkursas, Lonigas, Italija,
I vieta
Tarptautinis vokalistų konkursas „Bruna Špiler
2012“, Herceg Novi, Juodkalnija, I vieta
V. Jonuškaitės-Zaunienės dainininkių konkursas,
LMTA, II vieta
Tarptautinio Romansų konkursas „ROMANSIADA“,
Kauno filharmonija, II vieta
II Tarptautinio Tiit Kuusik vardo kamerinio
dainavimo konkursas, Pärnu, Estija, II vieta
II Tarptautinio Tiit Kuusik vardo kamerinio
dainavimo konkursas, Pärnu, Estija, III vieta
Tarptautinis džiazo vokalistų konkursas „Jazz voices
2012“, Klaipėda, Lietuva, I vieta
Konkursas, pelnyta vieta

Fortepijono, B3,
Tarptautinis konkursas „Romantizmas: ištakos ir
prof. B. Vainiūnaitė
horizontai“, Maskva, Rusija, diplomas
Fortepijono, B4,
Tarptautinis konkursas „Romantizmas: ištakos ir
prof. B. Vainiūnaitė
horizontai“, Maskva, Rusija, I vieta
Fortepijono, B1,
Tarptautinis konkursas-festivalis „Muzika be sienų“,
doc. A. Žvirblytės
Druskininkai, I vieta
Fortepijono, B1,
XVI Tarptautinis pianistų konkursas „Pro Pianoprof. B. Vainiūnaitė
Romania“, Bukareštas, Rumunija, III vieta
Fortepijono, M1,
Tarptautinis pianistų konkursas „Piano Nordic
prof. V. Vitaitė
Competition“
Fortepijono, M2,
Tarptautinis P. A. Serebriakovo pianistų konkursas,
prof. V. Vitaitė
Volgogradas, Rusija, diplomas
KAMERINIS ANSAMBLIS
Katedra, dėstytojas

Konkursas, pelnyta vieta

Kamerinio ansamblio,
prof. J. Andrejevas

38-asis tarptautinis kamerinių ansamblių
konkursas, Lozana, Šveicarija, specialus žiuri prizas

Kamerinio ansamblio,
prof. J. Andrejevas

Tarptautinis studentų kamerinių ansamblių ir
koncertmeisterių konkursas, Klaipėda, II vieta

Kamerinio ansamblio,
prof. D. Balsytė

Tarptautinis studentų kamerinių ansamblių ir
koncertmeisterių konkursas, Klaipėda, II vieta

Kamerinio ansamblio,
prof. A. Vasiliauskas

XII tarptautinis Lietuvos kompozitorių kamerinės
muzikos atlikimo konkursas, I vieta

Fortepijoninis trio:
Irina Martos (fortepijonas),
Dalia Simaškaitė (smuikas), M1
Justas Kulikauskas (violončelė), B3
Trio: Ugnius Dičiūnas (obojus), B3
Robertas Šidiškis (fagotas),
Ugnė Peištaraitė (fortepijonas), B4
Vytautas Giedraitis (klarnetas), M2
Paulius Matuzas (fortepijonas), B3
Ieva Staniulytė (smuikas),
Vidmantė Andriūnaitė (altas), M1
Gunda Baranauskaitė, Milana
Dunauskaitė (fortepijonas), M2
Duetas: Katažyna Narkevič
(smuikas), M2,
Kristina Jaskytė-Šliapikienė
(fortepijonas), M2
Duetas: Dominykas Grigaliūnas
(saksofonas), B4 ir Dana Podriabinkina
(fortepijonas), B4

Kamerinio ansamblio,
prof. A. Vasiliauskas

XII Tarptautinis Lietuvos kompozitorių kamerinės
muzikos atlikimo konkursas, I vieta

Kamerinio ansamblio,
prof. A. Pšibilskienė

XII Tarptautinis Lietuvos kompozitorių kamerinės
muzikos atlikimo konkursas, II vieta

Kamerinio ansamblio,
prof. A. Vainiūnaitė

XII Tarptautinis Lietuvos kompozitorių kamerinės
muzikos atlikimo konkursas, III vieta

Kamerinio ansamblio,
prof. J. Andrejevas

XII Tarptautinis Lietuvos kompozitorių kamerinės
muzikos atlikimo konkursas, III vieta

Kamerinio ansamblio,
prof. A. Vainiūnaitė

XII Tarptautinis Lietuvos kompozitorių kamerinės
muzikos atlikimo konkursas, III vieta

Kamerinio ansamblio,
prof. D. Balsytė

Tarptautinis studentų kamerinių ansamblių ir
koncertmeisterių konkursas, Klaipėda, III vieta

KONCERTMEISTERIS
Pavardė, vardas

Katedra, dėstytojas

Austėja Valušytė

Koncertmeisterio, fortepijonas,
B2, doc. N. Ralytė

Gintarė Elena Macijauskaitė

Koncertmeisterio, fortepijonas,
B2, prof. I. Armonienė

Paulius Matuzas

Koncertmeisterio, fortepijonas,
B3, doc. E. Perkumaitė

Emilija Rožukaitė

Koncertmeisterio, fortepijonas,
B4, lekt. I. Baikštytė

Liubov Sergijenko

Koncertmeisterio, fortepijonas,
B4, prof. R. Vaitkevičiūtė

Rokas Valuntonis

Koncertmeisterio, fortepijonas,
M1, lekt. I. Baikštytė

Justas Šervenikas

Koncertmeisterio, fortepijonas,
M2, doc. A. Kisieliūtė

Vaidrius Smilinskas

Koncertmeisterio, M2,
doc. N. Ralytė

Paulė Gudinaitė

Koncertmeisterio, M2,
prof. I. Armonienė

Robertas Lozinskis (fortepijonas), B2
Kristina Jaskytė-Šliapikienė
(fortepijonas), M2
Pavardė, vardas
Vytautas Kiminius
birbynė
Pavardė, vardas
Vytautas Milieška
trimitas
Vytautas Milieška
trimitas

Koncertmeisterio,
prof. I. Armonienė
Koncertmeisterio,
prof. I. Armonienė
LIAUDIES INSTRUMENTAI

Konkursas, pelnyta vieta
Respublikinio moksleivių ir studentų pianistųkoncertmeisterių konkursas, LMTA, Vilnius,
bakalaurų grupė, II vieta
Respublikinio moksleivių ir studentų pianistųkoncertmeisterių konkursas, LMTA, Vilnius,
bakalaurų grupė, II vieta
Respublikinio moksleivių ir studentų pianistųkoncertmeisterių konkursas, LMTA, Vilnius,
bakalaurų grupė, III vieta
Respublikinio moksleivių ir studentų pianistųkoncertmeisterių konkursas, LMTA, Vilnius,
bakalaurų grupė, I vieta
Respublikinio moksleivių ir studentų pianistųkoncertmeisterių konkursas, LMTA, Vilnius,
bakalaurų grupė, III vieta
Respublikinio moksleivių ir studentų pianistųkoncertmeisterių konkursas, LMTA, Vilnius,
magistrantų grupė, II vieta
Respublikinio moksleivių ir studentų pianistųkoncertmeisterių konkursas, LMTA, Vilnius,
magistrantų grupė, III vieta
Respublikinio moksleivių ir studentų pianistųkoncertmeisterių konkursas, LMTA, Vilnius,
magistrantų grupė, I vieta
Respublikinio moksleivių ir studentų pianistųkoncertmeisterių konkursas, LMTA, Vilnius,
magistrantų grupė, I vieta
Tarptautinis studentų kamerinių ansamblių ir
koncertmeisterių konkursas, Klaipėda, I vieta
Tarptautinis studentų kamerinių ansamblių ir
koncertmeisterių konkursas, Klaipėda, III vieta

Katedra, dėstytojas
Konkursas, pelnyta vieta
Liaudies instrumentų ir
Tarptautinis konkursas-festivalis „Renesansas“,
akordeono, B2, lekt. K. Lipeika
Giumri, Armėnija, I vieta
PUČIAMIEJI INSTRUMENTAI
Katedra, dėstytojas
Pučiamųjų ir mušamųjų
instrumentų, B3,
doc. A. Kontautas
Pučiamųjų ir mušamųjų, B2,
trimitas, doc. A. Kontautas

Konkursas, pelnyta vieta
Kārļa Ozola VII tarptautinis konkursas, Jēkabpils,
Latvija
Tarptautinis konkursas „Trimito talentai“, Talinas,
Estija, II vieta
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Vytautas Giedraitis
klarnetas
Silvija Gurskytė
obojus
Linas Šalna
obojus
Ugnius Dičiūnas
obojus
Kristina Budvitytė
obojus

Pučiamųjų ir mušamųjų,
klarnetas, M1,
prof. A. Budrys
Pučiamųjų ir mušamųjų,
obojus, B1, doc. R. Beinaris
Pučiamųjų ir mušamųjų,
obojus, B2, doc. R. Beinaris
Pučiamųjų ir mušamųjų,
obojus, B3, doc. R. Beinaris
Pučiamųjų ir mušamųjų,
obojus, M1, doc. R. Beinaris

YAMAHA fondo stipendijos konkursas, LMTA
Tarptautinis L. Vėbros obojininkų konkursas,
Kaunas, III vieta
Tarptautinis L. Vėbros obojininkų konkursas,
Kaunas, I vieta
Tarptautinis L. Vėbros obojininkų konkursas,
Kaunas, Grand Prix
Tarptautinis L. Vėbros obojininkų konkursas,
Kaunas, II vieta

STYGINIAI INSTRUMENTAI
Pavardė, vardas

Katedra, dėstytojas

Ieva Sruogytė
altas

Styginių instrumentų, B4,
prof. P. Radzevičius

Karolis Rudokas
altas

Styginių instrumentų, M2,
prof. P. Radzevičius

Ieva Daugirdaitė
smuikas

Styginių instrumentų, B1,
prof. J. Dvarionas

Minadora Šernaitė
smuikas

Styginių instrumentų, B1,
lekt. R. Lipinaitytė

Ieva Daugirdaitė
smuikas

Styginių instrumentų, B1,
prof. J. Dvarionas

Simas Tankevičius
smuikas

Styginių instrumentų, M1,
prof. I. Armonaitė-Galinienė

Giedrė Žarėnaitė
smuikas

Styginių instrumentų, M1,
lekt. R. Lipinaitytė

Katažyna Narkevič
smuikas

Styginių instrumentų, M2,
doc. U. Jagėlaitė

Arnas Kmieliauskas
violončelė

Styginių instrumentų, B1,
doc. E. Kulikauskas

Konkursas, pelnyta vieta
Stygininkų konkursas, skirtas profesoriaus
smuikininko Pauliaus Juodišiaus (1932–1993)
80-osioms gimimo metinėms, LMTA, II vieta
Stygininkų konkursas, skirtas profesoriaus
smuikininko Pauliaus Juodišiaus (1932–1993)
80-osioms gimimo metinėms, LMTA, I vieta
Stygininkų konkursas, skirtas profesoriaus
smuikininko Pauliaus Juodišiaus (1932–1993)
80-osioms gimimo metinėms, LMTA, I vieta
Stygininkų konkursas, skirtas profesoriaus
smuikininko Pauliaus Juodišiaus (1932–1993)
80-osioms gimimo metinėms, LMTA, II vieta
XVII tarptautinis muzikų atlikėjų konkursas,
Toliatti, Rusija, I vieta
Stygininkų konkursas, skirtas profesoriaus
smuikininko Pauliaus Juodišiaus (1932–1993)
80-osioms gimimo metinėms, LMTA, III vieta
Stygininkų konkursas, skirtas profesoriaus
smuikininko Pauliaus Juodišiaus (1932–1993)
80-osioms gimimo metinėms, LMTA, III vieta
Stygininkų konkursas, skirtas profesoriaus
smuikininko Pauliaus Juodišiaus (1932–1993)
80-osioms gimimo metinėms, LMTA, I vieta
Stygininkų konkursas, skirtas profesoriaus
smuikininko Pauliaus Juodišiaus (1932–1993)
80-osioms gimimo metinėms, LMTA, II vieta

VARGONAI
Pavardė, vardas
Karolina Juodelytė
Rimvydas Mitkus

Studento vardas, pavardė, katedra

M. Žukauskas, vaizdo režisūra, M1

A.Blaževičius, kino režisūra M2 (2012
absolventas?)

J. Matulevičius, TV ir kino režisūra, B3
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Katedra, dėstytojas
Konkursas, pelnyta vieta
Vargonų ir klavesino, M1,
XVIII Tarptautinis Leoš Janáček vardo pianistų ir
doc. V. Survilaitė
vargonininkų konkursas, III vieta
Vargonų ir klavesino, B4,
Tarptautinis J. Naujalio vargonininkų konkursas,
doc. V. Survilaitė
Vilnius, I vieta
T E AT RO I R K I N O FA KU LT E TA S
Renginys, įvertintas darbas/
Apdovanojimas
pasiekimas
Prizas už geriausią
trumpametražį dokumentinį
filmą „Dievas sukūrė viską,
išskyrus kilimą“, 25 min.
Sidabrinė gervė
Režisieriai M. Žukauskas,
G. Valevičiūtė, operatorius
M. Žukauskas, prodiuseris
J. Javaitis
Prizas už geriausią
trumpametražį vaidybinį filmą
Sidabrinė gervė
„Dešimt priežasčių“
„Sidabrinės gervės 2012“
(Lietuva). Prizas – sidabrinis
kiaušinis – už geriausią
Sidabrinis kiaušinis
studentišką filmą „Anima
Animus“ (kurso ir darbo
vadovas doc. Algimantas Puipa)

J. Matulevičius, R. Marcinkus,
Kino ir TV katedra

A. Rudaitis, G. Tamoševičius,
I. Šakalytė, M. Žukauskas,
A. Paškevičius, R.Marcinkus,
V.Dambrauskas – Kino ir TV katedra

D. Šilėnas, A. Rudaitis, Kino ir TV
katedra

V. Kuklytė, Vaidyba 2, M2
V. Kuklytė ir I. Mickevičiūtė, Vaidyba
2, M2

Vaidyba M1 kursas, Vaidybos ir
režisūros katedra

Vaidyba M1 kursas, Vaidybos ir
režisūros katedra

Vaidyba M1 kursas, Vaidybos ir
režisūros katedra

R. Petrauskas, Vaidyba 2 M2

J. Matulevičiaus „Auka“,
A. Žegulytės „Nikodemas“ bei
R. Marcinkaus „Experimentas“
(dėst. doc. A. Puipa), filmai
rodyti festivalyje „Skanorama“.
2012 lapkritis
A. Rudaičio „Aš esu Goda“,
G. Tamoševičius „Sugrįžtant“,
I. Šakalytės „Miela Terese“
(dėst. doc. G. Beinoriūtė) bei
D. Urmonaitės „1455, 1456“,
M. Žukausko „Dievas sukūrė
viską, išskyrus kilimą“,
A. Paškevičiaus „Sudie, žiaurus
pasauli!“ (dėst. doc. A. Stonys),
R.Marcinkaus „Game over“,
V.Dambrausko „Ryba“ - filmai
rodyti festivalyje „Kino
pavasaris“. 2012 kovas
Filmai „Pakelės istorija“ (rež.
D.Šilėnas, dėst. Doc. A. Puipa) ir
„Aš esu Goda“ (rež. A.Rudaitis,
dėst. doc. G. Beinoriūtė“
2012 rugpjūtis
dalyvavo tarptautiniame kino
rodymo vakare „Litauisches
Kino goes Berlin“(Vokietija).
2012 rugpjūtis
LNDT spektaklio “Namisėda”
2012m. LR Kultūros ministerijos Jaunojo menininko
pagrindinio vaidmens atlikėja
metų debiuto premija
Lietuvos teatro sąjungos
„Aktorių duetų konkurse“ už
vaidmenis autobiografinių
I-oji vieta ir premija
improvizacijų spektaklyje Tetos
(režisierius Juozas Javaitis).
8-asis tarptautinis studentų
ir jaunųjų aktorių festivalis
„Tvoj šans“ 2012 05 14,
Grand Prix.
Maskva, Rusija, spektaklis
„Broliai Karamazovai“,
dėst. S Krivickienė
Debiutų festivalis „Tylos“
2012 m. 05 mėn., Vilnius,
spektaklis „Broliai
Geriausias festivalio spektaklis
Karamazovai“,
dėst. S.Krivickienė
Kolektyvinis debiutas
spektaklyje pagal Dante
Alighieri „Dieviškąją komediją“,
premjera
rež. E.Nekrošius, „Meno
2012-04-26
fortas“, gastrolės su
„Meno fortu“ Italijoje
D.Tamulevičiūtės profesionalių
teatrų festivalis VarėnojeRyškiausias jaunasis aktorius
vaidmuo spektaklyje „Sesuo“
(Kauno mažasis teatras)
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15 lentelė. LMTA Muzikos fakulteto dėstytojų 2012 m. gauti apdovanojimai
Vardas, Pavardė
Modestas Pitrėnas

Katedra
Dirigavimo

Donatas Juozas Katkus

Kamerinio ansamblio

Julijus Andrejevas

Kamerinio ansamblio

Jonas Bruveris

Muzikos istorijos

Algimantas Šatas

Kūno kultūros centras

Algirdas Budrys

Pučiamųjų ir mušamųjų
instrumentų

Donatas Juozas Katkus

Kamerinio ansamblio

Zita Kelmickaitė

Muzikos istorijos

Mindaugas Urbaitis

Muzikos istorijos

Audronė Vainiūnaitė

Kamerinio ansamblio

Audronė Vainiūnaitė,
Augustinas Vasiliauskas
(„Vilniaus“ kvarteto nariai)

Kamerinio ansamblio

Oskaras Koršunovas

Vaidybos ir režisūros

Oskaras Koršunovas

Vaidybos ir režisūros

Airida Gintautaitė

Vaidybos ir režisūros

Jonas Vaitkus

Vaidybos ir režisūros

Oskaras Koršunovas

Vaidybos ir režisūros

Oskaras Koršunovas

Vaidybos ir režisūros

Ramūnas Greičius

Kino ir TV katedra

Algimantas Puipa

Vaidybos ir režisūros

Janina Lapinskaitė

Kino ir TV katedra

Janina Lapinskaitė

Kino ir TV katedra

Juozas Javaitis

Vaidybos ir režisūros

Apdovanojimas
Nacionalinė Kultūros ir meno premija
Ordinas „Už nuopelnus Lietuvai“,
Komandoro kryžius
Ordinas „Už nuopelnus Lietuvai“,
Riterio kryžius
Ordinas „Už nuopelnus Lietuvai“,
Riterio kryžius
LDK Gedimino ordinas
Riterio kryžius
LR Kultūros ministerijos garbės ženklas
„Nešk savo šviesą ir tikėk“
LR Kultūros ministerijos garbės ženklas
„Nešk savo šviesą ir tikėk“
LR Kultūros ministerijos garbės ženklas
„Nešk savo šviesą ir tikėk“
LR Kultūros ministerijos garbės ženklas
„Nešk savo šviesą ir tikėk“
LR Kultūros ministerijos garbės ženklas
„Nešk savo šviesą ir tikėk“
Šv. Kristoforo statulėlė
už nuopelnus Vilniaus miestui
Kultūros ministerijos garbės ženklas
„Nešk savo šviesą ir tikėk“
Auksinis Scenos Kryžius. Geriausias metų režisierius –
už spektaklius „Miranda“ ir „Išvarymas“
Auksinis Scenos Kryžius. Geriausias pagrindinis moters
vaidmuo – Miranda spektaklyje „Miranda“, rež. O. Koršunovas
Boriso Dauguviečio premija už neišsenkantį kūrybingumą
Dalios Tamulevičiūtės vardo teatrų festivalio pagrindinis prizas
už geriausio spektaklio „Dugne“ režisūrą
Apdovanojimas festivalyje “Lietuvos teatrų pavasaris. Kaunas
2012. Už spektaklio „Miranda“ režisūrą
Geriausias metų operatorius už filmą „Tadas Blinda. Pradžia“
Sidabrinė gervė. Geriausias metų vaidybinis filmas, geriausia
metų režisūra – „Miegančių drugelių tvirtovė“
Sidabrinė gervė. Prizas už geriausią moters vaidmenį filme
„Miegančių drugelių tvirtovė“
Prizas už geriausią moters vaidmenį („Miegančių drugelių
tvirtovė“) Anapos (Rusija) tarptautiniame kino festivalyje
Sidabrinė gervė. Prizas už geriausią trumpametražį dokumentinį filmą „Dievas sukūrė viską, išskyrus kilimą“, 25 min.
Režisieriai M. Žukauskas, G. Valevičiūtė,
operatorius M. Žukauskas, prodiuseris J. Javaitis

16 lentelė. 2012 m. LMTA apgintos humanitarinių mokslų (menotyra, muzikologija) daktaro disertacijos
Eil. Nr.

Disertacijos autorius

Disertacijos pavadinimas

1.

Vita Česnulevičiūtė

„Muzikos komponavimo principų analogijos XX a. lietuvių poezijoje“

17 lentelė. 2012 m. LMTA meno aspirantūros absolventai, kuriems suteiktas meno licenciato kvalifikacinis laipsnis
Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Meno aspirantūros programa

Mokslo darbo pavadinimas

1.

Indrė Ehrhardt

audiovizualinio meno kryptis,
kino garso režisūros specializacija

„Lietuviškų dokumentinių filmų garso
autentiškumas“

74

18 lentelė. Studijų dalykai, 2012 m. dėstyti nuotoliniu būdu ir naudojant e. mokymosi elementus
Eil. Nr.

Studijų dalyko pavadinimas

Dėstytojas

Studentų
skaičius

1.

Lietuvos muzikos istorija iki 1950 metų

doc. dr. J. Žukienė

74

2.

Etnomuzikologijos pagrindai

doc. dr. R. Astrauskas

5

3.

Muzikinių gabumų lavinimas

doc. dr. V. Umbrasienė

29

4.

Muzikos pedagogika

doc. dr. J. Lasauskienė

28

5.

Pedagoginės teorijos

doc. dr. A. Rauduvaitė

29

6.

Pedagoginė psichologija

lekt. U. Stadnikė

11

7.

20 amžiaus I pusės muzikos istorija

prof. M. Urbaitis

7

8.

20 amžiaus muzikos stiliai

prof. M. Urbaitis

8

9.

Lithuanian New Music Links With Modern European and
American Music

prof. M. Urbaitis

6

10.

Muzikos istorija: 20 amžius

prof. M. Urbaitis

10

11.

Informacinės technologijos ir muzikos mokymas

prof. J. Tamulionis

27

12.

Minimalizmas ir postminimalizmas

prof. M. Urbaitis

20

13.

Muzikos istorija: Romantizmas. Nacionalinės mokyklos (II
semestras)

prof. dr. A. Žiūraitytė

4

14.

Raidos psichologija

Lekt. U. Stadnikė

11

15.

Muzikos kalba: viduramžiai, renesansas

doc. dr. V. Apanavičienė

37

16.

XX a. muzikos kalba

prof. dr. A. Žiūraitytė

20

17.

Muzikos istorija: nuo antikos iki klasicizmo

prof. dr. A. Žiūraitytė

3

18.

Muzikos istorija: Romantizmas. Sceninės ir vokalinės bei
instrumentinės muzikos raida XIX a.

prof. dr. A. Žiūraitytė

3

19.

Švietimo vadybos pagrindai

doc. dr. D. Bukantaitė

26

20.

Dailės ir architektūros istorija

doc. R. Širvinskienė

79

21.

Lietuvių profesinės muzikos formavimasis

doc. dr. R.Astrasukas

5

22.

Rytų teatro semantika

dr. R. Balevičiūtė

7

23.

Muzikos kalba: XX a. (Chorvedyba B4)

A. Kučinskas

11

24.

XX a. muzikos kompozicijos tyrimo metodai

A. Kučinskas

3

25.

Kino muzika

A. Kučinskas

14

26.

Programavimas ir sintezė

Matthias Kronlachner

3

27.

Muzikos technologijos

M. Krukauskas

3

28.

Romantizmo muzikos istorija

prof. dr. A. Žiūraitytė
Iš viso

6
489

19 lentelė. CDK įrankiu 2012 m. parengti nuotoliniai kursai
Eil. Nr.

Kurso pavadinimas

Dėstytojas

1.

Romantizmo muzikos istorija

prof. dr. A. Žiūraitytė

2.

Muzikos istorija: Romantizmas. Nacionalinės mokyklos (II semestras)

prof. dr. A. Žiūraitytė

75

20 lentelė. 2012 m. e. mokymosi medžiaga, Word/PDF formatu sukelta į http://moodle.lmta.lt
Eil. Nr.

Studijų dalyko pavadinimas

Dėstytojas

1.

Muzikos technologijos

lekt. M. Krukauskas

2.

Programavimas ir sintezė

lekt. Matthias Kronlachner

3.

Kino muzika

doc. dr. A. Kučinskas

4.

XX a. muzikos kompozicijos tyrimo metodai

doc. dr. A. Kučinskas

5.

Muzikos kalba: XX a. (Chorvedyba B4)

doc. dr. A. Kučinskas

6.

Rytų teatro semantika

R. Balevičiūtė

7.

Dailės ir architektūros istorija

doc. R. Širvinskienė

21 lentelė. 2012 m. LMTA Muzikos mokymo studijų centre organizuoti nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo kursai
Eil. Nr.

Nuotolinio kurso pavadinimas

Dėstytojas / kuratorius

Dalyvių
skaičius

1.

Kalendorinių švenčių ir apeigų muzikinis folkloras

doc. dr. R.Astrauskas

16

2.

Pianisto mąstymo ugdymo pagrindai

doc. J. Šleinytė

5

3.

Kalendorinių švenčių ir apeigų muzikinis folkloras

doc. dr. R. Astrauskas

27

4.

Kompiuterinio raštingumo pagrindai muzikos pamokose

5.

Programos Sibelius naudojimas muzikos pamokose

lekt. M. Vilums

7

6.

Pedagoginė psichologija ugdant jaunuosius menininkus

lekt. U. Stadnikė

11

7.

Kalendorinių švenčių ir apeigų muzikinis folkloras

L. Šarkaitė-Vilums

19

8.

Rytų klasikinės muzikos tradicijos: Indija, Persija, Kinija

dr. E. Velička

4

9.

Bendravimo psichologija

lekt. U. Stadnikė

7

Iš viso

103

7

22 lentelė. Karjeros ugdymo mokymų ir dalyvių skaičius
Eil. Nr.

Kurso pavadinimas

Trukmė
(val.)

Dalyvių
skaičius

1.

Asmeninės karjeros valdymo patirtinė studija

36

12

2.

Savęs pažinimas: karjerai svarbių stipriųjų ir silpnųjų asmenybės pusių įvertinimas

8

20

3.

Emocinė savikontrolė ir streso valdymas karjeros pokyčių laikotarpiu

8

25

4.

Laiko ir veiklos planavimas karjeros kelyje

8

15

5.

Kontaktų tinklo kūrimas ir informacinis interviu karjeros valdyme

8

9

6.

Karjeros vizija

8

9

7.

Darbo paieškos strategijos ir darbo paieškos planavimas

8

6

8.

Asmeninių finansų valdymas ir karjera

8

13

9.

Gyvenimo aprašymas (CV)

8

9

10.

Konfliktai ir kritinės situacijos darbo paieškos bei darbo situacijose, jų valdymas

8

12

76

11.

Darbo paieškos laiškai (motyvaciniai laiškai, rekomendacijos, padėkos laiškai ir kt.)

8

9

12.

Kūrybiškas problemų sprendimas ir karjeros sėkmė

8

8

13.

Pokalbis dėl darbo

4

9

Iš viso

128

156

23 lentelė. LMTA bibliotekos veiklos 2012 m. rodikliai
Rodiklių pavadinimai

2012 m.

Skaityklų/vietų skaičius /prijungtos prie interneto

2/60/20

Vartotojai

1508 iš jų studentai 923 pagal Aikos

Lankytojai

86756

Fondas egz. iš viso/knygos/natos/CD-R/

169745/53403/116309/33/

Fondas pav. iš viso/knygos/natos/CD-R /

93918/44614/49271/33/

Dokumentų gautis egz-pav./knygos/natos/CD-R/

330-257/548-536/33/

Išduota spaudinių /fiz.vnt./

51975

Prenumeruojamų DB skaičius

18

Atsisiųsta visateksčių dokumentų iš prenumeruojamų DB

6845

Darbuotojų skaičius

12,5 etato

24 lentelė. 2012 m. atnaujinti studijų planai
Specializacija

Pakopa

Senato
protokolo Nr.

Kompozicija

akademinė

Pirmoji

8-SE

Kompozicija

akademinė, skaitmeninės technologijos

Antroji

8-SE

3.

Bendroji muzikos didaktika

-

Pirmoji

8-SE

4.

Vaidyba

vaidyba I, vaidyba II

Pirmoji

9-SE

5.

Vaidyba

šokis

Antroji

9-SE

6.

Teatro režisūra

-

Pirmoji

9-SE

7.

Garso režisūra

-

Pirmoji

9-SE

8.

Garso režisūra

-

Antroji

9-SE

9.

Meno vadyba

muzikos vadyba, teatro vadyba, kino vadyba

Pirmoji

9-SE

10.

Vaizdo režisūra

-

Pirmoji

9-SE

11.

Vaizdo operatorius

-

Pirmoji

9-SE

Eil. Nr.

Studijų programa

1.
2.

25 lentelė. LMTA užsienio partneriai
Eil.
Nr.

Šalis

Bendras
partnerių
skaičius

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Armėnija
Airija
Austrija
Baltarusija
Belgija
Bulgarija
Čekija
Danija
Estija
Graikija
Gruzija
Ispanija
Italija
JAV
Jungtinė Karalystė

1
1
5
1
3
2
3
5
2
1
2
4
17
1
9

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Latvija
Lenkija
Nyderlandai
Norvegija
Portugalija
Prancūzija
Rumunija
Rusija
Slovakija
Slovėnija
Suomija
Švedija
Šveicarija
Turkija
Ukraina
Vengrija
Vokietija
Iš viso

5
9
5
2
3
3
1
2
1
1
9
4
2
4
1
2
10
121

77

26 lentelė. LMTA studentų ir dėstytojų judumo rodikliai 2011–2012 m. m.
Metai

Išvykę studentai

Atvykę studentai

Išvykę dėstytojai

Atvykę dėstytojai

2012 m.

39

2011 m.

41

12

75

123

13

60

49

27 lentelė. Išvykstančių LMTA studentų judumo rodikliai 2011–2012 m. m.

2012

Išvykę
Erasmus
studijoms
20

2011

22

Metai

Muzikos fakultetas
Išvykę
Išvykę
Erasmus
Nordplus
praktikai
studijoms
0
2
0

2

Teatro ir kino fakultetas
Išvykę
Išvykę
Išvykę
Erasmus
Erasmus
Nordplus
studijoms
praktikai
studijoms
15
2
0
13

4

0

Iš viso

Bendras
studentų
skaičius

39

945

41

896

28 lentelė. Atvykstančių į LMTA studentų judumo rodikliai 2011–2012 m. m.

2012

Atvykę
Erasmus
studijoms
6

2011

8

Metai

Muzikos fakultetas
Atvykę
Atvykę
Erasmus
Nordplus
praktikai
studijoms
1
0
1

1

Teatro ir kino fakultetas
Atvykę
Atvykę
Atvykę
Erasmus
Erasmus
Nordplus
studijoms
praktikai
studijoms
5
0
0
3

0

Iš viso

Bendras
studentų
skaičius

12

945

13

896

Iš
viso

Bendras
studentų
skaičius

Procentai
nuo visų
studentų
skaičius

0

29 lentelė. Trumpalaikio studentų judumo rodikliai 2011–2012 m. m.
Trumpalaikiame
judume užsienyje
ir tarptautiniuose
projektuose
Lietuvoje
dalyvaujantys
studentai
LMTA studentai
Užsienio studentai

78

Muzikos fakultetas

Teatro ir kino fakultetas

Trumpalaikis
judumas
užsienyje

Tarptautiniai
projektai
Lietuvoje

Trumpalaikis
judumas
užsienyje

Tarptautiniai
projektai
Lietuvoje

59

15

96

25

195

945

21 proc.

0

48

0

44

92

0

10 proc.

79
2
10

0

2
87

35

49

59

52

3

6

2010

14

2

Muzikos fakultetas

6

60

56

10

2011

2012

Metai

35
6

12

31 lentelė. Atvykstančių LMTA dėstytojų judumo rodikliai 2010–2012 m. m.

2010

2011

2012

Metai
Išvykę Erasmus dėstymui (STA)
Išvykę Erasmus stažuotėms
(STT)
Išvykę dėstymui Erasmus IP
projektuose

Išvykę Nordplus dėstymui ir
projektams

Išvykę Tempus dėstymui ir
projektinei veiklai

Išvykę ilgesniems dėstymo
vizitams (Fulbright, etc.)
Iš viso MF
Išvykę Erasmus dėstymui (STA)

4

0

0
15
36

24

8

5

5

Teatro ir kino fakultetas

5

Išvykę Erasmus stažuotėms
(STT)
Išvykę dėstymui Erasmus IP
projektuose

Išvykę Nordplus dėstymui ir
projektams

Teatro ir kino fakultetas

Atvykę ilgesniems dėstymo
vizitams su ŠMM ir/ar kita parama

Muzikos fakultetas

Atvykę su kita parama
(ambasados, kultūros centrai, kt.)

30 lentelė. Išvykstančių LMTA dėstytojų judumo rodikliai 2010–2012 m. m.

Atvykę Erasmus dėstymui (STA)

Atvykę dalyvauti projektuose
(Erasmus, Nordplus IP)

Atvykę Nordplus dėstymui

Atvykę pagal Tempus projektus

Atvykę su kita parama
(ambasados, kultūros centrai, kt.)

Atvykę ilgesniems dėstymo
vizitams su ŠMM ir/ar kita parama
Iš viso MF
Atvykę Erasmus dėstymui (STA)

Atvykę dalyvauti projektuose
(Media Training)

Atvykę Nordplus dėstymui

Iš viso TKF

Išvykę su kita parama (per TRS)
Iš viso TKF

123

Iš viso
MF ir
TKF

83

Iš
viso
MF ir
TKF

231

235

Bendras
dėstytojų
skaičius
etatais

231

235

Bendras
dėstytojų
skaičius
etatais

53 proc.

proc. nuo
bendro
dėst. etatų
sk.

36 proc.

Išvykusių
dėst. proc.
nuo bendro
dėst. etatų
sk.

2 priedas. MOKSLO VEIKLA
32 lentelė. Priėmimo į trečiosios pakopos studijas kaita
Studijų programa

Priimta

2011 m.
Prašymų skaičius

Priimta

2012 m.
Prašymų skaičius

Doktorantūra

2

2

1

2

Meno doktorantūra

3

7

5

9

Iš viso

5

9

6

11

33 lentelė. Doktorantų, meno doktorantų, meno aspirantų skaičiaus kaita
Studentų skaičius

Studijų programa

2011 10 01

2012 10 01

5

5

Meno doktorantūra

9

14

Meno aspirantūra

1

0

Iš viso

15

19

Doktorantūra

34 lentelė. Trečiosios pakopos studijų absolventų skaičiaus kaita
Absolventų skaičius
2011 m.
2012 m.

Studijų programa
Doktorantūra

2

1

Meno doktorantūra

-

0

Meno aspirantūra

6

1

Iš viso

8

2

35 lentelė. LMTA tyrėjų publikacijų rodikliai 2007–2012 m.
Eil.
Nr.
1.

Leidinio tipas

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Mokslinės monografijos, mokslo studijos

4

5

3

2

3

7

2.

Mokslo straipsniai, knygų skyriai recenzuojamuose leidiniuose

30

43

44

35

34

43

3.

Mokslo straipsniai kitoje spaudoje

43

40

32

30

38

20

4.

Vadovėliai, metodinės priemonės

-

10

-

1

2

4

36 lentelė. LMTA leidinių skaičiaus kaita 2010–2012 m.
Eil.
Nr.
1.

80

Leidinio tipas

2010 m.

2011 m.

2012 m.

Mokslinės monografijos, mokslo studijos

1

0

1

2.

Periodiniai mokslo leidiniai

2

2

2

3.

Straipsnių, konferencijų pranešimų rinktinės

3

1

1

4.

Mokslo šaltiniai

1

3

1

5.

Metodiniai ir kiti leidiniai

2

1

2

6.

Natų leidiniai

0

6

0

Iš viso

9

13

7

37 lentelė. LMTA leidiniai 2012 m.
Eil.
Nr.

Autorius,
sudarytojas

1.

Parengė Vida
Umbrasienė

2.

Eglė ŠeduikytėKorienė

3.

-

4.

Parengė Monika
Meilutytė

5.

Parengė Marius
Baranauskas

6.

Vita Česnulevičiūtė

7.
8.

9.

Aldona Adomaitytė,
Algis Mažeika
Daiva RačiūnaitėVyčinienė
Sudarė Rimantas
Janeliauskas

Pavadinimas
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos veikla
2011 metais. Rektoriaus prof. Zbignevo
Ibelgaupto ataskaita
Lietuvos vargonų menas: XIX a. pabaiga–XX a.
pirmoji pusė
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Statutas
(2012 m. redakcija)
When theatre talks about theatre.
Tarptautinės studentų teatrologų mokslinės
konferencijos pranešimų rinkinys (anglų k.)
Muzikos komponavimo principai: muzikos
ir vaizduojamųjų menų sąsajos. 12-osios
tarptautinės muzikos teorijos konferencijos
bukletas (programa ir tezės)
Muzikos komponavimo principų analogijos
XX a. lietuvių poezijoje. Daktaro disertacijos
santrauka
Raiškusis aktoriaus judesys
(mokomoji knyga)
Kadu buva, kadujo. Sutartinių pradžiamokslis
(su kompaktine plokštele)
Muzikos komponavimo principai: muzikos
ir vaizduojamųjų menų sąsajos. 12-osios
tarptautinės muzikos teorijos konferencijos
pranešimų rinkinys (anglų k.)

ISBN

Tiražas

ISBN 978-609-8071-03-0

120 egz.

ISBN 978-609-8071-04-7

300 egz.

-

200 egz.

ISBN 978-609-8071-06-1

200 egz.

-

100 egz.

-

130 egz.

ISBN 978-609-8071-07-8

300 egz.

ISBN 978-609-8071-08-5

1000 egz.

ISBN 978-609-8071-09-2

110 egz.
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3 priedas. MENO VEIKLA
38 lentelė. Renginiai LMTA erdvėse 2012 m.
Nr.

Erdvė

Renginių skaičius

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

LMTA Didžioji salė
LMTA Juozo Karoso salė
LMTA Kongresų rūmų Kamerinė salė
LMTA Mokomasis teatras
LMTA Vargonų salė
LMTA Sluškų rūmai
LMTA Auditorijos
Iš viso

105
71
27
3
4
8
34
252

39 lentelė. Renginiai už LMTA ribų 2012 m.
Nr.

Erdvė

Renginių skaičius

1.
2.
3.
4.

Vilnius
Kaunas
Klaipėda
Lietuvos regionai
Iš viso

135
8
2
58
203

40 lentelė. Renginiai Lietuvoje (ne Vilniuje) pagal vietas 2012 m.
Nr.

Vietos

Renginių skaičius

1.
2.
3.

Muzikos, meno mokyklose
Vaikų globos namuose
Koncertų salėse, muziejuose, teatruose
Iš viso

15
17
36
68

41 lentelė. Renginiai Vilniuje pagal vietas 2012 m.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

82

Formatas
Šv. Kazimiero bažnyčia
Lietuvos kinematografininkų sąjunga
Stasio Vainiūno namai
Taikomosios dailės muziejus
Lietuvos nacionalinė filharmonija
Šv. Jonų bažnyčia
Vilniaus rotušė
Šv. Kotrynos bažnyčia
Lietuvos kompozitorių sąjunga
M. K. Čiurlionio namai
LDK Valdovų rūmai
Rašytojų klubas
Vilniaus arkikatedra bazilika
Vilniaus paveikslų galerija
Evangelikų liuteronų bažnyčia
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla
Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla
Naujosios Vilnios vaikų muzikos mokykla
Lietuvos mokslų akademija
Piano.lt koncertų salė

Renginių skaičius
54
10
10
8
5
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
Nacionalinė dailės galerija
Kongresų rūmų Didžioji salė
Lietuvos muzikos, teatro ir kino muziejus
Europos socialinio fondo agentūra
Muzikos klubas „Tamsta“
Švč. Teresės bažnyčia
Visų Šventųjų bažnyčia
Antakalnio vaikų socialinės globos namai
Vaikų globos namai „Gilė“
Mykolo Romerio universitetas
Lukiškių aikštė
„Gitaravitos“ salė
Iš viso

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
135

42 lentelė. LMTA renginiai pagal formatą 2012 m.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Formatas
Koncertai
Spektakliai
Festivaliai
Konkursai
Paskaitos
Seminarai
Meistriškumo kursai
Peržiūros
Konferencijos
Iš viso

Renginių skaičius
356
10
5
8
14
6
42
11
3
455

43 lentelė. Renginiai pagal meno sritis 2012 m.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Erdvė
Muzika
Teatras
Šokis
Kinas
Iš viso

Renginių skaičius
432
6
2
15
455

44 lentelė. Bendras renginių skaičius per 2012 m.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Kategorija
Bendras renginių skaičius
Renginių skaičius LMTA erdvėse
Renginių skaičius už LMTA ribų
Renginių skaičius Vilniuje ne LMTA erdvėse
Iš viso

Vnt.
456
252
203
135
1046

45 lentelė. Koncertų LMTA salėse dinamika 2011–2012 m. m.
LMTA salės
Didžioji salė
J. Karoso salė
II (Kongresų) rūmų Kamerinė salė
Iš viso

2011 m.
100
60
25
185

2012 m.
105
71
27
203

83

4 priedas. AKADEMIJOS PERSONALAS
46 lentelė. 2011–2012 m. personalo (etatų) dinamika pagal atskiras darbuotojų grupes
Eil. Nr.

Rodikliai

2011 12 31

2012 12 31

1.

Darbuotojų skaičius (etatais)

489,8

411,1

Pokytis
(sumažėjimas)
(padidėjimas)
-78,7

1.1

Dėstytojai:

227,95

226,55

-1,4

1.1.1

Profesorių

53,9

50,6

-3,3

1.1.2

Docentų

77,6

82,5

4,9

1.1.3

Lektorių

62,4

59,55

-2,85

1.1.4

Asistentų

34,05

33,9

-0,15

1.2

Mokslo darbuotojai

8

4,5

-3,5

1.2.1

Vyriausieji mokslo darbuotojai

0,5

0,5

0

1.2.2

Vyresnieji mokslo darbuotojai

3

1,5

-1,5
-1,5

1.2.3

Mokslo darbuotojai

2

1,5

1.2.4

Jaunesnieji mokslo darbuotojai

2,5

1

-1,5

1.3

Mokymo pagalbinis personalas

127,2

124,05

-3,15

1.4

Administracijos personalas

54,5

49,5

-5

1.5

Ūkio personalas

72,15

6,5

-65,65

47 lentelė. LMTA dėstytojų etatų skaičius akademiniuose padaliniuose 2012 m. gruodžio 31 d.
Profesoriai
Eil.
Nr.

1

2

Padalinys

Bendrojo
fortepijono
katedra
Choro
dirigavimo
katedra

Docentai

Lektoriai

Asistentai

Iš
viso

PD

ND

PD
(%)

Iš
viso

PD

ND

PD
(%)

Iš
viso

PD

ND

PD
(%)

Iš
viso

PD

ND

PD
(%)

1,5

1,5

0

100

2

2

0

100

3,5

3,5

0

100

0,6

0

0,6

0

6,1

6,1

0

100

5,7

5,2

0,5 91,23 2,3

1,8

0,5 78,26 0,2

0

0,2

0

1,4 73,58 4,9

4,4

0,5

89,8

2,5

1,2

1,3

48

0,9

0,9

0

100

1,2

0

1,3

0

1,3

0

0

0

0

0

3

Dainavimo
katedra

5,3

3,9

4

Dirigavimo
katedra

1,1

0

1,1

0

1,2

0

5

Džiazo katedra

0

0

0

0

3

2,8

0,2 93,33 4,4

3,2

6

Etnomuzikologijos katedra

1

1

0

100

2,7

1,5

1,2 55,55 0,2

0,2

0

100

0

0

0

0

Filosofijos ir
7 kultūros mokslų
katedra

0

0

0

0

2,2

1

1,2 45,45 1,2

1,2

0

100

0,2

0

0,2

0

0,6 82,35 0,1

0,1

0

100

0,2

0

0,2

0

1,2 72,72 3,4

1,3

8

Fortepijono
katedra

4,9

4,9

0

100

3,4

2,8

9

Kalbų katedra

0

0

0

0

1,4

1,4

0

100

2,5

0,8

1,7

32

1,6

1,5

10

Kamerinio
ansamblio
katedra

4,7

2,7

2

57,45

0,7

0

0,7

0

0,7

0

0,7

0

0,4

0

84

2,1 38,24

0,1 93,75
0,4

0

Eil.
Nr.

Padalinys

11

Profesoriai

Docentai

PD

ND

Koncertmeisterio katedra

1,6

1,6

0

100

2,9

2,9

0

100

12

Kompozicijos
katedra

2,8

2,8

0

100

1,2

1,2

0

13

Kūno kultūros
centras

0

0

0

0

0,1

0,1

2,9

2

0,9

68,97

1,8

1,7

1,5

0,2

88,23

Liaudies
instrumentų
ir akordeono
katedra
Muzikos
istorijos
katedra

14

15

Iš
PD (%)
viso

Lektoriai

Iš
viso

Iš
ND PD (%)
viso

Asistentai
Iš
PD ND PD (%)
viso

PD

ND

PD (%)

0,7

0

0,7

0

0

0

0

0

100

1,3

1

0,3

76,92

0,7

0,7

0

100

0

100

2

1

1

50

0,5

0

0,5

0

1,6

0,2

88,89

3,4

1,1

2,3

32,35

0

0

0

0

2,5

2,3

0,2

92

1,8

0,8

1

44,44

0,9

PD

16

Muzikos
teorijos
katedra

2,3

2,3

0

100

6,1

4

2,1

65,57

0,6

0,6

0

100

2

17

Operos katedra

0

0

0

0

1,4

1,4

0

100

3,6

0,9

2,7

25

1,1

0,6 0,3

2

0

66,66

100

0,5 0,6

45,45

Pedagogikos
katedra
Pučiamųjų ir
mušamųjų
instrumentų
katedra
Styginių instrumentų katedra

1

1

0

100

2,6

1,8

0,8

69,23

4,4

1,3

3,1

29,55

0,2

0

0,2

0

4,4

3,7

0,7

84,09

4,9

2,1

2,8

42,86 1,85

0,4

1,45

21,62

2,6

0

2,6

0

4,1

4,1

0

100

3,1

2,1

1

67,74

1,6

0

1,6

0

0,5

0

0,5

0

Vargonų ir
klavesino
katedra

0,1

0

0,1

0

2,5

2,5

0

100

1,2

1,2

0

100

0

0

0

0

Iš viso Muzikos
fakultete:

45,5

39,1

6,4

18

19
20
21

Eil. Nr.

Padalinys

1

Vaidybos
ir režisūros
katedra

2

3

4

5

Šokio ir
judesio
katedra
Meno
istorijos
ir teorijos
katedra
Kino ir
televizijos
katedra
Meno
vadybos
skyrius

Iš viso Teatro ir kino
fakultete:

60,587 56,3 43,1 13,2 75,429 41,15 20,3 20,85 52,8981

Profesoriai
Iš
viso

PD

1,3

Docentai

16

Lektoriai

7,5 8,5 25,9095

Asistentai

ND

PD
(%)

Iš
viso

PD

ND

PD
(%)

5,5

2,5

68,75

9,1

6,8

2,3

74,73

1,3

0,8

0,5

61,54

2,2

1,4

0,8

63,64

25

3,2

2,1

1,1

65,63

1

1

0

100

1,3

66,67

3

2,4

0,6

80

4,9

3,7

1,2

75,51

2,9

0

100

2,9

1,2

1,7

41,38

0,7

0

0,7

0

16,1

10,1

64,46 18,4

12

6,4

63,46 17,9 12,9

5

62,78

ND

Iš
PD (%)
viso

Iš
PD (%)
viso

PD

ND

PD

0,4

0,9

30,77

9,8

4,8

5

48,98

8

1,2

1,2

0

100

6

4,9

1,1

81,67

1,6

0,8

0,8

50,00

3,6

0,9

2,7

1

1

0

100

3,9

2,6

0

0

0

0

2,9

5,1

3,4

1,7

56,15

26,2
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48 lentelė. 2011–2012 m. darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimo dinamika
Eil. Nr.

Darbuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimas

2011.12.31

2012.12.31

Pokytis
(sumažėjimas)
(padidėjimas)

1.

Kėlusių profesinę kvalifikaciją darbuotojų (iš viso)

72

100

28

1.1

Moterų

49

91

42

1.2

Vyrų

23

9

-14

49 lentelė. LMTA pedagoginio ir administracinio personalo komandiruotės 2012 m.
Tikslas
Šalis

Žmonės

Kvalifikacijos
tobulinimas

Dėstymo
vizitas

Koncertinė
veikla

Kita (posėdis, žiuri,
monitoringas...)

2

1

Europa

86

Baltarusija

2

Latvija

21

1

17

2
1

4

Lenkija

14

Graikija

1

1

Olandija

6

6

Prancūzija

8

Estija

14

2

Rusija

19

Gruzija

3

Bulgarija

2

Belgija

2

2

Norvegija

9

2

Ispanija

2

3

6
9

1

4

1

4

11

1

1

1

2
7
2

Italija

15

1

3

Austrija

3

1

1

Vokietija

13

2

5

Šveicarija

1

Rumunija

1
2

1

1

5

4

1

3
11

Slovėnija

5

Danija

10

Švedija

2

Turkija

4

Azerbaidženas

1

Čekija

2

Slovakija

1

Bosnija ir Hercogovina

2

Albanija

1

9
1

2

4
1

Airija
Ukraina

2

1

Jungtinė karalystė
Suomija

9

3
4

7
2

5

3
5

1

1
4
1

2
1
1

1
1

Kazachstanas

1

Portugalija

2

Serbija

1

Kinija

3

1
2
1
Kitos šalys

Honkongas

1

JAV

3

3
1
1

2

50 lentelė. Priimtų ir atleistų iš darbo darbuotojų dinamika 2011–2012 m.
Eil.
Nr.

Rodikliai

2011 12 31

2012 12 31

Pokytis
(sumažėjimas)
(padidėjimas)

1.

Priimtų į darbą darbuotojų skaičius

113

188

75

2.

Atleistų iš darbo darbuotojų skaičius

128

263

135

51 lentelė. Darbo pažymėjimai ir tvarkos taisyklės
Eil. Nr.

Rodikliai

2011 12 31

2012 12 31

Pokytis
(sumažėjimas)
(padidėjimas)

1.

Išduotų darbuotojams darbo pažymėjimų skaičius

247

155

-92

2.

Darbuotojų, supažindintų su darbo tvarkos
taisyklėmis skaičius

189

108

-81

52 lentelė. Parengtų įsakymų projektai 2011–2012 m.
Eil. Nr.

Įsakymų tematika

Įsakymų skaičius
2011 12 31

Įsakymų skaičius
2012 12 31

Pokytis
(sumažėjimas)
(padidėjimas)

1.

Personalo klausimais

369

354

-15

2.

Atostogų klausimais

93

170

77

3.

Komandiruočių klausimais

87

116

29

4.

Veiklos klausimais

37

41

4

Iš viso

586

681

95

53 lentelė. 2011–2012 m. pranešimų LR Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai teikimo ir pažymų
asmeniniais ir socialiniais klausimais išdavimo darbuotojams skaičiaus dinamika
Eil. Nr.

Pranešimo pavadinimas

Pranešimų
skaičius
2011 12 31

Pranešimų
skaičius
2012 12 31

Pokytis
(sumažėjimas)
(padidėjimas)

1.

1-SD „Pranešimas apie apdraustųjų Valstybinio socialinio
draudimo pradžią”

84

65

-19

2.

9-SD „Pranešimas apie apdraustajam suteiktas (atšauktas)
tėvystės atostogas arba atostogas vaikui prižiūrėti

27

23

-4

3.

12 SD „Pranešimas apie apdraustųjų nedraudiminius
laikotarpius”

17

25

8

Iš viso

128

113

-15

Darbuotojams išduotų pažymų skaičius

31

44

13

4.

87

5 priedas. PROJEKTINĖ VEIKLA
54 lentelė. Projektų vertė pagal fondus, mln. Lt
Projektų vertė pagal fondus, mln. Lt
2011 m.
2012 m.

ES fondai

Lietuvos fondai

15,21

0,04

15,39

0,37

Projektų skaičius pagal finansavimo šaltinius
ES fondai

Lietuvos fondai

2011 m.

8

2

2012 m.

16

9

55 lentelė. LMTA finansuotos ir nefinansuotos paraiškos 2012 m.

88

LMTA finansuotų paraiškų skaičius

LMTA nefinansuotų paraiškų skaičius

2011 m.

10

4

2012 m.

20

6

6 priedas. FINANSINĖ ŪKINĖ VEIKLA
56 lentelė. LMTA finansavimas, pajamos ir įplaukos 2011–2012 m. (tūkst. Lt)
Finansavimo šaltinai
Valstybės biudžeto asignavimai

2011 metai

2012 metai

Proc. nuo visų
pajamų 2012 m.

16.503,6

17.285,8

82%

Tikslinis finansavimas iš kitų valstybės institucijų

Pokytis
palyginti su
2011 m. (%)
4,7%

365,3

395,7

2%

8,3%

ES struktūrinių ir kitų fondų lėšos

1.173,7

1.095,7

5%

-6,6%

LMTA nuosavos lėšos (su spec. lėšų likučiu)

2.164,7

1.835,8

9%

-15,2%

115,1

200,3

1%

74,0%

Gauta parama pinigais
Gauta parama materialinėmis vertybėmis
Iš viso

34,0

284,7

1%

737,4%

20.356,4

21.098,0

100%

3,6%

57 lentelė. Investicijos ir ilgalaikio turto įsigijimas (tūkst. Lt)
Likutinė vertė
2011-12-31

Likutinė vertė
2012-12-31

Nematerialusis turtas:

49,8

228,3

2012 metais
įsigyta ilgalaikio
turto
228,1

Programinė įranga

30,0

212,9

220,8

Kitas nematerialus turtas

19,8

15,4

7,3

Ilgalaikis materialus turtas:

45.898,8

44.456,30

319,6

Pastatai

42.926,3

42.355,50

Gyvenamieji pastatai

1.603,2

1.547,70

Negyvenamieji pastatai

25845,2

25.329,90

Kultūros paveldo statiniai

15477,9

15.477,90

Turto grupės

Pastatų esminio pageriniomo darbai
Mašinos, įrengimai ir transportas

160,4

7

322

159,7

1,6

Kitos mašinos ir įrengimai

260,3

120,8

1,6

Transporto priemonės

61,7

38,9

Baldai ir biuro įranga

232,5

213,2

92,9

64

28,7

4,3

143,8

168,6

88,6

Baldai
Kompiuterinė įranga
Kita biuro įranga

24,7

15,9

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

2.617,6

1.727,90

Scenos ir meno priemonės

218,1

2.047,5

1.309,50

5,9

Bibliotekos fondas

487,0

228,6

54,7

Kitas ilgalaikis materialus turtas

83,1

189,8

157,5

Finansinis turtas

0,1

194,3

64,7

194,2

64,7

Investicijos į asocijuotus subjektus (Audiovizualinių menų
inkubatorius)
Investicijos į pelno nesiekiančius juridinius asmenis
(„Mažoji akademija“)
Iš viso

0,1

0,1

45948,7

44.902,90

612,4
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58 lentelė. LMTA 2012 m. biudžeto išlaidos pagal veiklos sritis (tūkst. Lt)
Finansavimo šaltinis

Valstybės biudžeto asignavimai
LMTA nuosavos lėšos
Tikslinis finansavimas iš valstybės
institucijų, ES struktūrinių bei
kitų fondų ir gauta parama
Iš viso
Išlaidos procentine išraiška

AdminisInfrastruktūtravimui,
ros išlaikymui
ūkiui ir
ir atnaujinibendrabumui
čiui
1584,1
2176,4

Studijoms

Mokslo
ir meno
veiklai

10257,4

1538,4

477,4

1252,1

589,4

123,2

2,6

179,1

614,6

257,6

1767

973

581,2

72

67,3

89,6

120,2

1903

11819,8

2242,8

552

1498,5

2288,3

2554,2

20956

56%

11%

3%

7%

11%

12%

100%

Studijų orgaStudentų
nizavimui ir
rėmimui
aptarnavimui

Iš viso

17286

59 lentelė. Valstybės biudžeto asignavimų išlaidos pagal išlaidų straipsnius 2011–2012 m. (tūkst. Lt)
Išlaidų straipsnių pavadinimas

Ekonominės
klasifikacijos
kodas

Gauti ir
panaudoti
asignavimai
2011 metais

Gauti ir
panaudoti
asignavimai
2012 metais

Proc. nuo visų
išlaidų 2012 m.
83,3%

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

2.1.

14572,4

14384,8

Darbo užmokestis pinigais

2.1.1.1.1.1.

11113,0

11025,0

Socialinio draudimo įmokos

2.1.2.1.1.1.

3459,4

3359,8

Prekių ir paslaugų naudojimas

2.2.

1383,7

2134,0

Ryšių paslaugos

2.2.1.1.1.05.

41,6

61,1

Transporto išlaikymas

2.2.1.1.1.06.

36,3

39,6

Apranga ir patalynė

2.2.1.1.1.07.

19,8

25,9

Spaudiniai

2.2.1.1.1.08.

61,6

52,4

Kitos prekės

2.2.1.1.1.10.

215,5

237,7

Komandiruotės

2.2.1.1.1.11.

39,3

66,1

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto
nuoma

2.2.1.1.1.14.

34,9

61,8

Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas

2.2.1.1.1.15.

67,4

246,0

12,3%

Kvalifikacijos kėlimas

2.2.1.1.1.16.

9,6

11,8

Apmokėjimas samdomiems ekspertams,
konsultantams

2.2.1.1.1.17.

17,7

76,8

Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas

2.2.1.1.1.18.

4,6

1,0

Veiklos nuoma

2.2.1.1.1.19

0

13,3

Komunalinės paslaugos

2.2.1.1.1.20.

608,5

792,5

Kitos paslaugos

2.2.1.1.1.30.

226,9

448,0

Darbdavių socialinė parama

2.7.3.1.1.01

67,9

267,0

1,5%

Įmokos į garantinį fondą

2.8.1.1.1.02

22,6

0,1%

Stipendijos

2.8.1.1.1.01
Iš viso išlaidų

90

479,6

477,4

2,8%

16503,6

17285,8

100,0%

60 lentelė. 2012 metų valstybės biudžeto asignavimų išlaidos pagal struktūrinius padalinius (tūkst. Lt)
Iš jų:
IŠ VISO

Muzikos
fakultetas

Teatro
ir kino
fakultetas

Mokslas, studijas
aptarnaujantys
padalinai, MMSC

Administravimas,
ūkis ir
bendrabutis

1. Darbo užmokestis ir socialinis
draudimas

14384,8

8104,0

2626,0

1463,0

2191,8

Iš jų: darbo užmokesčiui

11025,0

6226,0

2029,0

1126,0

1644,0

socialinio draudimo ir įmokoms

3359,8

1878,0

597,0

337,0

547,8

2134,0

741,2

880,4

129,1

383,3

1342,2

631,0

397,6

58,0

255,6

283,6

54,0

48,3

71,1

110,2

262,2

56,2

206,0

IŠLAIDŲ PASKIRTIS

2. Prekių ir paslaugų naudojimas, kitos
išlaidos, iš jų:
2.1. Komunalinės paslaugos, patalpų
valymo, apsaugos, inžiner, tinklų
priežiūros, transporto, ryšių ir pan.
išlaidos
2.2. Kitos prekės ir paslaugos (ilgalaikio
turto nuoma,spaudiniai, kvalifikacijos
kėlimas, ekspertų ir konsultantų
paslaugos, kitos prekės ir paslaugos )
2.3. Išlaidos studentų diplominiams
darbams ir kitoms studijų organizavimo
reikmėms
2.4. Ilgalakio materialiojo turto
einamasis remontas
Darbdavių socialinė parama
Įmokos į Garantinį fondą
3. Išlaidos stipendijoms
Valstybės biudžeto asignavimų
išlaidos iš viso:

246,0

228,5

17,5

267,0
22,6
477,4

17,2
12,6
339,8

8,0
4,3
137,6

26,9
2,4

214,9
3,3

17285,8

9214,8

3656,3

1621,4

2793,3

100%

53%

21%

10%

16%

Išlaidos procentine išraiška

61 lentelė. LMTA nuosavų lėšų naudojimas 2011–2012 metais (tūkst. Lt)
Išlaidų straipsnių pavadinimas
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas
Darbo užmokestis pinigais
Socialinio draudimo įmokos
Prekių ir paslaugų naudojimas
Ryšių paslaugos
Transporto išlaikymas
Apranga ir patalynė
Kitos prekės
Komandiruotės
Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas
Kvalifikacijos kėlimas
Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas
Komunalinės paslaugos
Kitos paslaugos
ES ir kitų vykdomų projektų koofinansavimui
Ilgalaikio turto įsigijimui
Investicijoms į asocijuotus subjektus ir jų išlaikymui
(Audiovizualinių menų inkubatorius)
Darbdavių socialinė parama
Parama studentams
Iš viso išlaidų:

Pajamos ir išlaidos
2011 m.
750,8
569
181,8
958,2
22,6
19,7
2,5
52,5
22,4
42,3
7,7
18,2
426,8
192,7
109,3
156,2

Pajamos ir
išlaidos 2012 m.
904,2
688,2
211,4
543,1
5,1
1
0
56,1
17,5
146,5

199,8
114,5
26,9
206

1,5%
11,6%

150,8

86,3

4,8%

18,1

4,6
2,6
1766,5

0,3%
0,2%
100,0%

1992,6

proc. nuo visų išlaidų
2012 m.
50,8%

30%
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62 lentelė. Tikslinio finansavimo, ES struktūrinių ir kitų fondų lėšų bei gautos paramos naudojimas (tūkst. Lt)
2011 m.
išlaidos

2012 m.
finansavimas
su 2011 m.
likučiu

2012 m.
išlaidos

Likutis 201212-31

392

486,9

410,5

76,4

176

129,5

112,3

17,2

Akademinio mobilumo finansavimas

31,9

31,9

0

Nr.VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-020 LMTA vidinės studijų kokybės
vadybos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas

40,9

9

31,9

8

8

0

Lėšas skyrusios įstaigos pavadinimas ir tikslinė paskirtis

TIKSLINIS FINANSAVIMAS IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO
LR Švietimo ir mokslo ministerija
Erasmus programa (dėstytojų ir studentų mainai)

Tikslinės stipendijos pedagogų rengimo programos studentams
Parama reorganizavimui atskiriant Kauno fakultetą

60

0

LR Kultūros ministerija
Knygos E.Šeduikytė-Korienė „Lietuvos vargonų menas“ leidybai

6

6

0

Jaunųjų menininkų edukacinėms programoms skatinti

16

16

0

LMTA TKF tarptautinio bendradarbiavimo projektams

10

10

0

Tarptautinei jaunųjų teatrologų konferencijai

10

10

0

Teatralizuotai akcijai vaikų globos namų auklėtiniams

8

8

0

R.Povilionienės monografijos „Matematinis muzikos
komponavimas“ leidybai ir pristatymui

6

6

0

Knygos „Raiškusis aktoriaus judesys“ leidybai ir pristatymui

13

13

0

40

0

5,7

5,7

0

8,7

8,7

0

30,3

30,3

0

30,3

30,3

0

2,9

2,9

0

7,5

7,5

0

13,5

0

Media

70

40

Knygos “Pranas Tamošaitis” leidybai

10

0

Prof. A. Piličiausko laidotuvių išlaidoms

6,7

0

LR Ūkio ministerija
LMTA arkinių ir didelio formato langų keitimas
Valstybinė lietuvių kalbos komisija
Darbo užmokesčiui

9,6

Lietuvos mokslo taryba
LIT-5-42 Projektas M.K.Čiurlionis (1875-1911). Jo laikas ir mūsų
laikas.
Parama mokslo straipsnių rinkiniui „Mikalojus Konstantinas
Čiurlionis”
KEL-028/2011 Tyrėjo mokslinės išvykos

2,9

USU35/2012 (F16-693) Mokslo veiklai vystyti
MOR-73/2011 Parama mokslo renginiui “Muzikos komponavimo
principai: tautinis romantizmas ir šiuolaikinė muzika”

2,5

13,5

KEL-084/2011 Mokslo veiklai vystyti

2,6

0

LIT-4-25 Mokslo veiklai vystyti

28,2

0

KEL-180/2011 Mokslo veiklai vystyti

2,3

0

2

0

4

0

Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Už 50 Prano Tamošaičio knygos egzempliorių
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų
departamentas
A72-1473 (3.1.36-KS) Garso menas miesto erdvėse Sut. Nr.F16-448
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Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Monografija

2

0

13,2

7,5

7,5

0

Informacinės infastruktūros kūrimas ir atnaujinimas (Nr.VP2-1.1ŠMM-04-V-02-004)

7,7

7,2

0,5

Studijų programų atnaujinimas (Nr.VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-007)

53,5

26,7

26,8

1029,9

1740

1324,4

415,6

4

292,4

67,3

225,1

7,3

0

100,3

32,6

32,6

0

1,2

13,8

11,1

2,7

Informacinės infastruktūros kūrimas ir atnaujinimas (Nr.VP2-1.1ŠMM-04-V-02-004)

19,2

47

44,1

2,9

Studijų programų atnaujinimas (Nr.VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-007)

39,8

303,2

151,2

152

0,5

20,1

17,4

2,7

420,6

259

259

0

0

0,7

0

0,7

Studentų ir dėstytojų mainai

324,4

382,4

365

17,4

Studentų rėmimas

23,8

45,7

45,7

0

49,5

242,3

233,4

8,9

37,6

37,6

0

3,9

3,9

0

10

10,2

8

2,2

8,2

13,5

12,5

1

21,1

35,6

35,6

0

Neįgaliųjų departamentas
Stipendijos neįgaliesiems studentams
Vilniaus dailės akademija

ES IR KITŲ TARPTAUTINIŲ FONDŲ LĖŠOS
LR Švietimo ir mokslo ministerija
Nr.VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-020 LMTA vidinės studijų kokybės
vadybos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas
Nr.VP322ŠMM18V02010-001
LR Ūkio ministerija
LMTA arkinių ir didelio formato langų keitimas
Partneriai su Vilniaus universitetu
Muzikos pedagogų tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas
(Nr.VP-2.3-ŠMM-01-V-01-001)
Partneriai su Vilniaus dailės akademija

Lietuvos mokslų akademija
Avansas projekte “Periodinių mokslo leidinių leidyba”
“Medija Studija”
Projektas studentų kinofilmų filmavimui
Foremi projektas
Muzikos pedagogų nuotolinis mokslas
Erasmus programa

Nordplus programa
Studentų ir dėstytojų mainai
Šiaurės šalių lėšos
Užsienio šalių aukštųjų mokyklų indėlis į bendrai vykdomą veiklą Studentų kelionių organizavimo išlaidų finansavimas
Tarptautinių kultūros programų centras
Studentų kelionių išlaidų finansavimas
S. Karoso fondas
Parama studentų konkursams
C.M. Gruodis atminimo švietimo fondas
Stipendijos studentams
“Medija Studija”
Projektas studentų kinofilmų filmavimui (užsienio lėšos)
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GAUTA PARAMA

123,2

272

168,4

103,6

7,1

20,2

4,9

15,3

0

45

1,1

43,9

30

0

30

2 % fizinių asmenų parama

Studentų rėmimui
rektorato
sprendimu

UAB “Omnitel”

Parama LMTA
veiklai

UAB BPO House

Leidybai
ir renginių
organizavimui

Medicinos bankas

Parama LMTA
veiklai

0

10

0

10

Alna Business solutions UAB

Parama LMTA
veiklai

47,3

4,4

4

0,4

ALNA Intelligence UAB

Parama LMTA
veiklai

11,6

8,4

6,4

2

AV systems UAB

Projektui Media
studija

50

0

Elpama UAB

Renginių
organizavimui

0

1

0

1

UAB HNH engineering

Studentų
diplominiams
darbams

5

5

0

UAB Arkana

Projektui Media
studija

17

17

0

VŠĮ Vilniaus džiazo klubas

Renginių
organizavimui

1

AB Vilniaus degtinė

Studentų
diplominiams
darbams

1

1

0

UAB Baltic Medservice

Projektui Media
studija

20

20

0

UAB Sergita

Projektui Media
studija

40

40

0

3

3

0

0,5

0,5

0

65

65

0

AB Žemaitijos pienas

UAB Agrokontraktas

Studentų
diplominiams
darbams
Studentų
diplominiams
darbams

Sambūris Gabija

Projektui Media
studija

Vytauto Landsbergio fondas

Parama
konferencijos
organizavimui

Vokietijos ambasada Vilniuje
Land Salzburg
Talino muzikos ir teatro akademija

Parama iš kitų įstaigų

2,4

0

Festivaliui Franz
List

1

0

Už studentų
apgyvendinimą

1,8

0

0,5

0

1,5

0,5

0,5

0

1545,1

2498,9

1903,3

595,6

Tikslinis studentų
kelionės
finansavimas
Leidybai
ir renginių
organizavimui
Iš viso

94

1

63 lentelė. 2012 m. LMTA strateginių tikslų įgyvendinimas
Planuota
reikšmė

Įvykdymas

Absolventų skaičiaus santykis su priimtų studijuoti į visų trijų pakopų studijas
studentų skaičiumi (studijuojančių valstybės finansuojamose vietose bei
studijuojančių savo lėšomis)

0,8

0,84

Dalyvaujančių studentų judumo programose skaičius

4%

4,13%

Dalyvaujančių dėstymo judumo programose skaičius

9%

15,15%

134

135,8

Doktorantų, gaunančių stipendijas kas mėnesį, skaičius

15

15,6

Nuolatinių studijų I-III pakopos studentų skaičius

882

945

Priimtų studijų I-III pakopos studentų skaičius valstybės finansuojamose vietose

256

258

2

11

Studentų, studijoms naudojančių Akademijos e-mokymo(si) išteklius ar
studijuojančių atskirus dalykus nuotoliniu būdu skaičius

200

894

Dalykų, dėstomų naudojant e-mokymosi elementus, skaičius

18

28

41

42

35

39

35

63

320

456

Įsigytų plokštelių skaičius

50

357

Suskaitmenintų įrašų skaičius

300

450

Įsigytų knygų ir natų leidinių skaičius

320

678

Duomenų bazių išteklių skaičius

14

18

4500

5437

Rodiklio pavadinimas
Strateginio tikslo efekto vertinimo kriterijų įgyvendinimas

Metinio veiklos plano tikslų įgyvendinimas
Nuosekliųjų studijų forma studijuojančių studentų, gaunančių skatinamąsias
stipendijas kas mėnesį, skaičius

Naujų ir atnaujintų studijų programų skaičius

Atnaujintų infrastruktūros aptarnavimo sutarčių, užtikrinančių ekonomišką lėšų
panaudojimą, skaičius
Dalyvaujančių Erasmus, Nordplus, Fulbright ir kitose programose (išvykstančiųjų)
studentų skaičius
Dalyvaujančių Erasmus, Nordplus, Fulbright ir kitose programose (išvykstančiųjų)
dėstytojų skaičius
Meninių projektų (operos, teatro spektaklių, koncertų, kino filmų, atlikimo meno
konkursų, festivalių) skaičius

Sukurtų/Bibliotekos informacinėje sistemoje/BIS bibliografinių įrašų/egzempliorių
įrašų skaičius
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