
Lietuvos  

muzikos  

ir teatro  

akademija

viLnius

2016

2015 metai
metinė veiklos ataskaita



© Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2016

issn 2335-7843

Rektoriaus žodis                                                                                                        4

1  vaLdYmas                                                                                                           7

1 1  valdymo organai                                                                                               7

1 2  tarybos veikla                                                                                                10

1 3  senato veikla                                                                                                 10

1.4. LMTA veiklos kokybės užikrinimas                                                                         12

1.5. Tarptauiškumo plėtojimas                                                                                  12

1.6. Strategijos „Akademija 2020“ įgyvendinimas                                                              15

1.7. LMTA 2015 m. veiklos ataskaitos duomenys pagal Mokslo ir studijų įstatymą                          16

2. STUDIJOS IR MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ                                                                     18

2.1. Studijų programos                                                                                           18

2.2. Studentų priėmimas                                                                                         22

2.3. Informacijos ir duomenų apie studentus staisika                                                        27

2.4. Studijų tarptauiškumas                                                                                     29

2.5. Studentų pasiekimai                                                                                         33

2 6  Parama studentams                                                                                         34

2.7. Studentų karjeros kompetencijų ugdymas                                                                 35

2.8. Materialieji studijų ištekliai                                                                                 38

2.9. Mokymas(is) visą gyvenimą                                                                                 43

3  moksLo veikLa                                                                                                   49

3.1. LMTA tyrėjai ir mokslo veiklos rodikliai                                                                     49

3.2. LMTA tyrėjų tarptauinė veikla                                                                              53

4  meno veikLa                                                                                                      57

4.1. LMTA dėstytojų meno veiklos Lietuvoje ir užsienyje rodikliai                                            57

4.2. LMTA meno renginių staisika ir dinamika                                                                 60

5. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS                                                                               69

5.1. Pedagoginio ir administracinio personalo sudėis ir struktūra                                           69

5.2. Pedagoginio ir administracinio personalo kvaliikacijos tobulinimas                                     72

6. PROJEKTINĖ VEIKLA                                                                                               74

6.1. Paraiškos inansavimui gaui                                                                                75

6.2. Projekinės veiklos rodikliai                                                                                 76

7. INFRASTRUKTŪROS VALDYMAS IR ATNAUJINIMAS                                                             77

7 1  materialiojo turto naudojimas ir atnaujinimas                                                            77

7 2  eksploatavimas                                                                                               78

7.3. Viešieji pirkimai                                                                                               79

8. FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS                                                                                81

8.1. Biudžeto sandara                                                                                             81

8.2. Finansinių išteklių valdymas                                                                                 82

8.3. Valstybės biudžeto asignavimų išlaidos                                                                     82

8.4. LMTA nuosavų lėšų naudojimas                                                                             83

8 5  Tikslinio inansavimo, ES struktūrinių ir kitų fondų lėšų bei gautos paramos naudojimas                        83

9. LMTA VIEŠOJOJE ERDVĖJE                                                                                         85

1 priedas. STUDIJOS IR MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ                                                             89

2 priedas  moksLo veikLa                                                                                        116

3 priedas  meno veikLa                                                                                           119

4 priedas. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS                                                                    125

5 priedas. PROJEKTINĖS VEIKLOS PLĖTRA                                                                         129

6 priedas. FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS                                                                      132

7 priedas. LMTA 2015 m. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VERTINIMO KRITERIJŲ ĮGYVENDINIMAS           137

Ataskaitą rengė 
doc. dr. Vida Umbrasienė, Studijų prorektorė 
doc. dr. Judita Žukienė, Mokslo prorektorė 
prof. dr. Ramunė Marcinkevičiūtė, Meno prorektorė 
prof. Aušra Motuzienė, Muzikos fakulteto dekanė 
Elona Bajorinienė, Teatro ir kino fakulteto dekanė
Esta Rūta Urbonavičienė, Akademinių reikalų centro Studijų informacijos ir duomenų skyriaus vedėja 
Laura Kaščiukaitė, Akademinių reikalų centro Studijų programų skyriaus vedėja 
doc. Rolandas Aidukas, Akademinių reikalų centro Priėmimo skyriaus atsakingasis sekretorius 
doc. dr. Lina Navickaitė-Marinelli, Doktorantūros skyriaus vedėja 
Rima Rimšaitė, Tarptauinių ryšių skyriaus vedėja 
Aurelija Rudaiienė, Kokybės vadybos skyriaus vedėja 
Violeta Boluienė, Karjeros ir kompetencijų centro vedėja 
doc. dr. Dalia Urbanavičienė, Mokslo centro Etnomuzikologijos skyriaus vedėja, vyresnioji mokslo darbuotoja
Živilė Tamaševičienė, Leidybos centro vadovė 
Ana Ablamonova, Meno centro vadovė 
Eglė Julija Kriščiūnaitė, Bibliotekos vedėja 
Virginijus Baublinskas, Garso-vaizdo ir informacinių technologijų centro vedėjas 
doc. dr. Ričardas Kabelis, Muzikos inovacijų studijų centro vedėjas
Rasa Žukaitė, Personalo skyriaus vedėja 
Valerija Urbanovič, Projektų vadybos skyriaus vedėja
Stanislav Mechovič, Infrastruktūros direktorius 
Aldona Girdziušaitė, Turto valdymo ir naudojimo skyriaus vedėja 
Birutė Junokienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja 
Jurgita Šarkovienė, Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji buhalterė 
Jana Mikulevič, Viešųjų ryšių skyriaus vedėja

Turinys



4 5

Rektoriaus žodis 

Pažvelgę į 2015 m. veiklos rezultatus, aiškiai matome, kad esame aukštoji mokykla, kuriani valstybei 
reikšmingą mokslinę, meninę ir socialinę vertę. Turėdami daug energijos ir idėjų, intensyviai gyvendami 
kūrybinį gyvenimą, lygiagrečiai ieškome nepanaudotų veiklos tobulinimo galimybių, naujų raiškos ir ben-

dravimo su visuomene formų. Kiekvienais metais vis labiau įsisąmoniname savo strateginius ikslus, geba-

me atsakingai pasirinki veiklos prioritetus ir jos efektyvumo didinimo krypis.
Svarbus mūsų studijų kokybės pagrindas – aktyvus ir kūrybingas akademinis personalas. Pripažintų me-

nininkų ir mokslo daktarų Akademijos pedagogų bendruomenėje nuolat gausėja. Siekis vystyi akademinę 
kultūrą, paremtą mokslo ir meno pasiekimais, siprina LMTA tapatybę ir išskirinumą.

Kaip ir kasmet, 2015 m. buvo puikiai įverinta Akademijos dėstytojų veikla. Daugiau kaip 20 jų apdova-

noi premijomis, ordinais, garbės ženklais, tarptauinių fesivalių prizais ir diplomais. Už fundamentalius 
XX amžiaus lietuvių muzikos tyrimus Muzikos teorijos katedros profesoriui emeritui Algirdui Jonui Ambra-

zui skirta Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija. Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatais 
tapo Vaidybos ir režisūros katedros docentas Darius Meškauskas, Muzikos teorijos katedros profesorė Rūta 
Gaidamavičiūtė, fortepijoninio trio „FortVio“ nariai – Koncertmeisterio katedros docentė Indrė Baikštytė, 
Kamerinio ansamblio katedros lektoriai Povilas Jacunskas ir Ingrida Rupaitė-Petrikienė. Valstybinė Jono 
Basanavičiaus premija skirta etnomuzikologei docentei Daliai Urbanavičienei.

Džiugu, kad Akademijos dėstytojų pripažintų menininkų kūryba nuolat yra įverinama ir užsienio šalių 
valstybiniais apdovanojimais. Kamerinio ansamblio katedros profesoriui Donatui Katkui įteiktas Ordino 
už nuopelnus Lenkijos Respublikai Karininko kryžius, Vaidybos ir režisūros katedros profesoriui Eimuntui 
 Nekrošiui – Italijos komandoro žvaigždės ordinas ir Rumunijos prezidento apdovanojimas ir garbės žvaigž-

dė, docentas Oskaras Koršunovas apdovanotas Švedijos Karališkuoju Šiaurinės Žvaigždės ordinu.

Pastebimai siprėja LMTA dėstytojų tyrėjų ir mokslo darbuotojų veikla, gerėja jų tarptauinio judumo 
dinamika. Verinant Akademijos leidybos veiklą, be prof. A. J. Ambrazo monograijos, skirtos Juliaus Juze-

liūno gyvenimui ir kūrybai, taip pat pažymėinos straipsnių rinkinės Sociocultural Crossings and Borders: 

Musical Microhistories (sudarytojos prof. R. Stanevičiūtė ir doc. R. Povilionienė) ir D. Katkaus rinkinė Apie 

muzikos būį. Reikšmingu 2015 m. LMTA mokslo renginiu tapo 1-oji tarptauinė konferencija-kūrybinių 
technologijų dirbtuvės „Muzika ir garso dizainas kine bei naujosiose medijose. Pairis ir iššūkiai“, surengta 
kartu su Lietuvos kompozitorių sąjunga, Lietuvos muzikos informacijos centru bei aktualaus meno inklu 
Vox Art. Bendradarbiaujant su Etninės kultūros globos taryba, LR Seime ir LMTA vyko svarbi tarptauinė 
etnomuzikologijos konferencija „regioniniai muzikinio folkloro tyrimai“ 

2015 m. Akademijos dėstytojai, studentai, kultūros darbuotojai surengė per 500 meno renginių, vy-

kusių ne ik LMTA erdvėse, bet ir kitose Lietuvos salėse. Didelio atgarsio ir žiniasklaidos dėmesio sulaukė 
VII tarptauinis M. K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkursas, koncertas Švedijos Karalienės Silvijos 
garbei Šv. Jonų bažnyčioje (jo metu atlikta B. Kutavičiaus oratorija „Paskuinės pagonių apeigos“), aidary-

tas LMTA Balkono teatras, žymiai pagerinęs Teatro ir kino fakulteto studijų procesą. 
Ryškiu tarptauinių ryšių veiklos akcentu tapo NordOpera bienalė – intensyvus kursas „Mes statome 

operą“. Tarptauiškumo aspektu iin svarbus ir prioriteinis yra regioninis Šiaurės ir Balijos šalių bendra-

darbiavimas, vykdomas per aukštojo mokslo programą Nordplus. Pagal dalyvavimo šioje programoje ap-

imis ir aktyvumą LMTA užima antrą vietą tarp Lietuvos universitetų.
Akademija ketvirtus metus iš eilės užima pirmąją vietą tarp Lietuvos valstybinių aukštųjų universiteinių 

mokyklų pagal įstojusiųjų į valstybės inansuojamas vietas aukščiausiojo konkursinio balo vidurkį. Vykdant 
studijų, orientuotų į studentą, pertvarką ir didinant meno studijų patrauklumą, buvo intensyviai atnaujina-

mos ir kuriamos naujos studijų programos, atnaujintos ir modernizuotos studijų erdvės, įverinus ribotas 
turimų pastatų atnaujinimo ir pritaikymo šiuolaikiniams menininko rengimo poreikiams galimybes, buvo 
suformuoi ir akademinėje bendruomenėje aptari modernių meno studijų materialieji poreikiai ir pasi-
rengta naujo akademinio miestelio statybai. 2015 m. pradžioje, bendradarbiaujant su Lietuvos architektų 
sąjunga, buvo paskelbtas supaprasintas atviras Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio 
Olandų g., Vilniuje, architektūrinių projekinių pasiūlymų konkursas. Šiam konkursui buvo pateiki net 
28 pasiūlymai. Verinimo komisija pirmąją vietą skyrė UAB „Paleko Archstudija“ komandai. 

2015 m. pasiekimai rodo, kad esame pajėgūs įgyvendini užsibrėžtą ambicingą viziją ir kasmet artėja-

me jos link atsinaujindami, apsirūpindami naujausia technika, užikrindami ir tobulindami studijų kokybę. 
Akademijos bendruomenė nepraranda motyvacijos išlaikyi profesionalių menininkų rengimo Lietuvoje 
lyderio pozicijas  

Šiandien mes esame įsiikinę, kad išmokome gyveni naujomis sąlygomis ir energingai sieki savo ikslų. 
Tai yra mūsų visų sutelktumo, profesionalumo ir darbštumo rezultatas.

Prof  zbignevas ibelgauptas
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1 pav. LMTA struktūros schema

Teisininkas

1. Valdymas

Lietuvos muzikos ir teatro akademija (toliau – LMTA, Akademija) yra muzikos, teatro, kino ir šokio meno 
universitetas, kurio misija – užikrini tvarią meno ir meno tyrimų plėtrą, dalyvaui formuojant šalies meni-
nio švieimo ir kultūros poliiką, puoselėi dvasinę visuomenės darną ir nacionalinį tapatumą, ugdyi talen-

ingiausią menui jaunimą – kūrybišką, iniciatyvų, verslų, atvirą Lietuvai ir pasauliui. Akademija turi autono-

miją, kuri apima akademinę, administracinę, ūkio ir inansų tvarkymo veiklą. Autonomija yra grindžiama 
savivaldos principu, akademine laisve ir pagarba žmogaus teisėms; visa tai apibrėžta Lietuvos Respublikos 
Konsitucijoje, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme bei Akademijos Statute.

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

toja meninę veiklą, dalyvauja tarptauinių meno bei mokslo ir studijų insitucijų asociacijų veikloje, jų įgy-

vendinamose programose bei projektuose, bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio partneriais vykdydama 
meninę, iriamąją, šviečiamąją ir kultūrinę veiklą, skaindama regionų ir visos šalies meno ir mokslo pa-

žangą. Akademija nuolat tobulina studijų kokybę, puoselėja kokybės kultūrą, propaguoja inovacijų diegimą 
ugdydama akademinės bendruomenės narių profesinę ir visuomeninę atsakomybę, skaindama studentų 
asmeninį suinteresuotumą, akademinės bendruomenės narių bendradarbiavimą.

Per 82 gyvavimo metus Akademija užėmė lyderio pozicijas muzikos, o vėliau ir teatro bei kino meni-
ninkų rengimo srityje, subūrė studijų, mokslo ir meno veiklai ryškiausius kūrėjus, atlikėjus ir tyrėjus. Mo-

tyvuoi studentai, aukštos kvaliikacijos dėstytojai, unikalios Lietuvoje studijų programos, studijų, meno 
ir mokslo vienovė, muzikos, teatro, kino bei šokio sanglauda – tai Akademijos siprybės, grindžiančios jos 
speciiškumą ir išskirinumą Lietuvos aukštųjų universiteinių mokyklų kontekste. 

Akademijos kolegialūs valdymo organai yra Akademijos taryba (toliau – Taryba), Senatas ir vienasmenis 
valdymo organas – Rektorius. Valdymas grindžiamas demokraijos, savivaldos, viešumo, atskaitomybės, 
kompetencijos ir efektyvumo principais 

Studijų, meno ir mokslo veiklą Akademijoje vykdo 2 fakultetai, 24 katedros ir prie jų veikiančios 4 studi-
jos, 1 skyrius, 7 centrai (žr. LMTA struktūros schemą, 1 pav.).

1.1. Valdymo organai

Taryba
Pirmininkas 

Robertas Dargis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas
Nariai

Rūta Prusevičienė, Lietuvos nacionalinės ilharmonijos direktorė
Martynas Budraiis, Lietuvos nacionalinio dramos teatro direktorius
Arūnas Mark, „Investuok Lietuvoje“ invesicinės aplinkos ekspertas 
Aušra Motuzienė, LMTA Muzikos fakulteto dekanė, profesorė
Vaclovas Augusinas, LMTA Kompozicijos katedros vedėjas, profesorius
Mindaugas Urbaiis, LMTA Muzikos istorijos katedros profesorius
Dainius Puišys, LMTA Choro dirigavimo katedros vedėjas, docentas
Deimantė Jankūnaitė, LMTA Studentų atstovybės prezidentė

rekToraTas
rektorius prof  zbignevas ibelgauptas 

Studijų prorektorė doc. dr. Vida Umbrasienė 
Mokslo prorektorė doc. dr. Judita Žukienė 
Meno prorektorė prof. dr. Ramunė Marcinkevičiūtė
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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. Artūras Anusauskas
prof. Dalia Balsytė
prof  dr  jonas Bruveris

prof. dr. (hp) Gražina Daunoravičienė
prof. Eduardas Gabnys
prof. Aidas Giniois
prof. Povilas Gylys
prof  zbignevas ibelgauptas 

prof. Jurgis Karnavičius
prof  Petras kunca

prof. dr. Ramunė Marcinkevičiūtė
prof. Aušra Motuzienė
prof. Petras Vyšniauskas

Studentų reikalų komisija 
prof. Artūras Anusauskas, pirmininkas 
Nariai 

doc. Asta Krikščiūnaitė 
Deimantė Jankūnaitė, studentė

Eikos ir procedūrų komisija 
prof. dr. Juozas Antanavičius, pirmininkas 
Nariai 

prof  habil  dr  Leonidas melnikas 

prof  Petras kunca 

doc. Renata Marcinkutė-Lesieur 
Paulina Nalivaikaitė, studentė

Finansų komisija 
prof. Eduardas Gabnys, pirmininkas 
Nariai 

prof  julius andrejevas 

prof. Janina Lapinskaitė 
doc. Dainius Puišys 
Imantas Šimkus, studentas

LMTA PRIĖMIMO KOMISIJA 
prof. Sergejus Okruško, pirmininkas 
Nariai 

prof  zbignevas ibelgaubtas

prof  rimantas armonas

prof. Janina Lapinskaitė
prof. Mindaugas Urbaiis
doc. dr. Ramunė Balevičiūtė 
habil. dr. Jūratė Trilupaiienė, vyriausioji mokslo darbuotoja
doc. dr. Helmutas Šabasevičius, vyresnysis mokslo darbuotojas
Deimantė Jankūnaitė, LMTA SA prezidentė 
doc. Rolandas Aidukas, Priėmimo komisijos vyr. specialistas

LMTA STUDENTŲ ATSTOVYBĖ 
Deimantė Jankūnaitė, prezidentė 
Monika Keblaitė, Ryšių su visuomene komiteto koordinatorė
Jusina Medževeprytė, Lietuvos studento pažymėjimo (LSP) koordinatorė
Greta Gustaitė, Socialinių reikalų ir akademinio proceso komiteto koordinatorė
Lorijana Laurinskaitė, Markeingo komiteto koordinatorė
Beatričė Oniūnaitė, Renginių ir projektų komiteto koordinatorė

doc. Asta Krikščiūnaitė
doc. Renata Marcinkutė-Lesieur
doc. Dainius Puišys
doc. dr. Vida Umbrasienė
doc. dr. Judita Žukienė
lekt. Elona Bajorinienė

Studentai 

Sigita Bukantaitė
Deimantė Jankūnaitė
Žilvinas Steponas Miškinis
Paulina Nalivaikaitė
Imantas Šimkus
Jūratė Bielinytė-Zdanienė

senato komisijos

Studijų komisija
lekt. Elona Bajorinienė, pirmininkė 
Nariai 

prof. Povilas Gylys
prof. Aušra Motuzienė
doc. dr. Vida Umbrasienė
Jūratė Bielinytė-Zdanienė, studentė

Mokslo komisija 
prof  dr  jonas Bruveris, pirmininkas 

Nariai 

prof. dr. (hp) Gražina Daunoravičienė 
prof. dr. Ramunė Kryžauskienė 
doc. dr. Judita Žukienė 
Sigita Bukantaitė, studentė

Meno komisija 
prof. Dalia Balsytė, pirmininkė 
Nariai 

prof. dr. Ramunė Marcinkevičiūtė
prof. Aidas Giniois
prof. Jurgis Karnavičius
prof. Petras Vyšniauskas 
Žilvinas Steponas Miškinis, studentas 
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1.2. Tarybos veikla

Atlikdama LMTA Statute deleguotas funkcijas, Taryba 2015 m. organizavo aštuonis posėdžius, iš kurių 
penki buvo virtualūs. Svarbiausi 2015 m. nutarimai:

• dėl 2014 m. spalio 28 d. Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos direktoriaus prašymo Nr.  GD-549 
„Dėl fortepijonų perdavimo“ (2015-01-06 virtualaus posėdžio protokolas Nr. 1-TA);

• dėl ilgalaikio turto perdavimo Lietuvos nacionaliniam muziejui (2015-03-04 protokolas Nr. 3-TA);
• 2015 m. LMTA profesoriaus emerito išmokos dydžio tvirinimas, 2015 m. profesorių emeritų vietų 

skaičiaus tvirinimas (2015-03-04 protokolas Nr. 3-TA);
• dėl pritarimo LMTA ir ŠMM „Susitarimui dėl mokslinių tyrimų ir eksperimeninės (socialinės, kultūri-

nės) plėtros, studijų infrastruktūros kūrimo ir atnaujinimo 2014–2020 metų Europos Sąjungos struk-

tūrinių fondų ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos lėšomis“, į susitarimo priedą įrašant projektą 
„LMTA studijų miestelio Olandų g., Vilniuje statyba“ (2015-03-04 protokolas Nr. 3-TA);

• dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 2015–2017 m. strateginio veiklos plano tvirinimo  
(2015-03-18 virtualaus posėdžio protokolas Nr. 4-TA);

• 2014 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos veiklos ataskaitos tvirinimas (2015-03-25 virtualaus 
posėdžio protokolas Nr. 5-TA);

• dėl pritarimo perduoi valstybės nekilnojamąjį turtą, žemės sklypą su stainiais (Pamėnkalnio g. 15, 
Vilnius) Lietuvos muzikos ir teatro akademijai valdyi ir naudoi paikėjimo teise (2015-03-25 virtua-

laus posėdžio protokolas Nr. 5-TA);
• įmokų už studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos 

aprašo tvirinimas (2015-06-16 virtualaus posėdžio protokolas Nr. 6-TA);
• Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų rėmimo tvarkos aprašo tvirinimas (2015-06-16 vir-

tualaus posėdžio protokolas Nr. 6-TA);
• Lietuvos muzikos ir teatro akademijos lėšų planavimo ir naudojimo tvarkos tvirinimas (2015-06-16 

virtualaus posėdžio protokolas Nr. 6-TA);
• LMTA ilgalaikio materialiojo turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos papildymas skyriumi 

„Turto naudojimas pagal bendradarbiavimo sutaris“ (2015-06-16 virtualaus posėdžio protokolas Nr. 6-TA).

Strateginiu požiūriu didžiausią reikšmę 2015 m. turėjo Tarybos sprendimai, susiję su pasirengimu nau-

jo akademinio miestelio statyboms. Tai yra strateginis Akademijos prioritetas, iesiogiai susijęs su vizijos 
„Akademija 2020“ įgyvendinimu – siekiu tapi atvira ir dinamiška studijų, mokslo ir meno erdve, kurioje 
kuriama muzikos, teatro, šokio ir kino ateiis.

1.3. Senato veikla

LMTA akademinių reikalų valdymo organą – Senatą – sudaro 30 narių (iš jų – 24 dėstytojai ir admi-
nistracijos darbuotojai, 6 studentai). 2015 m. Senate dirbo 6 nuolainės komisijos, įvyko 9 posėdžiai  
(iš jų – 1 virtualus).

2015 m. LMTA Senato įgaliojimai suteiki naujiems Senato nariams studentams Sigitai Bukantaitei, Dei-
mantei Jankūnaitei, Žilvinui Steponui Miškiniui, Paulinai Nalivaikaitei, Imantui Šimkui, Jūratei Bielinytei-
zdanienei (2015-12-21 protokolas nr  9-se) 

Patvirini LMTA eikos komiteto nariai: prof. habil. dr. Leonidas Melnikas, doc. dr. Judita Žukienė, doc. dr. 
Robertas Beinaris, lekt. dr. Andrius Juškys, Aurelija Rudaiienė, Paulina Nalivaikaitė (2015-10-21 protokolas 
nr  8-se) 

2015 m. išrinki nauji katedrų vedėjai: prof. Dalia Balsytė – Kamerinio ansamblio; doc. dr. Audra Ver-
sekėnaitė – Muzikos teorijos katedros; prof. Vaclovas Augusinas – Kompozicijos katedros; doc. Leonas 
Kižla – Kalbų katedros; Balys Vaitkus – Vargonų ir klavesino katedros (2015-06-17 protokolas Nr. 5-SE);  
lekt. Ingrida Gerbutavičiūtė – Šokio ir judesio katedros (2015-10-21 protokolas Nr. 7-SE).

LMTA garbės medaliais apdovanoi prof. dr. Jonas Bruveris ir Nijolė Bogutaitė-Dėdinienė (2015-06-17 
protokolas nr  5-se) 

Svarbiausi 2015 m. Senato nutarimai

2015 m. vasario 18 d. (protokolas Nr. 1-SE)

1. Patvirinta 2015 m. LMTA Senato veiklos ataskaita (Pirmininko ataskaita).
2. Patvirini dokumentai: 

• Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų, mokslo ir meno veiklos kokybės užikrinimo poliika;
• Lietuvos muzikos ir teatro akademijos į studentą orientuotų studijų strategija;
• Baigiamųjų darbų rengimo ir verinimo organizavimo tvarka 

3. Patvirinta nauja LMTA studijų programų reglamento redakcija 

2015 m. kovo 25 d. (protokolas Nr. 2-SE)

1. Patvirinta 2014 m. LMTA veiklos ataskaita (Rektoriaus ataskaita).
2. Pristatytas 2015 m. LMTA biudžetas.
3  Pritarta Lietuvos muzikos ir teatro akademijos bei LR švieimo ir mokslo ministerijos „Susitarimui dėl 

mokslinių tyrimų ir eksperimeninės (socialinės, kultūrinės) plėtros, studijų infrastruktūros kūrimo 
ir atnaujinimo 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos lėšomis“.

2015 m. balandžio 30 d. (protokolas Nr. 3-SE)
1. Patvirinta nauja LMTA dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo į pagrindines pareigas komisijos 

darbo reglamento redakcija.

2. Patvirini dokumentai: 
• 2015 m. studentų priėmimo į LMTA taisyklės; 
• Užsienio šalių piliečių priėmimo į LMTA tvarka; 
• Priėmimo studijuoi į iksliniu būdu valstybės inansuojamas studijų vietas atrankos tvarka  

2015 m. gegužės 27 d. (protokolas Nr. 4-SE)
1. Patvirini Meno doktorantūros studijų programos pakeiimai; 
2. Patvirintas LMTA kokybės vadovas.
3. Pristatytas mokslinės veiklos Lietuvoje palyginamasis tyrimas LMTA verinimo rezultatų pristatymas 

ir perspektyva.

2015 m. birželio 17 d. (protokolas Nr. 5-SE)
1. Patvirini dokumentų pakeiimai:

• LMTA dėstytojų ir koncertmeisterių darbo krūvio apskaitos tvarka; 
• LMTA studijų programų reglamentas 

2015 m. spalio 21 d. (protokolas Nr. 7-SE)
1. Patvirintos naujos dokumentų redakcijos:

• LMTA studijų programų reglamentas;
• LMTA apeliacijų dėl studijų rezultatų teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas;
• Studijų rezultatų įskaitymo LMTA tvarkos aprašas 

2. Patvirini dokumento LMTA studijų nuostatai 99 ir 111 punktų pakeiimai. 
3. Patvirintas dokumentas LMTA atribuikos naudojimo tvarka.

2015 m. lapkričio 18 d. (protokolas Nr. 8-SE)
1. Patvirintas dokumentas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų pažangumo eilės sudarymo 

ir taikymo tvarkos aprašas.

2015 m. gruodžio 21 d. (protokolas Nr. 9-SE)
1. Patvirini paikslini strategijos Akademija 2020 rodikliai 
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1.4. LMTA veiklos kokybės užikrinimas

LMTA veiklos kokybė – tai gebėjimas tenkini su Akademija siejamus lūkesčius, asmens ir visuomenės 
poreikius. Atsižvelgiant į nuolainę meno profesinės aplinkos, darbo rinkos ir jos poreikių kaitą, kokybės 
verinimas ir tobulinimas yra tęsinis procesas ir neatskiriama Akademijos veiklos dalis. LMTA, atlikdama 
veiklos kokybės gerinimo veiksmus, tobulina vidinę komunikaciją tarp padalinių ir visų akademinės ben-

druomenės narių, plėtoja ryšius su socialiniais dalininkais, yra atvira permainoms, seka mokslo, meno ir 
technikos pažangos naujoves, geba stebėi ir įverini darbo rinkos pokyčius ir aiinkamai tobulini vidinę 
kokybės užikrinimo sistemą.

2015 m. vasario 18 d. Senato nutarimu (protokolo Nr. SE-1) patvirinta Lietuvos muzikos ir teatro aka-

demijos studijų, mokslo ir meno veiklos kokybės užikrinimo poliika1. Akademijos studijų, mokslo ir meno 
veiklos kokybės užikrinimo poliikos ikslas – suformuoi terpę, kurioje būtų verinama ir puoselėjama 
kokybės kultūra, prisidedani prie aukštojo mokslo tobulinimo, teikiani paikimą informaciją apie Aka-

demijos veiklos kokybę, nuolat gerinani meno studijų sąlygas, didinani konkurencingumą, diegiani ir 
įgyvendinani efektyviausius kokybės standartus.

2015 m. gegužės 27 d. Senato nutarimu (protokolo Nr. 4-SE) buvo patvirintas atnaujintas LMTA kokybės 
vadovas2. Kokybės vadovas išverstas į anglų kalbą3  

2015 m. vasarą kartu su Viešųjų ryšių skyriumi parengta informacija apie LMTA veiklos kokybės užikri-
nimą anglų kalba Akademijos interneinėje svetainėje4 

2015 m. LMTA toliau įgyvendino Lietuvos muzikos ir teatro akademijos veiklos tobulinimo planą įgy-

vendinant insitucinio verinimo ekspertų rekomendacijas. Plano įgyvendinimas yra periodiškai stebimas 
(rezultatai iksuoi du kartus: 2015 m. vasario 20 d. ir lapkričio 18 d.), planas koreguojamas ir skelbiamas 
viešai5. Studijų programų komitetai ir katedros, atnaujindamos ir tobulindamos vykdomas studijų progra-

mas, taip pat atsižvelgia į išorinių ekspertų verinimo išvadose pateiktas rekomendacijas.
Plėtojant LMTA vidinę kokybės užikrinimo sistemą daug dėmesio skiriama veiklos rezultatyvumo mata-

vimo tobulinimui. 2015 m. buvo peržiūrėta ir atnaujinta LMTA veiklos rodiklių sistema. 

1.5. Tarptauiškumo plėtojimas

Strategijoje „Akademija 2020“ numatyta tarptauiškumo integracija į visas Akademijos veiklos sriis. Įgy-

vendinant šį siekį, 2015–2017 m. strateginiame veiklos plane numatytas prioritetas plėtoi tarptauiškumą 
atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo, kultūros, užsienio poliiką, LR Seimo raiikuotas tarp-

tauines konvencijas ir deklaracijas dėl bendradarbiavimo aukštojo mokslo srityje (Bolonijos) principų.
Akademija yra tarptauinių asociacijų AEC, ANMA, ABAM, ECMA, ECMTA, ENCATC, E:UTSA, EDE narė ir 

ICON inklo6 narė. 
2015 m. Akademija vykdė tarptauinę veiklą vadovaudamasi Europos Komisijos patvirintu LMTA tarp-

tauinės strategijos dokumentu – Europos universiteto charija, kuri suteikia galimybę dalyvaui Erasmus 

plus programoje 2014–2020 metais7. Pagrindiniai tarptauinės LMTA strategijos principai yra tolygi tarp-

tauiškumo plėtra pagrindinėse veiklos srityse – studijų, meno ir mokslo, paslaugų visuomenei. Strateginis 
prioritetas – studentų ir dėstytojų mobilumas ir studijų tarptauiškumas. Tikimasi, kad tarptauinis ben-

dradarbiavimas prisidės prie kokybinių Akademijos veiklos pokyčių, bus abipusiškai naudingas bendradar-
biaujančioms šalims ir pagerins: 1) studijų ir meninės veiklos rezultatus (per mobilumą, naujų technologijų 
dėstymo-mokymosi veikloje taikymą, pasirengimą tarptauinei karjerai ir verslumo ugdymą); 2) studijų 

1 Prieiga per internetą: htp://lmta.lt/lt/vidinis-kokybes-uzikrinimas 
2 Prieiga per internetą: htp://lmta.lt/lt/vidinis-kokybes-uzikrinimas 
3 Prieiga per internetą: htp://lmta.lt/en/internal-quality-assurance 
4 Prieiga per internetą: htp://lmta.lt/index.php?id=9933 
5 Prieiga per internetą: htp://lmta.lt/lt/lmta-insitucinis-verinimas-ir-akreditavimas 
6 Prieiga per internetą: htp://lmta.lt/lt/tarptauine-veikla 
7 LMTA charijos numeris (EUC) 64152-EPP-1-2014-1-LT-EPPKA3-ECHE, LMTA europinės poliikos dokumentas. Prieiga per 

internetą: htp://lmta.lt/lt/erasmus-universiteto-charija 

tarptauiškumą (projekinė veikla, junginiai moduliai, junginės studijų programos, studentų judumas); 
3) žinių, meninės prakikos ir verslo sinergiją (tarpsektorinio bendradarbiavimo projektai); 4) dėstymo įvai-
rovę (kviečiant užsienio dėstytojus ir iškilius menininkus bei mokslininkus per mainų programas). Tarptau-

inės strategijos iki 2020 m. siekiamybė: LMTA tarptauiškumo siprinimas plečiant bendradarbiavimą su 
ES šalių partnerių regionais (Rytų partnerystės, Vakarų Balkanų, Pietų Viduržemio, Azijos ir Industrinėmis 
šalimis); studentų mobilumo augimas (iki 2020 m. – 20 proc. absolventų bus įgiję tarptauinės pairies); 
dėstymo ir mokymosi modernizavimas (nauji dėstymo / mokymosi būdai, nuotolinis ir neformalus moky-

masis, integruotas studijų tarptauiškumas, tarpdisciplininis ir tarpsektorinis bendradarbiavimas, projeki-

nės veiklos skainimas). 
LMTA aktyviai bendradarbiauja su Balijos jūros regiono šalimis – Lenkija, Vokieija, Suomija, Danija, 

Švedija, Esija, Latvija. Prisidėdama prie Europos kaimyninės poliikos siprinimo, LMTA plėtoja bendradar-
biavimą su aukštosiomis meno mokyklomis Gruzijoje, Azerbaidžane, Baltarusijoje, Ukrainoje. Plečiamos 
partnerystės į Azijos ir industrines šalis: pagal sutarį vyksta studentų iš Kinijos nuolainėms studijoms pri-
traukimas ir studentų atranka8, užmegzi ryšiai su Kosta Rikos universiteto Muzikos fakultetu (atvyko pirmo-

ji studentė magistro studijoms (Atlikimo meno studijų programa, fortepijono specializacija), planuojama 
bendradarbiaui su JAV aukštosiomis mokyklomis ir Junginės Karalystės Atviruoju universitetu (Open Uni-

versity) dėl nuotolinio ir e-mokymo galimybių9, tęsiamas bendradarbiavimas su partneriais Indonezijoje10 

2015 m. LMTA rezultatyviai dalyvavo ES aukštojo mokslo programoje Erasmus+. 2014 m. užbaigus trejų 
metų Tempus projektą InMusWB11, pratęstas bendradarbiavimas per Erasmus+ programą. Teiki tarptau-

inio mobilumo projektai (Erasmus+ KA107 veikla), gautas inansavimas trylikai mobilumų tarp LMTA ir 
Belgrado menų akademijos, veikla bus pradėta įgyvendini 2016 m. Taip pat gautas inansavimas dvišalei 
sutarčiai su Šota Rustaveli valstybiniu teatro ir kino universitetu Gruzijoje bei ikimasi ateityje pratęsi ben-

dradarbiavimą su Tel Avivo teatro mokykla.
LMTA kaip partnerė dalyvavo rengiant ir teikiant tris Erasmus+ strateginių partnerysčių projektus. Du 

projektai buvo patvirini, ir nuo 2015 m. Akademija dalyvauja Erasmus+ strateginių partnerysčių projekte 
„METRIC“ ir „ECMA: kitas žingsnis“. Vykdant METRIC projektą (Modernising European Higher Music Educa-

ion through Improvisaion; 2015–2017 m. jį koordinuoja Esijos muzikos ir teatro akademija) numatoma 
susiprini improvizacinės muzikos dėstymą partnerinėse mokyklose – mokyi dėstytojus ir studentus (in-

tensyvūs kursai partnerinėse mokyklose), sukuri metodinę medžiagą (teaching and learning manual) ir 

junginius improvizacijos dalyko studijų modulius. „ECMA: kitas žingsnis“ – kokybinio pokyčio ir integruoto 
Europos kamerinės muzikos akademijos bendradarbiavimo projektas (2015–2017 m. projektą koordinuoja 
Norvegijos muzikos akademija), kurio pagrindinis ikslas – sukuri junginę magistro studijų programą, pa-

rengi metodinę medžiagą dėstytojams, keli kamerinio ansamblio dėstytojų kvaliikaciją (intensyvūs kursai), 
išmėgini naujus dėstymo ir mokymosi metodus (intensyvūs kursai studentų kameriniams ansamb liams).

Siekiant didesnio LMTA žinomumo tarptauinėje erdvėje, dalyvaujama ne ik Erasmus, bet ir Kūrybiškos 
europos (Creaive Europe) projektuose  nuo 2015 m  Lmta yra es Creaive Europe projekto „vaidyba ir 

tapatumas, performatyvumas ir paveldas. Teatras, kreolizacija, kūryba ir visuomenė“ partnerė, projektą 
koor dinuoja sienos universitetas (italija) ir Full Score projekto partnerė, projektą koordinuoja AEC (Eu-

ropos aukštųjų muzikos mokyklų asociacija). Teatro projektas orientuotas į kūrybinės veiklos skainimą 
įtraukiant dalyvaujančių šalių dėstytojus ir studentus. 

Full score projekto ikslas – muzikos studentų mobilumo didinimas, informacijos apie mobilumo gali-
mybes prieinamumo didinimas ir mobilumo procesų supaprasinimas (EASY), muzikos absolventų karjeros 
galimybių plėtra ir absolventų (pasaulinės) karjeros stebėsena. LMTA projekte atstovauja R. Rimšaitė, jos 
veiklos darbo grupėje rezultatas – parengtos ir AEC patvirintos atnaujintos studentų ir dėstytojų Erasmus 

mobilumo formos12 bei atnaujintas programos vadovas Step-by-step13 

8 Sutaris su EAPO agentūra
9 indianos universitetas 
10 Jaya Suprana fortepijono mokykla Džakartoje, Jaunųjų pianistų koncerinių-edukacinių mainų programa
11 Prieiga per internetą: htp://www.inmuswb.net/ 
12 Prieiga per internetą: htp://www.aec-music.eu/staf--students/irc 
13 Prieiga per internetą: htp://www.aec-music.eu/staf--students/irc/step-by-step 
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ES projektas „Vaidyba ir tapatumas, performatyvumas ir paveldas. Teatras, kreolizacija, kūryba ir visuo-
menė“ – sociologų, ilosofų, antropologų, komunikacijos specialistų, teatro teoreikų bendras darbas, ku-

riame dalyvauja tyrėjai iš Sienos ir Kento universitetų  kartu su scenos prakikais – pedagogais ir jaunai-
siais menininkais iš Lietuvos (LMTA), Rumunijos (Babes-Bolyai universitetas), Didžiosios Britanijos (Kento 
universitetas), Ispanijos (Barselonos teatro insitutas), Italijos (Sienos universitetas). Mokslininkai teatro 
kūrėjus subūrė tam, kad patyrinėtų skiringų tautų komunikaciją kūrybiniame procese ir prieitų prie jiems 
reikiamų išvadų tyrinėjant „minios resursų“ (angl. crowdsourcing) sąvoką, taip pat teatro, kreolizacijos, 
kūrybos ir visuomenės sąveikos principus šiuolaikinėje visuomenėje.

Iin svarbus ir prioriteinis yra regioninis Šiaurės ir Balijos šalių bendradarbiavimas, vykdomas per aukš-

tojo mokslo programą Nordplus. Pagal dalyvavimo Nordplus programoje apimis ir aktyvumą LMTA užima 
antrą vietą tarp Lietuvos universitetų (pirmoje vietoje yra Vilniaus universitetas)14  2015 m  akademija da-

lyvavo Nordplus inkluose: 1) klasikinės muzikos Sibelius, 2) džiazo muzikos Nordpuls, 3) liaudies muzikos 

Nordtrad, 4) tarpdisciplininiame (muzikos, šokio, kino) menų tyrinėjimo ir bendradarbiavimo inkle ECA,  

5) teatro mokyklų inkle Norteas, 6) Nordplus horizontaliame inkle Percussion plus, 7) Šiaurės ir Bali-

jos šalių muzikos terapijos inkle, 8) meno verslumo inkle Act-in-Arts. nuo 2014 m  Lmta dvejus metus 

koordinuoja operos inklą NordOpera (iki 2016 m.), 2015 m. birželio mėn. koordinavo ir Vilniuje organi-
zavo NordOpera bienalę – intensyvų kursą „Mes statome operą“, kuriame dalyvavo 60 operos studentų, 
34 dėstytojai ir koncertmeisteriai. Vilniaus rusų dramos teatre birželio 6 d. parodyi 9 operų fragmentai. 
Šį projektą Švieimo mainų paramos fondas atrinko kaip geriausią Lietuvos aukštųjų mokyklų intensyvų 
Nordplus projektą. Projekto rezultatais buvo pasidalyta fondo organizuotame tarptauinių ryšių koordina-

torių seminare, Nordplus programos koordinatoriai, Norvegijos SIU centras šį projektą kaip „geros prak-

ikos“ pavyzdį paskelbė internete15  NordOpera inkle LMTA taip pat koordinavo pasirengimo perklausai 
intensyvų kursą (Audiion Training), sėkmingai vykusį Vilniuje rugsėjo mėn., dalyvavo LMTA parengtame 
intensyviame projekte „Šiuolaikinė opera ir garso menas“ Geteborge.

Akademija kasmet siprina dalyvavimą Nordplus programos teatro mokyklų inkle Norteas. Kasmeinių 
inklo susiikimų metu planuojamas bendradarbiavimas, dėstytojų ir studentų mobilumas, bendri projek-

tai. 2015 m. Vaidybos ir režisūros katedros studentai (6) dalyvavo kūrybiniuose Nordic Common Studies se-

minaruose Islandijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Esijoje. 2015 m. spalio mėn. LMTA surengė Nordic Common 

Studies seminarą Vilniuje, dalyvavo Norteas inklo studentai iš užsienio (8), Vaidybos ir režisūros katedros 
bakalauro II kurso studentai, kursus vedė LMTA dėstytojos doc. V. Grabštaitė ir B. Bublytė. 

LMTA tęsia bendradarbiavimą liaudies muzikos Nordtrad inkle. 2015 m. tradiciniame kasmeiniame 
Nordtrad seminare Esbjerge (Danija) dalyvavo Etnomuzikologijos katedros doc. dr. D. Urbanavičienė ir 
doc. dr. G. Kirdienė, 4 katedros studentės.

LMTA yra išskirinai aktyvi Sibelijaus inklo partnerė. 2015 m. Sibelijaus inklui Akademija teikė NORD-

PLusmiX intensyvaus projekto (kompozicija, muzikos technologijos ir garso dizainas) ir muzikos mokymo 

inovacijų plėtros projektų paraiškas ir gavo inansavimą, taip pat organizavo savaitės trukmės projektą va-

riniams pučiamiesiems Brass Akademija Vilniuje, projektą organizavo Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų 
katedros prof. A. Kontautas ir asist. M. Balčyis, kursus vedė dėstytojai M. Balčyis, E. Stanelis, L. Masevi-
čius, doc. R. Valančius.

Tarptauinių ryšių skyrius 2015 m. išskirinį dėmesį skyrė informacijos anglų kalba rengimui: Erasmus+ 

lėšomis išleistas LMTA bukletas anglų k., sukurtas Kino ir TV katedros puslapis anglų k., Erasmus+ progra-

mos lėšomis parengta metodinė medžiaga lietuvių kalbos dėstymui per etnoprakiką (Lingo rito tatato. 

Sutarinės Lithuanian polyphonic songs, prof. D. Vyčinienė), parengta medžiaga informaciniam leidinukui 
LMTA studentams apie dalyvavimą tarptauinėse judumo programose, parengta medžiaga LMTA studijų 
programų žemėlapiui (GUIDE to VILNIUS & LMTA STUDIES)  

14 2014 m. ŠMPF duomenimis (koordinuojamas NordOpera inklas, narystės 2 naujuose inkluose – meno verslumo ir muzikos terapijos).
15 Prieiga per internetą: htp://www.nordplusonline.org/eng/Projects2/Project-aricles/We-make-an-opera 

1.6. Strategijos „Akademija 2020“ įgyvendinimas

2013 m. patvirinta LMTA strategija „Akademija 2020“ yra strateginio Akademijos veiklos planavimo pa-

grindas siekiant užikrini ir nuolat tobulini veiklos kokybę bei įgyvendini viziją – tapi atvira ir dinamiška 
studijų, meno ir mokslo erdve. Tarpinis strategijos „Akademija 2020“ vizijos įgyvendinimo ir strateginių 
pokyčių rodiklių verinimas numatytas 2016 m. 

Krypingai planuojant veiklą, siejamą su vizijos įgyvendinimu, strategijoje ir 2015–2017 m. strateginia-

me veiklos plane nurodytos šios ilgalaikės strateginės veiklos kryptys: 
• studijų, orientuotų į studentą, ir mokymosi visą gyvenimą galimybių bei meno studijų konkurencin-

gumo užikrinimas ugdant naujas kompetencijas ir tobulinant studijų kokybę; 
• meno veiklos, mokslo ir meno tyrimų plėtra skainant kūrybiškumą ir inovacijas, plečiant tarptauinį 

bendradarbiavimą, mokslo, meno ir studijų sąveiką, užikrinant sklaidą regionuose; 
• valdymo ir savivaldos procesų skaidrumo ir efektyvumo didinimas tobulinant organizacinę kultūrą. 

Strateginiams ikslams įgyvendini 2015–2017 m. išskiri šie veiklos prioritetai: 
• studijų programų atnaujinimas ir tarptauiškumo plėtojimas; 
• materialiųjų studijų išteklių atnaujinimas ir papildymas; 
• vidinės studijų kokybės vadybos sistemos diegimas; 
• menininkų ir mokslininkų kvaliikacijos tobulinimas, tarptauiškumo skainimas; 
• meno ir mokslo veiklos rezultatų sklaida, regioninė plėtra; 
• valdymo opimizavimas, modernios vadybos diegimas. 

2015–2017 m. buvo pasirinktos šios veiklos efektyvumo didinimo kryptys: 
• vykdyi studijų, orientuotų į studentą, pertvarką didinant meno studijų patrauklumą;
• studijų infrastruktūros ir materialiųjų išteklių atnaujinimas siekiant studijų, mokslo ir meno veiklos 

kokybės;
• parengi menininkų ir tyrėjų kvaliikacijos tobulinimo koncepciją siekiant nuolainio augimo ir skai-

nant tarptauiškumą;
• praplėsi mokymosi visą gyvenimą galimybes ir įdiegi neformaliai įgytų kompetencijų pripažinimo 

tvarką;
• plėtoi studijų rinkodarą siekiant padidini užsienio studentų skaičių;
• opimizuoi administracinių ir akademinių padalinių valdymą didinant išteklių panaudojimo efekty-

vumą.
Verinant 2015 m. veiklos rezultatus strateginių pokyčių požiūriu, pažymėina, kad visose Akademijos 

veiklos srityse pasiekta rezultatų: vykdant studijų, orientuotų į studentą, pertvarką ir didinant meno stu-

dijų patrauklumą buvo intensyviai atnaujinamos ir kuriamos naujos studijų programos, atnaujintos ir mo-

dernizuotos studijų erdvės, įverinus ribotas turimų pastatų atnaujinimo ir pritaikymo šiuolaikiniams me-

nininko rengimo poreikiams galimybes, buvo suformuoi ir akademinėje bendruomenėje aptari modernių 
meno studijų materialieji poreikiai ir pasirengta naujo akademinio miestelio statybai. 

2015 m. buvo tobulinama vidinė studijų kokybės vadybos sistema, studentai ir dėstytojai aktyviai daly-

vavo tarptauinio judumo programose, projektuose, meno ir mokslo veiklos rezultatų sklaidos bei regioni-
nės plėtros veiklose.

Strategijos „Akademija 2020“ įgyvendinimo stebėseną ir tobulinimą atlieka, Akademijos trumpalaikius 
(trimečius) strateginius veiklos planus rengia, Akademijos veiklos kokybės tobulinimo priemones planuoja 
ir įgyvendina Strateginės plėtros ir rizikų valdymo darbo grupė 
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Sipriosios valdymo veiklos sritys: 
1. Greitas ir lankstus reagavimas į besikeičiančias aplinkybes. 
2. Nuolat siprėjanis kolegialumas. 
3. Rezultatyvus bendradarbiavimas su išorės insitucijomis (Švieimo ir mokslo ministerija (ŠMM), Stu-

dijų kokybės verinimo centru (SKVC), Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centru (MOSTA), Lietuvos 
mokslo taryba (LMT), Lietuvos kultūros taryba (LKT) ir kt.).

Tobulininos valdymo veiklos sritys: 
1. Padalinių veiklos planavimas ir ataskaitų rengimo kokybė. 
2. Išteklių valdymo racionalumas. 
3. Dokumentų rengimo ir valdymo kokybė. 
4  informacijos sklaida 

2015 m. įgyvendini strateginio ikslo – rengi aukščiausios kvaliikacijos, kūrybiškus, konkurencingus 
ir atvirus pasauliui meno profesionalus plečiant kūrybos ir tyrimų aprėpį, didinant poveikį valstybei bei 
kultūros raidai, užikrinant veiklos efektyvumą ir kokybę – efekto verinimo kriterijų rodikliai, numatyi 
2015–2017 m. strateginiame veiklos plane:

Rodiklio pavadinimas 2015 m. planuota 
rodiklio reikšmė

2015 m. pasiekta 
rodiklio reikšmė

1. Lietuvos profesionalaus meno atsinaujinimą ir augimą užikrinanis 
absolventų, baigusių pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopos studijas, 
santykis, lyginant su aiinkamais metais įstojusiais.

0,80 0,80

2. Meno kūrinių atlikimo ir / ar paskelbimo presižinėse ir plačiai žinomose 
meno ir kultūros erdvėse skaičius, tenkanis vienam pripažintam 
menininkui (etatui) 

4 4

3. Mokslinių tyrimų rezultatų paskelbimų skaičius, tenkanis vienam 
dėstytojo tyrėjo / mokslo darbuotojo etatui. 1,5 1,6

1.7. LMTA 2015 m. veiklos ataskaitos duomenys pagal Mokslo ir studijų įstatymą

Vykdydami 2015 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 7, 42 ir 52 
straipsnių pakeiimo įstatymą Nr. XII-2198, pateikiame duomenis:

Reikalaujami duomenys Duomenų pateikimas LMTA 2015 m. veiklos ataskaitoje
Studentų, dėstytojų, mokslo ir 
administracijos darbuotojų, tarp jų ir 
atvykstančių iš užsienio, skaičius

Studentų, tarp jų ir atvykstančių iš užsienio, skaičius pateiktas ataskaitos:
•   2 skyriaus STUDIJOS IR MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ 2 3 poskyryje 

Informacijos ir duomenų apie studentus staisika;
•   2 skyriaus STUDIJOS IR MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ 2 4 poskyrio Studijų 

tarptauiškumas 2 4 1 ir 2 4 2 skirsniuose

Dėstytojų, mokslo ir administracijos darbuotojų, tarp jų ir atvykstančių iš užsienio, 
skaičiai pateiki ataskaitos:

•   2 skyriaus STUDIJOS IR MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ 2 4 poskyrio Studijų 
tarptauiškumas 2 4 4 skirsnyje Dėstytojų tarptauinis judumas;

•   5 skyriuje ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS.
Aukštosios mokyklos pedagoginių ir 
mokslo darbuotojų ir administracijos 
sudėis ir kvaliikacija 

LMTA pedagoginių ir mokslo darbuotojų ir administracijos sudėis ir kvaliikacija 
pateikta ataskaitos 5 skyriuje ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS.

Absolventų skaičius LMTA absolventų skaičius pateiktas ataskaitos 2 skyriaus STUDIJOS IR 

MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ 2 7 poskyrio Studentų karjeros kompetencijų 
ugdymas 2 7 1 skirsnyje Absolventai ir jų profesinė veikla

Pagal studijų programas įsidarbinusių 
absolventų skaičius

Pagal studijų programas įsidarbinusių LMTA absolventų skaičius pateiktas 
ataskaitos 2 skyriaus STUDIJOS IR MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ 2 7 poskyrio 

Studentų karjeros kompetencijų ugdymas 2 7 2 skirsnyje Absolventų karjeros 
stebėsena

Studijų programų skaičius LMTA studijų programų skaičius pateiktas ataskaitos 2 skyriaus STUDIJOS IR 

MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ 2 1 poskyryje Studijų programos
Aukštosios mokyklos lėšos, tenkančios 
vienam studentui

Valstybės biudžeto asignavimai (be sipendijų), tenkantys vienam valstybės 
inansuojamoje vietoje studijuojančiam studentui, 2015 m. buvo 6,68 tūkst. Eur ir, 
palygini su 2014 m., padidėjo 1,5 proc.
Pagal Aukštosios mokyklos realiųjų išteklių verinimo metodiką skaičiuojamo 
rodiklio – lėšų, viduiniškai tenkančių vienam studentui studijų srityse –  
2015 m. reikšmė bus žinoma 2016 m. balandžio mėnesį.

Aukštajai mokyklai skiriamos 
valstybės biudžeto lėšos, tarp jų 
Europos Sąjungos paramos lėšos, ir jų 
panaudojimas

Informacija apie LMTA skiriamas valstybės biudžeto lėšas, tarp jų Europos 
Sąjungos paramos lėšas, ir jų panaudojimą pateikta ataskaitos 8 skyriuje 
FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS.

Aukštosios mokyklos bendras patalpų 
plotas, tenkanis vienam studentui

LMTA bendras patalpų plotas (įskaitant ir sales, kuriose vyksta vieši studentų ir 
dėstytojų pasirodymai), tenkanis vienam studentui, yra apie 20 kvadrainių metrų. 

Atliekamų mokslinių, taikomųjų tyrimų 
(mokslinės veiklos), profesionalaus 
meno veiklos aprėpis

LMTA atliekamų mokslinių, taikomųjų tyrimų (mokslinės veiklos), profesionalaus 
meno veiklos aprėpis pateikta ataskaitos 3 skyriuje MOKSLO VEIKLA ir 4 skyriuje 

MENO VEIKLA
LMTA diplomų įteikimo iškilmės. 2015 
(D. Matvejevo nuotr.)
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tose studijų kryptyse, kuriose Akademija iki tol studijų nevykdė. Teigiamai įverintų ir akredituotų keina-

mų vykdyi studijų programų dinamika pateikta 2 paveikslėlyje.

2 pav. Teigiamai įverintų ir akredituotų keinamų vykdyi studijų programų dinamika

LMTA Senato nutarimu (2015-06-17, protokolas Nr. 5-SE) buvo patvirinta vykdomos pirmosios pakopos 
studijų programos Kompozicija (612W32001) naujos specializacijos Skaitmeninė produkcija aprašo ben-

droji dalis ir priedai. Minėtu LMTA Senato nutarimu taip pat buvo patvirinta pirmosios pakopos gretuinės 
krypies studijų programos Meno pedagogika (gretuinės krypies studijų programos Muzikos pedagogika 

redakcija – 2015-06-17, protokolas Nr. 5-SE) naujų specializacijų Klasikinis šokis ir Šiuolaikinis šokis aprašo 
bendroji dalis ir priedai. Pirmosios pakopos gretuinės studijų krypies studijų programa Meno pedagogika 

yra skirta pedagogo kvaliikacijai įgyi.

2.1.2. Vykdomų studijų programų tobulinimas (atnaujinimas)
Per ataskaiinį 2015 m. laikotarpį buvo atnaujinta 11 LMTA vykdomų studijų programų (žr. 1 priedo 

5 lentelę): 8 pirmosios pakopos studijų programos ir 3 antrosios pakopos studijų programos, t. y. 3 pirmo-

sios pakopos ir 3 antrosios pakopos studijų programomis mažiau, palygini su 2014 m. (žr. 3 pav.).

3 pav. Patobulini (atnaujini) vykdomų studijų programų studijų planai

2. STUDIJOS IR MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ
Vykdydama studijų ir mokymosi visą gyvenimą veiklas, Akademija įgyvendina pirmąjį strateginį iks-

lą – užikrina studijų, orientuotų į studentą, ir mokymosi visą gyvenimą galimybių bei meno studijų kon-

kurencingumą, ugdydama naujas kompetencijas ir tobulindama studijų kokybę. Su šiuo veiklos prioritetu 
siejamas 2015–2017 m. veiklos prioritetas – studijų programų atnaujinimas ir tarptauiškumo plėtojimas  

Akademijoje studijų ir mokymosi visą gyvenimą procesas apima: 
• pirmosios, antrosios pakopos ir laipsnio nesuteikiančių studijų programų rengimą, stebėseną ir at-

naujinimą, vidinį ir išorinį verinimą; 
• studijų programų viešinimą, rinkodarą; 
• studentų priėmimą į pirmosios, antrosios pakopos ir laipsnio nesuteikiančių studijų programas; 
• pirmosios, antrosios pakopos ir laipsnio nesuteikiančių studijų proceso organizavimą, studentų rėmimą; 
• trečiosios pakopos studijų programų rengimą, stebėseną ir atnaujinimą, vidinio ir išorinio verinimo 

atlikimą;
• trečiosios pakopos studijų programų viešinimą, rinkodarą; studentų priėmimą į trečiosios pakopos 

studijų programas; 
• trečiosios pakopos studijų proceso organizavimą; 
• neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švieimą ir tęsinį mokymą(si). 
Šio proceso veiklose dalyvauja studijų ir mokslo prorektoriai, Akademinių reikalų centras (Studijų pro-

gramų skyrius, Priėmimo skyrius, Studijų informacijos ir duomenų skyrius), Mokslo centras (Doktorantūros 
skyrius), Tarptauinių ryšių skyrius, Kokybės vadybos skyrius, Muzikos fakultetas, Teatro ir kino fakultetas, 
Karjeros ir kompetencijų centras. 

Platus tarptauinis bendradarbiavimas ir partnerystė užikrina sąlygas Akademijos vykdomų studijų 
programų dėstytojų ir studentų mobilumui, dalyvavimui įvairiuose tarptauiniuose projektuose, tarpkul-
tūrinės pairies integracijai į studijų programų ir mokymosi visą gyvenimą turinį. LMTA vykdo tarptauinę 
veiklą bendradarbiavimo sutarčių pagrindu su 127 insitucijomis 33 pasaulio šalyse, iš jų 114 yra Erasmus+ 

programos partnerės (žr. 1 priedo 1 lentelę) (2014 m. bendradarbiauta su 110 insitucijų 33 pasaulio šalyse, 
iš jų 102 Erasmus programos partneriai, 1 Tempus programos (daugiašalė sutaris), 7 dvišalės sutartys). 

2.1. Studijų programos

Lmta vykdo 32 akredituotas, Studijų ir mokymo programų registre įregistruotas studijų programas – 
17 pirmosios pakopos (bakalauro), 14 antrosios pakopos (magistrantūros) ir 1 laipsnio nesuteikiančių stu-

dijų (žr. 1 priedo 2, 3 ir 4 lenteles). Naujų studijų programų rengimą, verinimą ir akreditavimą, vykdomų 
studijų programų ir studijų dalykų atnaujinimą koordinuoja ir vykdo (kartu su Studijų programų komitetais 
ir katedromis) Studijų programų skyrius16 

2.1.1. Keinamų vykdyi (naujų) studijų programų rengimas ir akreditavimas
2015–2017 m. strateginiame veiklos plane buvo numatyta parengi 3 naujas laipsnį suteikiančias studijų 

programas (žr. 7 priedo 1 lentelę). Planas įgyvendintas. 2015 m. buvo parengtos ir Studijų kokybės verini-
mo centrui (SKVC) pateiktos 3 naujos studijų programos: antrosios pakopos studijų programa Teatrologija 

ir kinotyra (621U90003) menotyros studijų kryptyje, Akademijos kartu su Vilniaus universitetu vykdoma 
junginė antrosios pakopos studijų programa Muzikos terapija (628B90002) medicinos ir sveikatos studijų 
kryptyje buvo akredituotos maksimaliam trejų (3) metų laikotarpiui. Tuo tarpu antrosios pakopos studijų 
programa Meno vadyba vadybos studijų kryptyje nebuvo akredituota. Šiai studijų programai buvo atlieka-

mos išorinio verinimo procedūros; jos yra privalomos norint akredituoi ir registruoi studijų programas 

16 Prieiga per internetą: htp://lmta.lt/index.php?id=6687 
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2015 m. atnaujintas vykdomų studijų programų proilio aprašų skaičius yra 3 (žr. 1 priedo 6 lentelę ir 
4 pav.), t. y. 2 studijų programų aprašais mažiau, negu numatyta 2015–2017 m. strateginiame veiklos plane 
(žr. 7 priedo 1 lentelę).

4 pav. Patobulini (atnaujini) vykdomų studijų programų proilio aprašai

2.1.3. Studijų dalykų (modulių) rengimas ir tobulinimas (atnaujinimas)
Bendradarbiaujant su katedrų dėstytojais, 2015 m. pagal Tuning metodologija pagrįstą ECTS koncepciją 

buvo sukuri ir patobulini (atnaujini) studijų dalykų (modulių) aprašai: 
• sukuri 49 naujų studijų dalykų (modulių) aprašai (iš jų 25 – pirmosios pakopos, 24 – antrosios pako-

pos) (žr. 1 priedo 7 lentelę); 
• patobulini (atnaujini) 67 studijų dalykų (modulių) aprašai (iš jų 52 – pirmosios pakopos, 15 – antro-

sios pakopos) (žr. 1 priedo 8 lentelę).
2013 m., 2014 m. ir 2015 m. studijų dalykų (modulių) sukūrimo ir tobulinimo (atnaujinimo) rodiklių 

kaita matyi 5 paveikslėlyje.

5 pav. Sukurtų ir patobulintų (atnaujintų) studijų dalykų (modulių) skaičiaus kaita

2.1.4. Laisvai pasirenkami studijų dalykai
2014–2015 studijų metų pavasario semestrui ir 2015–2016 studijų metų rudens semestrui Studijų pro-

gramų skyrius rengė LMTA pedagogų dėstomų laisvai pasirenkamų studijų dalykų sąrašus Akademijos ir 
kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams. 2014–2015 studijų metų pavasario semestre Akademijos siū-

lomus laisvai pasirenkamus dalykus pasirinko 39 kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai (iš jų 4 – VU, 
2 – VU TVM, 33 – VDA studentai), 2015–2016 studijų metų rudens semestre – 20 studentų (iš jų 12 – VU, 
8 – VDA studentai). Iš viso 2015 m. Akademijoje laisvai pasirenkamus dalykus studijavo 59 kitų Lietuvos 
aukštųjų mokyklų studentai.

Pažymėina, kad 2014–2015 studijų metų pavasario semestre LMTA ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyk-
lų studentams buvo siūlomi 2 (visi – antrosios pakopos) anglų kalba dėstomi laisvai pasirenkami dalykai, 
2015–2016 studijų metų rudens semestre – 4 (iš jų 3 – pirmosios pakopos, 1 – antrosios pakopos) laisvai 
pasirenkami dalykai 

Laisvai pasirenkamus dalykus, dėstomus anglų kalba, gali pasirinki ir užsienio šalių studentai, atvykę 
studijuoi į Akademiją ar kitas Lietuvos aukštąsias mokyklas. 2014–2015 studijų metų pavasario semestre 
buvo 11 tokių studijų dalykų (iš jų 8 – pirmosios pakopos, 3 – antrosios pakopos), 2015–2016 studijų metų 
rudens semestre – 7 (iš jų 5 – pirmosios pakopos, 2 – antrosios pakopos)17 

2.1.5. Vykdomų studijų programų išorinis verinimas ir akreditavimas
2015 m. Akademijoje vyko išorinių ekspertų vizitai, kurių metu buvo verinamos vykdomos studijų pro-

gramos – informacija apie tai pateikta 1 priedo 9 lentelėje.
2015–2017 m. strateginiame veiklos plane buvo numatytas veiklos verinimo rodiklis – Teigiamai įver-

intų (akredituotų 6 metams) studijų programų skaičius / procentas – 4 / 44. 2015 m. vyko 9 vykdomų 
studijų programų išorinis verinimas. 3 studijų programos buvo akredituotos 6 metams, tai sudaro 33 proc. 
visų verintų programų – planas įgyvendintas iš dalies (žr. 1 priedo 7 lentelę).

2.1.6. Studijų programų vadyba
LMTA studijų programų vadyba organizuojama vadovaujanis Europos aukštojo mokslo erdvės studijų 

kokybės užikrinimo nuostatomis ir gairėmis: LMTA yra sukūrusi keinamų vykdyi studijų programų tvir-
inimo, periodinės paikros ir stebėsenos mechanizmus; nustačiusi tvarką, leidžiančią įsiikini, kad dės-

tytojų kompetencijos yra pakankamos; renka, nagrinėja ir naudoja inkamą informaciją vykdomų studijų 
programų efektyviam valdymui; reguliariai skelbia savalaikę, nešališką ir objektyvią kiekybinę ir kokybinę 
informaciją apie vykdomas studijų programas18  

2015 m. spalio 21 d. Senato nutarimu (protokolo Nr. 7-SE) patvirinta atnaujinta LMTA studijų progra-

mų reglamento redakcija. Dokumentas papildytas nauju skyriumi, kuriame reglamentuojamas studijų pro-

gramų vidinis kokybės užikrinimas akcentuojant atsakomybės paskirstymą. LMTA Senatas tvirina vidinę 
studijų kokybės užikrinimo sistemą ir kontroliuoja, kaip ji įgyvendinama. Už studijų ir mokymosi visą gy-

venimą veiklos organizavimą ir valdymą atsakingas LMTA studijų prorektorius. Kokybės vadybos skyrius 
koordinuoja keinamų vykdyi ir vykdomų studijų programų išorinio verinimo ir akreditavimo procesus bei 
dalyvauja juose. Kokybės vadybos skyriaus funkcijos, teisės, pareigos ir darbo organizavimas reglamentuo-

tas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kokybės vadybos skyriaus nuostatuose. Studijų programų skyrius 
koordinuoja keinamų vykdyi studijų programų rengimo ir vykdomų studijų programų atnaujinimo ir tobu-

linimo procesus bei dalyvauja juose. Studijų programų skyriaus funkcijos, teisės, pareigos ir darbo organi-
zavimas reglamentuotas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Studijų programų skyriaus nuostatuose. 

Už Akademijos vykdomų studijų programų pristatymą potencialiems studentams ir studentų priėmimo 
vykdymą atsakingas Priėmimo skyrius ir katedros. Stojamųjų egzaminų į pirmosios pakopos menų stu-

dijų sriies ir meno pedagogikos studijų programas organizavimo ir verinimo tvarką tvirina LR švieimo 
ir mokslo ministras. Akademijos Senatas kiekvienais metais tvirina studentų priėmimo į LMTA taisykles. 
Už studijų proceso planavimą, organizavimą ir administravimą atsakingas fakulteto dekanas. Už atskiros 

17 Prieiga per internetą: htp://anketa.lmta.lt/ 
18 Prieiga per internetą: htp://lmta.lt/index.php?id=8829 
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studijų programos ar specializacijos (specializacijos grupių) administravimą atsakingas katedros vedėjas.  
Už baigiamąjį studentų pasiektų studijų rezultatų verinimą atsakinga LMTA rektoriaus įsakymu patvirinta 
Baigiamųjų darbų verinimo komisija. Už išsilavinimo dokumentų (diplomo ir jo priedėlio), liudijančių įgytą 
laipsnį, parengimą ir išdavimą atsakingas Studijų informacijos ir duomenų skyrius. Už studijų programų 
rengimą, verinimą ir turinio tobulinimą atsakingi studijų programų komitetai. Studijų programų komitetų 
sandara, funkcijos, darbo organizavimas, teisės ir atsakomybė reglamentuota Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos studijų programų komitetų nuostatuose. 

Atsakomybė už atskirų studijų dalykų (modulių) dėstymo turinį ir kokybę, metodines priemones tenka 
Akademijos dėstytojams: 1) kurso vadovas (jei toks yra, teatro ir kino studijų krypies programose) daly-

vauja stojamuosiuose egzaminuose ir yra atsakingas už pagrindinio teatro ar kino studijų krypčių dalyko 
(modulio) dėstymo turinį ir kokybę; kurso vadovas tvirinamas Teatro ir kino fakulteto tarybos nutarimu; 
2)  katedros vedėjas (muzikos studijų krypies programose) paprastai dalyvauja stojamuosiuose egzami-
nuose; už pagrindinio muzikos krypies dalyko (modulio) dėstymo turinį ir kokybę yra atsakingas katedros 
vedėjas ir tos katedros dėstytojai (specializacijos dėstytojai); 3) kitų studijų dalykų (modulių) dėstytojai yra 
atsakingi už savo dėstomų dalykų (modulių) dėstymo turinį ir kokybę. Studijų programų verinimo ir tobuli-
nimo procesuose taip pat dalyvauja studentai, absolventai, socialiniai partneriai ir potencialūs darbdaviai.

Akademija periodiškai vykdo tokias suinteresuotų šalių apklausas: studentų apklausa semestro pabaigo-

je, absolventų (ką ik baigusių studijas) apklausa, nutraukusių studijas studentų apklausa, Alumni apklau-

sa, darbuotojų apklausa, darbdavių apklausa. 2015 m. apklausose dalyvavo 144 studentai (2015–2017 m. 
strateginiame veiklos plane buvo numatyta apklausi 180 studentų). 

LMTA veikianis Kokybės vadybos skyrius19 teikia įvairią metodinę pagalbą: konsultuoja galiojančių įsta-

tymų ir potvarkių, studijų organizavimo ir kokybės klausimais; konsultuoja atliekant studijų programų sa-

vianalizę ir rengiant jos suvesinę; dalyvauja studijų programų teikime registruoi ir akredituoi; dalyvauja 
rengiant ir tobulinant studijų reglamentavimą; koordinuoja ir prižiūri informacinės sistemos posistemes, 
susijusias su studijų programomis, ir kt.

2.2. Studentų priėmimas

Studentų priėmimą ir paramą studentams studijų metu Akademijoje koordinuoja Akademinių reikalų 
centro Priėmimo ir Studijų duomenų ir informacijos skyriai 20. 2015–2017 m. strateginiame veiklos plane 
2015 m. buvo numatyta priimi studijuoi 240 studentų į pirmosios, antrosios, trečiosios pakopos ir laips-

nio nesuteikiančias studijas (žr. 7 priedo 1 lentelę). Šis plano rodiklis viršytas – 2015 m. priimi studijuoi 
iš viso 285 studentai (186 – į pirmosios pakopos studijas, 84 – į antrosios, 9 – į laipsnio nesuteikiančias, 
6 – į trečiosios pakopos studijas).

2015 m. LMTA skelbė priėmimą į 16 studijų programų: 11 pirmosios pakopos (bakalauro) ir 5 antrosios 
pakopos (magistrantūros). Pirmą kartą vykdytas priėmimas į naują pirmosios pakopos šokio krypies studi-
jų programą Šokis. 2015 m. priėmimo į pirmosios pakopos (bakalauro) studijas rezultatai pateiki 1 priedo 

10 lentelėje.
Trečiajai studijų pakopai (doktorantūrai) 2015 m. skirtos 6 valstybės inansuojamos vietos.
Laipsnio nesuteikiančioms studijoms 2015 m. LMTA skirtos 9 valstybės inansuojamos vietos21 

2.2.1. Pirmoji studijų pakopa (bakalauro studijos)
2015 m. bendrojo priėmimo metu studijų sutaris pasirašė 183 studentai, iš jų 112 gavo valstybės inan-

suojamas (vf) vietas, 38 – ikslinį inansavimą, 33 studentai pasirinko studijas valstybės neinansuojamose 
(vnf) vietose (žr. 1 priedo 10 lentelę). Informacija apie studentų priėmimą į aukštesnį bakalauro studijų 
kursą pateikta 1 priedo 11 lentelėje.

19  Prieiga per internetą: htp://lmta.lt/lt/kokybe 
20  Prieiga per internetą: htp://lmta.lt/index.php?id=6675 
21  Daugiau apie laipsnio nesuteikiančias studijas žr. 2.3.3. Laipsnio nesuteikiančios studijos.

Palygini su 2014 m., į pirmąją studijų pakopą priimta 1 proc. daugiau studentų. Toks rezultatas veri-

namas teigiamai atsižvelgiant į tai, kad 2015 m. vykdytas priėmimas į mažesnį skaičių studijų programų: 
2015 m. buvo skelbiamas priėmimas į 11 bakalauro studijų programų, o 2014 m. – į 12 programų.

Verinant ir analizuojant 2015 m. priėmimo į pirmosios pakopos studijas staisiką, akivaizdu, kad meno 
studijų poreikis išlieka labai didelis – priimta ik 33 proc. pageidavusiųjų studijuoi. 2011–2015 m. priėmi-
mo į LMTA duomenų analizė rodo, kad į Akademiją priimama viduiniškai 30 proc. pageidavusiųjų studi-
juoi (žr. 6 pav.).

6 pav. Priėmimo į LMTA pirmąją studijų pakopą (bakalauro studijas) konkurso dinamika

Populiariausia tradiciškai buvo Atlikimo meno studijų programa, į kurią priimi 92 studentai iš 188 pagei-
davusiųjų. Tai sudaro 49 proc. pageidavusiųjų studijuoi Atlikimo meną ir 50 proc. visų priimtųjų į pirmąją 
studijų pakopą (žr. 7 pav.).

Antroji pagal populiarumą buvo Vaidyba. Iš 110 pageidavusiųjų studijuoi buvo priimi 22. Tai sudaro 
20 proc. visų pageidavusiųjų studijuoi Vaidybos studijų programą (žr. 7 pav.).

7 pav. Priėmimo į Vaidybos ir Atlikimo meno studijų programas konkursas 2015 m.

Mažiausio susidomėjimo sulaukė unikalios Muzikos teorijos ir kriikos ir Scenos ir kino menų teorijos ir 
kriikos studijų programos. Susidomėjimas Kompozicijos studijų programa taip pat nėra didelis, bet 2015 m. 
ją pasirinko 43 proc. daugiau stojančiųjų negu 2014 m.
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Palygini su 2014 m., 2015 m. nauja humanitarinių mokslų sriies menotyros krypies pirmosios pako-

pos Muzikologijos studijų programa tarp stojančiųjų daugiau dėmesio nesulaukė. 2015 m. pasikeitė kon-

kursinio balo sandara – vietoj geograijos dalyko buvo imamas istorijos brandos egzamino įverinimas. 
Tačiau tai kol kas nepadėjo pasieki siekiamo rezultato. 

LAMA BPO duomenimis, 88,2 proc. įstojusiųjų į Akademiją buvo pasirinkę jos studijų programas pir-
muoju prioritetu. Pagal šį rodiklį 2015 m. LMTA užėmė antrą vietą tarp Lietuvos aukštųjų universiteinių 
mokyklų (2014 m. Akademija buvo trečioje vietoje; 78,1 proc.) (žr. 8 pav.).

8 pav. 2015 m. priimieji studijuoi Lietuvos aukštosiose universiteinėse mokyklose pagal pirmąjį pageidavimą

Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas 2015 m. apžvalgos, kurią pateikė Mokslo ir studijų 
stebėsenos ir analizės centras (MOSTA), duomenimis22, pagal įstojusiųjų į valstybės inansuojamas vietas 
aukščiausiojo konkursinio balo vidurkį (8,6; galimas maksimalus – 10) Akademija ketvirtus metus iš eilės 
užima pirmą vietą tarp Lietuvos valstybinių aukštųjų universiteinių mokyklų (žr. 9 pav.).

9 pav. Viduiniai konkursiniai balai pagal valstybines aukštąsias universiteines mokyklas

22 Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas 2015 m. apžvalga. Prieiga per internetą: htp://www.mosta.lt/images/
leidiniai/priemimas_I_pakopa_2015.pdf 

2015 m. į valstybės inansuojamas ir ikslines studijų vietas priimta 19 proc. daugiau studentų negu 2014 m. 
(žr. 10 pav.). Tai susiję su didesniu Akademijai 2015 m. skirtų iksliniu būdu inansuojamų vietų skaičiumi Atli-

kimo meno studijų programai ir 10 ikslinio inansavimo vietų skyrimas naujai studijų programai Šokis 

10 pav. LMTA valstybės inansuojamų vietų (konkursinių ir ikslinių) dinamika 2011–2015 m.

Konkurse dėl valstybės inansuojamų vietų tarp Lietuvos aukštųjų universiteinių mokyklų, vykdančių 
muzikos krypies studijų programas, 2015 m. Akademijai teko 77 proc. visų valstybės inansuojamų studijų 
vietų (žr. 11 pav.). Tai 4 proc. daugiau negu 2014 m.

11 pav. 2015 m. muzikos krypies valstybės inansuojamų vietų  
pasiskirstymas tarp Lietuvos aukštųjų universiteinių mokyklų

Konkurse dėl valstybės inansuojamų vietų teatro ir kino, šokio ir meno studijų krypčių konkurencinėje 
grupėje 2015 m. LMTA teko 78 proc. visų valstybės inansuojamų studijų vietų (žr. 12 pav.). Tai 24 proc. 
daugiau negu 2014 m 

12 pav. 2015 m. teatro ir kino, šokio ir meno studijų krypčių valstybės inansuojamų vietų  
pasiskirstymas tarp Lietuvos universitetų
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2015 m. LMTA buvo patvirintos 38 iksliniu būdu valstybės inansuojamos vietos, kurios buvo užpildy-

tos 100 proc. Ypaingas dėmesys buvo skirtas naujai Šokio programai – jai skirta net 10 vietų.

2.2.2. Antroji studijų pakopa (magistrantūros studijos)
Į antrosios pakopos studijas pagal Švieimo ir mokslo ministerijos suteiktą valstybės inansavimą 2015 m. 

iš 112 pageidavusiųjų 78 asmenys priimi į valstybės inansuojamas vietas ir 6 asmenys priimi studijuoi 
savo lėšomis (žr. 1 priedo 12 lentelę). Tai sudaro 75 proc. pretendentų.

Analizuojant priėmimo į magistrantūros studijas tendencijas nuo 2011 m., pastebėta, kad viduinis sto-

jančiųjų skaičius yra 124, o priimtųjų – 99. Nuo 2011 m. į magistrantūrą viduiniškai priimama 80 proc. 
pretendentų (žr. 13 pav.).

13 pav. LMTA priėmimo į antrosios pakopos (magistrantūros) studijas dinamika 2011–2015 m.

Kaip ir pirmojoje pakopoje, 2015 m. populiariausia magistrantūroje buvo Atlikimo meno studijų progra-

ma, į kurią priimta studijuoi 82 proc. pageidavusiųjų. 
2015 m. į magistrantūros studijas priimta 11 proc. mažiau studentų negu 2014 m. Tai siejama su laips-

niškai mažėjančiu valstybės inansavimu ir mažesniu programų, į kurias vyko priėmimas, skaičiumi.

2.2.3. Trečioji studijų pakopa (doktorantūros studijos)
Priėmimą į trečiosios pakopos studijas koordinuoja Doktorantūros skyrius23 

Atsižvelgiant į LMTA mokslo ir meno produkcijos rezultatus, 2015 m. Akademijos trečiosios pakopos 
studijoms buvo skirtos 6 valstybės inansuojamos vietos (palygini su 2014 m., viena vieta mažiau): 

• muzikos krypies meno doktorantūros studijoms (W300) skirtos 3 vietos. 2015 m. į muzikos krypies 
meno doktorantūros studijas gaui 9 (2014 m. buvo 7) pageidavimai studijuoi, priimi 3 doktorantai;

• teatro ir kino krypies meno doktorantūros studijoms (W400) – 2 vietos. 2015 m. į teatro ir kino 
krypies studijas buvo gaui 5 (2014 m. buvo 4) pageidavimai studijuoi, priimi 2 doktorantai;

• etnologijos krypies humanitarinių mokslų doktorantūros studijoms (07H) – 1 vieta. Tai nuo 2011 m. 
vykdomos junginės humanitarinių mokslų sriies etnologijos krypies (07H) doktorantūros studijos 
kartu su Vilniaus universitetu ir Lietuvos literatūros ir tautosakos insitutu. Gautas 1 prašymas, priim-

tas studijuoi 1 doktorantas.
2013 ir 2014 m. po 1 doktorantą buvo priimta į ištęsines meno doktorantūros studijas meno licencia-

tams (tokios studijos, prilyginančios meno aspirantūros studijas aiinkamai meno doktorantūros studijų 
daliai, Akademijoje vykdomos nuo 2013 m.). 2015 m., nesant poreikio, priėmimas į šio ipo meno dok-

torantūros studijas nebuvo vykdomas. 2015 m. taip pat nebuvo teiktos paraiškos ES struktūrinių fondų 
lėšomis per Tyrėjų karjeros programą inansuojamoms doktorantūros vietoms gaui (prieš tai trejus metus 
iš eilės – nuo 2012 m. – Akademija laimėdavo po vieną–tris konkursinės doktorantūros vietas). 

23 Prieiga per internetą: htp://lmta.lt/index.php?id=6669 

Visų į doktorantūros studijas 2015 m. priimtų asmenų konkursinių balų vidurkis – 84,23 (iš 100 galimų). 
Tad galima konstatuoi, kad 2015 m. priimtų studijuoi meno doktorantų konkursinių balų vidurkis buvo že-

mesnis negu 2014 m. (85,6 balo), bet aukštesnis negu 2013 m. (73,5 balo). 2013 m. pateikusiųjų prašymus 
studijuoi trečiosios pakopos studijose ir priimtųjų studijuoi skaičių santykis buvo sumažėjęs, bet 2014 m. 
kreivė vėl ėmė kili, o 2015 m. šis skaičius dar labiau išaugo. Tai aiškinina visų pirma tuo, kad – atsižvel-
giant į konkrečių metų poreikį ir potencialių stojančiųjų pasirengimo lygį – nebuvo teikiamos paraiškos 
konkursinės doktorantūros vietoms gaui.

Priėmimo į trečiosios pakopos studijas skaičiai ir jų kaita per pastaruosius penkerius metus pateikiami 
2 priedo 1 lentelėje.

2.2.4. Studentų, turinčių užsienio pilietybę, priėmimas
2015 m. į LMTA įstojo 10 asmenų, turinčių užsienio šalių pilietybę. Iš jų 4 studentai priimi į pirmosios 

pakopos (bakalauro) studijas (visi į Atlikimo meno programą) ir 6 į antrosios pakopos (magistro) studijas  
(5 – į Atlikimo meno studijų programą, 1 – į Kompozicijos studijų programą). Palygini su 2014 m., užsieniečių, 
įstojusių į LMTA, skaičius 2015 m. išaugo 20 proc. (2014 m. priimi 8 asmenys). Tai rodo, kad LMTA žinomu-

mas ir prieinamumas užsienio šalių piliečiams didėja. Siekdama plėsi užsienio šalių, kurių asmenys pagei-
dauja studijuoi LMTA, geograiją, Akademija kasmet dalyvauja tarptauinėse studijų mugėse. 2015 m. LMTA 
atstovai dalyvavo Tbilisio ir Tokijo tarptauinėse studijų parodose, jose susidomėjimo sulaukė Atlikimo meno 

(altas, dainavimas, džiazas, fortepijonas), Vaidybos, Vaizdo režisūros ir Meno vadybos studijų programos.
2015 m. pirmojoje studijų pakopoje studijavo 8 studentai, antrojoje pakopoje – 11 studentų, turinčių už-

sienio šalių pilietybes. Užsieniečių studentų skaičiaus dinamika 2011–2015 m. pateikta 1 priedo 13 lentelėje.

2.3. Informacijos ir duomenų apie studentus staisika

2015–2017 m. strateginiame veiklos plane buvo numatyta, kad pirmosios, antrosios, trečiosios pakopos 
ir laipsnio nesuteikiančiose studijose 2015 m. spalio 1 d. studijuos 840 studentų (žr. 7 priedo 1 lentelę). 
2015 m. studentų skaičiaus rodiklis pasiektas – 2015 m. spalio 1 d. Akademijoje studijavo 893 studentai 
(663 studentai – pirmosios pakopos studijose, 190 – antrosios, 9 – laipsnio nesuteikiančiose, 31 – trečio-

sios pakopos studijose) 

2.3.1. Pirmoji ir antroji studijų pakopos
2015 m. spalio 1 d. duomenimis, pirmojoje ir antrojoje studijų pakopose LMTA studijavo 853 studentai: 

Muzikos fakultete (MF) – 531 studentas (62 proc.), Teatro ir kino fakultete (TKF) – 322 studentai (38 proc.) 
(žr. 14 pav.).

14 pav. LMTA pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentų skaičiaus dinamika 2011–2015 m.
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2015 m. pirmojoje pakopoje studijavo 77 proc., antrojoje – 22 proc., laipsnio nesuteikiančiose studijo-

se – 1 proc. LMTA studentų (studentų skaičius pagal fakultetus ir pakopas pateiktas 1 priedo 14 lentelėje). 
2015 m. spalio 1 d. duomenimis, LMTA valstybės inansuojamose vietose studijavo 765 studentai, mo-

kamose studijose – 97. Palygini su 2014 m., studentų skaičius pirmosios ir antrosios pakopos bei laipsnio 
nesuteikiančiose studijose sumažėjo 4 studentais (0,5 proc.).

Pirmosios ir antrosios studijų pakopų, laipsnio nesuteikiančių studijų studentų ir klausytojų skaičių kaita 
2011–2015 m. (spalio 1 d.) pateikta 1 priedo 15 lentelėje.

2.3.2. Trečioji studijų pakopa
2015 m. spalio 1 d. duomenimis, Akademijoje studijavo 5 doktorantai (Etnologijos 07H krypies) ir 

26 meno doktorantai (19 – Muzikos W300 ir 7 – Teatro ir kino W400 krypčių). Per pastaruosius penkerius 
metus studijuojančiųjų mokslo doktorantūroje skaičius nekito, išliko stabilus – 5. Palygini su 2014 m., su-

mažėjo studijuojančiųjų meno doktorantūroje skaičius (2014 m. Akademijoje studijavo 30 meno dokto-

rantų), nes studijas jau baigė dvi Muzikos krypies absolventų laidos. Tuo tarpu santykiškai išaugo Teatro 
ir kino krypies meno doktorantūroje studijuojančių asmenų skaičius – didėjant poreikiui, pastaraisiais 
metais buvo vykdomas intensyvesnis priėmimas į šios krypies trečiosios pakopos studijas. Doktorantų, 
meno doktorantų, meno aspirantų skaičiaus kaita 2011–2015 m. pateikta 2 priedo 2 lentelėje.

2.3.3. Laipsnio nesuteikiančios studijos
2015 m. LMTA buvo skirtos 9 valstybės inansuojamos vietos laipsnio nesuteikiančioms studijoms. 
Į vienerių metų trukmės Muzikos pedagogikos studijų programą, skirtą pedagogo profesinei kvaliikaci-

jai įgyi, buvo priimi 9 asmenys iš 12 pageidavusiųjų (žr. 1 priedo 16 lentelę).
Laipsnio nesuteikiančiose studijose, 2015 m. spalio 1 d. duomenimis, studijavo 9 studentai. Palygini 

su 2014 m., studentų skaičius nežymiai sumažėjo, tačiau verinant 2011–2015 m. laipsnio nesuteikiančių 
studijų dinamiką akivaizdu, kad bendras poreikis šiai programai yra nedidelis (žr. 15 pav.).

15 pav. LMTA laipsnio nesuteikiančių studijų studentų skaičiaus dinamika 2011–2015 m.

2015 m. laipsnio nesuteikiančias studijas, skirtas pedagogo profesinei kvaliikacijai įgyi, baigė 10 absol-
ventų (žr. 1 priedo 17 lentelę).

2.3.4. Studentų skaičiaus kaita
Nuo 2014 m. spalio 1 d. iki 2015 m. spalio 1 d. dėl ligos ir kitų priežasčių studijas pertraukė 57 pirmosios 

ir antrosios studijų pakopų studentai, iš jų 35 – bakalaurai ir 22 – magist rantai.
2015 m. dėl įvairių priežasčių (studijų nutraukimas pačiam prašant, nepažangumas, studijų nebaigimas, 

studijų programos keiimas LMTA viduje) išbrauki 76 studentai, iš jų – 52 (68 proc.) bakalauro, 24 (32 proc.) 
magistrantūros studijų studentai. Dėl nepažangumo (akademinės skolos, baigiamųjų egzaminų neišlai-
kymas / nelaikymas be pateisinamųjų priežasčių arba dėl ligos) studijos nutrauktos 19 studentų, iš jų –  
10 (53 proc ) pirmosios pakopos ir 9 (47 proc ) antrosios pakopos studentai  

Studentų, išbrauktų iš sąrašų dėl nepažangumo, yra 2 proc. nuo bendro studentų skaičiaus. Studen-

tų, nutraukusių studijas dėl kitų priežasčių, skaičius siekė 9 proc. Palygini su 2014 m., dėl nepažangumo 
studijas nutraukusių studentų dalis nekito, tuo tarpu nutraukusių studijas dėl kitų priežasčių dalis išaugo 
2 procentais. Tai lėmė mažėjančio bendro studentų skaičiaus ir nutraukusiųjų studijas asmenų santykis.

Nuo 2014 m. spalio 1 d. iki 2015 m. spalio 1 d. į LMTA atvyko 1 pirmosios pakopos ir 4 antrosios pakopos 
studentai iš kitų aukštųjų mokyklų. 1 pirmosios pakopos LMTA studentas išvyko į kitą aukštąją mokyklą. 
1 pirmosios pakopos LMTA studentas pakeitė studijuojamą studijų programą į kitą meno studijų sriies 
programą pačioje Akademijoje. 2015 m. studentų skaičiaus kaita pagal priežasis pateikta 1 priedo 18 len-

telėje.

2.3.5. Studentų pažangumas ir rotacijos rezultatai
2015 m. pirmosios pakopos studentų, netekusių valstybės inansavimo, nebuvo – studijų rezultatų paly-

ginimo metu visi pirmosios pakopos valstybės inansuojami studentai aiiko nustatytus reikalavimus.

2.4. Studijų tarptauiškumas

Vienas svarbiausių tarptauiškumo plėtojimo prioritetų rodiklių yra studentų tarptauinis judumas, kurį 
koordinuoja Tarptauinių ryšių skyrius24 

Studentai skainami įgyi tarptauinės pairies dalyvaujant kreditų mobilumo programose (renkanis 
dalines studijas ir prakiką pagal mainų programas) ir trumpalaikiame judume. LMTA europinės poliikos 
(EUC) dokumente numatyta, kad iki 2020 m. 20 proc. absolventų bus įgiję tarptauinės pairies. Pagal 
2015 m. staisiką, tarptauinės pairies buvo įgiję 11 proc. LMTA absolventų (studijavę dalį programos 
užsienyje arba atlikę prakiką ne mažiau kaip 3 mėn., arba sukaupę 15 kreditų dalyvaudami tarptaui-

niuose projektuose ir trumpalaikio judumo veiklose). Palygini su 2014 m., jų skaičius sumažėjo 3 proc. 
(14 proc. 2014 m.). Viena iš priežasčių – pasikeitus programos reikalavimams (leidžiama išvyki studi-
joms ar prakikai pagal Erasmus programą vieną kartą per studijų pakopą), neretai dalyvauja ie patys 
aktyvūs studentai. 

Numatoma rekomenduoi katedroms, atrenkančioms studentus Erasmus ir Nordplus mainų progra-

moms, pirmenybę suteiki jose dar nedalyvavusiems studentams. Taip pat studentai bus skainami kaupi 
tarptauinius kreditus dalyvaujant projekinėje veikloje (minimalus LR švieimo apskaitos sistemos įskaito-

mas tarptauinių kreditų skaičius – 15 kreditų).

2.4.1. Studentų dalyvavimas judumo programose (studijos ir prakika užsienyje) pagal fakultetus
2015 m. išvyko 35 Muzikos fakulteto studentai: 30 Erasmus+ studijoms, 2 studentai Erasmus+ prakikai 

ir 3 studentai Nordplus studijoms. Atvyko 14 studentų studijoms pagal Erasmus+ mainų programą ir vienas 
studentas pagal Nordplus programą. Išvykstančių studentų skaičiaus padidėjimo priežasis – aktyvesnis 
studentų dalyvavimas Nordplus programoje. Proporcingai padidėjo ir atvykstančių studentų skaičius. At-
vykstančių ir išvykstančių studentų kaita pateikta 16 paveikslėlyje.

24 Prieiga per internetą: htp://lmta.lt/lt/tarptauine-veikla 
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16 pav. Atvykusių ir išvykusių studentų skaičiaus kaita Muzikos fakultete

Teatro ir kino fakultete išvyko 7 studentai, iš jų 4 Erasmus+ studijoms ir 3 Erasmus+ prakikai. Pagal 
Erasmus+ programą į fakultetą atvyko 7 studentai studijoms ir 2 prakikai. Atvykstančių ir išvykstančių 
Teatro ir Kino fakulteto studentų santykis panašus. Pažymėinas spartus atvykstančių studentų skaičiaus 
didėjimas, kuriam įtakos turi aktyvi fakulteto veikla tarptauinėse inklinėse organizacijose. Atvykstančių ir 
išvykstančių studentų kaita pateikta 17 paveikslėlyje.

17 pav. Atvykusių ir išvykusių studentų skaičiaus kaita Teatro ir kino fakultete

Atvykstančių ir išvykstančių studentų santykis aiinka Lietuvos aukštojo mokslo tarptauiškumo strate-

gijoje siekiną išvykstančių ir atvykstančių studentų santykį – 0,6.

2.4.2. Studentų judumo staisika
2015 m. studentų mobilumo programose dalyvavo 42 studentai, tai yra 5 proc. visų LMTA studentų25  

35 studentai išvyko dalinėms studijoms pagal Erasmus+ programą, 5 studentai išvyko Erasmus+ prakikai ir 
2 studentai išvyko pagal Nordplus mobilumo programą. 

25 2015 m. spalio 1 d. duomenimis, bendras studentų skaičius – 893: bakalauro ir magistro pakopose – 853 studentai, doktorantū-

roje – 31, laipsnio nesuteikiančiose studijose – 9.

Pagal Erasmus+ mobilumo programą atvyko 24 studentai, iš jų 21 Erasmus+ studijoms, 2 studentai at-

vyko Erasmus+ prakikai, 1 studentas Nordplus studijoms. Išvykstančių ir atvykstančių studentų dinamika 
per paskuinius ketverius metus pateikta 18 paveikslėlyje.

18 pav. Studentų tarptauinio judumo 2012–2015 metų dinamika

Palygini su 2014 m., išvykstančių ir atvykstančių studentų skaičius padidėjo net trečdaliu. Išvykstančių 
studentų skaičiaus didėjimą galima siei su didesniu susidomėjimu Nordplus studijomis, intensyvesniu da-

lyvavimu Erasmus+ prakikos programoje. Vienas iš motyvų rinkis Erasmus+ prakiką ir Nordplus dalines 

studijas – didesnės sipendijos (suvienodini Nordplus ir Erasmus+ dalinių studijų sipendijų dydžiai). 
Vadovaujanis informacija, kurią studentai pateikia mobilumo ataskaitose, didžioji dauguma išvykusių 

studentų yra patenkini studijų kokybe, mokymosi sąlygomis, įgyta tarptauine pairimi studijuojant ar 
atliekant prakiką užsienio aukštojoje mokykloje. Ypač išskiriamas individualių įgūdžių lavinimas, motyva-

cija sieki tarptauinės karjeros, taip pat didėja dalyvių poreikis dalyvaui kitose mobilumo programose ir 
tarptauinėse veiklose.

2015 m. pastebimas ir proporcingas atvykstančių studentų skaičiaus didėjimas, kuriam įtaką daro iek 
išvykstančių, iek atvykstančių dėstytojų skleidžiama informacija apie LMTA, geri studentų užsieniečių (stu-

dijavusių / studijuojančių LMTA) atsiliepimai, užsienio fesivaliuose pristatomų LMTA studentų meninių 
darbų kokybė (ypač pastebimas studentų užsieniečių susidomėjimas teatro studijomis).

2.4.3. Trumpalaikis studentų judumas
LMTA aktyviai dalyvauja intensyviuose kursuose, tarptauiniuose orkestruose, fesivaliuose ir vasaros 

akademijose, prisistatydama kaip sipri Šiaurės Europos regiono muzikos, teatro, šokio ir kino mokykla. Tai 
yra svarbu studentams įgyjant tarptauinės pairies ir rengianis galimai tarptauinei karjerai. 

2015 m. trumpalaikiam judumui išvyko 118 studentų (2014 m. – 125 studentai), iš jų – 49 Muzikos fa-

kulteto studentai (2014 m. – 52 studentai) ir 69 Teatro ir kino fakulteto studentai (2014 m. – 73 studentai). 
Aktyviausiai trumpalaikiame judume dalyvavo Vaidybos ir režisūros katedra (52 studentai). Palygini su 
2014 m., bendras trumpalaikiam mobilumui išvykusių studentų skaičius yra mažesnis (125 studentai). Tam 
įtakos turėjo mažesnis inansavimas studentų dalyvavimui fesivaliuose iš Lietuvos kultūros tarybos, pro-

jektų partnerinėse užsienio aukštosiose mokyklose skaičiaus sumažėjimas (Europos Komisija nebeinan-

suoja Erasmus programos intensyvių kursų) ir bendro LMTA studentų skaičiaus nedidelis sumažėjimas.
LMTA studentų dalyvavimo trumpalaikio judumo veikloje pagal fakultetus ir katedras duomenys pateik-

i 1 priedo 19 lentelėje.
LMTA Teatro ir kino fakultetas išsiskyrė aktyviu dalyvavimu tarptauiniuose fesivaliuose, seminaruose 

ir kitose veiklose  Teatro režisūros ir Vaidybos programa tapo daugiau žinoma dėl ankstesniais metais 
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išplėtotų trumpalaikių mobilumų būnant aktyviais Aukštųjų teatro mokyklų inklų E:UTSA, EdE, Norteas 

veiklos nariais 

Teatro ir kino krypies studijų programų žinomumas taip pat padidėjo dėl aktyvesnės veiklos tarptaui-

niuose fesivaliuose ir renginiuose bei šios veiklos viešinimo priemonių suaktyvinimo aidarius naują Kino 
ir televizijos katedros interneinį puslapį anglų kalba. Neturint lėšų studentų dalyvavimui įvairiuose kino 
fesivaliuose, pristatomi ik studentų ilmai.

2.4.4. Dėstytojų tarptauinis judumas
2015 m. dėstymo vizitams buvo išvykę 99 dėstytojai: 73 – iš Muzikos fakulteto, 26 – iš Teatro ir kino fa-

kulteto. 2015–2017 m. LMTA strateginiame veiklos plane buvo numatytas dėstytojų tarptauinio judumo 
rodiklis: 35 dėstytojai, dalyvaujantys judumo programose, stažuotėse. 2015 m. pasiektas rezultatas viršija 
planuotą 2,8 karto. Tačiau, palygini su 2014 m., išvykstančiųjų skaičius sumažėjo (2014 m. buvo išvykę 
106 dėstytojai). Priežastys – pasibaigęs intensyvus Tempus projektas su Vakarų Balkanų šalimis bei iksuoi 
dėstytojų Erasmus+ ir Nordplus mobilumo programų grantai.

Atvykstančių dėstytojų skaičius sparčiai didėja. 2015 m. į LMTA per įvairias programas atvyko net 174 
dėstytojai (2014 m. – 158). Daugiausia dėstytojų į Muzikos fakultetą atvyksta pagal Erasmus+ programą (56),  
į Teatro ir kino fakultetą – su Lietuvos kultūros tarybos (LKT) ir Lietuvos mokslo tarybos (LMT) parama (20), 
taip pat su kita parama – užsienio šalių ambasadų, kultūros centrų, užsienio šalių insitucijų, savo lėšomis 
(20) 

Išvykusių ir atvykusių dėstytojų dinamika per pastaruosius penkerius metus pateikta 19 paveikslėlyje:

19 pav. Išvykusių ir atvykusių dėstytojų dinamika

Studentams, dėl įvairių priežasčių negaliniems išvyki dalinėms studijoms į užsienį, užsienio dėstytojų 
vedamos paskaitos ir prakiniai seminarai sudaro galimybę įgyi tarptauinės pairies. Kai kurios LMTA ka-

tedros integruoja atvykstančius dėstytojus į akademinį procesą kviesdamos juos į baigiamuosius egzami-
nus. Doktorantūros skyrius narystei meno doktorantūros projektų gynimo taryboje kvietė prof. dr. Māriņš 
Boiko (Latvija, Jazepo Vytuolio muzikos akademija) ir prof. dr. Rubén López Cano (Ispanija, ESMUC).

LMTA 2015 m. dėstė garsūs menininkai, mokslininkai ir pedagogai: dainininkė Eiddwen Harry (Junginė 
Karalystė), Lied žinovas prof. Axel Bauni (Vokieija), senosios muzikos specialistai Roberto Balconi, Gaetano 
Nasillo ir Marco Ruggeri (Italija), dainininkė Anne Margrethe Dahl (Danija), operos agentas David  Molnar 
(Vokieija), pianistas Kevin Kerner (JAV), trimiininkai Aki Valimäki ir Pasi Pirinen (Suomija), pianistas  Stafan 
Scheja (Švedija), kino režisierius Wiktor Grodecki (Lenkija / JAV), Sergej Loznitsa (Ukraina / Vokieija), jude-

sio dėstytojas Joseph Lacrosse (Belgija), UNESCO mulikultūralizmo padalinio vadovė, kultūros vadybos ir 
poliikos specialistė Milena Dragićević Šešić (Serbija).

Daugiausia LMTA dėstytojų išvyko dėstymo vizitams į partnerines užsienio mokyklas per Erasmus+ mai-

nų programą (41) ir Nordplus programą (18). 2015 m. užsienyje stažavo 12 dėstytojų per Erasmus+ progra-

mą (mokymosi vizitai). Dalyvavimas tarptauinėse veiklose kelia kvaliikaciją, atveria naujas akademinės, 
meninės, mokslinės veiklos galimybes. Dėstytojai mobilumo ataskaitose iin teigiamai verina dalyvavimo 
judumo veiklose poveikį, yra patenkini dėstymo užsienyje veiklos rezultatais. Dauguma jų pripažįsta, kad 
dalyvaujant judumo veiklose ne ik keliama profesinė kvaliikacija, bet ir didinami socialiniai ir bendrieji 
gebėjimai – tarpkultūrinė komunikacija, gebėjimas įsiverini, pasiikėjimas savo kompetencija, lyderystės 
ir kii gebėjimai, taip pat tobulinamos užsienio kalbų žinios, IT įgūdžiai. Dėstytojų tarptauinė veikla – daly-

vavimas meninėje, mokslinėje ir pedagoginėje veikloje – yra vienas iš svarbių verinimo kriterijų dėstytojų 
atestacijose 

Muzikos fakulteto akademinio personalo tarptauinio judumo 2015 m. staisika pateikta 1 priedo 

20 lentelėje, Teatro ir kino fakulteto – 1 priedo 21 lentelėje.
LMTA veiklos tarptauiškumas įgyvendinamas su užsienio šalių ambasadų bei kultūros centrų ir insi-

tutų parama, taip pat yra pridėinė akademinio mobilumo vertė ar dalyvavimo kitose veiklose rezultatas. 
Tarptauinių renginių, vykusių Akademijoje 2015 m., sąrašas pateiktas 1 priedo 22 lentelėje, užsienyje vy-

kusių tarptauinių renginių, kuriuose dalyvavo Akademijos studentai ir dėstytojai, sąrašas pateiktas 1 prie-

do 23 lentelėje.

2.5. Studentų pasiekimai

2.5.1. Studentų meninės veiklos pasiekimai
Informacija apie studentų meninę veiklą užsienyje pateikta 1 priedo 24 lentelėje.
Muzikos bei Teatro ir kino fakultetų studentų ryškiausi meninės veiklos pasiekimai pateiki 1 priedo 

25 lentelėje.

2.5.2. Studentų sporto veikla
Sporto ir sveikainimo paramą LMTA studentams teikia Kūno kultūros centras26  jis siekia studentams 

sudaryi palankias sąlygas individualiai treniruois LMTA sporto salėje, naudois sporto inventoriumi, keli 
sporinį meistriškumą ir dalyvaui aerobikos, bendrosios gimnasikos, stalo teniso, lengvosios atleikos ir 
kitų sporto šakų varžybose. LMTA studentams sudarytos sąlygos žaisi krepšinį Vilniaus universiteto sporto 
salėje. 

2015 m. geriausia LMTA sporininke išrinkta Atlikimo meno (specializacija – choro dirigavimas) studijų 
programos studentė Greta Lazauskaitė.

2015 m  Vaizdo operatoriaus ir Vaizdo režisūros studijų programų studentė Neringa Starkevičiūtė ir 
LMTA aerobikos grupė (Greta Lazauskaitė, Alvita Timašiova, Justyna Jacevič, Deimantė Jankūnaitė, Violeta 
Česnulytė, Gintarė Aukšikalnytė) dalyvavo XXXI SELL žaidynėse Kaune.

Atlikimo meno (specializacija – fortepijonas) studijų programos studentas Sergej Liachnovič dalyvavo 
Vilniaus miesto ir Lietuvos universiteinių aukštųjų mokyklų žiemos čempionatuose.

Olimpiniame studentų sporto fesivalyje LMTA bendrosios gimnasikos grupė (Greta Lazauskaitė, Justy-

na Jacevič, Deimantė Jankūnaitė, Violeta Česnulytė, Alvita Timašiova, Deimantė Stanionytė, Liana Dolgo-

polova, Ieva Samaitytė) „Žaismingiausios komandos“ nominacijoje pelnė taurės apdovanojimą, o Atlikimo 

meno (specializacija – dainavimas) studijų programos studentė Justyna Jacevič rankos lenkimo rungtyje 
iškovojo sidabro medalį.

LMTA stalo teniso turnyre I vietą iškovojo Atlikimo meno (specializacija – klarnetas) studijų programos 
studentas edvinas Beniulis 

daugiau informacijos apie sporto pasiekimus pateikta 1 priedo 26 lentelėje.

26 Prieiga per internetą: htp://lmta.lt/lt/kuno-kulturos-centras-2 
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2.6. Parama studentams

Akademija, siekdama sukuri studijuoi skainančią aplinką, teikia savo studentams įvairią paramą: 
• akademinę paramą, kuri apima informacijos apie studijų programas ir jos pokyčius sklaidą,
• studentų konsultavimą studijų klausimais, studentų konsultavimą apie karjeros galimybes, studentų 

galimybes kartoi dalykus ir perlaikyi egzaminus ir pan.; 
• inansinę paramą, kuri apima sipendijų skyrimą, studijų kainos sumažinimą, Valstybinio studijų fon-

do27 teikiamos inansinės paramos administravimą ir pan.; 
• socialinę paramą, kuri apima psichologinę, sporto, sveikatos, kultūros, gyvenamojo ploto (bendrabu-

čio) paramą ir pan.

2.6.1. Informacinės dienos
2015 m. jau trečią kartą buvo rengiama Informacinė diena Akademijoje pradėjusiems studijuoi pirmo 

kurso studentams. Susiikime gausiai dalyvavę pirmakursiai turėjo galimybę susipažini su Akademija ir joje 
galiojančia studijų, meno ir mokslo veiklos tvarka. Akademijos darbuotojai buvo parengę 11 pranešimų, 
kuriuose buvo kalbama apie Akademijos siprybes, viziją ir misiją, studijų kokybės užikrinimą, informaci-
jos sklaidą, tarptauiškumo galimybes, karjeros planavimą, studentų atstovybės veiklą ir kt. Su studentais 
bendravo studijų prorektorė Vida Umbrasienė, Kokybės vadybos skyriaus vedėja Aurelija Rudaiienė, Stu-

dijų programų skyriaus vedėja Laura Kaščiukaitė, Studijų informacijos ir duomenų skyriaus vedėja Esta 
Urbonavičienė, Muzikos fakulteto dekanė Aušra Motuzienė, Teatro ir kino fakulteto dekanė Elona Bajo-

rinienė, Tarptauinių ryšių skyriaus vedėja Rima Rimšaitė, Karjeros ir kompetencijų centro vedėja Violeta 
Boluienė, Bibliotekos vedėja Eglė Kriščiūnaitė, LMTA SA prezidentė Marija Magdalena Šimkevič. 

Informacinėje dienoje dalyvavę studentai pageidavo tokius susiikimus rengi dažniau.

2.6.2. Finansinė parama
2015 m. pavasario semestrą Akademijos Taryba iš nuosavų LMTA lėšų sumažino studijų kainą 48 stu-

dentams, rudens semestrą – 70 studentų. 2015 m. LMTA į studentus investavo 84,156 tūkst. Eur, iš jų 
50,109 tūkst. Eur skirta Muzikos fakulteto, 34,047 tūkst. Eur – Teatro ir kino fakulteto studentams.

2015 m. Akademija studentų baigiamiesiems darbams kuri (rengi) skyrė 19,861 tūkst. Eur, iš jų 
1,816 tūkst. Eur – Muzikos fakulteto, 18,045 tūkst. Eur – Teatro ir kino fakulteto diplomantams.

Valstybinio studijų fondo teikiamomis paskolomis studijų kainai mokėi ir gyvenimo išlaidoms 2015 m. 
pasinaudojo 75 studentai (žr. 1 priedo 27 lentelę).

2015 m. Mokslo ir studijų įstatymo suteikta teise į sumokėtos kainos už studijas kompensavimą konkur-
so tvarka pasinaudojo 10 Akademijos pirmosios pakopos studentų, iš jų 9 – pirmosios pakopos III kurso 
studentai, kurie sėkmingai baigė pirmus dvejus studijų metus, ir 1 Akademijos pirmosios studijų pakopos 
2015 m. absolventas, sėkmingai baigęs antrąją studijų programos pusę (žr. 1 priedo 28 lentelę). Palygini 
su 2014 m., šis skaičius sumažėjo 37 proc.

2.6.3. Sipendijos
2015–2017 m. strateginiame veiklos plane buvo numatyta 2015 m. viduiniškai per mėnesį sipendijas 

skiri 100 pirmosios ir antrosios studijų pakopos studentų (žr. 7 priedo 1 lentelę). Rodiklis neįgyvendintas: 
2015 m. skainamąsias sipendijas gavo viduiniškai 76 pirmosios ir antrosios pakopos studentai. I pusme-

čio vidurkis – 86 sipendijos, II pusmečio vidurkis – 66 sipendijos. Palygini su 2014 m., 2015 m. skainamų-

jų sipendijų vidurkis sumažėjo 37 proc. Tam įtakos turėjo nauji sipendijų fondo skyrimo principai, kurie 
reglamentuoi atnaujintuose Lietuvos muzikos ir teatro akademijos sipendijų nuostatuose  vadovaujan-

is naujais principais, padidėjo skainamosios sipendijos už studijų rezultatus dydis, taip pat patvirintos 
4 vardinės sipendijos ir LMTA Senato sipendijos.

Už puikų mokymąsi 2015 m. LMTA Senato sipendijos skirtos 4 pirmosios pakopos studentams: Muzikos 
fakulteto – Linai Dambrauskaitei (Atlikimo menas, dainavimas, B4) ir Vladimirui Grudinui (Atlikimo menas, 

27 Prieiga per internetą: htps://www.vsf.lt/ 

vargonai, B3); Teatro ir kino fakulteto – Auksei Mikalajūnaitei (Vaidyba, choreograija, B4), Ievai Tumano-

vičiūtei (Scenos ir kino menų istorija ir kriika, B3) 

2015 m. už gerus studijų rezultatus ir aktyvią meno / mokslo veiklą skirtos šios vardinės sipendijos: 
• A. Tauragio sipendija skirta Vaidai Urmonienei (Muzikos teorija ir kriika, m1) ir Paulinai nalivaikaitei 

(Muzikos teorija ir kriika, B3);
• J. Aleksos sipendija skirta Vytautui Milieškai (Atlikimo menas, trimitas, m1) ir Bernardui Petrauskui 

(Atlikimo menas, styginiai, M1);
• H. Šablevičiaus sipendija skirta Marijai Kavtaradzei (Vaizdo režisūra, M1) ir Kornelijui Jaroševičiui 

(Vaizdo režisūra, B2);
• I. Vaišytės sipendija skirta Ievai Tumanovičiūtei (Scenos ir kino menų istorija ir kriika, B2) ir kamilei 

Gudmonaitei (Teatro režisūra, B4) 

2015 m. rugsėjo–gruodžio mėnesiais Lietuvos Respublikos prezidento Antano Smetonos vardinę sipen-

diją gavo Muzikos fakulteto studentas Tadas Moiečius (Atlikimo menas, akordeonas, B4) 

2015 m. ikslines pedagogų rengimo sipendijas pavasario semestre gavo 17 studentų, rudens semes-

tre – 20 studentų.
2015 m. C. M. Gruodis atminimo švieimo fondas sipendijas skyrė šiems Akademijos studentams: Da-

nieliui Patrikui Kišūnui (Atlikimo menas, tūba, B3–B4) ir Sigitai Bukantaitei (Kino dramaturgija, B2–B3). 
Socialines sipendijas per Valstybinį studijų fondą gavo 78 studentai: pavasarį – 40 studentų, rudenį – 

38 studentai. Palygini su 2014 m., 2015 m. studentų, gavusių socialines sipendijas, padidėjo 7 proc. 
2 Akademijos studentai, turintys negalią, gavo ikslines Neįgaliųjų reikalų departamento ir Valstybinio 

studijų fondo išmokas.

Lietuvos mokslo taryba teikia inansinę paramą LMTA doktorantams akademinėms išvykoms ir už aka-

deminius pasiekimus skiria jiems sipendijas. Palygini su 2014 m., 2015 m. doktoranto sipendiją už aka-

deminius pasiekimus gavo perpus mažiau doktorantų (2014 m. – 9, 2015 m. – 4). Tai sieina su sumažėjusiu 
doktorantų skaičiumi. 2 priedo 3 lentelėje pateikta staisinė informacija, kiek doktorantų pasinaudojo šia 
parama 2011–2015 m.

2015–2017 m. strateginiame veiklos plane buvo numatyta 2015 m. viduiniškai per semestrą sipen-

dijas išmokėi 22 trečiosios studijų pakopos studentams (žr. 7 priedo 1 lentelę). 2015 m. viduiniškai per 
semestrą mokėta 21,2 sipendijos trečiosios studijų pakopos studentams.

2.7. Studentų karjeros kompetencijų ugdymas

„Karjera – darbas ir mokymasis yra viena iš tų gyvenimo sričių, kurios vaidina svarbiausią vaidmenį žmo-

nių gyvenime ir daugiausiai prisideda prie laimingo arba nelaimingo gyvenimo kūrimo. Todėl gebėjimas 
inkamai valdyi savo karjerą yra strateginis kiekvieno žmogaus gebėjimas.“28 2015 m  akademijoje buvo 

aktyviai vykdoma studentų karjeros kompetencijų ugdymo veikla. Karjeros ir kompetencijų centras siūlė 
jau įprastas karjeros ugdymo paslaugas – karjeros valdymo mokymus įvairiomis temomis, galimybę naudo-

is karjeros ugdymo leidiniais, darbo ir prakikos pasiūlymus, tarptauinių kursų, konkursų suvesines.
Didžiausią susidomėjimą 2015 m. ir toliau išlaikė psichologės L. Dubosaitės vedamų mokymų ciklas 

„Asmeninė karjeros valdymo pairinė studija“. 2015 m. vasario–balandžio mėnesiais įvyko trys mokymų 
ciklai, kurių metu studentai mokėsi ne ik valdyi savo karjerą, bet ir pažini savo sipriąsias ir silpnąsias 
asmenybės puses. 

Didelio susidomėjimo 2015 m. taip pat sulaukė psichologės U. Stadnikės vedamos psichologinės konsul-
tacijos studentams, kurie susiduria su studijų ar asmeninėmis problemomis. Psichologės paslaugomis per 
2015 m. pasinaudojo 26 studentai, o 2014 m. buvo suteiktos ik 3 konsultacijos.

28 Andrius Valickas, Gintaras Chomentauskas, Edita Dereškevičiūtė. Karjeros valdymo kompetencijų ugdymo vadovas  vilnius, 2014, p  9 
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2015 m. vasario 19 d. vyko susiikimas su LMTA absolventu, džiazo atlikėju J. Lengvinu, kuris studentams 
pasakojo apie sėkmingą muzikos atlikėjo karjerą Lietuvoje. Susiikime dalyvavo 15 studentų.

2015 m. kovo 23 d. Akademijos studentai turėjo galimybę susipažini su dramaturge, teatrologe, grupės 
„AVaspo“ lydere, tarpdisciplininio meno fesivalio „Tarp“ iniciatore G. Labanauskaite. Susiikimo tema – „Ar 
gali būi skalsi lietuvių dramaturgijos duona?“, jame dalyvavo 10 studentų.

2015 m. spalio 21 d. studentams ir absolventams buvo suorganizuotas nemokamas seminaras „Ką rei-
kia žinoi norint pradėi savo verslą?“ Seminare dalyvavo „Meida“ asocijuotas partneris, advokatas Erikas 
Saukalas, Valstybinės mokesčių inspekcijos vyr. specialistė Giedrė Nemickienė, SEB banko Klientų aptarna-

vimo grupės vadovė Martyna Valužytė.
Per 2015 m. buvo surengi 29 karjeros kompetencijų ugdymo užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 98 stu-

dentai, bendra mokymų trukmė – 107 val. Palygini su 2014 m., padaugėjo ne ik renginių, bet ir juose 
dalyvaujančių asmenų (žr. 20 pav.).

20 pav. Studentų karjeros ugdymo renginių ir dalyvių skaičius 2012–2015 m.

2.7.1. Absolventai
2015 m. studijas LMTA baigė 208 pirmosios ir antrosios pakopų studentai, tarp jų – 129 bakalaurai ir 

79 magistrai (žr. 21 pav. ir 1 priedo 29 lentelę).

21 pav. LMTA absolventų skaičiaus dinamika 2011–2015 m.

2015 m. studijų nebaigė 11 studentų, tarp jų 5 – pirmosios pakopos, 6 – antrosios pakopos. 
Palygini su 2014 m., 2015 m. absolventų skaičius sumažėjo 18 proc.

2015 m. trečiosios pakopos studijas baigė 6 absolventai: antroji meno doktorantų laida (3 doktorantai), 
1 eksternu meno projektą gynęs asmuo, 1 ištęsinių meno doktorantūros studijų meno licenciatams absol-
ventas ir 1 menotyros (teatrologija) disertaciją apgynęs asmuo. 

2015 m. birželio ir gruodžio mėn. sėkmingai apgini 5 Muzikos krypies meno doktorantūros projektai 
(Muzika W300): 

• Indrės Baikštytės „Pianisto akompaniatoriaus vaidmuo solisto meninėje veikloje: iziologiniai ir psicho-
loginiai aspektai“, 

• Jurgio Juozapaičio „Lietuvos alto menas: pedagogika ir kūryba“, 
• Mykolo Natalevičiaus „Drone siliaus ir komponavimo aspektai“, 
• Žilvino Smalio „Bufet versus Heckel: dviejų fagoto sistemų sąveikos ir konfrontacijos“, 
• Balio Vaitkaus „Dinamikos fenomenas baroko muzikoje klavesinui“. 
2015 m. gruodžio 18 d. buvo apginta humanitarinių mokslų menotyros sriies teatrologijos krypies 

disertacija – Godos Dapšytės „Sovieinės cenzūros poveikis Lietuvos teatro diskurso raidai“. 
Trečiosios pakopos (doktorantūros) studijų absolventų skaičiaus kaita 2011–2015 m. pateikta 2 priedo 

4 lentelėje.

2.7.2. Absolventų karjeros stebėsena
Per 2015 m. toliau plėtojosi Karjeros valdymo informacinė sistema (KVIS)29, kuri tampa naudingu įran-

kiu studentų karjeros stebėsenai. KVIS suteikia galimybę naudois automaizuotomis asmeninės karjeros 
valdymo priemonėmis ir paslaugomis, leidžia stebėi aukštųjų mokyklų studentų karjerą ir informuoi vi-
suomenę apie stebėsenos rezultatus. Prisijungę prie šios sistemos studentai turi galimybę kuri ir valdyi 
asmeninės karjeros planus, ugdyi reikiamas kompetencijas, įverini savo interesus, vertybes, gabumus, 
rasi informacijos apie karjeros krypis, sriis, rasi darbo ir prakikos vietas ir kt. 

2015 m. spalio mėn. buvo parengtos 2011–2014 m. LMTA absolventų stebėsenos ataskaitos, kurios 
leido detaliau pamatyi studentų įsidarbinimo galimybes ne ik baigus studijas, bet dar tebestudijuojant 
akademijoje 

Remianis Lietuvos darbo biržos duomenimis, santykiškai nedidelė dalis aiinkamais metais Akademiją 
baigusių absolventų užsiregistruoja darbo biržoje. Galima daryi prielaidą, kad absolventai įsidarbina gana 
greitai (žr. 22 pav.).

22 pav. LMTA baigusių absolventų skaičiaus santykis su užsiregistravusiais darbo biržoje 2010–2015 m.

29 Prieiga per internetą: htps://karjera.lt/web/guest/apie-sistema 
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Kaip rodo KVIS duomenys, absolventų viduinis mėnesinis darbo užmokesis neviršija viduinės algos 
Lietuvoje ir viduiniškai siekia 532 eurus. Taip pat galima pastebėi, kad didžiausias darbo užmokesis tenka 
pedagogikos studijų krypies absolventams (žr. 23 pav.).

23 pav. Absolventų viduinis mėnesinis darbo užmokesis 2015 m. (Eur)

2.7.3. Alumni veikla
2015 m. buvo parengi LMTA absolventų kuriamos asociacijos (Alumni) įstatai. Numatoma, kad kuriama 

asociacija paskains LMTA alumnus aktyviau prisidėi prie LMTA studijų, mokslo ir meno veiklos siekiant 
garsini LMTA vardą pasaulyje; paskains alumnų bendruomenės narių tarpusavio bendradarbiavimą ir 
profesinį tobulėjimą, jų veiklos galimybių plėtrą visuomenėje.

Pagrindiniai asociacijos veiklos uždaviniai:
• organizuoi alumnų ir Akademijos bendradarbiavimą, kuris padėtų pasieki LMTA veiklos efektyvumo 

ir kokybės augimo visose veiklos srityse;
• kaupi ir skleisi aktualią informaciją apie LMTA ir alumnų bendruomenės bei atskirų jos grupių veiklą;
• inicijuoi, organizuoi ir koordinuoi alumnų susiikimus bei kitus renginius;
• kuri alumnų diskusijų ir bendravimo forumus;
• skaini alumnų profesinį švieimą, tęsinį mokymą, aktualių publikacijų ir informacijos sklaidą;
• remi studentų meninę ir mokslinę veiklą;
• savo galimybių ribose teiki inansinę paramą LMTA fakultetams, jų studentams, plėtoi labdaringą 

veiklą;
• plėtoi kitą teisės aktų neuždraustą veiklą siekiant anksčiau išvardytų Asociacijos veiklos ikslų.

2.8. Materialieji studijų ištekliai

Strateginio ikslo – studijų, orientuotų į studentą, ir mokymosi visą gyvenimą galimybių bei meno studi-
jų konkurencingumo užikrinimas ugdant naujas kompetencijas ir tobulinant studijų kokybę – įgyvendini-
mas neatsiejamas nuo ikslingos materialiųjų studijų išteklių poreikių analizės ir nuolainio jų atnaujinimo. 
2015–2017 m. strateginiame veiklos plane numatyi šie veiksmai, susiję su studijų materialiųjų išteklių 
gerinimu: atnaujini bibliotekos fondus, automaizuoi bibliotekos atliekamų funkcijų procesus, atnaujini 
muzikos studijų išteklius, atnaujini technologinę įrangą, studijų paskiries patalpas, kuri palankią studijų 
aplinką (žr. 7 priedo 1 lentelę).

2.8.1. Studijų programų materialinis aprūpinimas
Akademijoje pagal galimybes nuolat rūpinamasi materialiaisiais studijų programų vykdymo ištekliais: 

studijoms numatytų patalpų, studijoms naudojamos įrangos (kompiuterinės, muzikos instrumentų, vaizdo 
ir garso įrašymo bei montavimo ir kt.), metodinių išteklių (vadovėlių, knygų, natų, periodikos, duomenų 
bazių) inkamumu, pakankamumu ir prieinamumu.

2015 m. Akademijai įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis inansuojamą pro-

jektą „LMTA infrastruktūros, skirtos studijoms, modernizavimas“, įsigyta moderni Teatro ir Operos studijos 
įranga, CD/MP3 grotuvas, projektoriai su ekranais, garso kolonėlės, įrašymo ir mokymosi įrenginys.

Įgyvendinant kitą projektą „Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų studijų ir mokslo tyrimams bei 
meninei prakikai skirtos technologinės ir informacinės infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas“, įsigyi 
modernūs choro laiptai bei Carlo Orfo muzikos instrumentai, naudojami Bendrosios muzikos didakikos 
studijų programos dėstymui.

2015 m. buvo atliekami ir kii studijoms skirtų erdvių remonto ir turto atnaujinimo darbai. Tarp svar-
biausių paminėini: IV ir V rūmuose suremontuotos 4205, 5006, 5011, 5230 auditorijos ir skaitykla, II rū-

muose (Tilto g. 16) Muzikinio folkloro studijų programos studijoms pritaikytos 9 patalpos ir suremontuota 
136 auditorija 

2015 m. Akademijoje atnaujini ir suremontuoi šie muzikos instrumentai: klavesinas, arfa, fortepijonas, 
pakeistos keturių kontrabosų stygos, šiems darbams atliki skirta 3,2 tūkst. Eur.

Paskelbus aukcionus buvo parduota 10 Akademijoje jau nebenaudojamų fortepijonų ir kito nenaudo-

jamo turto. Už aukciono metu gautas lėšas Akademija įsigijo lengvąjį automobilį, kuriuo gali naudois ir 
studentai, jei jiems reikia vyki į konkursus ar kitus renginius, vykstančius kituose miestuose.

2.8.2. Studijų programų metodinis aprūpinimas
Studijų programų vykdymui reikalingi LMTA bibliotekos30 ir skaityklų fondai (vadovėliai, knygos, natos, 

periodiniai leidiniai, duomenų bazės) pagal galimybes yra nuolat atnaujinami ir plečiami – taip siekiama 
studentams pasiūlyi kuo platesnį bei naujesnį studijoms būinos literatūros spektrą. Komplektuojant fon-

dus, atsižvelgiama į studijų poreikius, katedrų ir dėstytojų pageidavimus, sekamos Lietuvos ir užsienio 
leidyklų, knygynų naujienos, pardavimų akcijos.

LMTA biblioteka turi Lietuvoje unikalų, specializuotą muzikos, teatro, kino ir kitų meno šakų išteklius 
kaupianį fondą, atvirą studentams, dėstytojams, tyrėjams ir kiiems visuomenės atstovams. Bibliotekos 
fondą sudaro knygos, natos, rankraščiai, elektroniniai ištekliai: tai 45 270 skiringų pavadinimų knygų 
(iš viso 54 186 egz.), 59 376 skiringų pavadinimų natos (117 632 egz.), 48 / 55 – kii e. ištekliai; iš viso – 
104 694 skiringų pavadinimų leidiniai (171 873 egz.). Palygini su 2014 m., 2015 m. iš LMTA biudžeto 
leidiniams ir e. ištekliams įsigyi skirta 26 proc. didesnis inansavimas, tačiau pastaraisiais metais kur kas 
sunkiau sekėsi pritrauki lėšas iš kitų šalinių. Su tuo iš dalies siejamas ir įsigytų leidinių kiekio mažėjimas 
(2013 m. – 12,16 tūkst. Eur, 2014 m. – 15,81 tūkst. Eur, 2015 m. – 12,75 tūkst. Eur).

2015 m  Lmta bibliotekos fondas buvo papildytas 607 naujais leidiniais  toks akademijos bibliotekos 

fondo papildymas viršija 2015–2017 m. strateginiame veiklos plane numatytą 2015 m. rodiklį – įsigyi 
500 vnt. knygų, e-leidinių ir natų (žr. 7 priedo 1 lentelę).

LMTA biblioteka yra Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos, Lietuvos akademinių bibliotekų informa-

cinės infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros konsorciumo (LABIIMSPPK), Tarptauinės 
muzikinių bibliotekų asociacijos (IAML) ir kitų organizacijų narė. Biblioteka dalyvauja LABIIMSPPK vyk-

domame projekte – LMTA pildomas bendras akademinių bibliotekų e. katalogas. Iš viso jame yra 38 703 
LMTA bibliotekos įrašai. Siekiant automaizuoi bibliotekos atliekamų funkcijų procesus, 2015–2017 m. 
strateginiame veiklos plane buvo numatyta bibliotekų informacinėje sistemoje (BIS) sukuri 2 000 biblio-

grainių įrašų / egzempliorių. 2015 m. opimizavus bibliotekos darbo apskaitos sistemą, gerokai padidėjo 
atliktų darbų apimtys. Planuotas rodiklis viršytas daugiau kaip du kartus – sukuri 4 586 įrašai (11 250 
egzempliorių).

30 Prieiga per internetą: htp://lmta.lt/index.php?id=6690 
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Elektroninės duomenų bazės (DB) JSTOR, EBSCO Publishing (10 dB paketas), Oxford Music Online, Ox-

ford Art Online, Oxford Reference Online: Premium Collecion, Emerald Management e-Journals Collecion, 

Taylor & Francis, Naxos Music Library (LMTA – vienintelis Lietuvoje šios specializuotos DB prenumera-

torius) bei bib liograinei el. informacijai tvarkyi skirtas įrankis RefWorks yra prieinami Lmta bibliotekai 

dalyvaujant Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos projekte „Elektroninių mokslo duomenų bazių atvė-

rimas Lietuvai“ (antrasis etapas – eMoDB.LT 2, vykdytas 2012–2015 m.). 2015 m. LMTA prenumeravo 17 
elektroninių duomenų bazių, šis skaičius per pastaruosius penkerius metus beveik nesikeičia (2011 m. – 17, 
2012 m. – 18, 2013 m. – 17, 2014 m. – 17). Priklausomai nuo projektui skiriamo inansavimo bei svy-

ruojančių duomenų bazių kainų, kasmet kinta per prenumeruojamas duomenų bazes prieinamų išteklių 
dinamika 

2015 m. bibliotekos skaityklose buvo periodiškai rengiami skaitytojų mokymai. Jų metu klausytojai 
buvo supažindinami su LMTA bendruomenei prieinamomis duomenų bazėmis (JSTOR, EBSCO, Naxos Mu-

sic Library, Taylor & Francis, Routledge Performance Archive) – jų speciika, informacijos paieškos bei jos 
išsaugojimo ypatybėmis, prisijungimo instrukcijomis, galimybe prisijungi iš namų per nuotolinę prieigą 
ezproxy.lmta.lt.

Svarbiausi 2015 m. bibliotekos planuoi ir atliki darbai:
• bibliotekoje pradėta diegi Aleph / PDB (Publikacijų duomenų bazė), pradėta formuoi LMTA moksli-

nių straipsnių, monograijų ir kitų publikacijų duomenų bazė. 2015 m. bazę papildė LMTA biblioteko-

je sukuri 178 įrašai;
• parengta ir pradėta taikyi „Lietuvos muzikos ir teatro akademijos bibliotekos ir Garso-vaizdo ir in-

formacinių technologijų centro darbuotojų, dirbančių su LMTA kaupiamais leidinių fondais, darbo 
krūvio apskaitos tvarka“, ir tai siejama su ryškiu atliktų įrašų padidėjimu;

• atlikus remonto darbus, pagerinta Teatro ir kino fakulteto skaityklos infrastruktūra, vykdyi skaityklos 
prie bibliotekos (Kongresų rūmuose) atnaujinimo bei plėtros darbai;

• atlikta dalinė bibliotekos fondo inventorizacija: paikrinta Lietuvių kompozitorių personalijų (knygų) 
fondo dalis 

Planuojami 2016 m. svarbiausi bibliotekos darbai:
• numatoma tobulini ir plėsi duomenų pateikimo į ETD (Elektroninių tezių ir disertacijų, magistro baigia-

mųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų duomenų) ir PDB (Publikacijų duomenų bazė) apimis;
• įdiegi EPAS (Elektroninę plagiato atpažinimo sistemą).

2.8.3. Skaitmeninė studijų aplinka
2015 m. Akademija toliau plėtojo technologijomis grindžiamą mokymą(si), kuris yra suprantamas kaip 

mokymo(si) forma, pritaikyta mokyi(s) arba organizuoi mokymą(si) nuotoliniu, elektroniniu, virtualiu ir 
kitais būdais pasitelkiant technologijas, vykdyi įvairaus pobūdžio sąveiką ir atliki kitus su mokymu(si) 
susijusius veiksmus interneinėje erdvėje. Šią veiklą Akademijoje koordinuoja ir plėtoja Karjeros ir kompe-

tencijų centras, kuriam keliamas ikslas kuri ir tobulini e. mokymo(si) galimybes bei inovatyvias sąlygas 
studijų ir mokymosi visą gyvenimą plėtrai, Garso-vaizdo ir informacinių technologijų centras, kuris prižiūri 
ir plėtoja Akademijos informacinių technologijų infrastruktūrą, kaupia ir saugo muzikinę garso ir vaizdo 
medžiagą, plėtoja ALEPH bibliotekinės sistemos duomenų bazę, aprašo sukauptus ir įsigytus garso ir vaiz-

do įrašų leidinius ir pan 

akademijos virtuali mokymo(si) aplinka yra skirta studentams, klausytojams, dėstytojams, administraci-
jos darbuotojams. Ji sukurta naudojant atvirojo kodo programinę įrangą Moodle  

2015–2017 m. strateginiame veiklos plane buvo numatyta, kad 2015 m. bus 27 dalykai (moduliai), dės-

tomi naudojant e. mokymo(si) elementus, ir 400 studentų, kurie studijoms naudos e. mokymo(si) ište-

klius ar studijuos atskirus dalykus (modulius) nuotoliniu būdu (žr. 7 priedo 1 lentelę). Šie rodikliai buvo 
įgyvendini. 2015 m. 32 studijų dalykai (2014 m. – 28) buvo dėstomi naudojant e. mokymo(si) priemones 
ir  Moodle virtualaus mokymo(si) aplinką (žr. 1 priedo 30 lentelę). 2015 m. e. mokymo(si) priemones studi-
jose naudojo 416 LMTA studentų (2014 m. – 407 studentai) (žr. 24 pav.).

24 pav. E. studijų dalykų ir studentų skaičiai

Akademijos dėstytojai, kuriems metodinę ir techninę pagalbą teikia Karjeros ir kompetencijų centro 
darbuotojai, 2015 m. parengė ir į virtualią mokymo(si) aplinką Moodle įdiegė 3 naujus studijų dalykų mo-

dulius (2014 m. buvo įdiegi 7 nauji moduliai) (žr. 25 pav. ir 1 priedo 31 lentelę). Dėstytojai, naudojantys 
virtualios mokymo(si) aplinkos įrankius studijų procese, verina juos teigiamai. Remianis šia prakika, atei-
tyje būina skaini dėstytojus aktyviau naudoi virtualaus mokymo(si) priemones.

25 pav. E. studijų dalykų modulių skaičius

2015 m  pabaigoje Lmta Moodle aplinkoje buvo 81 elektroninis kursas (kursai Lmta studentams, 

19 kvaliikacijos tobulinimo kursų pedagogams ir 2 kursai moksleiviams, besiruošianiems muzikologijos 
brandos egzaminui)  taip pat Moodle aplinkoje yra parengta kita medžiaga (testai moksleiviams), sukurtos 
veringos virtualioms konsultacijoms (virtuali studentų ir dėstytojų susiikimo vieta) ir mokymui virtualioje 
aplinkoje (parodomoji vaizdo medžiaga, mokomieji ilmai) skirtos priemonės. Viduiniškai Moodle aplinko-

je 2015 m. per mėnesį apsilankė 220–230 vartotojų.
2015 m  ir toliau buvo vedamos virtualios meistriškumo pamokos naudojant vaizdo konferencijas. Ši 

veikla Akademijoje buvo pradėta 2011 m. Modernių informacinių technologijų atveriamos plačios bendra-

darbiavimo su partneriais Lietuvoje ir užsienyje galimybės ypač patrauklios iems, kurie domisi šiuolaikinių 
studijų Akademijoje galimybėmis ir siekia kokybiškų studijų. 
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2016 m. su partneriais iš Danijos, Suomijos ir JAV planuojama organizuoi reguliarias virtualias meistriš-

kumo pamokas. Karjeros ir kompetencijų centras ir Tarptauinių ryšių skyrius kartu su Karališkąja Danijos 
muzikos akademija 2016 m. kovo 9–11 d. organizuoja tarptauinę konferenciją „Development of classical 
music educaion: mapping the situaion and exploring opportuniies for innovaive teaching and learning“ 
nuotolinio mokymo plaformos Skandinavijoje ir Balijos šalyse kūrimo ikslais. Tikimasi, kad naujai sukurta 
plaforma prisidės prie 2016 m. nuotolinio mokymo(si) plėtros bei ugdomojo vadovavimo (koučingo) mo-

kytojams ir studentams, technologinių inovacijų prieinamumo skainimo, taip pat kūrybiškos lyderystės 
menininkams inicijavimo. Ateityje planuojama įgyvendini naujus projektus, kurie bus skiri dėstytojų ko-

mandiruotėse įgytų žinių ir pairies pasiekiamumo didinimui, mokslininkų tarpusavio bendradarbiavimui 
skaini, junginių modulių dėstymui, nuotolinių studentų konsultacijų skainimui ir seminarų nuotoliniu 
būdu rengimui. Planuojama organizuoi atvirus masinio nuotolinio mokymo kursus (MOOC) visuomenei 
muzikos technologijų, kūrybiškumo ir vadybos srityse.

2015 m. buvo tobulinama LMTA studijų informacijos duomenų kaupimo ir valdymo sistema STUDIUM, 
kuri suteikia galimybes: 

• efektyviai valdyi akademinius studentų duomenis; 
• efektyviai valdyi dėstytojų pedagoginio krūvio duomenis; 
• efektyviai bendraui su studentais, atsakyi į visus jiems rūpimus klausimus; 
• teiki studentams įvairią informaciją, susijusią su studijų procesu; 
• studentams registruois į laisvai pasirenkamų dalykų užsiėmimus, užsisakyi reikalingas pažymas 

(akademines, apie studijas ir kt.); 
• efektyviai atliki studentų staisinę analizę.

Technologijomis grindžiamo mokymo(si) idėjos 2015 m. buvo įgyvendinamos ir Garso-vaizdo ir informa-

cinių technologijų centro teikiamomis paslaugomis (naudojimasis garso ir vaizdo aparatūra, kompiuteriais, 
įrašų fondais, katalogais, duomenų bazėmis ir išsamios informacijos apie jas gavimas ir kt.), kuriomis galėjo 
nemokamai naudois kiekvienas LMTA bendruomenės narys, taip pat Lietuvos Respublikos ir užsienio pi-
liečiai, pateikę asmens dokumentą ir sumokėję nustatyto dydžio mokesį.

2015 m. įdiegtas STUDIUM sistemos papildomas bendradarbiavimo ir informacijos valdymo erdvės mo-

dulis, susidedanis iš: 1) laiko organizavimo ir planavimo funkcionalumo, 2) dokumentų valdymo, 3) idėjų 
iksavimo ir valdymo.

2015 m. iš programinės įrangos gamintojo, korporacijos Microsot išnuomota 50 Microsot Windows 
8.1 Enterprise ir 50 Microsot Oice 2013 Professional Plus licencijų. Programinės įrangos nuomos modelis 
leido sutaupyi LMTA lėšų – vietoj planuotų įsigyi 30 licencijų buvo išnuomota 100 programinės įrangos 
licencijų; išnuomota ir įdiegta programinė įranga „Microsot System Centre“, kurios dėka automaizuotas 
LMTA serverių rezervinių kopijų kūrimas ir saugojimas; išnuomota programine įranga atnaujini Akademi-
jos kompiuteriai; nupirki 7 nauji kompiuteriai ir 17 labai geros būklės naudotų kompiuterių, atnaujintos 
24 darbo vietos, bibliotekos skaityklose įrengtos 6 papildomos kompiuterizuotos darbo vietos. Akademijos 
garso / vaizdo įrašų fondas papildytas 56 naujais leidiniais. Tęsiamas ALEPH bibliotekinės sistemos pildy-

mas bibliograiniais įrašais. Aprašomi ne ik naujai nupirki leidiniai, bet ir iš anksčiau saugomos plokštelės. 
2015 m. sukurta daugiau kaip 1 400 ir peržiūrėta / pataisyta daugiau kaip 1 000 bibliograinių įrašų. 

2015 m. skaitmeninę studijų aplinką labai praturino aktyvi Muzikos inovacijų studijų centro veikla  

Cent ras – tai Europoje unikali, pagal kintančius poreikius nuolat opimizuojama muzikos technologijų stu-

dijų infrastruktūra ir komanda kompeteningų specialistų, kurių veikla skaina čia studijuoi ir įgyvendini 
ambicingus projektus Lietuvos bei kitų šalių studentus ir specialistus. Centras inicijuoja ir diegia tarptaui-

nėje erdvėje pripažintas muzikos skaitmenines technologijas meno, mokslo ir studijų programose, skaina 
inovatyvių muzikos technologijų meninę eksperimeninę ir iriamąją veiklą, plėtoja erdvinio garso sklaidos 
strategijas rengiant aukštos kvaliikacijos kompozitorius ir atlikėjus, teikia metodinę ir techninę paramą 
LMTA dėstytojams. Centro erdvėse – studija (6 kompiuterizuotos darbo vietos), auditorija su 7.1. mulime-

dijos sistema (12 kompiuterizuotų darbo vietų, 28 klausytojų vietos ir specializuota nuotolinių transliacijų 
įranga), garso montažo ir serverių patalpos bei erdvinio garso sfera (23.1. garsiakalbių sistema, 30 klausy-

tojų vietų). Tapęs atvira prieiga Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams ir dėstytojams, Centras prisideda 
prie „Akademijoje 2020“ numatyto strateginio ikslo – Išplėsi meno kūrybos, mokslo tyrimų ir jų sklaidos 
aprėpį puoselėjant kūrybiškumą ir didinant poveikį valstybės bei kultūros raidai – įgyvendinimo. Paminė-

inas Muzikos teorijos ir kriikos magistrantės Ingridos Alonderės projektas „Virtualus choras. Lietuva“. Tai 
pirmas tokios apimies projektas, jungianis chorinį meną ir šiuolaikines medijų technologijas, skiringų 
socialinių sluoksnių įvairaus amžiaus dalyvius, siprinanis tauiškumo sampratą ir populiarinanis chorinės 
muzikos sklaidą Lietuvoje. Kaip projekto partneris, Centras atliko projekto įgyvendinimui reikalingus garso 
įrašus, jų suvedimus ir konsultavo strateginiais ir viešinimo klausimais.

Įgyvendinant 2015 m. strateginį veiklos planą buvo atnaujini muzikos ištekliai: įsigytos 56 plokštelės 
(2015 m. planas – įsigyi 50 plokštelių), suskaitmeninta 214 muzikos įrašų (2015 m. planas – suskaitmenini 
200 muzikos įrašų), taip pat atnaujinta technologinė įranga – 2015 m. buvo 78 kompiuterizuotos darbo 
vietos studentams (planas – 76 kompiuterizuotos darbo vietos studentams) (žr. 7 priedo 1 lentelę).

2.9. Mokymas(is) visą gyvenimą

Įgyvendindama strategijos „Akademija 2020“ pirmajame strateginiame prioritete numatytus mokymo-

si visą gyvenimą, ugdant naujas kompetencijas, ikslus, Akademija siprina ir plečia savo veiklos lauką. Mo-

kymasis visą gyvenimą – visa mokymosi veikla, vykstani bet kuriame amžiaus tarpsnyje siekiant tobulini 
asmeninės, pilieinės, socialinės ir profesinės sriies kompetencijas31 

2.9.1. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų pripažinimas
Nuo 2014 m. LMTA galioja Senato patvirinta Neformaliuoju ar savaiminio mokymosi būdu įgytų kom-

petencijų verinimo ir pripažinimo studijų rezultatais tvarka, kuri nustato neformaliojo ir savaiminio mo-

kymosi būdu įgytų kompetencijų verinimo ir pripažinimo studijų rezultatais reikalavimus ir procedūras. 
Neformaliojo suaugusiųjų švieimo sistemoje įgytos kompetencijos verinamos pagal aiinkamoje studijų 
programoje aprašytas studento turimas žinias ir gebėjimus (studijų rezultatus). Neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi pasiekimų bei kompetencijų verinimą ir pripažinimą vykdo LMTA Karjeros ir kompetencijų cen-

tras. Nuo 2014 m. kol kas ik vienam asmeniui kompetencijos pripažintos studijų rezultatais.

2.9.2. Parengiamieji kursai
Akademijos vykdomuose parengiamuosiuose kursuose gali mokyis asmenys, kurie ateityje keina 

studijuoi Atlikimo meno studijų programą ir / ar siekia inkamai pasirengi stojamiesiems egzaminams32  

2015 m. parengiamuosiuose fortepijono, dainavimo, džiazo, pučiamųjų instrumentų ir styginių instru-

mentų kursuose mokėsi 10 klausytojų. Palygini su 2014 m., lankančiųjų kursus skaičius sumažėjo 68 proc.  
Pažymėina, kad parengiamųjų kursų poreikis mažėja.

2015 m. LMTA Muzikos teorijos katedroje pirmą kartą buvo suorganizuoi parengiamieji kursai, skiri 
moksleiviams pasiruoši laikyi Muzikologijos brandos egzaminą33. Šiuose kursuose buvo gilinamos muzi-
kos teorijos, muzikos istorijos, harmonijos, muzikos kūrinių analizės žinios. Kursai buvo vykdomi mišriuoju 
būdu, t. y. vyko auditorinės paskaitos ir nuotolinis mokymas(is). Išlaikytas Muzikologijos brandos egzami-
nas atveria platesnes galimybes stojant į Muzikos atlikimo, Muzikos teorijos ir kriikos, Kompozicijos, Mu-

zikinio folkloro, Garso režisūros ir kt. studijų programas. 2015 m. parengiamuosius muzikologijos brandos 
egzamino kursus lankė 10 lankytojų.

31 Mokymosi visą gyvenimą užikrinimo strategija. Prieiga per internetą:  
htp://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=329216&p_query=&p_tr2= 

32 Prieiga per internetą: htp://lmta.lt/lt/parengiamieji-kursai 
33 Prieiga per internetą: htp://lmta.lt/lt/muzikologija-2 
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2.9.3. Neformalusis vaikų švieimas
Plėtodama mokymosi visą gyvenimą veiklas, Akademija vykdo neformalųjį vaikų muzikinį švieimą. 

Lmta veikia muzikos mokykla-studija, kuri yra Pedagogikos katedros padalinys  vaikams, baigusiems 

muzikos mokyklą-studiją, yra suteikiamas 7-erių metų pradinis neformalusis muzikinis išsilavinimas, o 
LMTA studentams sudaromos sąlygos mokykloje-studijoje atliki pedagoginę prakiką ir įgyi pedagogi-
nio darbo pairies. Mokykloje-studijoje dėstomi muzikos specialybės, solfedžio, muzikos istorijos ir kii 
dalykai  

2015 m. mokyklą-studiją baigė 4 mokiniai, į pirmą klasę priimi 7 mokiniai. Nuo 2015 m. rugsėjo mėn. 
mokykloje-studijoje mokosi 31 mokinys (fortepijono, smuiko ir liaudies instrumentų). Muzikos mokyklo-

je-studijoje 2015 m. pedagoginę prakiką atliko 46 pirmosios pakopos (bakalauro) studijų II, III ir IV kursų 
studentai 

2.9.4. Neformalusis suaugusiųjų švieimas
Neformalųjį suaugusiųjų švieimą Akademijoje organizuoja ir vykdo Karjeros ir kompetencijų centras. 

Akademijoje organizuojamas neformalusis suaugusiųjų švieimas apima: 
• mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagal-

bos mokiniui specialistų kvaliikacijos tobulinimą; 
• valstybės tarnautojų mokymą; 
• Akademijos darbuotojų kompetencijų tobulinimą; 
• kitą neformalųjį suaugusiųjų švieimą; 
• tęsinį mokymą(si); 
• neformaliojo švieimo ir savišvietos būdu asmenų įgytų kompetencijų pripažinimą studijų rezultatais.
2015 m. rektoriaus įsakymu buvo patvirinta nauja LMTA neformaliojo švieimo komiteto sudėis. Šis 

komitetas veikia vadovaudamasis 2014 m. rektoriaus įsakymu patvirintu Neformaliojo švieimo komiteto 
darbo reglamentu. Komitetas yra kolegialus organas, kuris nagrinėja su neformaliojo švieimo veikla susi-
jusius klausimus, pataria veiklos organizavimo klausimais, verina ir teikia rektoriui tvirini / akredituoi 
neformaliojo švieimo programas, vidaus teisės aktus, reglamentuojančius neformaliojo švieimo veiklą 
akademijoje 

2015 m. Akademijoje vyko 38 mokytojų kvaliikacijos tobulinimo renginiai – 30 seminarų, 8 meistrišku-

mo kursai ir atviros pamokos  

2012–2015 metais vykusių renginių dinamika pateikta 26 paveikslėlyje:

26 pav. Kvaliikacijos tobulinimo renginių dinamika

Juose kvaliikaciją tobulino 1 219 asmenų. 2012–2015 metais vykusiuose renginiuose dalyvavusių as-

menų skaičiaus kaita pateikta 27 paveikslėlyje:

27 pav. Kvaliikacijos tobulinimo renginių dalyvių skaičius

Mokytojų kvaliikacijos tobulinimo renginiuose dalyvavo ikimokyklinio ugdymo, pradinių, pagrindinių, 
vidurinių mokyklų muzikos pedagogai. Seminarus, kursus, paskaitas vedė LMTA pedagogai, formaliojo ir 
neformaliojo švieimo mokytojai prakikai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, junginės lektorių grupės. Semina-

rus vedė prof. D. Katkus, doc. dr. G. Gabnytė-Bizevičienė, doc. R. Aidukas, dr. Solveiga Zvicevičienė, doc. dr. 
R. Vildžiūnienė, A. Girnienė, psichologės L. Dubosaitė, U. Stadnikė ir kt. Nemažai renginių buvo vykdomi 
bendradarbiaujant su Vilniaus muzikos mokyklomis ir kitomis švieimo ir kultūros insitucijomis – Naujo-

sios Vilnios muzikos mokykla, Karoliniškių muzikos mokykla, Lietuvos liaudies kultūros centru, Lietuvos 
akordeonistų asociacija, Juodšilių „Šilo“ gimnazija ir kt. 2015 m. rudenį Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinės 
mokyklos ir Kauno lopšelio-darželio „Žvanguis“ patalpose, šioms švieimo ir ugdymo įstaigoms paprašius, 
buvo vedami pedagogų kvaliikacijos tobulinimo seminarai. Toks bendradarbiavimas su partneriais pa-

deda sužinoi insitucijų kvaliikacijos tobulinimo poreikius, skaini ir diegi naujoves, palaikyi mokyklų 
mokytojų profesinį lygį, į kvaliikacijos tobulinimo procesą plačiau įtrauki ir regioninių mokyklų mokytojus, 
o tai savo ruožtu atsiliepia ir visai regiono kultūros raidai bei daro įtaką Akademijos studijų procesui.

2015 m. pradėta vykdyi neformaliojo suaugusiųjų švieimo programa Muzika ir sveikata. Rengiant šią 
programą buvo bendradarbiaujama su Lietuvos muzikos terapijos asociacija34. Programos ikslas – pareng-

i specialistus, turinčius kompetenciją kuri sveikatai palankią muzikinę aplinką ir savo profesijos ribose 
taikyi muzikos terapijos metodus įvairaus amžiaus sergančiųjų, neįgaliųjų, socialinės rizikos ar atskiries 
žmonių sveikainimo, ugdymo(si), socializacijos programose ir / ar projektuose. Programa Muzika ir sveika-

ta skirta ir iems asmenims, kurie keina tęsi studijas junginėje su Vilniaus universitetu Muzikos terapijos 

magistrantūros programoje.
2015 m. liepos–rugsėjo mėnesiais LMTA patalpose veikė Suaugusiųjų vasaros muzikos akademija. tai 

neformaliojo suaugusiųjų švieimo individualių muzikos instrumento ir vokalo pamokų kursai, skiri suau-

gusiesiems (nuo 19 m.), noriniems įgyi muzikos atlikimo pagrindus arba juos patobulini. Suaugusiųjų 
vasaros muzikos akademijoje dėstė kompeteningi, muzikos pasaulyje pasižymėję atlikėjai, turintys mu-

zikos pedagogo kvaliikaciją. Programa siūlė mokyis klasikinio ir džiazo fortepijono, klasikinio ir džiazinio 
dainavimo, vargonų, gitaros, mušamųjų, kanklių specialybių ir apėmė 15 individualių pamokų su muzikos 
pedagogais 

34 Prieiga per internetą: htp://www.muzikosterapija.lt/ 
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2.9.5. Neformaliojo suaugusiųjų švieimo tarptauiškumo plėtra
Karjeros ir kompetencijų centras prisideda prie mokymosi visą gyvenimą tarptauiškumo plėtros. Ben-

dradarbiaujant su Tarptauinių ryšių skyriumi numatoma plėtoi neformaliojo suaugusiųjų švieimo tarp-

tauiškumą naudojanis e. mokymosi technologijomis. 2015 m. Nordplus programai per klasikinės muzi-
kos inklą Sibelius pateiktas muzikos mokymo modernizavimo plėtros projektas gavo inansavimą. 2016 m. 
kovo mėn. Kopenhagoje vyks Sibelijaus inklo partnerių konferencija, kurios ikslas – surinki informaciją 
apie modernius muzikos dėstymo ir mokymo būdus, pasidalyi pairimi, pasitari dėl bendros e. mokymo 
plaformos sukūrimo. LMTA turi visas technines sąlygas nuotoliniam mokymui – 2014 m. Akademijoje 
įdiegta vaizdo konferencijų įranga Polycom 7000, skirta organizuoi operatyvų sinchroninį bendravimą 
nuotoliniu būdu.

Sipriosios studijų ir mokymo(si) visą gyvenimą veiklos sritys: 
1. 2015 m. studentų priėmimo rezultatai į visas studijų pakopas verinami teigiamai. 
2. Akademija 2015 m., kaip ir 2014 m., tapo absoliučia lydere tarp Lietuvos aukštųjų universiteinių mo-

kyklų pagal įstojusiųjų į pirmosios pakopos studijas aukščiausiojo konkursinio balo vidurkį. 
3. Trečiosios studijų pakopos 2015 m. kiekybiniai rodikliai, palygini su 2014 m., yra geresni. Aktyviai 

teiktos paraiškos Lietuvos mokslo tarybai – iek individualių doktorantų sipendijoms, iek konkursinės 
doktorantūros – tenkino lūkesčius atliepiančią paraiškų kokybę.

4. LMTA tarptauinės veiklos įvairovė, didelis partnerinių insitucijų skaičius, aktyvus dėstytojų judumas 
(abipusis), aktyvus LMTA studentų dalyvavimas trumpalaikio judumo veiklose, kasmet didėjani geograi-

nė veiklos aprėpis, išskirinis regioninis Šiaurės ir Balijos šalių bendradarbiavimas Nordplus programos 

inkluose. 
5. Studijų metu studentų darbai dalyvauja tarptauiniuose fesivaliuose Lietuvoje ir užsienio šalyse, kino 

studentų darbai atrenkami didžiuosiuose Europos ir Azijos trumpo metro ilmų fesivaliuose. 
6. Karjeros ir kompetencijų centro teikiamos karjeros ugdymo paslaugos studentams tampa neatsieja-

ma jų studijų dalimi, turi didžiulę paklausą, studentai noriai renkasi įvairias siūlomas veiklas, kurios geriau-

siai aiinka jų lūkesčius. 
7. Pradėta prenumeruoi specializuota muzikos įrašų duomenų bazė Naxos Music Library  

8. Pradėtas sistemini LMTA bibliotekos išteklių poreikio surinkimas iš padalinių ir planavimas, pradėta 
rengi bibliotekos darbo planavimo ir darbo rezultatų apskaitos tvarka. 

9  2015 m  Lmta bibliotekos kino ir teatro fakulteto skaitykloje suformuotas ir videotekos fondas  

Tobulininos studijų ir mokymo(si) visą gyvenimą veiklos sritys: 
1. Akademijos studijų programų viešinimas išvykstant į įvairias mokyklas ir susiinkant su būsimais abi-

turientus ir Mažųjų atvirų dienų organizavimas būsimiems studentams. 
2. Naujų, studijų rinkai patrauklių programų rengimas ir sklaida siekiant pritrauki didesnį stojančiųjų 

skaičių. 
3. Studijų tarptauiškumo plėtra siekiant padidini atvykstančių studentų skaičių: studijų programų už-

sienio kalbomis rengimas, informacijos apie studijas LMTA anglų kalba sklaida. 
4. Teatro ir kino fakulteto studentų ilgalaikio mobilumo (studijoms, prakikai), dėstymo vizitų (per stu-

dijų programas) skaičiaus didinimas. 
5. Bendradarbiavimas su kitais Lietuvos universitetais siekiant sudaryi studentams palankesnes izinio 

aktyvumo sąlygas ir galimybes. 
6. Išlieka aktuali LMTA bibliotekos kompiuterinės įrangos atnaujinimo problema. 
7. Neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švieimo ir tęsinio mokymo(si) veiklos plėtra.

LMTA studijų metų 
pradžios iškilmės. 2015

Koncertuoja studentai  
Krisina Anusevičiūtė,  

Marius Kavaliauskas  
ir Lukas Gedvilas 

(M. Aleksos nuotr.)
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3. mokslo Veikla

Strategijoje „Akademija 2020“ numatyta antroji strateginė veiklos krypis – meno veiklos, mokslo ir 
meno tyrimų plėtra skainant kūrybiškumą ir inovacijas, plečiant tarptauinį bendradarbiavimą, mokslo, 
meno ir studijų sąveiką, užikrinant sklaidą regionuose. 2015–2017 m. strateginiai prioritetai – meno ir 
mokslo veiklos rezultatų sklaida, regioninė plėtra. 

LMTA vykdomi moksliniai tyrimai iesiogiai susiję su LMTA vykdomomis studijų krypimis. Didžiąją aka-

deminio personalo dalį sudaro humanitarinių mokslų sriies menotyros krypies, muzikologijos (istorija, 
teorija, etnomuzikologija) ir teatrologijos šakų tyrėjai, kurie vykdo fundamentaliuosius ir taikomuosius 
tyrimus, užsiima mokslo ir kultūros plėtra ir sklaida.

LMTA vykdomų mokslo tyrimų kryptys:
1. „Lietuvos muzikos, teatro ir kino meno tyrimai“; 
2. „Lietuvos muzikos, teatro ir kino istorija: šaliniai, personalijos, kultūrinis kontekstas“; 
3. „Tarpdisciplininiai meno tyrimai“; 
4. „Lietuvos etnomuzikologija: fundameniniai ir taikomieji tyrimai“;
5. „Meno edukologija: istorija, teorija, metodika“; 
6. „Šiuolaikinės meno teorijos ir diskursai“; 
7. „Meno interpretacija: teorija ir prakika“35  

2015–2017 m. strateginiame veiklos plane buvo numatyta 2015 m. surengi 3 mokslines konferencijas 
ir parengi 50 pranešimų bei pasieki, kad vienam dėstytojo tyrėjo etatui tektų 1,5 mokslinės publikacijos 
(žr. 7 priedo 1 lentelę). Šie rodikliai pasieki ir viršyi: 2015 m. Akademijoje vyko 5 mokslinės konferencijos, 
Akademijos dėstytojai parengė 90 mokslinių pranešimų, vienam dėstytojo tyrėjo etatui teko 1,6 mokslinės 
publikacijos. 2015 m. greta tradicinių konferencijų surengtos 2 tarptauinės teminės mokslinės konferen-

cijos, surengtos LMTA tyrėjų iniciatyva gavus LKT inansavimą.

3.1. LMTA tyrėjai ir mokslo veiklos rodikliai

2015 m. LMTA dirbo 97 tyrėjai dėstytojai ir mokslo darbuotojai36, iš jų 65 yra mokslo daktarai (moks-

lo daktarų pasiskirstymo pagal mokslo krypis kaitą 2011–2015 m. žr. 2 priedo 5 lentelėje). Akademijos 
mokslininkai buvo įverini reikšmingais valstybiniais apdovanojimais: Nacionalinė kultūros ir meno premi-
ja skirta muzikologui, LMTA profesoriui emeritui habil. dr. Algirdui Jonui Ambrazui, Vyriausybės kultūros ir 
meno premija – muzikologei prof. dr. Rūtai Gaidamavičiūtei, Valstybinė Jono Basanavičiaus premija – etno-

muzikologei doc. dr. Daliai Urbanavičienei. 2015 m. Lietuvos kompozitorių sąjungos surengtame geriausių 
muzikologinių darbų konkurse dvi iš trijų premijų buvo skirtos LMTA pedagogams: Jonui Bruveriui – Onos 
Narbuienės vardo premija, Linai Navickaitei-Marinelli – Vytauto Landsbergio premija.

Ryškiausios 2015 m. Akademijos mokslininkų publikacijos ir leidiniai: Algirdo Jono Ambrazo fundamen-

tali mokslinė monograija „Julius Juzeliūnas. Gyvenimo ir veiklos panorama. Kūrybos įžvalgos“, R. Stanevi-
čiūtės ir R. Povilionienės parengta straipsnių rinkinė Sociocultural Crossings and Borders: Musical Micro-

histories, L. Budzinauskienės ir V. Markeliūnienės parengta studija „Mykolas Kleopas Oginskis. Sielos ir 
minčių tėvynė – Lietuva“, R. Gaidamavičiūtės sudaryta Donato Katkaus mokslinių ir publicisinių straipsnių 
rinkinė „Apie muzikos būį“, D. Šabasevičienės ir R. Vasinauskaitės sudaryta monograija „Muzika kaip 
teatras. Kompozitorius Faustas Latėnas“.

2015 m. Akademijos tyrėjų paskelbtų monograijų ir mokslo studijų skaičius, palygini su ankstesniais 
metais, išliko stabilus (2014 m. – 3, 2015 m. – 3), tačiau mažėjo publikacijų recenzuojamuose mokslo lei-
diniuose skaičius (2014 m. – 71, 2015 m. – 50)37. Trijų periodinių mokslo žurnalų leidyba užikrina LMTA 

35 Patvirinta LMTA Senato 2012 m. kovo 28 d. nutarimu (posėdžio protokolas Nr. 3-SE).
36 2015 m. gruodžio 31 d. duomenys.
37 LMTA tyrėjų mokslo publikacijų skaičiai bei jų dinamika pateikta 2 priedo 6 lentelėje.

Koncertas iš ciklo „Karališkasis spalis 2015“.  
LMTA studentė Lina Dambrauskaitė  
(M. Aleksos nuotr.)



50 51

ir užsienio šalių menotyros ir kitų mokslo krypčių tyrėjams nuolainę mokslo ir meno tyrimų rezultatų 
viešinimo plaformą. LMTA dėstytojų ir mokslo darbuotojų dalyvavimas mokslinėse konferencijose pas-

taraisiais metais sumažėjo (2014 m. – 125, 2015 m.  – 90). Šie skaičiai siejami su LMTA mokslo renginių 
skaičiaus sumažėjimu. 

LMTA tyrėjai nuolatos dalyvauja įvairių mokslo, švieimo, kultūros ir meno organizacijų, tarybų, komisijų, 
darbo grupių veikloje, yra kviečiami būi įvairių programų ir projektų ekspertais, tarp jų – Lietuvos mokslo 
tarybos, Lietuvos kultūros tarybos, ISI (Internaional Semioics Insitute) Mokslinės tarybos, Kultūros mi-
nisterijos, Švieimo ir mokslo ministerijos ekspertų komisijų, Nacionalinių kultūros ir meno premijų komi-
teto, Vyriausybės premijų ekspertų komisijos, Lietuvių literatūros ir tautosakos insituto tarybos, Etninės 
kultūros globos tarybos, Lietuvių kalbos insituto Mokslo darbų verinimo komisijos, Valstybinės lietuvių 
kalbos komisijos, Tarptauinės mokslinių leidinių informacinės bazės „Lituanisika“ ir kt.

2015 m. LMTA Mokslo centro darbuotojai teikė duomenis ir ataskaitas išoriniams Akademijos mokslo 
(ir meno) veiklos verinimams.

2014–2015 m. LMTA dalyvavo Lietuvos mokslinės veiklos palyginamajame tyrime (Humanitarinių moks-

lų srityje). Tyrimą Švieimo ir mokslo ministerijos užsakymu vykdė Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės 
centras (mosta), bendradarbiaudamas su Lietuvos mokslo taryba  tyrime buvo analizuojama Lietuvos 

universitetų ir mokslinių insitutų 2009–2013 m. mokslo veikla pagal penkias verinimo sriis. LMTA moks-

linės veiklos įverinimai: „1. Tyrimų kokybė ir įtaka moksliniams tyrimams“ ir „4. Tyrimų vadyba (karjeros 
galimybės ir žmogiškieji ištekliai)“ – pakankamą mokslinę veiklą vykdanis nacionaliniu mastu (2); „2. Tyri-
mų ekonominė ir socialinė įtaka Lietuvoje“, „3. Materialiniai ištekliai“ ir „5. Plėtros potencialas“ – siprus, 
mokslinius tyrimus vykdanis nacionaliniu mastu (3). 

Ekspertų pateiktos rekomendacijos: 
• ir toliau plėtoi meno tyrimus;
• didini personalo tarptauinį mobilumą ir susiprini tyrimų tarptauiškumą;
• skiri daugiau dėmesio jaunų tyrėjų karjeros galimybėms ir rasi paskatas jų įsitraukimui į tarptaui-

nes veiklas;
• plėsi muzikos terapijos studijas.
Siekiant įgyvendini ekspertų rekomendacijas ir susiprini Akademijos tyrėjų kompetenciją ir tarptaui-

nių tyrimų pairį, 2016 m. planuojamas didesnis ikslinis šių veiklų inansavimas bei kitos mokslo veiklos 
plėtros skainimo priemonės.

2015 m. LMT atliko ir universitetų 2012–2014 m. mokslo / meno veiklos verinimą. LMTA Mokslo centro 
ir kitų padalinių darbuotojai pateikė duomenis ataskaitai, o gaui rezultatai džiugina rezultatais ir padidėju-

siu biudžeiniu mokslo / meno veiklos inansavimu 2016 metams.

3.1.1. Muzikinio folkloro tyrimai ir skaitmeninimas
Mokslo centro Etnomuzikologijos skyrius yra tapęs šalies muzikinio folkloro tyrimų centru. Skyriuje nuo 

1950 m. kaupiamas Muzikinio folkloro archyvas, kuris tapo vienu didžiausių folkloro archyvų Lietuvoje, o 
iš muzikinio folkloro archyvų – vienas didžiausių ir Europoje. Muzikinio folkloro archyvo speciika – visa-

pusiškas muzikinio folkloro ir su juo susijusių duomenų iksavimas Lietuvoje ir lietuvių etninėse žemėse. 
Archyvą sudaro garso įrašų fondas (per 150 tūkst. vnt.), jų transkripcijų fondas (apie 400 rinkinių), vaizdo 
įrašų fondas (apie 600 val.) ir fotomedžiagos fondas (per 2 000 nuotraukų), ekspedicijų sąsiuvinių fondas 
(apie 540 sąs.), taip pat yra sudaryi žanrinis, melodinis ir ritminis liaudies dainų katalogai. 

2015 m. įgyvendinant tarptauinį projektą „Europeana Sounds“, skyriaus darbuotojai atrinko, sutvarkė ir 
paskelbė „Europeana Sounds“ inklalapyje 10 000 vnt. dainų ir kitų folkloro pavyzdžių (apie 280 val.) iš Mu-

zikinio folkloro archyvo ir straipsnį „Recording folklore in the 1950s & 1960s Soviet Lithuania“ (žr. htp://
www.europeanasounds.eu/news/recording-folklore-in-the-1950s-1960s-soviet-lithuania) 

Skyrius prisidėjo prie LKT inansuoto projekto „Viena Lietuva – penki etnopasauliai“ įgyvendinimo: rug-

sėjo–spalio mėn. D. Vyčinienė ir V. Zakarienė su režisiere I. Kurklietyte, vaizdo operatoriumi A. Mikutėnu, 
Akademijos Meno centro vadove A. Ablamonova surengė 4 audiovizualines ekspedicijas visuose Lietuvos 
etnograiniuose regionuose – Mažojoje Lietuvoje, Žemaiijoje, Aukštaiijoje, Suvalkijoje (Sūduvoje) ir Dzū-

kijoje (žr. htp://lmta.lt/lt/lmta-etnograiniu-regionu-metus-iprasmina-audiovizualinemis-ekspedicijomis)  

Ekspedicijose įrašyta audiovizualinė medžiaga bus panaudota ilmo kūrybai, darbinės kopijos perduotos 
muzikinio folkloro archyvui  

Be to, Etnomuzikologijos skyriaus darbuotojai atliko individualius lauko tyrimus, ilmavo įvairius kaimo 
dainininkų ir muzikantų pasirodymus renginiuose, perėmė individualiuose archyvuose sukauptus liaudies 
dainininkų ir muzikantų garso įrašus, skaitmenino ir sistemino archyvinę muzikinio folkloro medžiagą ga-

mindami apsaugines ir darbines kopijas, inventorizavo archyvą, montavo archyvinę videomedžiagą TV lai-
doms, renginiams, moksliniams pranešimams ir kt., teikė konsultacijas lankytojams, dalyvavo radijo ir te-

levizijos laidose, koncertavo ir muzikavo 

Muzikinio folkloro archyvas kasmet papildomas naujais garso ir vaizdo įrašais, Etnomuzikologijos sky-

riaus darbuotojai nuolatos skaitmenina ir sistemina archyvo medžiagą. Muzikinio folkloro archyvo veiklos 
rodikliai pateikiami 2 priedo 7 lentelėje. 2016 m. planuojama tęsi šią veiklą, vykdyi Kultūros tarybos ir 
Mokslo tarybos inansuojamus mokslo tyrimų ir sklaidos projektus, siprini Muzikinio folkloro archyvo 
reprezentaciją.

3.1.2. Mokslo renginiai ir projektai
Siekiant skaini Akademijos tyrėjų mokslo ir meno tyrimų rezultatų viešinimą bei sklaidą, LMTA kas-

met rengiamos menotyros ir kitų mokslo krypčių mokslinės konferencijos (pritraukiant projekinį Lietuvos 
mokslo tarybos ir Lietuvos kultūros tarybos inansavimą), rengiamos tarptauinės konferencijos. 

2015 m. buvo surengtos 5 mokslinės konferencijos, iš jų – 3 tarptauinės. LMTA 2015 m. mokslo rengi-
nių sąrašas pateikiamas 2 priedo 8 lentelėje. 39-ojoje LMTA meinėje konferencijoje diskutuota aktualio-

mis, įvairias tyrimo galimybes, meno aktualias ir problemas apimančiomis temomis. Renginyje pranešimus 
skaitė 25 LMTA tyrėjai, dalyvavo 5 kitų Lietuvos mokslo, kultūros ir studijų insitucijų atstovai. Dalis prane-

šėjų buvo pakviesi publikuoi pranešimų pagrindu parengtus mokslinius straipsnius LMTA recenzuojamo-

je mokslinių straipsnių rinkinėje „Ars et praxis“, Nr. 3. 
Dar viena tradiciškai LMTA rengiama konferencija įvyko 2015 m. spalio 14–16 dienomis. Tai 15-oji tarp-

tauinė muzikos teorijos konferencija „Muzikos komponavimo principai: melodikos fenomenas“, skirta 
M. K. Čiurlionio 140-osioms gimimo meinėms. Joje pranešimus pristatė 19 pranešėjų, iš jų 13 atvyko iš 
kitų šalių (Austrijos, Graikijos, Latvijos, Lenkijos, Junginės Karalystės, Rusijos, Švedijos).

Reikšmingu 2015 m. LMTA mokslo renginiu tapo 2015 m. spalio 1–3 d. surengta 1-oji tarptauinė konfe-

rencija / kūrybinių technologijų dirbtuvės „Muzika ir garso dizainas kine bei naujosiose medijose. Pairis 
ir iššūkiai“, bendradarbiaujant su Lietuvos kompozitorių sąjunga, Lietuvos muzikos informacijos centru bei 
aktualaus meno inklu Vox Art. Konferencijoje dalyvavo 20 pranešėjų iš Austrijos, Airijos, Esijos, Jungi-

nių Amerikos Valsijų, Junginės Karalystės, Lenkijos, Lietuvos, Serbijos, Slovakijos, Švedijos. Konferenci-
jos metu vyko kviesinės paskaitos, jas skaitė Kathryn Kalinak (JAV), Richard Stevens (Junginė Karalystė), 
Matej Gýrf́š (Slovakija), Andrzej Pitrus (Lenkija), Kaire Maimets-Volt (Esija), John Broomhall (Junginė 
Karalystė), Ulf Wilhelmsson (Švedija); taip pat surengta kultūrinė programa. 2015 m. rugsėjo 28–spalio 1 d. 
organizuotos kūrybinių technologijų dirbtuvės, kuriose domėtasi virtualių muzikos instrumentų kūrimo ir 
jų taikymo kuriant muziką ir garso dizainą klausimais.

2015 m. gruodžio 2–4 d. LR Seime ir LMTA vyko tarptauinė etnomuzikologijos konferencija „Regioniniai 
muzikinio folkloro tyrimai“, surengta bendradarbiaujant su Etninės kultūros globos taryba. Renginyje da-

lyvavo 37 pranešėjai – etnologai, folkloristai bei etnomuzikologai iš Austrijos, Baltarusijos, Esijos, Latvijos, 
Lietuvos, Lenkijos, Rusijos, Ukrainos ir Vengrijos; surengta kultūrinė programa, kurioje dalyvavo folkloro 
ansambliai ir atlikėjai.

2015 m. surengta konferencija-konkursas, skirta jaunųjų muzikologų darbams pristatyi. Kovo 2 d. įvyku-

si konferencija „Namai ir pasaulis“ dedikuota ilgamečiams LMTA Muzikos istorijos katedros dėstytojams – 
doc. dr. Jūratei Gustaitei ir prof. dr. Jonui Bruveriui; joje dalyvavo 12 pranešėjų ir diskusijos dalyvių.

2016 m. planuojama surengi 3 tradicines LMTA mokslo konferencijas ir 2 tarptauines muzikologų kon-

ferencijas 
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LMTA mokslininkai nuolatos vykdo įvairius humanitarinių ir socialinių mokslų sričių bei meno tyrimų 
projektus Akademijoje arba bendradarbiaudami su kitų universitetų ar mokslo įstaigų kolegomis. 2015 m. 
Lmta dominavo mokslo sklaidos projektai  

Vieni ryškesnių 2015 m. užbaigtų LMTA vykdytų mokslo sklaidos projektų – Kultūros paveldo departa-

mento prie Kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir leidybos projektas 
„Mykolas Kleopas Oginskis: sielos ir minčių tėvynė – Lietuva“ (sklaidos projekto vadovė – Vytautė Markeliū-

nienė, leidybos projekto vadovė – Laima Budzinauskienė). Sklaidos projekto ikslas buvo knygos, pristatan-

čios kompozitoriaus, rašytojo, diplomato Mykolo Kleopo Oginskio (1765–1833) palikimą kultūros paveldo 
objektų kontekste, redaguoto rankraščio parengimas: parašyta mokslo studija „Mykolo Kleopo Oginskio 
Letres sur la musique kaip XVIII a. pab.–XIX a. pr. muzikos atminies vaizdinys“ (autorės L. Budzinauskie-

nė ir V. Markeliūnienė), iš lenkų kalbos išversi du pirmieji M. K. Oginskio „Laiškai apie muziką“ (vertėja 
Irena Kailienė), parengta 50 vnt. fotomenininkės Lilijos Valatkienės dokumeninių ir meninių fotograijų, 
kuriose užiksuotos kultūros paveldo vietovės, susijusios su M. K. Oginskio veiklos pėdsakais. Gausiai nuo-

traukomis iliustruota knyga „Mykolas Kleopas Oginskis: Sielos ir minčių tėvynė – Lietuva“ (sud  L  Budzi-

nauskienė) restauruoja svarbiausius su Lietuva ir Vilniumi susijusius M. K. Oginskio gyvenimo bei kūrybos 
faktus, ragina atsigręži ir prisimini vietoves, kuriose gyveno kunigaikšis.

Kii mokslo sklaidos projektai buvo vykdomi gavus inansavimą iš Lietuvos mokslo tarybos, Lietuvos kul-
tūros tarybos ir kitų šalinių. 2015 m. LMTA tyrėjų buvo parengtos paraiškos LMT ir LKT mokslo tyrimams ir 
sklaidai. LKT inansavimas 2016 m. skirtas vienam meno tyrimų bei 3 kultūros sklaidos projektams.

3.1.3. LMTA leidiniai
Akademijoje leidybos veiklą strateguoja Leidybos komitetas, o vykdo ir koordinuoja Leidybos centras. 

2015 metais šis centras išleido 28 pavadinimų leidinių: 6 mokslines knygas  – 1 mokslo monograiją ir 3 re-

cenzuotų mokslinių straipsnių rinkines (viena iš jų – anglų k.), 2 leidinius su mokslo studijomis, 3 mokslo 
žurnalus, 3 liaudies dainų rinkines su CD (viena iš jų – anglų k.), 4 natų leidinius, 12 kito ipo leidinių (meno 
projektų iriamosios dalies santraukos, studijų planai, konferencijų tezių knygelės, bukletai, informaciniai 
leidiniai ir pan.). LMTA mokslininkų ir meno tyrėjų darbai skelbiami periodiniuose mokslo žurnaluose „Lie-

tuvos muzikologija“ (XVI t.), „Ars et praxis“ (III t.) ir „Principles of music composing“ (XV t.). 
Vienas reikšmingiausių leidinių – bendradarbiaujant su Lietuvos kompozitorių sąjunga išleista Algirdo 

Jono Ambrazo fundamentali mokslinė monograija „Julius Juzeliūnas. Gyvenimo ir veiklos panorama. Kū-

rybos įžvalgos“ (710 p.). Taip pat pažymėina straipsnių rinkinė Sociocultural Crossings and Borders: Mu-

sical Microhistories (sudarytojos R. Stanevičiūtė ir R. Povilionienė, išleista kartu su Tarptauine muzikologų 
draugija, IMS). Knygoje publikuojama 30 mokslinių straipsnių, iš jų – 25 parengi įvairių šalių (Austrijos, 
Esijos, Kroaijos, Latvijos, Lenkijos, Kroaijos, Norvegijos, Prancūzijos, Rusijos, Vengrijos, Vokieijos) mu-

zikologų 2013 m. tarptauinėje to paies pavadinimo LMTA vykusioje konferencijoje skaitytų pranešimų 
pagrindu. Neabejoinai svarbios ir platesnio skaitytojų dėmesio sulauks metų pabaigoje pasirodžiusios 
knygos: mokslinių ir publicisikos straipsnių rinkinė „Donatas Katkus. Apie muzikos būį“ (sud. R. Gaidama-

vičiūtė) bei Liucijos Drąsuienės monograija „Lietuvos fortepijono metodikos puslapiai. XX amžius“. 
LMTA puoselėjama tradicija leisi specializuotus, LMTA dėstytojų menininkų sukurtus arba redaguotus 

leidinius – natas. 2015 m. išleisi lietuvių kompozitorių Osvaldo Balakausko, Vytauto Barkausko ir Arvydo 
Malcio kūrinių leidiniai. Taip pat išleista Aušros Motuzienės sudaryta rinkinė „Sakraliniai duetai“. 

Reikšmingiausi 2015 m. leidiniai pateikiami 2 priedo 9 lentelėje. LMTA leidybos rodikliai pastaraisiais 
metais išliko panašūs: 2014 m. išleisi 27 leidiniai, 2015 m. – 28 leidiniai; jų skaičiaus kaita 2010–2015 m. 
pateikta 2 priedo 10 lentelėje.

2015 m. toliau daug dėmesio buvo skiriama LMTA leidinių plainimo plėtrai38  Parengus nuolat atnauji-

namą LMTA leidinių katalogą, teikiami pasiūlymai aukštosioms mokykloms, vaikų muzikos ir meno mokyk-
loms, kitoms mokslo įstaigoms ir pan. Nuolat atnaujinami asorimento pasiūlymai knygynams. Dalyvauta 
2015 m. Vilniaus knygų mugėje, surengta kalėdinė leidinių prekyba Akademijoje. Leidiniais prekiaujama 

38 Duomenys apie gautas lėšas už 2012–2015 m. parduotus leidinius pateikiami 6 priedo 2 lentelėje.

LMTA Centrinių rūmų skaitykloje, per knygų pristatymo renginius, konferencijas. Informacija apie Leidybos 
centro veiklą, rengiamas akcijas, leidinių katalogas skelbiami LMTA inklalapyje.

3.2. LMTA tyrėjų tarptauinė veikla

Akademijos mokslininkai nuolatos dalyvauja tarptauiniuose mokslo projektuose, semiasi pairies už-

sienio mokslo ir studijų insitucijose, tarptauinėse konferencijose. LMTA tyrėjai yra tarptauinių mokslo 
organizacijų nariai: IMS (Internaional Musicological Society), iPms (Internaional Project in Musical Sig-
niicaion), ioFa (Internaional Organizaion of Folk Art), ICTM (Internaional Council of Tradiional  Music), 

esem (European Seminar of Ethnomusic), ESCOM (European Society for the Cogniive Sciences of Music),  

IATC (Internaional Associaion of Theatre Criics), iFtr-Firt (Internaional Federaion for Theatre  Research), 

NECS (European Network for Cinema and Media Studies), SCMS (Society For Cinema and Media Studies)  

LMTA mokslininkai dalyvauja svarbiausių organizacijų – IMS, AMS (American Musicological Society), ICTM, 
sms (Society for Music Analysis), ESCOM, IASS (The Internaional Associaion for Semioic Studies) ir kt  

organizacijų pasauliniuose kongresuose ir konferencijose. 
2015 m. LMTA mokslo ir meno tyrėjai skaitė pranešimus tarptauinėse mokslinėse konferencijose ir 

seminaruose užsienyje: R. Stanevičiūtė – IAML/IMS kongrese Music Research in the Digital Age (niujorkas, 

jav), konferencijoje Musical Legacies of State Socialism: Revisiing Narraives about Post-World War II Eu-

rope (Belgradas, Serbija), G. Daunoravičienė – konferencijoje Musical idenity and Cultural crossroad. Tbi-
lisi Internaional Musicological Conference (Tbilisis, Gruzija), konferencijoje Between Universal and Local: 

From Modernism to Postmodernism (Liubliana, Slovėnija), simpoziume Musica incognita: XVI–XXI (kije-

vas, Ukraina), L. Navickaitė-Marinelli – XV tarptauiniame doktorantūros ir podiplominių studijų muzikos 
semioikos seminare (Helsinkis, Suomija), R. Povilionienė – Joint Internaional Workshop Mathemusical 
Conversaions: Mathemaics and Computaion in Music Performance and Composiion (Singapūras), K. Ru-

peikaitė – konferencijoje Between Universal and Local: From Modernism to Postmodernism, R. Moiekai-
is – Annual Meeing of Comparaive Philosophy Circle (Reikjavikas, Islandija), G. Kirdienė – XXXI ESEM 
konferencijoje Making a Diference: Music, Dance and the Individual (ir junginis ICTM ir SEM forumas), 
European Voces I: Mulipart Instrumental Music: Soloist and Ensemble Tradiions (viena, austrija), d  ur-

banavičienė – 31st European Seminar in Ethnomusicology: Making a Diference: Music, Dance, and the 
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Individual (Limerikas, Airija), R. Ambrazevičius – 9th Triennial Conference of the European Society for the 
Cogniive Sciences of Music (ESCOM, Mančesteris, JK), L. Navickienė, R. Kryžauskienė, E. R. Urbonavičienė, 
D. Kalavinskaitė, L. Melnikas, V. Apanavičienė – 10-ojoje konferencijoje Music Science Today: the perma-

nent and the changeable (Daugpilis, Latvija), R. Balevičiūtė – konferencijoje Current Challenges in Doctoral 

Theatre Research (Brno, Čekija), B. Bublytė – 7th Internaional Conference of Doctoral Studies in Theatre 
Pracice and Theory (Brno, Čekija), I. Alperytė – konferencijoje Sharing Memory: Cooperaive Cultural He-

ritage Management (krokuva, Lenkija), The 2015th AIMAC Conference in Aix-en-Provence (Provanso eksas, 

Prancūzija), 23-iojoje ENCATC meinėje konferencijoje The ecology of culture: community engagement, 
co-creaion, cross ferilizaion (Lecce, Italija), G. Gabnytė-Bizevičienė – konferencijoje Nowoczesne metody 
edukacji muzycznej (Poznanė, Lenkija), E. Velička – 23-iojoje EAS konferencijoje (Rostokas, Vokieija).

LMTA tyrėjai dalyvauja kitų šalių mokslo leidinių leidybos procesuose, yra užsienio periodinių moks-

lo leidinių redkolegijų nariai: R. Stanevičiūtė-Kelmickienė – Music Theory. Studies. Interpretaions. Docu-

mentaion (Krokuvos muzikos akademija); R. Ambrazevičius – Journal of Interdisciplinary Music Studies 
(izmiras, turkija), Вопросы этномузыкознания (Maskva, Rusija); G. Daunoravičienė – Ученые записки 
Российской академии музыки имени Гнесиных (maskva, rusija), The Peter Lang Publishing Group (Inter-

naional Academic Publishers) leidyklos serijos Eastern European Studies in Musicology (Niujorkas, JAV); 
J. Bruveris, A. Žiūraitytė – Muzikas akadēmijas raksi (Latvijos J. Vītolo muzikos akademija); L. Melnikas – 
Problems in Music Pedagogy, Muzikas zinatne šodien: pastavigais un mainigais (Daugpilio universitetas); 
A. Marišiūtė-Linarienė – Colloquia (edinburgas)  

Pažymėinas ir Akademijos mokslininkų dalyvavimas tarptauiniuose mokslo projektuose. G. Daunoravi-
čienė dalyvauja tarptauiniame Vidurio ir Rytų Europos muzikos istorijos rašymo projekte Leipcigo univer-
siteto F. Mendelssohno muzikologijos insitute (Arbeitsgemeinschat für die Musikgeschichte in Mitelund 
Osteuropa an der Universität Leipzig), yra organizacinės bei mokslinės grupės narė (projekto vadovas – 
Helmut Loos). R. Stanevičiūtė yra IMS studijų grupės Shostakovich and his Epoch: Contemporaries, Culture 
and the State narė (nuo 2011). R. Stanevičiūtė-Kelmickienė, G. Daunoravičienė, L. Navickaitė-Marinelli, 
R. Moiekaiis ir R. Astrauskas yra Tarptauinio muzikos signiikacijos projekto (Internaional Project on 
Musical Signiicaion) nariai 

LMTA tyrėjai 2015 m. stažavo bei skaitė paskaitas užsienio universitetuose bei mokslo centruose. Iš 
tokių stažuočių minėinos L. Navickaitės-Marinelli ir J. Žukienės stažuotės meninius tyrimus vykdančia-

me Orfėjo insitute (Gentas, Belgija), L. Navickaitės-Marinelli stažuotė Naujajame Bulgarijos universitete, 
Pietryčių Europos semioikos studijų centre (Sozopolis, Bulgarija), G. Kirdienės – Vienos muzikos ir teatro 
universiteto, Liaudies muzikos tyrimų ir etnomuzikologijos insitute (Austrija) ir kt.

LMTA dėstytojų tyrėjų ir mokslo darbuotojų tarptauinio judumo dinamika pastaraisiais metais pagerė-

jo: 2013 m. – 55 tyrėjų išvykos ir stažuotės, 2014 m. – 42, 2015 m. – 46.

Sipriosios mokslo veiklos sritys (ryškiausi 2015 m. pasiekimai): 
1. Tarptauiniai mokslo renginiai, ypač 1-oji tarptauinė konferencija / kūrybinių technologijų dirbtuvės 

„Muzika ir garso dizainas kine bei naujosiose medijose. Pairis ir iššūkiai“;
2. Geri LMT vykdyto verinimo LMTA mokslo veiklos rezultatai;
3. Meno doktorantūros studijas LMTA sėkmingai baigė jau antroji laida, meno daktaro laipsnis suteiktas 

5 muzikams, 3 iš jų yra LMTA darbuotojai, įgiję naujų kompetencijų ir gavę Lietuvoje dar retą mokslinį 
laipsnį. 

Tobulininos mokslo veiklos sritys: 
1. LMTA dėstytojų ir mokslo darbuotojų veiklos ataskaitų pateikimo elektroninė sistema. 
2. Mokslo veiklos plėtros strategavimas, turimų žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių sutelkimas bendriems 

mokslo projektams  

3. LMTA tyrėjų tarptauiškumo rodikliai. 

SFEROS 2015.  
Medijų erdvės savaitė. „John Cage. RADIO MUSIC“  
(D. Matvejevo nuotr.)

SFEROS 2015.  
Medijų erdvės savaitė. „Sumažulinimas“  
(D. Matvejevo nuotr.)
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4. meno Veikla

Meno veikla ir jos rezultatai yra rodikliai, išskiriantys Akademiją ir ryškiausiai parodantys jos veiklos spe-

ciiką Lietuvos aukštųjų universiteinių mokyklų kontekste. Vykdydami meno veiklą Akademijos dėstytojai 
ir studentai įgyvendina strategijoje „Akademija 2020“ numatytą antrąjį strateginį ikslą – meno veiklos, 
mokslo ir meno tyrimų plėtra skainant kūrybiškumą ir inovacijas, plečiant tarptauinį bendradarbiavimą, 
mokslo, meno ir studijų sąveiką, užikrinant sklaidą regionuose – bei 2015–2017 m. strateginį prioritetą – 
meno ir mokslo veiklos rezultatų sklaida, regioninė plėtra. Šių ikslų įgyvendinimui 2015–2017 m. strategi-
niame veiklos plane numatyi meno veiklos rodikliai 2015 m. yra pasieki ir viršyi (žr. 7 priedo 1 lentelę): 
iš viso surengta 510 meno renginių (2015 m. planas – 400 meno renginių), iš jų 185 meno renginiai įvyko 
ne LMTA erdvėse (2015 m. planas – 120 meno renginių ne LMTA salėse), 50 meno renginių vyko Lietuvos 
regionuose (2015 m. planas – 35 meno renginiai Lietuvos regionuose), vienam aukščiausios kvaliikacijos 
menininko etatui teko 4 atliki ir/ar paskelbi meno kūriniai (2015 m. planas – 4).

4.1. LMTA dėstytojų meno veiklos Lietuvoje ir užsienyje rodikliai

LMTA dėstytojų menininkų indėlis į Lietuvos kultūros raidą ir sklaidą yra gerai žinomas bei verinamas. 
Akademijos dėstytojai aktyviai dalyvauja šalyje ir užsienyje vykstančiuose meno renginiuose, presižiniuo-

se tarptauiniuose konkursuose ir fesivaliuose.
2015 m. Akademijoje dirbo (2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis) 269 dėstytojai menininkai: 66 profe-

soriai, 79 docentai, 88 lektoriai, 36 asistentai. 2015 m. tarp dėstytojų buvo 28 menininkai, pelnę Lietuvos 
nacionalinę kultūros ir meno premiją.

LMTA Ataskaitų informacinė sistema suteikia galimybę pateiki staisinius 2015 m. meno veiklos duo-

menis. Meno kūrinio atlikimo / skelbimo pozicijoje savo veiklą pristatė 122 Muzikos fakulteto dėstytojai 
(jie atliko ar paskelbė 2 182 kūrinius). Meno kūrinio išleidimą leidyklose, garso ir vaizdo įrašų studijose dek-
laravo 37 dėstytojai (ataskaitose pažymėta 110 pozicijų). Meno sklaidos veikloje buvo aktyvūs 69 dėstyto-

jai (344 meno projektų rengėjai ar dalyviai). LMTA Muzikos fakulteto dėstytojai kaip pripažini profesiona-

lai nuolat kviečiami būi įvairių konkursų žiuri nariais, dalyvaui kitoje meno eksperinėje veikloje. 2015 m. 
85 Muzikos fakulteto dėstytojai dalyvavo šio pobūdžio veikloje (250 pozicijų). Taip pat Muzikos fakulteto 
dėstytojai menininkai vedė viešas meno populiarinimo paskaitas (22 dėstytojai, 60 pozicijų), skelbė meno 
sklaidai skirtas publikacijas (13 dėstytojų, 37 publikacijos), dalyvavo stažuotėse ir mainų programose (29 
dėstytojai, 46 pozicijos), vedė meistriškumo kursus, seminarus, atviras pamokas (60 dėstytojų, 144 pozi-
cijos). Akivaizdu, kad LMTA Muzikos fakulteto dėstytojų meno veikla yra ne ik intensyvi ir darani įtaką 
šiuolaikiniams meno procesams, bet ir apima įvairias meninės raiškos ir jos sklaidos formas. 

44 Teatro ir kino fakulteto dėstytojai menininkai ataskaitose pristatė 234 meno kūrinio atlikimo ar skel-
bimo pozicijas. Meno kūrinio išleidimą leidyklose, garso ir vaizdo įrašų studijose deklaravo 14 dėstytojų 
(ataskaitose pažymėta 50 pozicijų). Meno sklaidos veikloje dalyvavo 20 dėstytojų (56 meno projektų ren-

gėjai ar dalyviai). 7 Teatro ir kino fakulteto dėstytojai menininkai vedė 10 viešų meno populiarinimo pas-

kaitų. 4 dėstytojai paskelbė 37 meno sklaidai skirtas publikacijas, 16 dalyvavo žiuri ir ekspertų grupių darbe 
(24 pozicijos), 11 dėstytojų dalyvavo dėstytojų mainų programose ar buvo išvykę į stažuotes, 20 dėstytojų 
rengė 33 meistriškumo kursus, seminarus, atviras pamokas. Akivaizdu, kad teatro ir kino meno speciika 
daro įtaką Teatro ir kino fakulteto dėstytojų meno veiklos rodiklių kiekybinei išraiškai, teatro ir kino režisie-

rių, aktorių, šiuolaikinio šokio teatro menininkų, kino operatorių kūryba yra plačiai žinoma ir verinama.
Informacija apie visus Muzikos fakulteto dėstytojų 2015 m. pasiekimus (gautus apdovanojimus) pateik-

ta 3 priedo 1 lentelėje, apie Teatro ir kino fakulteto dėstytojų pasiekimus (gautus apdovanojimus) – 3 prie-

do 2 lentelėje.

SFEROS 2015. 
Medijų erdvės savaitė  
(D. Matvejevo nuotr.)
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4.1.1. Muzika
LMTA dirbantys pripažini menininkai yra verinami ir Lietuvos, ir užsienio muzikos meno kontekstuose 

už jų rengiamas koncerines programas, įvairialypę bei intensyvią kūrybinę raišką. 
LMTA dėstantys muzikai nuolatos koncertuoja visoje Lietuvoje ir įvairiose užsienio šalyse Europoje, Pie-

tų ir Šiaurės Amerikoje, Azijoje (Kinijoje, Japonijoje).
2015 m. Akademijos dėstytojai aktyviai dalyvavo renginiuose, skirtuose Mykolo Kleopo Oginskio 

 250-osioms gimimo meinėms paminėi.
Kas ketverius metus rengiamas Tarptauinis Mikalojaus Konstanino Čiurlionio pianistų ir vargonininkų 

konkursas šiais metais žymėjo kompozitoriaus ir dailininko 140-ąsias gimimo meines. Pianistų ir vargoni-
ninkų pasirodymus verino dvi komisijos, į kurias buvo pakviesi ir LMTA pedagogai: prof. Mūza Rubackytė, 
prof. Jurgis Karnavičius ir prof. Zbignevas Ibelgauptas, doc. Renata Marcinkutė-Lessieur.

Gausus būrys iškilių muzikų dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-osioms meinėms skir-
tuose šveniniuose renginiuose ne ik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse. Lietuvos ambasada Esijoje surengė 
dainininkės doc. Astos Krikščiūnaitės ir pianistės doc. Audronės Kisieliūtės koncertą, Lietuvos ambasada 
moldovoje Kišiniovo nacionaliniame archeologijos ir istorijos muziejuje ir Lietuvos ambasada turkijoje 

istoriniuose Ankaros rūmuose surengė „Balijos gitarų kvarteto“ (dėstytojas Saulius S. Lipčius) koncer-
tą, Strasbūro Europos Tarybos rūmuose vykusiame šveniniame renginyje grojo džiazo virtuozai l. Janas 
Maksimovič ir Dmitrijus Golovanovas, taip pat vakaro metu specialią poeinio džiazo programą pristatė 
perkusininkas Arkadijus Gotesmanas. kaliningrado sriies ilharmonijoje svečiams koncertavo vargoninin-

kė Renata Marcinkutė-Lesieur ir operos solistas doc. Deividas Staponkus, Lietuvos ambasados Armėnijoje 

surengtame minėjime Jerevano presižinėje Arno Babadžaniano kamerinės muzikos salėje susirinkusiems 
svečiams koncertavo pianistas prof. Petras Geniušas ir saksofonininkas doc. Liudas Mockūnas.

Neišsenkantys Akademijos dėstytojų pasirodymai tarptauinėse scenose: doc. Rūta Lipinaitytė su Va-

karų kameriniu orkestru (West East chamber orchestra) Jurijaus Bašmeto X jubiliejiniame fesivalyje kon-

certavo Minsko nacionalinėje ilharmonijoje. Kaip „Balijos gitarų kvarteto“ narys lekt. Saulius S. Lipčius 
intensyviai koncertavo ne ik Lietuvoje, bet ir užsienyje: koncertai Valle Ossola Guitar Fesival italijoje bei 

EU week of culture Gruzijoje. Prof. Vytautas Miškinis presižinėse Taivano Taipei ir Taichung koncertų salė-

se dirigavo savo kūrinio „Pastoral Mass“ premjerą. Prof. Vaclovo Augusino vadovaujamas choras „Jauna 
muzika“ dalyvavo fesivalyje Musica Sacra Nova (Vokieija), kurio metu vieną iš choro koncertų transliavo 
WDR. Intensyvią kūrybinę veiklą plėtojo saksofonininkas doc. Liudas Mockūnas – jis dalyvavo tarptaui-

niuose džiazo fesivaliuose: Kopenhagos džiazo fesivalyje (Danija), Arhus Jazz Fesival (danija), Pori Jazz 

Fesival (suomija), Do Jazz Mo Parque Fesival (Portugalija), Jazz Kaar (Esija). Čiurlionio styginių kvartetas 
(dėstytojai doc. Gediminas Dačinskas, prof. Jonas Tankevičius) koncertavo St. Magnus Internaional Fes-

ival Junginėje Karalystėje, surengė kamerinės muzikos koncertus „Laiškai apie muziką“ (Mykolo Kleopo 
Oginskio 250-osioms gimimo meinėms) Italijoje bei UNESCO būsinės salėje Prancūzijoje.

Aktyvūs simfoninio dirigavimo katedros pedagogai: pažymėina, kad dirigentas doc. Modestas Pitrėnas 
tapo Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro (Lnso) vyriausiuoju dirigentu ir meno vadovu  doc  rober-

tas Šervenikas kartu su Tokijo ilharmonijos orkestru dalyvavo „Tokijo pasaulinio baleto fesivalio“ koncertų 
ture Japonijoje, su Prahos simfoniniu orkestru koncertavo Kinijos ir Tailando koncertų salėse, su Sankt 
Peterburgo ilharmonijos simfoniniu orkestru – Sankt Peterburgo ilharmonijoje (Rusija), su Edsbergo ka-

meriniu orkestru dalyvavo Sandviken fesivalyje Švedijoje, su Baltarusijos simfoniniu orkestru – fesivalyje 
„Crescendo“ (Rusija), taip pat dirigavo Sergejaus Prokojevo baletui „Romeo ir Džuljeta“ Bavarijos valsty-

binėje operoje (Miunchenas, Vokieija). Produktyvią kūrybine veiklą tęsia ir jaunosios kartos dirigentas 
asist. Modestas Barkauskas (koncertai su LK, Šv. Kristoforo kameriniu, Kauno miesto orkestrais, LNF, LNOBT 
simfoniniais orkestrais) 

Įvairių LMTA atlikimo katedrų pedagogai dalyvavo koncerte, skirtame Lietuvos nacionalinei dienai Pa-

saulinėje parodoje „Expo 2015“ Italijoje, projekte „Litwa w Krakowie: sezon kultury 2015“ (Lenkija), ats-

tovavo Lietuvai renginyje „taip skamba europa“ (So klingt Europa) Berlyne. Pianistė doc. Albina Šikšniū-

tė, violončelininkas doc. Edmundas Kulikauskas, akordeonininkas doc. Raimondas Sviackevičius, smuiki-
ninkės prof. Rusnė Mataitytė, doc. Vaida Paukšienė, valtornininkas lekt. Paulius Lukauskas, fagoininkas 

doc.  Andrius Puplauskis aktyviai jungėsi į Lietuvos ansamblių inklo (Lithuanian Ensemble Network) veiklą 
iek Lietuvos, iek užsienio koncertų salėse.

LMTA dėstantys pedagogai menininkai ir 2015 m. pelnė garbingų premijų ir apdovanojimų: fortepijoni-
nis trio „Fortvio“ (doc. dr. Indrė Baikštytė, lekt. Ingrida Rupaitė-Petrikienė ir lekt. Povilas Jacunskas) pelnė 
Vyriausybės kultūros ir meno premiją; prof. Petras Geniušas apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Gedimino ordino Riterio kryžiumi; ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliai skiri doc. Renatai Marcinku-

tei-Lesieur, doc. Tadui Šumskui ir koncertmeisterei asist. Reginai Maleckaitei; ordino už nuopelnus Lenkijos 
Respublikai Karininko kryžius įteiktas prof. Donatui Katkui; doc. Viktoras Gerulaiis ir doc. Judita Leitaitė 
apdovanoi LR Kultūros ministerijos garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir ikėk“; prof. Virgilijus Noreika apdo-

vanotas Lietuvos Santarvės fondo ordinu „Pro augenda concordia“ (Už santarvės puoselėjimą).

4.1.2. Teatras
LMTA dėstantys žinomi teatro režisieriai aktyviai kuria spektaklius įvairiuose Lietuvos ir užsienio teat-

ruose: prof. Eimuntas Nekrošius režisavo spektaklius „Borisas Godunovas“ (Lietuvos nacionalinis dramos 
teatras), „Bado meistras“ (Meno fortas), prof. Jonas Vaitkus – spektaklį „Septynios gražuolės“ (Lietuvos 
rusų dramos teatras), prof. Aidas Giniois – spektaklį „Varnas“ (Keistuolių teatras), doc. Oskaras Koršuno-

vas pastatė du spektaklius Lietuvos nacionaliniame dramos teatre („Jelizaveta Bam“, „Kankinys“) ir režisa-

vo operą „Fidelijus“ Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre. 
Verinant tarptauinę meninę veiklą pažymėini doc. O. Koršunovo laimėjimai. Įvyko dvi premjeros užsie-

nio teatrų scenose – Oslo nacionaliniame teatre pastatytas spektaklis „Mūsų klasė“, Atėnų teatre Poreia – 
spektaklis „Miranda“. Anksčiau sukuri režisieriaus spektakliai „Hamletas“, „Dugne“, „Žuvėdra“, kuriuose 
vaidina žinomi aktoriai doc. Nelė Savičenko ir doc. Darius Meškauskas, rodyi svarbiuose Europos tarptaui-

niuose fesivaliuose, tokiuose kaip Venecijos bienalė, tarptauinis Lježo fesivalis, tarptauinis Tbilisio teatro 
fesivalis, tarptauinis Kanų teatro fesivalis Les Boreales, Madrido fesivalyje Una mirada al mundo. trys 

prof. J. Vaitkaus spektakliai, anksčiau sukuri Lietuvos rusų dramos teatre, buvo rodyi Baltarusijos valsty-

biniame akademiniame muzikiniame teatre, prof. A. Giniočio spektaklis „Atviras ratas“ vaidintas Čikagoje, 
prof. E. Nekrošiaus spektaklis „Dieviškoji komedija“ vaidintas Meksiko Teatro de la Ciudad scenoje, spekta-

klis „Idiotas“ – Bogotos Teatro Mayor scenoje, spektaklis „Jobo knyga“ – teatre Naional Radu Stanca (ru-

munijoje), spektaklis „Borisas Godunovas“ rodytas fesivalyje Balic house (rusija) ir makvos teatre ramt  

LMTA dėstantys žinomi aktoriai, bendradarbiaudami su Lietuvos teatrais, sukūrė naujų vaidmenų reikš-

mingose 2015 m. premjerose: doc. Eglė Gabrėnaitė spektaklyje „Didvyrių aikštė“ (LNDT), doc. Nelė Savi-
čenko spektakliuose „Kankinys“ ir „Didis blogis“ (LNDT), prof. Vytautas Anužis spektaklyje „Borisas Godu-

novas“ (LNDT), doc. Darius Meškauskas – Klaipėdos dramos teatro spektaklyje „Karalienė Luizė“. 
Pažymėina jaunesnės kartos dėstytojų meninė veikla. Režisierius lekt. Vidas Bareikis pastatė spektaklį 

„Gerasis žmogus iš Sezuano“ (Valstybinis jaunimo teatras), lekt. Agnius Jankevičius režisavo ir kūrė scena-

rijus spektakliams Tomorrow belongs to me ir Look at me, i am Acivist gatvės teatro tarptauiniame fesi-

valyje Liubliana (Slovėnija), režisieriaus spektaklis „Šokis Delhi“ tarptauiniame teatro fesivalyje  Art-Ordo 

(Kirgizija) pelnė specialų žiuri prizą, asist. Olga Lapina režisavo du naujus spektaklius Vilniaus teatre „Lėlė“ 
ir V. Majakovskio valstybiniame akademiniame teatre (Rusija), asist. Loreta Vaskova fesivalyje „Lietuvos 
teatrų pavasaris“ už spektaklį „Giri“ buvo pripažinta geriausia jaunąja režisiere. 

2015 m. doc. D. Meškauskas pelnė Vyriausybės kultūros ir meno premiją. Režisierius doc. G. Varnas už 
spektaklių „Kornetas“ (LNOBT) ir „Biograija – vaidinimas“ (Nacionalinis Kauno dramos teatras) režisūrą 
apdovanotas Auksiniu scenos kryžiumi. Prof. E. Nekrošius pelnė svarbius tarptauinius apdovanojimus – 
jam įteiktas Italijos komandoro žvaigždės ordinas ir Rumunijos prezidento apdovanojimas ir garbės žvaigž-

dė, doc. O. Koršunovas apdovanotas Švedijos Karališkuoju Šiaurinės Žvaigždės ordinu.

4.1.3. Kinas ir televizija
LMTA dirba žinomi Lietuvos kino kūrėjai, aktyviai plėtojantys kino meno raidos procesus. 
2015 m. doc. Algimantas Puipa sukūrė vaidybinį ilmą „Edeno sodas“. Ankstesni jo ilmai „Bilietas iki Tadž 

Mahalo“ ir „Nuodėmės užkalbėjimas“ pristatyi programoje Focus on Lithuania tarptauiniame Vroclavo  
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kino fesivalyje (Lenkija). Įvyko tarptauinė doc. Audrio Stonio ilmo „Avinėlio vartai“ premjera Naujojo 
Europos kino fesivalyje Romoje. 

Kino ir TV katedros dėstytojų meninė veikla buvo įverinta apdovanojimais: doc. Viktoro Radzevičiaus 
kūryba įverinta LR kultūros ministerijos garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir ikėk“. Pažymėina lekt. Inesos 
Kurklietytės sukurtų ilmų tarptauinė sklaida ir įverinimas: trumpametražis dokumeninis ilmas „Ge-

gučių vaikai“ tarptauiniame kino fesivalyje ZOOM (Lenkija) pripažintas geriausiu dokumeniniu ilmu, 
tarptauiniame kino fesivalyje Eindhovene (Olandija) – geriausiu trumpametražiu dokumeniniu ilmu. 
Ilgametražis vaidybinis ilmas „Pagalvių mokesis“ pelnė apdovanojimus Barselonos ilmų fesivalyje ir 
tarptauiniame fesivalyje Euroilm (ispanija) 

4.1.4. Šokis
2015 m. pastebimas LMTA dėstančių choreografų ir šiuolaikinio šokio atlikėjų kūrybinis aktyvumas. 

Doc. Aira Naginevičiūtė-Adomaiienė režisavo ir kūrė choreograiją dviem šokio spektakliams „Siklo sodai“ 
ir „Chimeros karoliai“ (Šokio teatras AIROS). Doc. Vesta Grabštaitė sukūrė choreograiją dramos teatro 
spektakliams „Jelizaveta Bam“ (LNDT), „Gerasis žmogus iš Sezuano“ (Valstybinis jaunimo teatras), vaikiš-

kai operai „Dryžuota opera“ (Kauno valstybinis muzikinis teatras). Šokio ir judesio katedros lekt. Goda 
Laurinavičiūtė sukūrė vaidmenis šiuolaikinio šokio spektakliuose „Siklo sodai“ ir „Chimeros karoliai“,  
lekt. Giedrė Jankauskienė – šokio spektaklyje „Akloji dėmė“ (Menų spaustuvė). Pažymėinas jaunos atlikėjos  
asist. Oksanos Griaznovos bendradarbiavimas su Suomijos šokio trupėmis (Teateri Kiisu) ir vaidmenys 

Kauno šokio teatre AURA.

4.2. LMTA meno renginių staisika ir dinamika

Akademija kaip profesionalius menininkus rengiani aukštoji mokykla savo veiklos prioritetus sistemin-

gai ir krypingai formuoja atsižvelgdama į svarbiausius valstybės kultūros ir aukštojo mokslo strateginius 
dokumentus. Akademijos meno veiklos ikslus siekiama derini su svarbiausiu valstybės kultūros poliikos 
atnaujinimo dokumentu – „Lietuvos kultūros poliikos kaitos gairėmis“ (patvirinta Lietuvos Respublikos 
Seimo 2010 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. XI-977), kuriose kultūra įvardyta kaip strateginė valstybės raidos 
krypis teikiant prioritetą kultūros poliikai. Intensyvi pačios Akademijos organizuojama ir vykdoma meno 
sklaidos veikla atliepia vieną svarbiausių valstybės kultūros ir socialinės raidos ikslų – padeda atskleisi, 
išsaugoi ir plėtoi visuomenės kultūrinį tapatumą ir kūrybinį potencialą.

2015 m. LMTA bendruomenė įgyvendino 510 meno renginių. Verinant 2012–2015 metų meno veiklos 
apimis, bendras įvykių skaičius išliko beveik stabilus. Renginių skaičiaus dinamika per pastaruosius ketve-

rius metus pateikta 28 paveikslėlyje ir 3 priedo 3 lentelėje.

28 pav. LMTA meno renginių dinamika 2012–2015 m.

2015 m. dėl aktyvaus Akademijos studijų proceso ir viešiems renginiams aidarytų erdvių – Balko-

no teat ro, Muzikos inovacijų studijų centro, Kino salės – pačioje LMTA vykusių renginių skaičius išaugo 
(2012 m. – 252 vnt.; 2013-iaisiais, jubiliejiniais metais – 303 vnt.; 2014 m. – 274 vnt.; 2015 m. – 325 vnt.). 
2015 m. atnaujinta Akademijos infrastruktūra ne ik sudarė sąlygas surengi daugiau meno renginių LMTA 
erdvėse, bet ir inspiravo naujas meno iniciatyvas, paskaino aktyvesnį (dažnesnį) anksčiau sukurtų meno 
kūrinių pristatymą.

Renginių pasiskirstymas LMTA erdvėse ir už LMTA ribų 2015 metais pateiktas 29 paveikslėlyje ir 3 priedo 

4 lentelėje.

29 pav. Bendras LMTA meno renginių skaičius 2015 m.

Verinant LMTA konkurencingumą, pažymėina, kad šiuo požiūriu geriausią perspektyvą veiklos 
komercia lizavimui turi trys erdvės, kurios yra savaip unikalios bendrame šalies kultūros kontekste –  
Didžioji salė, Balkono teatras, Muzikos inovacijų studijų centras. Būtent šiose salėse 2015 m. vykę meno 
renginiai Akademijai suteikė naujas galimybes aktyviau dalyvaui platesnėje profesionalaus meno ir kultū-

ros įvykių arenoje. 
2015 m. meno renginių pasiskirstymas pagal Akademijos erdves pateiktas 30 paveikslėlyje ir 3 priedo 

5 lentelėje.

30 pav. Meno renginiai LMTA erdvėse 2015 m.

LMTA erdvėse vykstančių renginių dinamika 2012–2015 m. pagal konkrečias erdves pateikta 31 paveiks-

lėlyje ir 3 priedo 6 lentelėje.
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31 pav. Meno renginiai LMTA erdvėse 2012–2015 m.

2015 m. Vilniuje (ne LMTA erdvėse) buvo suorganizuota 117 renginių (žr. 3 priedo 7 lentelę).
Akademijos organizuojami ir vykdomi meno renginiai vyksta ir kituose Lietuvos miestuose. Staisinė in-

formacija apie šiuos renginius pateikta 32 paveikslėlyje ir 3 priedo 8 lentelėje. 2015 m. renginių geograijos 
vaizdas rodo, kad LMTA meno veikla aprėpė didesnę Lietuvos dalį. 

Akademijos meno veiklos strategija aiinka ir kitą svarbią valstybės kultūros poliikos gairę – poveikio 
regionų ir visos šalies raidai skainimą. 2015 m. Lietuvos regionuose Akademija Meno centro iniciatyva tra-

diciškai pristatė savo didžiausius reprezentacinius kolektyvus (LMTA Simfoninį orkestrą, LMTA Bigbendą) ir 
pradėjo organizuoi Broniaus Kutavičiaus oratorijos „Paskuinės pagonių apeigos“ pristatymus, kurie įvyks 
2016 m. pavasarį. 

Bendradarbiaujant su Etnomuzikologijos katedra ir Audiovizualinių menų industrijos inkubatoriumi 
buvo realizuotas Etnograinių regionų metams skirtas projektas „Viena Lietuva – penki etnopasauliai“, jo 
metu buvo aplankyta daugiau kaip 20 atokiausių Mažosios Lietuvos, Žemaiijos, Suvalkijos, Aukštaiijos ir 
Dzūkijos vietų. 

Prie LMTA meno veiklos sklaidos regionuose prisidėjo ir atskiri padaliniai, aktyviausios buvo Akordeono, 
Vaidybos ir režisūros bei Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedros. 

32 pav. LMTA meno renginių geograija 2015 m.

Staisinė informacija apie užsienyje vykusius renginius pateikta 33 paveikslėlyje ir 3 priedo 9 lentelėje.

33 pav. Meno renginių geograija užsienyje 2015 m.

Akademijos organizuojami ir vykdomi meno renginiai apima muzikos, teatro, kino, šokio ir kitas meno 
sriis. Pastarųjų ketverių metų duomenų analizė rodo, kad daugiausia vyksta muzikos sriies meno renginių 
(žr. 34 pav. ir 3 priedo 10 lentelę). 
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34 pav. LMTA renginių pagal meno sriį dinamika

Skiringų meno sričių meno renginiai, vykstantys labai įvairiose erdvėse, yra įvairių formatų (žr. 35 pav. ir 
3 priedo 11 lentelę). Pastarųjų ketverių metų duomenų analizė rodo, kad populiariausi išlieka koncertai.

35 pav. LMTA meno renginių formatų dinamika

Meno renginių kiekis per metus pasiskirsto netolygiai (žr. 36 pav.). Tai lemia akademinis kalendorius – 
meno renginių smarkiai sumažėja egzaminų sesijų ir vasaros atostogų laikotarpiu; daugiausiai jų vyksta 
rudens ir pavasario semestrų paskuiniais mėnesiais (balandžio–gegužės ir lapkričio–gruodžio mėn.).

36 pav. Meno renginių pasiskirstymas mėnesiais 2013, 2014 ir 2015 m.

2015 m  akademijos padaliniai (meno centras, muzikos fakultetas, teatro ir kino fakultetas ir kt ) akty-

viai naudojosi inansavimo galimybėmis, kurias teikia Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos 
kultūros taryba (žr. 3 priedo 12 ir 13 lenteles). 2015 m. meno renginiams inansuoi iš viso gauta 67 470 Eur. 
Finansinės paramos kaita per pastaruosius dvejus metus pateikta 37 paveikslėlyje.

37 pav. LMTA meno veiklai vykdyi gautos inansinės paramos (Eur) kaita

Didelio atgarsio ir žiniasklaidos dėmesio sulaukė šie LMTA renginiai: VII tarptauinis Mikalojaus Kons-

tanino Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkursas; koncertas Švedijos Karalienės Silvijos garbei Šv. Jonų 
bažnyčioje – B. Kutavičiaus „Paskuinės pagonių apeigos“; kūrybos vakarų ciklas „Meistrai Didžiojoje“; 
etnograinių regionų metams skirtas projektas „Viena Lietuva – penki etnopasauliai“, vykdytas daugiau 
kaip 20-yje atokiausių Mažosios Lietuvos, Žemaiijos, Suvalkijos, Aukštaiijos ir Dzūkijos regionų vietovių; 
Balkono teatro aidarymas.

Sipriosios meno veiklos sritys: 
1. LMTA dėstytojų menininkų įvairialypė ir intensyvi kūrybinė veikla Lietuvoje ir užsienyje; 
2. LMTA meno veiklos vykdymui gauta inansinė parama iš valstybinių fondų; 
3. LMTA meno renginių Lietuvos regionuose formų atnaujinimas; 
4. LMTA „Balkono teatro“ aidarymas ir repertuaro planavimas.

Tobulininos meno veiklos sritys: 
1  Lmta meno veiklos vykdymui gauta parama iš privačių fondų;
2. LMTA meno renginių jungimas į programų, ciklų, fesivalių formatus.
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Savos kūrybos koncertas. I vaidybos kursas.  
Kurso vadovai A. Latėnas ir V. Bareikis 
(LMTA archyvo nuotr.)

Improvizacijos „Čia dabar?!“ IV vaidybos kursas,  
dėstytojas A. Žebrauskas, kurso vadovas O. Koršunovas 
(LMTA archyvo nuotr.)

Spektaklis „Deguonis“. IV vaidybos kurso studentai,  
režisierė Loreta Vaskova, kurso vadovas O. Koršunovas
(LMTA archyvo nuotr.)

Spektaklis „Monstrai“. IV vaidybos kurso studentai,  
režisierius Sebasian Cortes (Vengrija),  
kurso vadovas O. Koršunovas
(LMTA archyvo nuotr.)
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5. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS

Akademinis personalas, administracija, mokymo pagalbinis personalas, infrastruktūros priežiūros ir ūkio 
darbuotojai yra labai svarbūs LMTA veiklos procesų sklandumui, veiklos kokybei užikrini ir tobulini. 2015–
2017 m. strateginiame plane nustatytas veiklos prioritetas – menininkų ir mokslininkų kvaliikacijos tobulini-

mas, tarptauiškumo skainimas – yra ilgalaikis ikslas. Siekiant nuolainio augimo ir skainant tarptauišku-

mą 2015 m. rektoriaus įsakymu patvirintas LMTA darbuotojų kvaliikacijos kėlimo tvarkos aprašas 

5.1. Pedagoginio ir administracinio personalo sudėis ir struktūra

LMTA personalą sudaro akademinis personalas (dėstytojai, meno ir mokslo darbuotojai, profesoriai 
emeritai), administracijos, ūkio ir kii darbuotojai. Žmogiškųjų išteklių poreikį formuoja padaliniai, o pro-

cesus koordinuoja Personalo skyrius39  

Priimtų į darbą ir atleistų iš darbo darbuotojų skaičiaus dinamika pateikta 38 paveikslėlyje.

38 pav. LMTA darbuotojų priėmimo ir atleidimo staisika

2015 m 40 Akademijoje dirbantys darbuotojai užėmė 386,4 etato. Personalo pasiskirstymas pagal kate-

gorijas pateiktas 39 paveikslėlyje.

39 pav. LMTA personalo sudėis (2015-12-31)

39 Prieiga per internetą: htp://lmta.lt/index.php?id=6720 
40 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

Meistrai Didžiojoje. Kūrybos vakaras su Virgilijumi Noreika (kairėje). 
Vakarą veda Viktoras Gerulaiis  
(M. Ambrazo nuotr.)

Meistrai Didžiojoje. Kūrybos vakaras su Nele Savičenko (dešinėje). 
Vakarą veda Rasa Paukštytė
(M. Ambrazo nuotr.)
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LMTA personalo sudėies kaita pateikta 40 paveikslėlyje.

40 pav. LMTA personalo sudėies kaita (2012–2015 m.)

Pagal LMTA personalo užimamų etatų kiimo staisinius duomenis 2015 m. Akademijos darbuotojų 
 užimamų etatų skaičius sumažėjo 3 proc. Tai susiję su LMTA studentų skaičiaus mažėjimu. LMTA darbuoto-

jų skaičius ir užimami etatai pateiki 4 priedo 1 lentelėje.
Akademijoje dirbantys pedagogai yra iškiliausi Lietuvos muzikos, teatro, kino ir šokio menų kūrėjai, atli-

kėjai ir tyrėjai. 2015 m. aukščiausios kvaliikacijos dėstytojai (mokslo daktarai, habilituoi daktarai ir pripa-

žini menininkai) sudarė 68,55 proc.41 akademinio personalo užimamų etatų. Mokslo daktarų, habilituotų 
daktarų ir pripažintų menininkų dalis nuo visų LMTA akademinio personalo užimamų etatų per pastaruo-

sius ketverius metus auga (žr. 41 pav.):

41 pav. LMTA aukščiausios kvaliikacijos dėstytojų staisika (pagal užimamus etatus)

Muzikos fakulteto katedrų dėstytojų etatų skaičiai (2015 m. gruodžio 31 d. duomenys) pateiki 4 priedo 

2 lentelėje, Teatro ir kino fakulteto – 4 priedo 3 lentelėje.

41 Aukštosios mokyklos realiųjų išteklių verinimo metodikoje keliamas reikalavimas – ne mažiau kaip 50 proc.

Akademijoje dirbančių dėstytojų pasiskirstymas pagal einamas pareigas (asistentas, lektorius, docentas, 
profesorius) ir šio rodiklio kaita per pastaruosius trejus metus pateikta 42 paveikslėlyje.

42 pav. LMTA dėstytojų pasiskirstymas pagal einamas pareigas (etatais) ir šio rodiklio kaita

Daliai dėstytojų, ypač menininkų, Akademija nėra pagrindinė darbovietė (33,45 proc.) – jie dirba su 
profesija susijusį kūrybinį darbą profesionaliuose meno kolektyvuose, kultūros įstaigose ir organizacijose 
(orkestruose, teatruose ir pan.). Tai verinina kaip LMTA akademinio personalo siprybė, nes pedagogai 
yra glaudžiai susiję su savo profesine prakika. Pagrindinėse pareigose ir nepagrindinėse pareigose dir-
bančių dėstytojų pasiskirstymas pagal užimamus etatus per pastaruosius ketverius metus pakito nedaug 
(žr. 43 pav.).

43 pav. Pagrindinėse pareigose ir nepagrindinėse pareigose dirbančių dėstytojų pasiskirstymo kaita
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Dar vienas rodiklis LMTA žmonių išteklių stebėsenoje – pedagogų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes. 
Ypač tai aktualu stebint aukščiausios kvaliikacijos pedagogų skaičiaus staisiką (žr. 44 pav.).

44 pav. Aukščiausios kvaliikacijos specialistų (asmenų) pasiskirstymas pagal amžiaus grupes

Akademija nuolat siekia sklandžios kartų kaitos, kolektyvo nuolainio atsinaujinimo ir papildymo jaunais 
perspektyviais menininkais ir tyrėjais.

2015 m. buvo pasieki 2015–2017 m. LMTA strateginiame veiklos plane užsibrėži akademinio persona-

lo kvaliikacijos rodikliai:
• dėstytojų pripažintų menininkų procentas nuo bendro dėstytojų skaičiaus (etatais) – planuota 48 / 

pasiekta 51,59;
• dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį, procentas nuo bendro dėstytojų skaičiaus (etatais) – planuota 19 / 

pasiekta 21,67 

5.2. Pedagoginio ir administracinio personalo kvaliikacijos tobulinimas

LMTA dėstytojai nuolatos kelia kvaliikaciją, jų laimėjimai verinami atestacijose arba konkursuose 
parei goms eii. Siekiant ikslo, nurodyto 2015–2017 m. strateginiame veiklos plane – vykdyi meno veiklą ir 

meno tyrimus glaudinant jų sąveiką su studijomis, – numatyta, kad 2015 m. bus 60 dėstytojų, dalyvavusių 
atestacijose ir konkursuose pareigoms eii, ir 20 dėstytojų, laimėjusių konkursą aukštesnėms pareigoms. 
2015 m. atestacijose ir konkursuose pareigoms eii dalyvavo 50 dėstytojų, 16 dėstytojų laimėjo konkursą 
aukštesnėms pareigoms eii, t. y. konkursuose ir atestacijose dalyvavo mažesnis negu planuotas akademi-
nio personalo skaičius.

Duomenis apie dėstytojų kvaliikacijos tobulinimą kaupia ir analizuoja katedros ir Personalo skyrius. 
Kvaliikacija tobulinama Lietuvos ir užsienio lektorių vedamuose kursuose, paskaitose, meistriškumo kur-
suose, stažuotėse Lietuvoje ir užsienyje. Administracijos ir kitų padalinių darbuotojai taip pat nuolatos da-

lyvauja įvairiuose mokymuose, įvairiais ikslais vyksta į komandiruotes Lietuvoje ir užsienyje. Tarptauinių 
komandiruočių 2015 m. staisika pateikta 4 priedo 4 lentelėje.

2015 m. kvaliikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius, palygini su 2013 ir 2014 m., gerokai sumažėjo 
(žr. 45 pav. ir 4 priedo 5 lentelę). Tai sieina su iin gausiais LMTA darbuotojų kvaliikacijos tobulinimo ren-

giniais, kurie vyko 2013 ir 2014 m. ir buvo inansuojami iš ES struktūrinių fondų lėšų.

45 pav. Kvaliikaciją tobulinusių darbuotojų skaičiaus kaita

2015 metais LMTA dėstytojai turėjo galimybę dalyvaui keliuose kvaliikacijos tobulinimo renginiuose, 
kuriuos organizavo Karjeros ir kompetencijų centras. 

2015 m. gruodžio 17 d. įvyko seminaras „Geroji pairis dalyvaujant dėstytojų Erasmus mobilumo pro-

gramose ir stažuotėse“. Seminare dalyvavo 17 LMTA darbuotojų. Renginio metu pairimi Erasmus mobi-

lumo programose ir stažuotėse dalijosi dėstytojai Brigita Bublytė (Vaidybos ir režisūros katedra), Renata 
Marcinkutė-Lesieur (Vargonų ir klavesino katedra), Laura Kaščiukaitė (Studijų programų skyrius), Mantau-

tas krukauskas (kompozicijos katedra)  

2015 m. LMTA pedagoginiam personalui buvo pristatyta nauja kompetencijų ugdymo programa, ku-

rios ikslas – išmoki naudois į Moodle sistemą įdiegtu įskiepu BigBlueButon, skirtu iesioginėms pas-

kaitų transliacijoms bei jų įrašams, taip pat susipažini su keliomis kitomis naujomis Moodle virtualios 

mokymo(si) aplinkos funkcijomis. Šia programa siekiama pristatyi naujas Moodle naudojimo studijų (mo-

kymo) procese galimybes, pademonstruoi Moodle įskiepo BigBlueButon naudojimo galimybes bei kitas 

naujų Moodle funkcijų naudojimo galimybes.

Sipriosios žmogiškųjų išteklių valdymo sritys: 
1. LMTA akademinio personalo darbuotojai yra aukščiausios kvaliikacijos menininkai ir tyrėjai (tarp 

jų – 28 Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai), Akademijoje suburi sipriausi muzikos, teatro, 
kino meno sričių specialistai. Dėstytojų pripažintų menininkų ir mokslo daktarų procentas nuo visų LMTA 
dėstytojų skaičiaus auga. 

2. Siekiant susiprini LMTA pedagoginio ir administracinio personalo kompetenciją bei skaini kvaliika-

cijos tobulinimą, 2015 m. parengtas ir patvirintas LMTA darbuotojų kvaliikacijos kėlimo tvarkos aprašas.
3. Bendradarbiaujant su LMTA profesine sąjunga, pasirašyta LMTA kolektyvinė sutaris, apibrėžiani 

Akademijos darbuotojų teises ir įsipareigojimus.

Tobulininos žmogiškųjų išteklių valdymo sritys: 
1. Tobulinina Akademijos pedagogų kvaliikacijos tobulinimo ir karjeros stebėsenos sistema. 
2. Siekiant opimaliau išnaudoi turimus žmogiškuosius išteklius bei užikrini aukščiausios kvaliikacijos 

pedagoginio ir administracijos personalo nuolainį kvaliikacijos tobulinimą bei atsinaujinimą, planuojama 
parengi LMTA žmogiškųjų išteklių plėtros strategiją.
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6. PROJEKTINĖ VEIKLA
LMTA strategijoje „Akademija 2020“ numatyta, kad „vienu svarbiausių aukštojo mokslo pažangos rodik-

lių yra laikoma technologinė pažanga. Meno studijose ši pažanga iesiogiai siejama su studijų ir mokymo 
įrangos gausinimu, mokymo metodų inovacijomis taikant IT, nuotolinių ir e. studijų galimybių plėtojimu, 
elektroninių duomenų bazių plėimu, garso ir vaizdo įrašų skaitmeninimu, su technologinių inovacijų taiky-

mu kūrybiniuose elektroninės muzikos bei kino meno projektuose.“ Strategijoje akcentuojama, kad tech-

nologinės inovacijos ypač aktualios tobulinant Akademijos veiklą ir administravimo procesus. Tai nuolat 
atsinaujinančios galimybės ir atnaujinimo reikalaujančios priemonės, skainančios ieškoi papildomų i-

nansavimo šalinių veiklos kokybei tobulini.
Įgyvendinant viziją „Akademija 2020“, vienas svarbiausių pastarųjų metų Akademijos veiklos prioritetų 

yra intensyvi projekinė veikla, kurios ikslas – atnaujini ir modernizuoi meno studijų erdves, aprūpini jas 
aukščiausios kokybės įranga, aiinkančia XXI a. reikalavimus.

Akademijos projekinę veiklą valdo ir projektus įgyvendina Projektų vadybos skyrius. Skyriaus darbuo-

tojai teikė konsultacijas ir metodinę pagalbą projektų paraiškų rengimo ir projektų valdymo klausimais 
Akademijos padalinių darbuotojams. Rengiant ir administruojant ES struktūrinių fondų inansuojamus 
projektus, sistemingai buvo įsigyjama nauja technologinė, programinė įranga ir muzikos instrumentai, at-
naujinamos LMTA patalpos, jos pritaikomos šiuolaikinėms meno studijoms.

Projektų vadybos skyriaus veiklos rezultatas – puikiai įgyvendintas projektas „Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos infrastruktūros, skirtos studijoms, modernizavimas“.

Projekinės veiklos požiūriu Akademijos veikla 2015 m. tapo šuoliu vizijos įgyvendinimo link. Būtent 
šiais metais buvo pabaigi stambūs, ES struktūrinių fondų inansuoi projektai ir pasieki juose numatyi 
rezultatai: 

1) projekto „LMTA infrastruktūros, skirtos studijoms, modernizavimas“:
a) renovuotos auditorijos LMTA Centriniuose rūmuose (Gedimino pr. 42, Vilniuje) ir Kongresų rūmuose 

(Tilto g. 16, Vilniuje), įrengta moderni Kino salė LMTA Teatro ir kino fakultete (T. Kosciuškos g. 10/12,  
Vilniuje), modernizuotas ir atnaujintas Garso-vaizdo ir interneinių technologijų centras, renovuo-

tas Balkono teatras bei aidaryta Operos studija (Gedimino pr. 42, Vilniuje) ir kt.;
b) įsigyi kokybiški muzikos instrumentai: konceriniai ir kabineiniai fortepijonai, instrumentai styginių 

kvartetui, Hammond vargonėliai, vargonai, pučiamieji, mušamieji, elektroniniai ir kt. instrumentai;
c) įsigyta moderni ilmavimo, informacinių technologijų, vaizdo ir garso, apšvieimo įranga: ypaingai 

jautrūs mikrofonai, skiri garso įrašams, profesionalios ilmavimo kameros, montažinės, spalvų skai-
dymo ir koregavimo įranga, ilmavimo bei teatro apšvieimo įranga, vaizdo projektoriai ir kt. įranga;

d) įsigyi nauji baldai: stalai dėstytojams, studentams, spintos ir kt.  
2) projekto „Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų studijų ir mokslo tyrimams bei meninei prakikai 

skirtos technologinės ir informacinės infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas“:
a) atliktas kapitalinis LMTA Centrinių rūmų stogo remontas (Gedimino pr. 42, Vilniuje);
b) įsigytas profesionalių, aukštos kokybės Carl Orf muzikos instrumentų rinkinys.

3) projekto „Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) vidinės studijų kokybės vadybos sistemos 
kūrimas ir įgyvendinimas“:
a) sukurta LMTA Vidinės studijų vadybos kokybės sistema;
b) sukurtas specializuotas LMTA Vidinės studijų kokybės vadybos sistemos informacinių technologijų 

įrankis.
Visi 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų inansinio periodo projektai, kuriuos įgyvendino Projektų 

skyrius iek kaip pagrindinis pareiškėjas, iek kaip partneris, buvo pabaigi labai gerai. Už puikų projekto 
„LMTA infrastruktūros, skirtos studijoms, modernizavimas“ (jo pagrindinė pareiškėja – LMTA) įgyvendinimą, 
sklandų rezultatų pasiekimą ir profesionalų bendradarbiavimą VšĮ Centrinė projektų agentūra projekto 
komandai įteikė padėkos raštą.

6.1. Paraiškos inansavimui gaui

Siekiant užikrini, kad paraiškos inansavimui gaui būtų verinamos, rengiamos ir pateikiamos laiku, 
Projektų vadybos skyrius 2015 m. rinko ir kaupė informaciją apie galimus projektų inansavimo šalinius, 
įvairias inansavimo programas, numatomas projektų inansavimo sąlygas ir kvieimus teiki paraiškas. 
Ši informacija buvo skleidžiama Akademijos bendruomenei LMTA interneiniame puslapyje ir siunčiama 
LMTA padalinių darbuotojams el. paštu pagal aktualumą ir temaiką. Projektų paraiškų rengimo klausi-
mais konsultacijos teiktos Meno centro, Leidybos centro, Muzikos inovacijų studijų centro, Meno vadybos 
skyriaus, Tarptauinių ryšių skyriaus, Studijų programų skyriaus, Karjeros ir kompetencijų skyriaus darbuo-

tojams, Muzikos bei Teatro ir kino fakultetų suinteresuotų katedrų vedėjams. LMTA padalinių rengiamos 
paraiškos buvo verinamos, koreguojamos, rengiamos teikimui ir teikiamos paramos fondams.

2015 m. Projektų vadybos skyriaus vykdytų konsultacijų, susijusių su ES struktūrinių bei kitų fondų tei-
kiamos paramos inansavimo galimybėmis, efektyvumą veriname LMTA teiktų paraiškų skaičiumi ir gavu-

sių inansavimą skaičiumi.
2015 m. Projektų vadybos 

skyrius įverino 54 paraiškas. 
Iš jų 2 paraiškos konkursiniam 
projektų inansavimui neteik-

tos, o dėl 3 paraiškų inan-

savimo laukiama rezultatų. 
Pastebėina, kad 2015 m. pa-

teikta 14 paraiškų mažiau negu 
2014 m. (žr. 46 pav.).

LMTA teikiamų paraiškų kie-

kio mažėjimą lėmė ne ik laiku 
neprasidedantys ES struktūri-
nių fondų 2014–2020 m. perio-
do konkursai projektų inansa-

vimui gaui, bet ir Lietuvoje 
esančių fondų skelbiamų kon-

kursų pasikeitusios sąlygos, t. y. 
nuo 2015 m. įvesi papildomi 
apribojimai teikiamam paraiš-

kų kiekiui iš vieno pareiškėjo.
Finansavimą laimėjusių ir i-

nansavimo negavusių paraiškų 
santykis nuo 2011 m. išlieka 
stabilus (žr. 47 pav.). 2015 m. 
75 proc. teiktų paraiškų laimė-

jo inansavimą. Tai yra geras 
rodiklis, nepaisant to, kad nuo 

2015 m. Lietuvoje esančiuose 
fonduose atsirado nepa lankių 
sąlygų, kurios nesusijusios su 
pateiktų paraiškų kokybe, pa-

vyzdžiui, fondų sprendimai ne-

inansuoi kokybiškų paraiškų 
esant nepakankamam fonduo-

se skirtų lėšų kiekiui tam ik-
roms programoms inansuoi.

47 pav. LMTA teiktų paraiškų inansavimui gaui rezultatai procenine išraiška

46 pav. LMTA teiktų paraiškų inansavimo gavimo rezultatų dinamika
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Nors Europos Sąjungos struktūrinių fondų 2014–2020 m. periodo konkursai nevyko, Projektų vadybos 
skyrius parengė dvi stambias paraiškas infrastruktūros gerinimui:

1) paraiška „Sudėingos infrastruktūros objektų inansavimui“. Gautas inansavimas – 30 338,00 Eur su 
Pvm 

2) parengtas invesicijų projektas „Mokslo paskiries pastatų Gedimino pr. 42 ir T. Kosciuškos g. 12, Vil-
niuje, dalies patalpų ir Teatro studijos balkono avarinės būklės likvidavimas, vėdinimo sistemos įren-

gimas“ su priedais. Gautas inansavimas – 58 000,00 Eur su PVM.

6.2. Projekinės veiklos rodikliai

2015 m. LMTA vykdytų projektų kiekis mažėjo. Europos Sąjungos struktūrinių fondų 2007–2013 m. 
periodo inansuojami ir LMTA įgyvendinami projektai buvo baigiami vykdyi, o nauji kvieimai paraiškų 
teikimui pagal naują Europos Sąjungos struktūrinių fondų periodą 2014–2020 m. dar nebuvo paskelbi – 
todėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektų kiekis išliko nepakitęs. Palygini su 2014 m., Lietuvos 
kultūros tarybos, Lietuvos mokslo tarybos, Švieimo mainų paramos fondo ir kitų fondų inansuojamų 
projektų skaičius mažėjo. Lietuvoje esančių fondų remiamų projektų skaičiaus mažėjimą nulėmė naujos 
inansavimo sąlygos (jos aptartos anksčiau).

2015 m. LMTA įgyvendino 32 projektus, kurių bendra vertė – 5,15 mln. Eur (žr. 5 priedo 1 lentelę).  
Didžiausius ir sudėingiausius LMTA projektus 2015 m. valdė Projektų vadybos skyrius:

1) Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) infrastruktūros, skirtos studijoms, modernizavimas;
2) Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų studijų ir mokslo tyrimams bei meninei prakikai skirtos 

technologinės ir informacinės infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas (VDA);
3) Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) vidinės studijų kokybės vadybos sistemos kūrimas ir 

įgyvendinimas.
LMTA projektus, neviršijančius 0,1 mln. Eur vertės (2015 m. jų buvo 29), valdė projektų iniciatoriai.  

Projektų vadybos skyrius koordinavo ir padėjo minėiems projektų įgyvendintojams valdyi smulkius 
projektus, parengi ir pateiki šių projektų įgyvendinimo ataskaitas. 2015 m. pabaigoje buvo parengtos 
ir įverintos 29 projektų įvykdymo ataskaitos, iš jų 12 ataskaitų pateikta Lietuvos kultūros tarybai, po 1 – 
Centrinei projektų valdymo agentūrai, Europos socialiniam fondui, Lietuvos verslo paramos agentūrai, ki-
tos – Lietuvos mokslo tarybai, Švieimo mainų paramos fondui, Mokslo technologijų ir inovacijų agentūrai 
ir kitoms insitucijoms.

Siprioji projekinės veiklos sriis: 
1. Laimėtos projektų paraiškos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų fondų inansavimui gaui 

pritraukia LMTA veiklai papildomų lėšų. 

Tobulinina projekinės veiklos sriis: 
1. LMTA nuosavų lėšų didinimas Europos Sąjungos struktūrinių fondų inansuojamų projektų koinan-

savimui 

7. INFRASTRUKTŪROS VALDYMAS IR ATNAUJINIMAS
Akademija valdo, naudoja savo turtą ir juo disponuoja vadovaudamasi visuomeninės naudos, efekty-

vumo, racionalumo, atskaiingumo visuomenei ir ūkinės veiklos autonomijos principais. Akademijos turtą 
sudaro: 1) valstybei nuosavybės teise priklausanis ir pagal turto paikėjimo sutarį Akademijai perduotas 
nematerialusis, ilgalaikis materialusis turtas; 2) Akademijai nuosavybės teise priklausanis turtas.

Akademijos infrastruktūra ir jos kokybe rūpinasi Infrastruktūros direkcija, kurią sudaro Turto valdymo 
ir naudojimo skyrius bei Viešųjų pirkimų skyrius. Turto valdymo ir naudojimo skyrius rūpinasi nuolaine 
Akademijos turto priežiūra, tausojimu ir saugojimu, savalaikiu remontu, infrastruktūrinių projektų vykdy-

mo ir kitų renovacijos darbų priežiūra. Viešųjų pirkimų skyrius rūpinasi įsigyjamo turto kokybės aiikimi 
Akademijos poreikiams, vykdomų pirkimų skaidrumu ir aiikimu teisės aktams. Infrastruktūros direkcijos 
veikla iesiogiai susijusi su Akademijos materialiųjų išteklių kokybe ir taip prisideda prie visų strateginių 
ikslų įgyvendinimo.

2015 m. Infrastruktūros direkcija baigė vykdyi ES struktūrinių fondų lėšomis inansuojamuose projek-

tuose „LMTA infrastruktūros, skirtos studijoms, modernizavimas“ ir „Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių indus-

trijų studijų ir mokslo tyrimams bei meninei prakikai skirtos technologinės ir informacinės infrastruktūros 
kūrimas ir atnaujinimas“ numatytus darbus.

Ypaingas dėmesys 2015 m. buvo skirtas naujojo Akademijos miestelio statybos parengiamiesiems 
darbams. Tai iesiogiai susiję su 2015–2017 m. strateginiame veiklos plane numatyta veiklos efektyvumo 
didinimo krypimi – atliki LMTA pastatų atnaujinimo galimybių studiją siekiant studijų, mokslo ir meno 
veiklos kokybės 

7.1. Materialiojo turto naudojimas ir atnaujinimas

Akademija paikėjimo teise valdo šiuos pastatus Vilniuje:

Gedimino pr. 42 4 310,40 m2

Vilniaus g. 6 / Tilto g. 16 5 120,12 m2

Gedimino pr. 39 1 437,10 m2

T. Kosciuškos g. 10 4 066,53 m2

T. Kosciuškos g. 10 1 285,12 m2

T. Kosciuškos g. 12 1 268,36 m2

Giedraičių g. 57 2 356,93 m2

Pamėnkalnio g. 15 2 518,80 m2

Pamėnkalnio g. 15 158,50 m2

Pamėnkalnio g. 15 85,56 m2

Pamėnkalnio g. 15 1 049,00 m2

Pamėnkalnio g. 15 18,00 m2

Pamėnkalnio g. 15 15,00 m2

Pastatai Pamėnkalnio g. 15 Akademijai valdyi paikėjimo teise perduoi 2015 m. gruodžio 17 d. 
Informacija apie studijoms numatytų patalpų, studijoms naudojamos įrangos (kompiuterinės, muzi-

kos instrumentų, vaizdo ir garso įrašymo bei montavimo ir kt.) remontą, atnaujinimą ir įsigijimą pateikta  
poskyryje 2.8. Materialieji studijų ištekliai 
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2015 m. Akademijos pastatų remonto ir renovavimo darbams panaudota 203,12 tūkst. Eur iš valstybės 
biudžeto asignavimų. Tai 193,01 tūkst. Eur daugiau negu 2014 metais. Valstybės biudžeto asignavimų išlai-
dų Akademijos pastatų remonto ir renovavimo darbams kaita pateikta 48 paveikslėlyje.

48 pav. Valstybės biudžeto asignavimų išlaidų (tūkst. Eur) Akademijos pastatų remonto ir renovavimo darbams kaita

2015–2017 m. strateginiame veiklos plane buvo numatyta atnaujini 1 500 m2 patalpų ploto. 2015 m. 
atnaujinta 1 400,00 m2 Akademijos patalpų ploto, t. y. 100,00 m2 mažiau, negu buvo planuojama.

7.2. Eksploatavimas

Kuriant palankią studijų aplinką, 2015–2017 m. strateginiame veiklos plane buvo numatyta atnaujini 
30 infrastruktūros aptarnavimo sutarčių. 2015 m. atnaujintos 27 sutartys.

2015 m. komunalinių paslaugų išlaidos iš valstybės biudžeto asignavimų sudaro 242,62 tūkst. Eur. Paly-

gini su 2014 m., šios išlaidos sumažėjo 21,57 tūkst. Eur. 2015 m. transporto išlaikymui iš valstybės biudže-

to asignavimų skirta 7,17 tūkst. Eur. Palygini su 2014 m., šios išlaidos sumažėjo 2,97 tūkst. Eur. Transporto 
išlaikymui papildomai skirta 0,63 tūkst. Eur nuosavų lėšų. 2015 m. ryšių paslaugoms iš valstybės biudžeto 
asignavimų skirta 13,55 tūkst. Eur. Palygini su 2014 m., šios išlaidos sumažėjo 4,61 tūkst. Eur. Išvardytų 
eksploatavimo išlaidų kaita pateikta 49 paveikslėlyje:

49 pav. Turto eksploatavimo išlaidų (tūkst. Eur) iš valstybės biudžeto asignavimų kaita 2012–2015 m.

2015 m. išaugo pastatų apsaugos ir valymo paslaugų kaštai: apsaugai išleista 188,57 tūkst. Eur,  
t. y. 13,5 tūkst. Eur daugiau negu 2014 m. (padidėjimą lėmė papildomų patalpų II rūmuose Tilto g. 16 ap-

sauga); valymo paslaugoms išleista 118,1 tūkst. Eur, t. y. 2,5 tūkst. Eur daugiau negu 2014 m.

7.3. Viešieji pirkimai

2015 m. LMTA vykdė 991 viešąjį pirkimą. Didžioji dauguma viešųjų pirkimų buvo mažos vertės pirkimai – 
jų atlikta net 987 (32 šių pirkimų atliko viešųjų pirkimų komisijos, 955 – pirkimo organizatoriai). Įvykdytas 
1 supaprasintas atviras projekto konkursas bei 1 atviras (tarptauinis) viešasis pirkimas, be to, 2 pirkimai 
įvykdyi iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) katalogo. 

2015 m. įvykdytų supaprasintų atvirų, tarptauinių viešųjų pirkimų skaičius, palygini su 2014 m., su-

mažėjo. Tai lėmė dvi pagrindinės priežastys: pasibaigę projektai, inansuojami iš Europos Sąjungos lėšų, ir 
pasikeitęs pirkimo verčių, kurios lemia pirkimo būdo parinkimą, teisinis reglamentavimas. 2012–2015 m. 
viešųjų pirkimų komisijų įvykdytų viešųjų pirkimų konkursų dinamika pateikta 50 paveikslėlyje.

50 pav. 2012–2015 m. viešųjų pirkimų komisijų įvykdytų viešųjų pirkimų konkursų dinamika

2015 m. pradėi 7 viešieji pirkimo konkursai, kurie buvo skiri ES struktūrinių fondų inansuojamiems 
projektams įgyvendini (2014 m. – 19). Atliekant šiuos pirkimus buvo įsigyta vaizdo stebėjimo ir internei-

nės sklaidos sistema, garso ir vaizdo atkūrimo sistema, nuotolinio vaizdo / garso monitoringo programinė 
įranga; oro kondicionavimo sistema; chorų laiptai, muzikos instrumentai, su vidine kokybės informacine 
sistema susijusios paslaugos 

Svarbu paminėi, kad 2015 m. pradžioje, bendradarbiaujant su Lietuvos architektų sąjunga, buvo pa-

skelbtas supaprasintas atviras projekto konkursas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio 
Olandų g., Vilniuje, architektūrinių projekinių pasiūlymų parengimui. Šiam konkursui buvo pateiki net 
28 pasiūlymai, iš kurių buvo išrinki ir apdovanoi trys geriausi darbai. Verinimo komisija pirmąją vietą 
skyrė UAB „PALEKO ARCHSTUDIJA“ komandai (Rolandas Palekas, Dalia Zakaitė, Bartas Puzonas, Alma Pale-

kienė, Justas Jankauskas).
2015 m. LMTA prekių, paslaugų ir darbų visų sudarytų pirkimo sutarčių bendra vertė sudarė 1 454,12 

tūkst. Eur, iš jų prekių vertė – 275,112 tūkst. Eur, paslaugų – 1 002,88 tūkst. Eur, darbų – 176,12 tūkst. Eur.
Mažos vertės pirkimų būdu sudaryta sutarčių už 832,25 tūkst. Eur, supaprasintų atvirų konkursų 

būdu – už 186,28 tūkst. Eur, atviro (tarptauinio) konkurso būdu – už 435,60 tūkst. Eur, per CPO – už 5,13 
tūkst. Eur. 
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2014 ir 2015 m. įvykdytų viešųjų pirkimų verčių sudėis pateikta 51 paveikslėlyje.

51 pav. 2014 ir 2015 m. įvykdytų viešųjų pirkimų verčių sudėis, tūkst. Eur

2015 m. didelė dalis viešųjų pirkimų vykdyta Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemo-

nėmis, taip užikrinant pagrindinių viešųjų pirkimų principų (lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio 
pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo) įgyvendinimą. 

Viešuosius pirkimus vykdė Viešųjų pirkimų skyriaus42 specialistai 

Sipriosios infrastruktūros valdymo sritys: 
1. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų įsisavinimas sėkmingai atnaujinant Akademijos pastatus, 

patalpas, studijoms naudojamą įrangą ir kt. 
2. Parengiamųjų darbų naujojo Akademijos miestelio statyboms atlikimas. 

Tobulininos infrastruktūros valdymo sritys: 
1. Infrastruktūros valdymo veiklos planavimas siekiant taupyi LMTA lėšas. 
2. Akademijos infrastruktūros plėtra tausojat gamtą, taupant energiją ir inansinius išteklius, gerinant 

studijų kokybę, administracijos darbo sąlygas ir valdymo efektyvumą.

42 Prieiga per internetą: htp://lmta.lt/lt/viesuju-pirkimu-skyrius 

8. FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS

8.1. Biudžeto sandara

Akademijos biudžetą sudaro valstybės biudžeto asignavimai pagrindinei veiklai vykdyi, ikslinis inan-

savimas projektams ir veikloms, Europos Sąjungos (ES) struktūrinių ir kitų fondų lėšos, nuosavos lėšos ir 
gauta parama (žr. 52 pav.).

52 pav. LMTA biudžeto struktūra

2015 m. Akademijos biudžetas, įskaitant valstybės biudžeto asignavimus, gautą ikslinį inansavimą, ES 
struktūrinių ir kitų fondų lėšas, LMTA nuosavas ir iš kitų šalinių gautas lėšas (kartu su parama), sudarė 
6897,56 tūkst. Eur (žr. 6 priedo 1 lentelę). Akademijos biudžeto sumažėjimas, palygini su 2014 m., yra 
1 365,83 tūkst. Eur arba 17 proc. 2015 m. valstybės biudžeto asignavimai, palygini su 2014 m., padidėjo 
2 proc. dėl skirto šiek iek didesnio inansavimo mokslui ir menui, administravimui ir ūkiui (žr. 53 pav.). 
Gautos lėšos iš ES struktūrinių fondų, palygini su 2014 m., sumažėjo 71 proc. dėl vykdomų ES lėšomis 
inansuojamų projektų pabaigos.

53 pav. Valstybės biudžeto asignavimų dinamika 2012–2015 m.

2015 m. gruodžio 31 d. Akademija disponavo 13 608,9 tūkst. Eur vertės ilgalaikiu turtu, išskyrus inan-

sinį turtą; iš jų – nematerialiojo turto balansinė vertė 47,3 tūkst. Eur, materialiojo turto: pastatų ir kitų 
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nekilnojamų kultūros vertybių balansinė vertė – 11 358,5 tūkst. Eur, kito materialiojo ilgalaikio turto vertė – 
2203,1 tūkst. Eur. 2015 m. įsigyta materialaus ilgalaikio turto už 479,3 tūkst. Eur, o nematerialaus turto –  
už 24,0 tūkst. Eur. Per 2015 m. apskaičiuota nusidėvėjimo suma – 452,8 tūkst. Eur, amorizacijos – 
23,7 tūkst. Eur. Nusidėvėjusio turto įsigijimo vertė – 1 203,5 tūkst. Eur, o pripažinto neinkamu naudo-

i ir nurašyto ilgalaikio turto įsigijimo vertė – 15,9 tūkst. Eur. Už aukcione parduotą ilgalaikį turtą gauta 
22,7 tūkst. Eur pajamų. Ilgalaikio turto pokyis pateiktas 6 priedo 4 lentelėje.

8.2. Finansinių išteklių valdymas

2015 m. visos Akademijos išlaidos sudarė 6 745,87 tūkst. Eur. Didžiausią išlaidų dalį pagal inansavimo 
šalinius sudarė Valstybės biudžeto lėšos (80 proc.), ikslinis inansavimas – 9 proc., Europos Sąjungos (ES) 
struktūrinių ir kitų fondų lėšos – 4 proc., o nuosavos lėšos – 7 proc. (žr. 54 pav.).

54 pav. 2015 m. LMTA biudžeto išlaidų struktūra pagal inansavimo šalinius

2015 m. visų LMTA išlaidų struktūra pagal išlaidų straipsnius buvo tokia:
1) darbo užmokesčiui, Sodros, garaninio fondo įmokoms ir socialinei paramai – 4 569,67 tūkst. Eur 

(67,6 proc.);
2) kitoms išlaidoms (patalpų eksploatacijai, komandiruotėms, prekėms ir paslaugoms) – 1 413,1 tūkst. 

Eur (21 proc.);
3) sipendijoms ir studentų rėmimui – 225,83 tūkst. Eur (3,4 proc.);
4) ilgalaikio turto įsigijimui, remontui ir atnaujinimui – 537,27 tūkst. Eur (8 proc.).

8.3. Valstybės biudžeto asignavimų išlaidos

Valstybės biudžeto asignavimai 2015 m. skiri ir panaudoi dviejų programų vykdymui:
1) Programai 01.010. „Aukščiausios kvaliikacijos specialistų rengimas“ – 5 267,12 tūkst. Eur;
2) Programai 01.002. „Studentų rėmimas“ – 156,56 tūkst. Eur.

Didžiąją Akademijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų išlaidų dalį sudarė lėšos, skirtos darbuotojų 
darbo užmokesčiui, socialinei paramai ir įmokoms į socialinio draudimo bei garaninį fondus – 77,4 proc. 
Sipendijų išlaidos sudarė 2,9 proc., kitos išlaidos – 19,6 proc. (žr. 55 pav. ir 6 priedo 5 lentelę). Kitos 

išlaidos buvo skirtos patalpų eksploatacinėms išlaidoms padengi, su studijų organizavimu susijusioms 
prekėms ir paslaugoms bei remonto išlaidoms apmokėi.

Valstybės biudžeto asignavimai (be sipendijų), tenkantys vienam valstybės inansuojamoje vietoje stu-

dijuojančiam studentui, 2015 m. buvo 6,68 tūkst. Eur ir, palygini su 2014 m., padidėjo 1,5 proc.

55 pav. Valstybės biudžeto asignavimų išlaidų dinamika 2012–2015 m.

8.4. LMTA nuosavų lėšų naudojimas

2015 m. Akademija gavo 601,55 tūkst. Eur lėšų. Gautos lėšos, palygini su 2014 m., padidėjo 9 proc. 
(žr. 6 priedo 2 lentelę). Nuosavų lėšų išlaidos 2015 m. sudarė 454,11 tūkst. Eur. Didžiausia išlaidų dalis 
(77,9 proc.), t. y. 353,42 tūkst. Eur, buvo panaudota dėstytojų ir kitų darbuotojų, dirbančių su studentais, 
studijuojančiais savo lėšomis, ar parengiamųjų kursų klausytojais, darbo užmokesčiui, darbdavių sociali-
nei paramai ir socialinio draudimo įmokoms apmokėi. Ilgalaikio turto įsigijimui skirta 3,7 proc., kiiems 
ikslams – 15 proc., studentų atstovybės veiklai ir sipendijoms – 3,4 proc. (žr. 6 priedo 6 lentelę). 2015 m. 
Akademija skyrė 40,1 tūkst. Eur nuosavų lėšų vykdomų projektų inansavimui (žr. 6 priedo 3 lentelę). Be to,  
2015 m. suteiktos studijų įmokų nuolaidos savo lėšomis studijuojaniems studentams – 84,16 tūkst. Eur, o 
nuolaidos už bendrabučio paslaugas – 0,83 tūkst. Eur. Iš viso nuolaidos sudaro 14,13 proc. gauinų nuosa-

vų lėšų pajamų.

8.5. Tikslinio inansavimo, ES struktūrinių ir kitų fondų lėšų bei gautos paramos naudojimas

2015 m. projektams ir ikslinėms veikloms vykdyi iš valstybės insitucijų, ES struktūrinių ir kitų užsienio 
šalių fondų bei rėmėjų gauta 787,9 tūkst. Eur. Palygini su 2014 m., gautų lėšų sumažėjo 67,2 proc.

Tikslinio inansavimo, ES struktūrinių ir kitų fondų lėšų bei gautos paramos išlaidos 2015 m. sudarė 
868,08 tūkst. Eur. Palygini su 2014 m., inansavimo išlaidos sumažėjo 73,7 proc., valstybės insitucijų, 
ES struktūrinių ir kitų tarptauinių fondų lėšos infrastruktūros projektams, mokslo, meno projektams bei 
studentų ir dėstytojų mobilumo programoms įgyvendini sudarė 862,99 tūkst. Eur (99,4 proc.), Lietuvos 
verslo, kitų įmonių ir GPM 2 proc. paramos lėšų išlaidos – 5,09 tūkst. Eur (0,6 proc.). GPM 2 proc. izinių 
asmenų paramos lėšos Akademijos vadovybės sprendimu naudojamos ik studentų rėmimui (žr. 6 priedo 

7 lentelę).
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Didžiausia ikslinio projekinio inansavimo išlaidų dalis teko studentų ir dėstytojų mobilumo progra-

moms – 322,2 tūkst. Eur (37,1 proc.), infrastruktūros modernizavimui ir atnaujinimui 316,73 tūkst. Eur 
(36,5 proc.), mokslinių tyrimų ir meno projektams – 127,4 tūkst. Eur (14,7 proc.), studentų rėmimui – 53,95 
tūkst. Eur (6,2 proc.) bei kiiems studijų projektams – 47,8 tūkst. Eur (5,5 proc.).

Tobulininos inansinių išteklių valdymo sritys:
1. Siekis užikrini efektyvius ir aiškius Akademijos biudžeto sudarymo principus.
2. LMTA inansų valdymą reglamentuojančių vidinių dokumentų tobulinimas ir (ar) atnaujinimas.

VII tarptauinis M. K. Čiurlionio 
pianistų ir vargonininkų konkursas 

(M. Mikulėno nuotr.)

9. LMTA VIEŠOJOJE ERDVĖJE
LMTA savo veikloje remiasi atvirumo ir atsakomybės vertybėmis, todėl informacija apie vykdomą veiklą 

yra vieša ir laisvai prieinama visuomenei. Siekiant, kad Akademija būtų matoma kaip organizacija, kurian-

i reikšmingą kultūrinę ir socialinę vertę, siprinant bendradarbiavimą su valstybinėmis, visuomeninėmis 
insitucijomis ir verslo organizacijomis, nuolat skleidžiama informacija apie Akademijos pasiekimus ir inici-
atyvas pagrindinėms ikslinėms grupėms ir plačiajai visuomenei.

LMTA yra įsipareigojusi skelbi inansines ir infrastruktūros ataskaitas, taip pat informaciją, susijusią su 
nuolat vykstančiais tarptauiniais ir lokaliais kultūros bei edukacijos projektais, Akademijos vidine kokybės 
užikrinimo veikla. Viena iš priemonių šiam ikslui pasieki – Akademijos interneto svetainė, kurioje lietu-

vių ir anglų kalbomis skelbiama naujausia su LMTA veikla susijusi informacija. Praėjusiais metais Akademi-
jos svetainę aplankė daugiau nei 200 tūkst. žmonių.

Pagrindiniame www.lmta.lt puslapio lange pateikiamos naujienų ir renginių skiltys, kuriose kasdien 
skelbiamos žinutės, supažindinančios svetainės lankytojus su Akademijoje vykstančiais renginiais. 2015 m. 
interneto svetainėje buvo publikuota 340 naujienų ir tai yra 10 proc. daugiau nei 2014 metais. Naujienų 
daugėja antrus metus iš eilės. 2014 m., palygini su 2013 m., naujienų padaugėjo 9 proc. (žr. 56 pav.).

56 pav  tinklalapyje www.lmta.lt publikuotų naujienų skaičius

2015 m. Viešųjų ryšių skyrius žiniasklaidai parengė 57 pranešimus apie įvairius LMTA renginius, jų ciklus, 
reikšmingus studijų, mokslo ir meno įvykius. Buvo parengi ir (ar) koordinuoi 6 apžvalginiai straipsniai ir 
interviu apie LMTA veiklą lietuvių ir anglų kalba leidžiamose žiniasklaidos priemonėse.

Didelį informacijos srautą kuria ir bendradarbiavimas su įvairiomis meno mokyklomis, konservatori-
jomis, profesionaliais teatrais, koncertų salėmis, kino fesivaliais ir kitomis švieimo, mokslo bei kultūros 
insitucijomis, kurios dažniausiai savarankiškai skelbia informaciją apie koncertus, spektaklius ir kitus 
renginius. Nemažiau svarbūs komunikacine prasme 2015 metų renginiai buvo LMTA Atvirų durų dienos, 
aukštųjų mokyklų mugė Kaune kartu su paroda „Studijos 2015“, VII tarptauinis M. K. Čiurlionio pianistų ir 
vargonininkų konkursas, NordOpera inklo projektas „Mes dainuojame operą“.

Svarbus Akademijos veiklą viešinanis elementas yra ir aukštosios mokyklos verinimas specializuotuo-

se reiingų leidiniuose. Kaip ir kasmet, 2015 m. buvo renkama ir teikiama reiinguoi informacija apie LMTA 
veiklą, studentų ir dėstytojų mokslo ir meno pasiekimus, materialiąją bazę, kita staisika.



86 87

NORDPLUSMIX tarptauinių kursų baigiamasis renginys  
(D. Matvejevo nuotr.)

VII tarptauinis M. K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkursas.  
Skambina Joris Sodeika, diriguoja Modestas Barkauskas 

(M. Mikulėno nuotr.)



88 89

Eil. 
nr.

Šalis Bendras skaičius Sutaries ipas (dvišalė, Erasmus, daugiašalė, kita)

1 Armėnija 1 Dvišalė, neterminuota
2 airija 1 Erasmus +

3 austrija 4 Erasmus +

4 Baltarusija 1 Dvišalė, neterminuota
5 Belgija 4 3 Erasmus +, 1 LMTA narystės inkle ENCATCS
6 Bulgarija 2 Erasmus +

7 Čekija 2 Erasmus +

8 danija 4 Erasmus +

9 Esija 3 Erasmus +

10 Graikija 1 Erasmus +

11 Gruzija 3 3 dvišalės
12 ispanija 5 Erasmus +

13 italija 20 19 Erasmus +, 1 Creaive Europe 

14 Junginė Karalystė 8 Erasmus +

15 kinija 1 Dvišalė sutaris su China Service for Friendship and 

Cooperaion with Foreign Countries
16 Kroaija 2 Erasmus +

17 Latvija 5 Erasmus +

18 Lenkija 8 Erasmus +

19 nyderlandai 4 Erasmus +

20 norvegija 2 Erasmus +

21 Portugalija 2 Erasmus +

22 Prancūzija 3 Erasmus +

23 rumunija 3 Erasmus +

24 rusija 1 Daugiašalė, neterminuota
25 serbija 1 Erasmus + 

26 slovakija 1 Erasmus +

27 Slovėnija 1 Erasmus +

28 suomija 5 Erasmus +

29 Švedija 4 Erasmus +

30 Šveicarija 4 Dvišalės
31 turkija 6 Erasmus +

32 vengrija 2 Erasmus +

33 Vokieija 13 Erasmus +

Iš viso 127 114 Erasmus +

1 lentelė. LMTA užsienio partneriai

1 priedas. STUDIJOS IR MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ

M. Mikulėno nuotr.
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Valstybinis kodas Akredituota iki Studijų programos 
pavadinimas Specializacija

612W31001 2017-12-31 atlikimo menas 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 (leita)

džiazas (fortepijonas)

džiazas (gitara)

džiazas (klarnetas)

džiazas (kontrabosas)

džiazas (mušamieji instrumentai)

džiazas (saksofonas)

džiazas (trimitas)

džiazas (trombonas)

eufoniumas

fagotas

leita
fortepijonas

gitara

kanklės
klarnetas

klavesinas

kontrabosas

mušamieji instrumentai
obojus

saksofonas

smuikas

trimitas

trombonas

tūba
valtorna

vargonai

violončelė

612W32001 2017-12-31 kompozicija
akademinė kūryba

skaitmeninė produkcija

612W30001 2021-06-30 muzikinis folkloras  

612W30002 2021-06-30 Muzikos teorija ir kriika  

612W37002 2017-06-30 Garso režisūra  

612W40002 2017-06-30 vaidyba

612W41001 2017-06-30 Teatro režisūra  

612W41003 2018-06-30 teatro studijos  

612W43004 2018-06-30 vaizdo operatorius  

612W43001 2017-06-30 Vaizdo režisūra  

612W43002 2018-06-30 kino dramaturgija  

612W43003 2018-06-30 kino studijos  

612W40004 2018-06-20
Scenos ir kino menų istorija 
ir kriika

kinas

teatras

612W90001 2017-06-30 meno vadyba 
atlikėjų meno vadyba

kino vadyba

612W50001 2019-06-30 Šokis  

612X14001 2017-06-30 Bendroji muzikos didakika

612u90004 2019-06-20 muzikologija  

2 lentelė. Studijų ir mokymo programų registre įregistruotos LMTA bakalauro studijų programos
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Valstybinis kodas Akredituota iki Studijų programos 
pavadinimas Specializacija

621W31001 2017-12-31 atlikimo menas 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 (leita)

džiazas (fortepijonas)

džiazas (gitara)

džiazas (klarnetas)

džiazas (kontrabosas)

džiazas (mušamieji instrumentai)

džiazas (saksofonas)

džiazas (trimitas)

džiazas (trombonas)

eufoniumas

fagotas

leita
fortepijonas

gitara

kamerinis ansamblis

kamerinis dainavimas

kanklės
klarnetas

klavesinas

koncertmeisteris

kontrabosas

mušamieji instrumentai
obojus

saksofonas

smuikas

trimitas

trombonas

tūba
valtorna

vargonai

violončelė

621W32001 2017-12-31 kompozicija
akademinė

skaitmeninės technologijos

621W30001 2018-06-30 muzikinis folkloras  

621W30002 2021-06-30 Muzikos teorija ir kriika 

621W37001 2017-06-30 Garso režisūra  

621W40001 2018-08-31 vaidyba  

621W41002 2018-06-30 Teatro režisūra  

621W41004 2018-06-30 teatro studijos  

621W43001 2018-06-30 vaizdo operatorius  

621W43002 2017-06-30 Vaizdo režisūra 

621W90001 2015-06-30 meno vadyba 

kinas

teatras

muzika

621u90003 2018-06-30 teatrologija ir kinotyra

628B90002 2018-07-01 muzikos terapija

621X14002 2017-12-31 muzikos pedagogika

Valstybinis kodas Akredituota Studijų programos pavadinimas Specializacija

631X14001 2018-06-30 muzikos pedagogika

3 lentelė. Studijų ir mokymo programų registre įregistruotos LMTA magistrantūros studijų programos

4 lentelė. Studijų ir mokymo programų registre įregistruotos LMTA laipsnio nesuteikiančios studijų programos

Eil. 
nr.

Studijų programa Specializacija pakopa Priėmimo metai Senato posėdžio 
data, protokolo Nr.

1 atlikimo menas vargonai pirmoji 2014 m. priėmimo 
redakcija

2015-06-17, nr  5-se

2 kompozicija skaitmeninė produkcija pirmoji 2015 m. priėmimas 2015-06-17, nr  5-se

3 meno pedagogika nėra pirmoji, gretuinės 
krypies studijos

2015 m. priėmimas 2015-06-17, nr  5-se

4 Scenos ir kino menų 
istorija ir kriika

kinas, teatras pirmoji 2013 m. priėmimo 
redakcija

2015-06-17, nr  5-se

5 Šokis klasikinis šokis, šiuolaikinis 
šokis

pirmoji 2015 m. priėmimas 2015-06-17, nr  5-se

6 Teatro režisūra nėra pirmoji 2014 m. priėmimo 
redakcija

2015-06-17, nr  5-se

7 Teatro režisūra nėra pirmoji 2015 m. priėmimas 2015-06-17, nr  5-se

8 vaidyba vaidyba i pirmoji 2015 m. priėmimas 2015-06-17, nr  5-se

9 kompozicija akademinė kūryba, 
skaitmeninės technologijos

antroji 2015 m. priėmimas 2015-06-17, nr  5-se

10 muzikos teorija ir 

kriika
nėra antroji 2015 m. priėmimas 2015-06-17, nr  5-se

11 vaidyba choreograija antroji 2015 m. priėmimas 2015-09-23, nr  6-se

5 lentelė. 2015 m. atnaujini studijų planai
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Eil. 
nr.

Studijų programa Specializacija pakopa
Priėmimo 
metai

Senato posėdžio 
data, protokolo Nr.

1 kompozicija
akademinė kūryba, 
skaitmeninė produkcija pirmoji 2015 2015-06-17, nr  5-se

2 meno pedagogika
pirmoji, gretuinės 
krypies studijos 2015 2015-06-17, nr  5-se

3 Muzikos teorija ir kriika nėra antroji 2015 2015-06-17, nr  5-se

6 lentelė. 2015 m. atnaujini studijų programų proilio aprašai

7 lentelė. 2015 m. sukuri nauji studijų dalykų aprašai

Eil. 
nr.

Dalyko pavadinimas Dalyko 
kodas

Studijų 
pakopa

Patvirinimo katedroje / Studijų programų komitete / 
Studijų programos rengimo darbo grupėje data ir  
protokolo Nr. 

1 Muzikos analizės teorija m114615 ii

2015-03-30, Muzikos teorijos katedra / 2015-03-30, Muzikos 
teorijos ir kriikos studijų programų komiteto posėdžio 
protokolas nr  1 

2 
Muzikos šaliniai ir jų tyrimų 
metodologija

m114415 ii

2015-03-30, Muzikos istorijos katedros posėdžio protokolas 
Nr. 4 / 2015-03-30, Muzikos teorijos ir kriikos studijų 
programų komiteto posėdžio protokolas Nr. 1

3 
Istoriograija ir kriinė 
muzikologija

m114515 ii

2015-03-30, Muzikos istorijos katedros posėdžio protokolas 
Nr. 4 / 2015-03-30, Muzikos teorijos ir kriikos studijų 
programų komiteto posėdžio protokolas Nr. 1

4 meno psichologija B103215 i 2015-05-15, Kino ir TV katedros posėdžio protokolas Nr. 1

5 
Lietuvių etninės muzikos 
prakika (Erasmus studentams)

B138515 i
2015-03-18, Etnomuzikologijos katedros posėdžio  
protokolas nr  2

6 
muzikos terapijos teorija ir 

profesinė veikla m121415 ii
2015-01-30, Junginės studijų programos rengimo darbo 
grupės posėdžio protokolas  

7 

Klinikinė muzikos 
improvizacija, kompozicija ir 

aranžuotė
m121515 ii

2015-01-30, Junginės studijų programos rengimo darbo 
grupės posėdžio protokolas  

8 
muzikos terapijos 

technologijos ir prakikumas m121915 ii
2015-01-30, Junginės studijų programos rengimo darbo 
grupės posėdžio protokolas  

9 
muzikos terapijos 

asistuojamoji prakika m122015 ii
2015-01-30, Junginės studijų programos rengimo darbo 
grupės posėdžio protokolas  

10 
muzikos terapijos proceso 

verinimas ir prakikumas m122115 ii
2015-01-30, Junginės studijų programos rengimo darbo 
grupės posėdžio protokolas  

11 ankstyvoji muzikos terapija m122215 ii
2015-01-30, Junginės studijų programos rengimo darbo 
grupės posėdžio protokolas  

12 
Muzikos terapijos iriamoji 
prakika m122615 ii

2015-01-30, Junginės studijų programos rengimo darbo 
grupės posėdžio protokolas  

13 
magistro darbas  

(muzikos terapija)
m122415 ii

2015-01-30, Junginės studijų programos rengimo darbo 
grupės posėdžio protokolas  

14 Akrobaika B114315 i

2015-06-01, Vaidybos ir režisūros katedros posėdžio 
protokolas Nr. KP-15.06.01-1 / 2015-06-01, Vaidybos ir 
režisūros studijų programų komiteto posėdžio protokolas 
nr  15 06 01-1

15 
Anikos–Renesanso teatras ir 
dramaturgija režisieriams B113415 i

2015-06-01, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas Nr. KP-15.06.01-1 / 2015-06-01, Vaidybos ir 
režisūros studijų programų komiteto posėdžio protokolas 
nr  15 06 01-1

16 
Baigiamasis darbas  

(Muzikos teorija ir kriika) m114715 ii

2015-03-30, Muzikos teorijos katedros posėdžio protokolas / 
2015-03-30, Muzikos teorijos ir kriikos studijų programų 
komiteto posėdžio protokolas Nr. 1 

17 
Baroko–XIX a. teatras ir 
dramaturgija režisieriams B113715 i

2015-06-01, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas Nr. KP-15.06.01-1 / 2015-06-01, Vaidybos ir 
režisūros studijų programų komiteto posėdžio protokolas 
nr  15 06 01-1

18 
Literatūros ir dramos kūrinių 
analizė B113515 i

2015-06-01, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas Nr. KP-15.06.01-1 / 2015-06-01, Vaidybos ir 
režisūros studijų programų komiteto posėdžio protokolas 
nr  15 06 01-1

19 Režisūra B106815 i

2015-06-01, Vaidybos ir režisūros katedros posėdžio 
protokolas Nr. KP-15.06.01-1 / 2015-06-01, Vaidybos ir 
režisūros studijų programų komiteto posėdžio protokolas 
nr  15 06 01-1

20 Sceninė kalba režisieriams B113114 i

2015-06-01, Vaidybos ir režisūros katedros posėdžio 
protokolas Nr. KP-15.06.01-1 / 2015-06-01, Vaidybos ir 
režisūros studijų programų komiteto posėdžio protokolas 
nr  15 06 01-1

21 Scenograijos pagrindai B113615 i

2015-06-01, Vaidybos ir režisūros katedros posėdžio 
protokolas Nr. KP-15.06.01-1 / 2015-06-01, Vaidybos ir 
režisūros studijų programų komiteto posėdžio protokolas 
nr  15 06 01-1

22 spektaklio muzika B113915 i

2015-04-20, Kompozicijos katedros posėdžio protokolas 
Nr. 1 / 2015-06-01, Vaidybos ir režisūros studijų programų 
komiteto posėdžio protokolas Nr. 15.06.01-1

23 Spektaklio scenograija B113815 i

2015-06-01, Vaidybos ir režisūros katedros posėdžio 
protokolas Nr. KP-15.06.01-1 / 2015-06-01, Vaidybos ir 
režisūros studijų programų komiteto posėdžio protokolas 
nr  15 06 01-1

24 Šviesos dizainas B114015 i

2015-06-01, Vaidybos ir režisūros katedros posėdžio 
protokolas Nr. KP-15.06.01-1 / 2015-06-01, Vaidybos ir 
režisūros studijų programų komiteto posėdžio protokolas 
nr  15 06 01-1

25 Urbanisinis šokis B113015 i

2015-06-01, Šokio ir judesio katedros posėdžio protokolas 
Nr. KP-15.06.01-1 / 2015-06-01, Vaidybos ir režisūros studijų 
programų komiteto posėdžio protokolas Nr. 15.06.01-1

26 Vaidyba režisieriams B106715 i

2015-06-01, Vaidybos ir režisūros katedros posėdžio 
protokolas Nr. KP-15.06.01-1 / 2015-06-01, Vaidybos ir 
režisūros studijų programų komiteto posėdžio protokolas 
nr  15 06 01-1

27 
Šiuolaikinės menotyros ir 
teatrologijos teorijos

m086615 ii

2015-02-05, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas Nr. 1 / 2015-02-09, Teatrologijos ir kinotyros 
rengimo darbo grupės posėdžio protokolas Nr. 1

28 
Istorinių teatro ir kino tyrimų 
metodologija

m086715 ii

2015-02-05, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas Nr. 1 / 2015-02-09, Teatrologijos ir kinotyros 
rengimo darbo grupės posėdžio protokolas Nr. 1

29 vizualumo teorijos m086815 ii

2015-02-05, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas Nr. 1 / 2015-02-09, Teatrologijos ir kinotyros 
rengimo darbo grupės posėdžio protokolas Nr. 1

30 Performanso teorija ir prakika m086915 ii

2015-02-05, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas Nr. 1 / 2015-02-09, Teatrologijos ir kinotyros 
rengimo darbo grupės posėdžio protokolas Nr. 1

31 Naujasis rašymas ir postdrama m087015 ii

2015-02-05, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas Nr. 1 / 2015-02-09, Teatrologijos ir kinotyros 
rengimo darbo grupės posėdžio protokolas Nr. 1

32 

XX a. pabaigos kinas: moder-
nizmas, postmodernizmas, 

neomodernizmas

m087115 ii

2015-02-05, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas Nr. 1 / 2015-02-09, Teatrologijos ir kinotyros 
rengimo darbo grupės posėdžio protokolas Nr. 1

33 
Šiuolaikinės vaidybos teorijos 
ir prakikos m087215 ii

2015-02-05, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas Nr. 1 / 2015-02-09, Teatrologijos ir kinotyros 
rengimo darbo grupės posėdžio protokolas Nr. 1
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34 
intermedialumo teorijos ir 

tyrimai
m087315 ii

2015-02-05, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas Nr. 1 / 2015-02-09, Teatrologijos ir kinotyros 
rengimo darbo grupės posėdžio protokolas Nr. 1

35 Ekranizacijų analizė m087415 ii

2015-02-05, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas Nr. 1 / 2015-02-09, Teatrologijos ir kinotyros 
rengimo darbo grupės posėdžio protokolas Nr. 1

36 magistro darbas m087515 ii

2015-02-05, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas Nr. 1 / 2015-02-09, Teatrologijos ir kinotyros 
rengimo darbo grupės posėdžio protokolas Nr. 1

37 Mokslo iriamoji prakika m087615 ii

2015-02-05, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas Nr. 1 / 2015-02-09, Teatrologijos ir kinotyros 
rengimo darbo grupės posėdžio protokolas Nr. 1

38 Baigiamasis rašto darbas m086515 ii

2015-02-09, Muzikos istorijos katedros posėdžio protokolas 
Nr. 1 / 2015-05-15, Kompozicijos studijų programos komiteto 
posėžio protokolas Nr. 1

39 anatomija ir kineziologija B115715 i

2015-05-25, Šokio ir judesio katedros posėdžio protokolas 
Nr. KP-15.05.25-1 / 2015-05-26, Meno pedagogikos studijų 
programų komiteto posėdžio protokolas 

40 Bendroji didakika B116115 i

2015-05-25, Šokio ir judesio katedros posėdžio protokolas 
Nr. KP-15.05.25-1 / 2015-05-26, Meno pedagogikos studijų 
programų komiteto posėdžio protokolas 

41 
Dalyko atlikimo didakika 
(klasikinis šokis) B131915 i

2015-05-25, Šokio ir judesio katedros posėdžio protokolas 
Nr. KP-15.05.25-1 / 2015-05-26, Meno pedagogikos studijų 
programų komiteto posėdžio protokolas 

42 
Dalyko atlikimo didakika 
(šiuolaikinis šokis) B132015 i

2015-05-25, Šokio ir judesio katedros posėdžio protokolas 
Nr. KP-15.05.25-1 / 2015-05-26, Meno pedagogikos studijų 
programų komiteto posėdžio protokolas 

43 
Dalyko kūrybos didakika 
(klasikinis šokis) B132115 i

2015-05-25, Šokio ir judesio katedros posėdžio protokolas 
Nr. KP-15.05.25-1 / 2015-05-26, Meno pedagogikos studijų 
programų komiteto posėdžio protokolas 

44 
Dalyko kūrybos didakika 
(šiuolaikinis šokis) B132215 i

2015-05-25, Šokio ir judesio katedros posėdžio protokolas 
Nr. KP-15.05.25-1 / 2015-05-26, Meno pedagogikos studijų 
programų komiteto posėdžio protokolas 

45  
Dalyko repertuaro didakika 
(klasikinis šokis) B132315 i

2015-05-25, Šokio ir judesio katedros posėdžio protokolas 
Nr. KP-15.05.25-1 / 2015-05-26, Meno pedagogikos studijų 
programų komiteto posėdžio protokolas 

46 
Dalyko repertuaro didakika 
(šiuolaikinis šokis) B132415 i

2015-05-25, Šokio ir judesio katedros posėdžio protokolas 
Nr. KP-15.05.25-1 / 2015-05-26, Meno pedagogikos studijų 
programų komiteto posėdžio protokolas 

47 
Naujosios medijos šokio 
ugdyme

B132515 i

2015-05-25, Šokio ir judesio katedros posėdžio protokolas 
Nr. KP-15.05.25-1 / 2015-05-26, Meno pedagogikos studijų 
programų komiteto posėdžio protokolas 

48 
Pedagoginė prakika  
(meno pedagogika)

B132615 i

2015-05-25, Šokio ir judesio katedros posėdžio protokolas 
Nr. KP-15.05.25-1 / 2015-05-26, Meno pedagogikos studijų 
programų komiteto posėdžio protokolas 

49 Šokio užrašymo metodika B132715 i

2015-05-25, Šokio ir judesio katedros posėdžio protokolas 
Nr. KP-15.05.25-1 / 2015-05-26, Meno pedagogikos studijų 
programų komiteto posėdžio protokolas 

8 lentelė. 2015 m. patobulini (atnaujini) studijų dalykų aprašai

Eil. 
nr. 

Dalyko pavadinimas Dalyko 
kodas

Studijų 
pakopa

Patvirinimo katedroje / Studijų programų komitete / 
Studijų programos rengimo darbo grupėje data ir  
protokolo Nr. 

1 
Vadovavimo vaikų chorui prakika: 
bendrasis lavinimas

B064815 i
2015-03-31, Pedagogikos katedros posėdžio protokolas 
nr  3

2 XX a  muzikos istorija B068315 i

2015-06-01, Muzikos istorijos katedros posėdžio 
protokolas Nr. 6 / 2015-06-01, Vaidybos ir režisūros 
studijų programų komiteto posėdžio protokolas 
nr  15 06 01-1

3 
Baigiamasis meno projektas 

(vaidyba)
B004314 i

2015-06-01, Vaidybos ir režisūros katedros posėdžio 
protokolas Nr. KP-15.06.01-1 / 2015-06-01, Vaidybos ir 
režisūros studijų programų komiteto posėdžio protokolas 
nr  15 06 01-1

4 meno istorija B082215 i

2015-06-01, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas Nr. KP-15.06.01-1 / 2015-06-01, Vaidybos ir 
režisūros studijų programų komiteto posėdžio protokolas 
nr  15 06 01-1

5 Profesijos prakika (Vaidyba) B112715 i

2015-06-01, Vaidybos ir režisūros katedros posėdžio 
protokolas Nr. KP-15.06.01-1 / 2015-06-01, Vaidybos ir 
režisūros studijų programų komiteto posėdžio protokolas 
nr  15 06 01-1

6 Sceninė kalba B112814 i

2015-06-01, Vaidybos ir režisūros katedros posėdžio 
protokolas Nr. KP-15.06.01-1 / 2015-06-01, Vaidybos ir 
režisūros studijų programų komiteto posėdžio protokolas 
nr  15 06 01-1

7 sceninis judesys B111014 i

2015-06-01, Šokio ir judesio katedros posėdžio 
protokolas Nr. KP-15.06.01-1 / 2015-06-01, Vaidybos ir 
režisūros studijų programų komiteto posėdžio protokolas 
nr  15 06 01-1 

8 Šiuolaikinis šokis aktoriams B112214 i

2015-06-01, Šokio ir judesio katedros posėdžio 
protokolas Nr. KP-15.06.01-1 / 2015-06-01, Vaidybos ir 
režisūros studijų programų komiteto posėdžio protokolas 
nr  15 06 01-1 

9 Šokis B111114 i

2015-06-01, Šokio ir judesio katedros posėdžio 
protokolas Nr. KP-15.06.01-1 / 2015-06-01, Vaidybos ir 
režisūros studijų programų komiteto posėdžio protokolas 
nr  15 06 01-1 

10 solinis dainavimas B111214 i

2015-06-01, Vaidybos ir režisūros katedros posėdžio 
protokolas Nr. KP-15.06.01-1 / 2015-06-01, Vaidybos ir 
režisūros studijų programų komiteto posėdžio protokolas 
nr  15 06 01-1

11 vaidyba B110714 i

2015-06-01, Vaidybos ir režisūros katedros posėdžio 
protokolas Nr. KP-15.06.01-1 / 2015-06-01, Vaidybos ir 
režisūros studijų programų komiteto posėdžio protokolas 
nr  15 06 01-1

12 
Vaikų ir jaunimo balsų lavinimo 
metodika

B096915 i
2015-05-13, Choro dirigavimo katedros posėdžio 
protokolas nr  6

13 tiriamojo darbo pagrindai m062915 ii
2015-01-27, Meno vadybos skyriaus posėdžio protokolas 
nr  15-01-1

14 
Muzikos šaliniai ir jų tyrimo 
metodologija

m114415 ii
2015-11-25, Muzikos istorijos katedros posėdžio 
protokolas nr  9

15 Ekraninė vaidyba m015615 ii
2015-11-04, Kino ir televizijos katedros posėdžio 
protokolas nr  2015-2

16 Vaidmens įgarsinimas m066415 ii
2015-11-04, Kino ir televizijos katedros posėdžio 
protokolas nr  2015-2

17 Įvadas į kino ir teatro studijas B077115 ii
2015-07-02, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas nr  kP-15 07 01-1

18 Anikos–viduramžių teatras B002015 i
2015-07-02, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas nr  kP-15 07 01-1

19 Klasikinės dramos formos 1, 2 B077215 i
2015-07-02, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas nr  kP-15 07 01-1
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20 nebylusis kinas B077315 i
2015-07-02, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas nr  kP-15 07 01-1

21 Teatro ir kino kriikos istorija B007415 i
2015-07-02, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas nr  kP-15 07 01-1

22 renesanso teatras B050915 i
2015-07-02, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas nr  kP-15 07 01-1

23 klasikinis Holivudas B007515 i
2015-07-02, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas nr  kP-15 07 01-1

24 Lietuvos kultūros istorija B098715 i
2015-07-02, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas nr  kP-15 07 01-1

25 Baroko–XIX a. teatras B077615  
2015-07-02, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas nr  kP-15 07 01-1

26 Nacionalinės dramos raida B077715 i
2015-07-02, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas nr  kP-15 07 01-1

27 nacionalinio teatro raida 1, 2 B077815 i
2015-07-02, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas nr  kP-15 07 01-1

28 nacionalinio kino raida 1, 2 B077915 i
2015-07-02, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas nr  kP-15 07 01-1

29 Europos kino judėjimai ir srovės B078015 i
2015-07-02, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas nr  kP-15 07 01-1

30 Nenaratyvinės kino formos B078115 i
2015-07-02, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas nr  kP-15 07 01-1

31 XX a. teatras ir režisūros raida 1, 2 B078215 i
2015-07-02, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas nr  kP-15 07 01-1

32 modernioji drama B078315 i
2015-07-02, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas nr  kP-15 07 01-1

33 Spektaklio analizė B078415 i
2015-07-02, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas nr  kP-15 07 01-1

34 Filmo analizė B078515 i
2015-07-02, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas nr  kP-15 07 01-1

35 
Šiuolaikinis Lietuvos teatras ir 
drama

B078615 i
2015-07-02, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas nr  kP-15 07 01-1

36 
Lietuvos kino kultūros laukas: 
struktūra ir speciika B078715 i

2015-07-02, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas nr  kP-15 07 01-1

37 Fotograijos meno istorija B078915 i
2015-07-02, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas nr  kP-15 07 01-1

38 Teatro dailė ir scenograija B079015 i
2015-07-02, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas nr  kP-15 07 01-1

39 Šiuolaikinio kino kryptys B059015 i
2015-07-02, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas nr  kP-15 07 01-1

40 
Šiuolaikinės ilosoijos ir esteikos 
kryptys

B074915 i
2015-07-02, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas nr  kP-15 07 01-1

41 Kino kriika 1, 2 B082415 i
2015-07-02, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas nr  kP-15 07 01-1

42 kino teorijos B079115 i
2015-07-02, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas nr  kP-15 07 01-1

43 Nacionalinės kinematograijos B082515 i
2015-07-02, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas nr  kP-15 07 01-1

44 Teatro kriika 1, 2 B079215 i
2015-07-02, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas nr  kP-15 07 01-1

45 Postmodernaus meno teorijos B079315 i
2015-07-02, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas nr  kP-15 07 01-1

46 Šiuolaikinio teatro alternatyvos B079415 i
2015-07-02, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas nr  kP-15 07 01-1

47 dramos teorija B079515 i
2015-07-02, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas nr  kP-15 07 01-1

48 Medijų meno kryptys B037015 i
2015-07-02, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas nr  kP-15 07 01-1

49 kursinis darbas B079615 i
2015-07-02, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas nr  kP-15 07 01-1

50 Bakalauro darbas B079715 i
2015-07-02, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas nr  kP-15 07 01-1

51 Šokio teatras B077015 i
2015-07-02, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas nr  kP-15 07 01-1

52 Prakika žiniasklaidoje B079815 i
2015-07-02, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas nr  kP-15 07 01-1

53 Prakika insitucijose B079915 i
2015-07-02, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas nr  kP-15 07 01-1

54 Stebimoji teatro ir kino prakika B079415 i
2015-07-02, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas nr  kP-15 07 01-1

55 kino muzika B029115 i
2015-07-02, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas nr  kP-15 07 01-1

56 
Šiuolaikinė lietuvių dramaturgija 
(Contemporary Lithuanian Drama)

m127815 ii
2015-07-02, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas nr  kP-15 07 01-1

57 vaidyba m119615 ii
2015-11-04, Vaidybos ir režisūros katedros posėdžio 
protokolas nr  kP-15 11 04-1

58 Sceninė prakika m052615 ii
2015-11-04, Vaidybos ir režisūros katedros posėdžio 
protokolas nr  kP-15 11 04-1

59 magistro meno projektas m035815 ii
2015-11-04, Vaidybos ir režisūros katedros posėdžio 
protokolas nr  kP-15 11 04-1

60 tiriamojo darbo pagrindai m137615 ii
2015-11-03, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas nr  kP-15 11 03-1

61 tiriamasis darbas m063715 ii
2015-11-03, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas nr  kP-15 11 03-1

62 Šiuolaikinio teatro kūrėjai m059515 ii
2015-11-03, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas nr  kP-15 11 03-1

63 Postmodernisinis teatras m048915 ii
2015-11-03, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas nr  kP-15 11 03-1

64 Kino istorijos apžvalga m119515 ii
2015-11-03, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas nr  kP-15 11 03-1

65 
Dramos teksto analizė ir 
intepretacija

m014515 ii
2015-11-03, Meno istorijos ir teorijos katedros posėdžio 
protokolas nr  kP-15 11 03-1

66 
Baigiamasis darbas  

(meno pedagogika)
B084515 i

2015-05-15, Pedagogikos katedros posėdžio protokolas 
nr  4

67 
Baigiamojo darbo rengimo 

metodika
B115615 i

2015-05-15, Pedagogikos katedros posėdžio protokolas 
nr  4
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Studijų programa Priimta į vnf vietas

atlikimo menas 2

Teatro režisūra 1

Iš viso 3

11 lentelė. 2015 m. priėmimo į pirmosios pakopos studijų II–IV kursą rezultatai

Eil. 
nr.

Vizito data Ekspertų komisija Verintos studijų programos Akreditavimo 
terminas

1 

2015 m  

gegužės  
5, 6 d 

Dr. Terence Cliford-Amos (grupės vadovas)
Prof  dr  margus Partlas

Dr. Hannu Apajalahi
Prof  dr  anda Beitane

doc  dr  emilija sakadolskis

Augusinas Rotomskis (studentų atstovas)

Muzikos teorija ir kriika (valstybinis kodas 
612W30002), pirmoji pakopa 2021-06-30

2 
Muzikos teorija ir kriika (valstybinis kodas 
612W30002), antroji pakopa 2021-06-30

3 
muzikinis folkloras (valstybinis kodas 

612W30001), pirmoji pakopa 2021-06-30

4 
muzikinis folkloras (valstybinis kodas 

621W30001), antroji pakopa 2018-06-30

5 
2015 m  

balandžio 
15 d 

Prof. dr. Jonathan Pitches (grupės vadovas)
dr  daniela jobertova

Prof. dr. João Ḿrio Grilo
Assoc. prof. dr. Vida Kazragytė
Renata Klimiato (studentų atstovė)

Teatro režisūra (valstybinis kodas 
621W41002), antroji pakopa 2018-06-30

6 
Vaidyba (valstybinis kodas 621W40001), 
antroji pakopa

2018-08-31*

7 

2015 m  

gegužės  
13, 14 d 

Prof. dr. Jan Lindvik (grupės vadovas)
Dr. Mika Ritalahi
dr  Hana krejci

Assoc. prof. dr. Rūta Mažeikienė
Gyis Valatka (studentų atstovas)

kino dramaturgija (valstybinis kodas 

612W43002), pirmoji pakopa 2018-06-30

8 
vaizdo operatorius (valstybinis kodas 

612W43004), pirmoji pakopa 2018-06-30

9 
vaizdo operatorius (valstybinis kodas 

621W43001), antroji pakopa 2018-06-30

* Vaidybos antrosios pakopos studijų programa buvo įverinta neigiamai. Lietuvos Respublikos švieimo ir mokslo ministerijos komisijai 
teigiamai įverinus LMTA Senato patvirintus Apibendrintus siūlymus dėl studentų tolesnių studijų galimybių Vaidybos (valstybinis 
kodas 621W40001) antrosios studijų pakopos (magistrantūros) programoje, ši programa akredituota iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.

9 lentelė. LMTA vykdomų studijų programų išorinis verinimas 2015 m.

Studijų programa
priimta

Prašymų 
skaičius

Įstojusiųjų konkursiniai balai

vf fv vnf Pirmojo Paskuiniojo 
į vf vietą

Paskuiniojo 
į vnf vietą

atlikimo menas 52 23 17 188 9,76 7,64 5,66

Bendroji muzikos didakika 7 - 0 16 11,06 8,84 -

kompozicija 3 1 2 20 8,06 7,69 6,37

Muzikos teorija ir kriika 3 0 0 5 8,82 7,48 -

muzikologija 0 - 0 35 - - -

vaidyba 16 2 4 110 8,97 7,87 3,61

Teatro režisūra 4 2 3 37 9,48 8,18 7,24

kino dramaturgija 8 - 2 23 9,61 8,41 6,19

Scenos ir kino menų teorija ir kriika 4 - 1 10 9,45 8,27 9,31

Šokis 5 10 2 52 9,59 8,41 6,51

meno vadyba 10 - 2 51 9 7,74 5,9

Iš viso
112 38 33

547
183

10 lentelė. 2015 m. bendrojo priėmimo į pirmosios pakopos (bakalauro) studijas rezultatai

13 lentelė. Studentai, turintys užsienio šalių pilietybę ir studijuojantys nuolainėse studijose

Studijų pakopa
Studentų skaičius

2011-10-01 2012-10-01 2013-10-01 2014-10-01 2015-10-01

i pakopa (bakalauro) 11 8 11 7 8

ii pakopa (magistro) 4 2 4 9 11

Iš viso 15 10 15 16 19

14 lentelė. Studentų skaičius 2015 m. spalio 1 d. duomenimis

Fakulteto pavadinimas

Studentų skaičius

i pakopa ii pakopa
laipsnio 

nesuteikiančios 
studijos

Iš viso

muzikos 392 139 9 540

teatro ir kino 271 51 0 322

Iš viso 663 190 9 862

15 lentelė. studentai ir klausytojai 2015 m  spalio 1 d  duomenimis

Studijų pakopa
Studijuojančiųjų skaičius

2011-10-01 2012-10-01 2013-10-01 2014-10-01 2015-10-01

i pakopa (bakalauro) 646 670 642 655 663

ii pakopa (magistro) 236 267 231 201 190

Laipsnio nesuteikiančios studijos 41 13 8 10 9

klausytojai 22 33 33 31 10

Iš viso 945 983 914 897 872

12 lentelė. 2015 m. priėmimo į antrosios pakopos (magistrantūros) studijas rezultatai 

Studijų programa
Priimta studentų Įstojusiųjų konkursiniai balai

Priimta į vf 
vietas

Priimta į vnf 
vietas

Prašymų 
skaičius Pirmojo Paskuiniojo

atlikimo menas 53 2 67 10 6,78

kompozicija 7 0 10 8,89 8,58

Muzikos teorija ir kriika 1 0 1 9,98 9,98

muzikinis folkloras 3 0 3 9,34 8,52

vaidyba

vaidyba i 10 1 13 9,72 6,8

vaidyba ii 

(choreograija) 4 3 18 9,93 7,69

Iš viso
78 6 112

84
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17 lentelė. 2015 m. LMTA laipsnio nesuteikiančių studijų absolventai
Studijų programos pavadinimas Studentų, 2015 m. įgijusių pedagogo profesinę kvaliikaciją, skaičius
muzikos pedagogika 10

Iš viso 10

16 lentelė. 2015 m. priėmimo į laipsnio nesuteikiančias studijas rezultatai 

Studijų programa priimta
Prašymų 
skaičius

Įstojusiųjų
konkursiniai balai

Pirmojo Paskuiniojo
muzikos pedagogika (vf) 9 12 9 72 7,78

18 lentelė. Studentų kaita nuo 2014 m. spalio 1 d. iki 2015 m. spalio 1 d.

Atvykimo priežasis i pakopa ii pakopa
laipsnio 

nesuteikiančios 
studijos

Pakeitė studijų programą LMTA viduje 1 0 0

Atvyko iš kitų aukštųjų mokyklų 1 4 0

Atvyko laikyi baigiamuosius egzaminus 1 5 0

Priimta studijų metų eigoje 0 0 0

Iš viso 3 9 0

Išvykimo priežasis i pakopa ii pakopa
laipsnio 

nesuteikiančios 
studijos

Nepažangumas (tame tarpe diplomantai,  
neišlaikę /nelaikę baigiamųjų egzaminų  
be pateisinamųjų priežasčių ir dėl ligos)

10 9 0

Studijos nutrauktos pačiam prašant 37 15 0

Pakeitė studijų programą LMTA viduje 1 0 0

Išvyko į kitas aukštąsias mokyklas 1 0 0

Neužsiregistravo studijoms po akademinių atostogų 2 0 0

Finansinių įsipareigojimų nevykdymas 1 0 0

Iš viso 52 24 0

19 lentelė. LMTA studentų judumas

Fa
ku

lte
ta

s

Katedra

Išvykusių 
studentų 
skaičius 
studijoms 
ir prakikai

Atvykusių 
studentų 
skaičius 
studijoms

LMTA studentų 
dalyvavimas 
trumpalai-
kiame judume

LMTA dėstytojų 
dalyvavimas 
projektuose su 
studentais

Šalis Judumo  
ikslas/renginys

M
uz

ik
os

 fa
ku

lte
ta

s

akordeono 1 0 0

Choro dirigavimo 5 1 0

dainavimo 2 4

1 Vokieija Oper Oder Spre kursai

3 N. Ralytė suomija Dainininkų perklausa
1 italija Senosios muzikos fesivalis

1 Švedija
tarpdisciplininiai 

Nordopera intensyvūs 
kursai COSA

Džiazo 2 2 2 danija
Intensyvūs kursai 
Girls in Jazz

etnomuzikologijos 4
G. Kirdienė, 
D. Urbanavi čienė danija

Nordtrad konferencija ir 

fesivalis

Fortepijono 2

1 Portugalija Harmos fesivalis

1 italija

Societa Umanitaria 

konkuro laureato 

koncertai

1 Šveicarija Fortepijono kursai 

Laudinella

kamerinio 

ansamblio
2 2 norvegija ECMA sesija

4 austrija ISA vasaros kursai

3 Latvija
Studentų kamerinės 
muzikos fesivalis

kompozicijos 2 1

2 m  krukauskas Latvija
Nordplus ECA inklo 
intensyvūs kursai

3
m  krukauskas, 

V. Grabštaitė Švedija
tarpdisciplininiai 

Nordopera intensyvūs 
kursai COSA

koncertmeisterio 1 0

muzikos teorijos 1 0

Pučiamųjų ir 
mušamųjų 
instrumentų

12 4

2 Latvija
Pučiamųjų instrumentų 
simpoziumas rygoje

2 Portugalija Harmos fesivalis

3 Latvija

Balisch-Deutsches 
Hochschulkontor renginys: 
obojaus meistriškumo 
kursai ir koncertas

Pedagogikos 2 0

Styginių 
instrumentų 1 2 2 suomija

simfoninio orkestro 

prakika

2 Švedija simfoninio orkestro sesija 

Geteborge

1 Latvija
Nordplus ECA inklo 
intensyvūs kursai

Vargonų ir 
klavesino

2 8

J. Barkauskaitė, 
k  Barisas, 

G. Kviklys, 
R. Marcinkutė

Vokieija
dalyvavimas projekte 

„Vargonų muzika: 
tradicijos ir inovacijos“
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Te
at

ro
 ir

 k
in

o 
fa

ku
lte

ta
s

kino ir televizijos 3 2

1 Prancūzija CAMIFLEX

4 slovakija

LMTA studentų ilmų 
rodymas, dalyvavimas 

užsienio šalių dėstytojų 
vedamuose seminaruose 

9 Latvija

Short Riga 

trumpametražių ilmų 
fesivalis Rygoje

1 Latvija
Nordplus ECA inklo 
intensyvūs kursai

meno vadybos 4 2 suomija
Nordplus, Act-in-Arts 

seminarai

vaidybos ir 

Režisūros 1 8

7
V. Grabšaitė, 
B. Bublytė

danija, 

suomija 

Esija

NORTEAS projektas NCS,  

NORDPLUS kūrybiniai 
seminarai

6

islandija, 

Švedija, 
Esija, 
norvegija

Norteas Common Studies 

seminarai, Nordplus 

programa

1 Vokieija Berlyno kino fesivalis

8 Slovėnija

dalyvavimas 

tarptauiniame gatvės 
teatrų fesivalyje, LMTA 
programa „Demokraijos 
gimimas ir žlugimas“

5 Gruzija

Dalyvavimas eiudų 
konkurse su  spektaklio 

„Eglė žalčių karalienė“ 
eskizu

7 E. Bajorinienė Čekija

dalyvavimas teatro 

mokyklų konkursinėje 
programoje fesivalyje 
Setkani Encounter

6 A. Jankevičius Slovėnija

Tarptauinis gatvės teatrų 
fesivalis Ana Desetnica, 

Meno fesivalis LENT,  

Šugla vasaros mokykla

2 F. Feiferė Lenkija

dalyvavimas su spektakliu 

fesivalio programoje-
konkurse

3 Storpiršis italija

Dalyvavimas Tarptauinio 
Spoleto fesivalio Jaunojo 
teatro programoje

6
G. Varnas
E. Bajorinienė italija

dalyvavimas es projekte 

„Vaidyba ir tapatumas – 
performatyvus paveldas“

5
italija, 

Prancūzija
Teatro India ir Sens 

Interdits fesivaliai
Iš viso 37 12 118 

20 lentelė. Muzikos fakulteto dėstytojų tarptauinio judumo staisika

metai

Išvykstantys dėstytojai

Išvykę 
Erasmus 
dėstymui 

(STA)

Išvykę 
Erasmus 

stažuotėms 
(STT)

Išvykę 
dėstymui 
Erasmus ip 

projektuose

Išvykę 
Nordplus 

dėstymui ir 
projektams

Išvykę su LKT/
lmT parama

Išvykę Tempus 
dėstymui ir 
projekinei 

veiklai

Išvykę su 
kita parama 
(ambasados, 

kultūros 
centrai, etc.)

Iš viso 
mF

2015 36 6 2 14 4 0 11 73

2014 34 5 1 17 0 11 4 72

2013 24 4 2 2 0 1 3 36

2012 35 10 6 2 0 6 0 59

metai

Atvykstantys dėstytojai

Atvykę 
Erasmus 
dėstymui 

(STA)

Atvykę 
dalyvaui 

projektuose 
(Erasmus, 

Nordplus IP)

Atvykę 
Nordplus 
dėstymui

Atvykę pagal 
Tempus 

projektus

Atvykę su 
LMT/LKT 
parama

Atvykę su 
kita parama 
(ambasados, 

kultūros 
centrai, kt.)

Atvykę 
ilgesniems 
dėstymo 

vizitams su 
ŠMM ir/ar kita 

parama

Iš viso 
mF

2015 38 30 11 0 0 31 5 115

2014 51 5 13 1 2 27 3 102

2013 42 10 5 5 0 4 3 69

2012 56 14 3 2 0 10 2 87

21 lentelė. Teatro ir kino fakulteto dėstytojų tarptauinio judumo staisika

metai

Išvykstantys dėstytojai

Išvykę 
Erasmus 
dėstymui 

(STA)

Išvykę 
Erasmus 

stažuotėms 
(STT)

Išvykę 
dėstymui 
Erasmus ip 

projektuose

Išvykę 
Nordplus 

dėstymui ir 
projektams

Išvykę su 
LKT/LMT 
parama

Išvykę  
Creaive Europe 

programos 
veikloms

Išvykę su 
kita parama 
(ambasados, 

kultūros 
centrai, etc.)

Iš viso 
TkF

2015 5 6 0 4 3 1 7 26

2014 3 2 2 4 2 0 21 34

2013 3 3 0 4 11 0 0 21

2012 6 5 0 5 0 0 8 24

metai

Atvykstantys dėstytojai

Atvykę 
Erasmus 
dėstymui 

(STA)

Atvykę 
dalyvaui 

projektuose

Atvykę 
Nordplus 
dėstymui

Atvykę 
ilgesniems 
dėstymo 

vizitams su 
ŠMM ir/ar kita 

parama

Atvykę su 
LMT/LKT 
parama

Atvykę pagal 
Creaive Europe 

programos 
veiklas

Atvykę su 
kita parama 
(ambasados, 

kultūros 
centrai, kt.)

Iš viso 
TkF

2015 4 0 10 5 20 0 20 59

2014 5 4 4 4 7 0 32 56

2013 7 4 1 3 0 0 30 45

2012 12 4 0 5 0 0 15 36
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22 lentelė. Tarptauiniai renginiai, vykę LMTA 2015 metais
Eil. 
nr.

Renginys Dalyviai iš užsienio šalių Mėnuo

1 Latvijos kultūros akademijos studentų ir dėstytojų pažininis vizitas LMTA Latvija vasaris

2 LMTA bendro fortepijono katedros organizuotas studentų fesivalis Latvija, Esija kovas

3 Tarptauinis akordeonistų fesivalis VILNIUS2015: meistriškumo kursai suomija, austrija, danija, 

Lenkija, slovakija

kovas

4 Švedijos jaunimo pučiamųjų instrumentų orkestro koncertas LMTA Švedija Balandis

5 Azerbaidžano jaunimo organizacijos projektas „Kultūra be sienų“: studentų 
simfoninio orkestro koncertas su Azerbaidžano solistais LMTA

Azerbaidžanas Balandis

6 Tarptauinis  šokio fesivalis „Shock akademija“ Latvija, Vokieija, Turkija Balandis

7 nordplus Act-in-Arts inklo (meno entreprenerystės) seminaras Šiaurės ir Balijos šalys Gegužis

8 nordplus Nordopera inklo intensyvūs kursai „Mes dainuojame operą“ Šiaurės ir Balijos šalys Birželis
9 Nordplus intensyvūs kursai „Pasirengimas peklausai“ (Audiion Training) Esija, Latvija, Danija, 

Vokieija
Rugsėjis

10 ECMA (Europos kamerinės muzikos akademijos) sesija Vilniuje Austrija, Prancūzija, Vo-

kieija, Šveicarija, Junginė 
Karalystė, Norvegija

spalis

11 Projekto Vaidyba ir tapatumas, Peformatyvus paveldas intensyvi sesija ispanija spalis

12 Tarptauinė konferencija „Muzika ir garso dizainas ilmuose ir naujosiose medijose“ 9 Europos šalių, JAV spalis

13 nordplus Norteas (teatro mokyklų inklo) Common studies seminaro 

organizavimas vilniuje (tkF)

Šiaurės ir Balijos šalys spalis

14 Carl Nielsen 150 – junginis LMTA studentų ir Danijos jaunimo simfoninis 
orkestras: sesija ir koncertai bei meistriškumo kursai LMTA

danija spalis

15 nordplus Sibelijaus inklo intensyvūs kursai „Brass akademija“ ir baigiamasis koncertas Suomija, Esija, Latvija Lapkriis
16 Tarptauinė etnomuzikologų konferencija „Regioniniai muzikinio folkloro tyrimai“ 8 šalys Gruodis

23 lentelė. Tarptauiniai renginiai užsienyje, kuriuose dalyvavo LMTA 2015 metais
Eil. 
nr.

Renginys Šalis Mėnuo

1 Jaya Suprana menų mokyklos Pianistų rečitalių mainų programa, LMTA absolvento Pauliaus 
Rudoko rečitalis Džakartoje

indonezija sausis

2 Harmos kamerinių ansamblių fesivalis Porte, LMTA studentų ansamblis Trio-trip Portugalija kovas

3 SWISST Short Winter Showcase ir SAWA Slovėnija kovas

4 Višegrado kino forumas slovakija kovas

5 Nordplus inklo Act-in-Arts (meno entreprenerystės) seminaras studentams Kallio-Kuninkala suomija kovas

6 Eiudų spektaklis „Eglė žalčių karalienė“ Šota Rustaveli valstybiniame teatro ir kino universitete Gruzija kovas

7 Etnomuzikologijos katedros studentų ir dėstytojų dalyvavimas Nordplus Nordtrad 

konferencijoje esbjerge

danija Balandis

8 Tarptauinis studentų kamerinės muzikos fesivalis Rygoje Latvija Balandis

9 Teatro mokyklų fesivalis SETKANI Brno Čekija Balandis

10 Projektas „Vargonų muzikos tradicijos ir inovacijos“ Drezdene Vokieija Balandis

11 55 Krokuvos ilmo fesivalio Specialioje programoje „Focus on Lithuania“ Lenkija Gegužis
12 A. Zelverovičiaus nacionalinės teatro akademijos organizuotas tarptauinis teatro fesivalis Varšuvoje Lenkija Birželis
13 Teatro fesivalis Spoleto m. italija Liepa

14 vasaros teatro stovykla spoleto m , Lmta vaidybos studentai italija Liepa

15 ES Creaive Europe  projektas „Vaidyba ir tapatumas..“ Sienoje italija Liepa

16 Tarptauiniai operos kursai Oper-Oder-Spre Beskove Vokieija Rugpjūis
17 isa vasaros kursai kameriniams ansambliams austrija Rugpjūis
18 Nordplus ECA inklo intensyvūs kursai Rygoje Latvija Rugpjūis
19 Nordplus Nordopera inklo intensyvūs kursai Geteborge, Connecing Opera and Sound Art, COSA Švedija spalis

20 Pučiamųjų instrumentų simpoziumas Rygoje Latvija spalis

21 nordplus Nortrad inklo Nordplus Common Studies kursai teatro studentams Danija, Esi-

ja, suomija

spalis

21 Balijos šalių-Vokieijos Hochschul Kontor renginys rygoje Latvija Gruodis

24 lentelė. LMTA studentų meninė veikla užsienyje 2015 m. 
Renginio pavadinimas Šalis Dalyviai Rėmėjai / šalinis Mėnuo

Teatro ir kino fakulteto meno veikla užsienyje
Prancūzijos operatorių asociacijos fesivalyje 
CAMEFLEX Paryžiuje atrinktas dalyvaui 
studentės K. Milašiūtės ilmas „Ater rave“

Prancūzija Vaizdo režisūros studentė 
K. Milašiūtė ir Vaizdo 
operatorius v  katkus

Fesivalis CAMEFLEX sausis

Prancūzų kompanija „Adastra ilms“ pasirašė 
sutarį dėl tarptauinės distribucijos plainant 
LMTA studento Giedriaus Tamoševičiaus 
trumpo metro ilmą „Džekis“  

kanai, 

Prancūzija
Studentas Giedrius 
Tamoševičius

Prancūzų kompanija 
„Adastra ilms“

sausis

65 Berlyno kino fesivalis Vokieija Dalyvavo ilmo „Sangailės 
vasara“ pagrindinio 

vaidmens atlikėja Aistė 
Diržiūtė

LKC ir Fesivalis vasaris

LMTA studentų kino programa pristatyta 
Višegrado ilmų forume Braislavoje

slovakija 4 kino ir tv katedros 

studentai 

Višegrado ilmų 
forumas, Lmta

kovas

Gruzijos Šota Rustavelio Teatro ir kino 
universiteto Tarptauinis teatro eiudų fesivalis 
Tbilisyje. Teatro režisūros studentės E. Kižaitės 
spektaklio „Eglė žalčių karalienė“ eskizo 
parodymas

Gruzija Vaidybos ir režisūros 
katedros studentai (5)

Fesivalis, LMTA kovas

Encounter/Setkani studentų teatrų fesivalis 
Brno

IV kurso Teatro  režisūros studentės K. 
Gudmonaitės  spektaklio „Sapnas“ pristatymas

Čekija 7 teatro vaidybos ir 

režisūros studentai ir 
absolventai

Encounter/Setkani 
fesivalis, VšĮ 
„utopia“, Lmta

Balandis

7-ajame Tarptauiniame trumpametražių 
ilmų fesivalyje Nijmegem (Nyderlandai) Go 
Short dalyvavo vaizdo režisūros studenčių K. 
Milašiūtės bei I. Veiverytės ilmai „Ater Rave“ 
„Šuns gyvenimas“

nyderlandai Studenčių ilmai Fesivalis Balandis

LMTA studentų sukuri ilmai buvo įtrauki į 
Lietuvos kino pristatymo trumpametražio ilmo 
programą Short ilm corner Lietuvai dalyvaujant 

Kanų kino fesivalyje 

Prancūzija Vaizdo režisūros studentų 
ir absolventų darbai:  
K. Milašiūtės „Ater Rave“, 
G. Tamoševičiaus „Džekis“ 
bei J. Matulevičiaus 
„tardytojas“

Lietuvos kino 

centras, Fesivalis
Gegužė

25 ilmų fesivalyje Mecklenburg-Vorpommern 
Schwerine atrinktas Vaizdo režisūros studento 
Vytauto Pluko ilmas „Tildė“

Vokieija Studento ilmas Fesivalis Gegužė

17 Tel Aviv Tarptauiniame studentų ilmų 
fesivalyje pristatytas Vaido režisūros studentės 
K. Milašiūės ilmas „Ater rave“ 

izraelis Studentės ilmas Fesivalis Gegužė

A.Zelverovičiaus vardo Nacionalinės dramos 
akademijos Varšuvoje aštuntasis tarptauinis 
Teatro mokyklų fesivalis ITSeLF . Spektaklio 
„Pasmerki namai“ pagal T. Viljamso pjesę 
parodymas

Lenkija Vaidybos ir režisūros 
katedros studentai (4), 

lekt. F. Feiferė

Fesivalis LMTA Birželis

55 Krokuvos ilmų fesivalyje specialaus svečio 
programoje Focus on Lithuania įtrauki net 8 
LMTA 2014 metais sukuri studentų darbai

Lenkija Darbus pristatė 
mokomosios studijos 

atstovė Asta Tumaitė

Lietuvos kino 

centras, Fesivalis
Birželis

SWISST Short Winter Show case  gatvės teatrų 
fesivalis Liublianoje. Spektaklio „Demokraijos 
gimimas ir žlugimas“ rodymas

Slovėnija Vaidybos ir režisūros 
studentai, dėstytojas lekt. 
Agnius Jankevičius 

Fesivalis, 
konferencija

Liepa

Tarptauinis Gatvės teatrų fesivalis Ana 

Desetnica bei Meno fesivalis LENT

Slovėnija Vaidybos ir režisūros 
katedros studentai (10), 

lekt. Agnius Jankevičius

Lietuvos kultūros 
taryba, fesivalis

Liepa

Spoleto Jaunojo teatro fesivalyje Teatro 
režisūros studentės spektaklio Dievas yra DJ 
pristatymas

italija Vaidybos ir režisūros 
katedros studentai (3),  

asist. Ainis Storpiršis

Fesivalis, LMTA Liepa

Vaizdo režisūros studento L. Bareišos ilmas 
„Dembava“ dalyvavo 9-ajame Tarptauiniame 
kino fesivalyje Kratkoil plus

Bosnija ir 

Hercegovina

Fesivalis Liepa
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Lmta vaidybos studentai dalyvavo vasaros 

teatro stovykloje spoleto

italija 4 vaidybos studentai Romos nacionalinė 
mokykla (E:UTSA), 
Lietuvos kultūros 
taryba

Liepa

Vaizdo režisūros studentės Marijos Kavtaradzės 
ilmas „Man dvidešimt keli“ dalyvavo Slovakijos 
ilmų fesivalyje Grape 

slovakija Fesivalis Rugpjūis

Intensyvūs šokio ir muzikos kursai 
nordplus+ECA rygoje

Latvija Kompozicijos ir šokio 
katedros dėstytojai ir 
studentai

nordplus+ECA Rugpjūis

IV kurso režisūros studentės K. Gudmonaitės  
spektaklio „Sapnas“ gastrolės Romoje (Teatro 
Argenina/Teatro India) bei  fesivalyje Liono 
mieste „sens interdits“ 

italija , 

Prancūzija
vaidybos katedros 

studentai ir absolventai

Fesivalis, Teatro 
Argenina, Lietuvos 
kultūros taryba, VšĮ 
teatras „utopia“

spalis

Trumpametražių ilmų fesivalis Short Riga Latvija Vaizdo režisūros studentų 
dalyvavimas diskusijoje 

„Studentų ilmai ir jų 
sklaida“ bei Bachmackij 

ilmo „Vaikai“ eskizo 
pristatymas

Fesivalis + LMTA spalis

Tarptauinis Short Riga trumpametražių ilmų 
kino fesivalis, Studentų programa, Latvija, 
pagrindinis apdovanojimas – geriausias Balijos 
šalių studento darbas

Latvija Laurynas Bareiša, 
Vaizdo režisierius, M2 
(2014 m  absolventas, 

vaizdo operatoriaus 

diplominis darbas)

Fesivalis spalis

NCS Šiaurės ir Balijos šalių teatro mokyklų 
intensyvūs teatro kursai sausio ir spalio mėn. 
Parodomieji renginiai teatro mokyklose (sausio 

ir spalio mėn.)

Balijos 
ir Šiaurės 
šalių teatro 
mokyklos

Vaidybos ir režisūros 
katedros 13 studentų

nordplus+Norteas spalis

Tarptauiniame kino fesivalyje SCANORAMA 
2015, trumpametražių ilmų programoje 
„Naujasis Balijos kinas“ dayvavo  Vaizdo 
režisūros studentų Domo  Petronio ilmas 
„Poliarinis vakarėlis“, Živilės Mičiulytės ir 
Akvilės Gelažiūtės „Deminas: Dvi tvirtovės“

Lietuva Vaizdo režisieriai Domas 
Petronis, Živilė Mičiulytė, 
Akvilė Gelažiūtė

Fesivalis spalis

Internaional Short Film Fesival Sleepwalkers 

2015 konkurse dalyvavo Domo  Petronio ilmas 
„Poliarinis vakarėlis“

Esija Vaidzo režisierius Domas  
Petronis

Fesivalis Lapkriis

Cineuropa Shorts atrinko Lmta studento 

L. Bareišos ilmą „Dembava“ ir paminėjo kaip 
svarbų įvykį Europos trumpo metro ilmų 
scenoje  Filmas pristatytas Riga Internaional 
Film Fesival, Latvijoje ir Cineuropa Shorts 

htp://shorts.cineuropa.org/

Virtuali plaforma

Tarptauinėje mokymų programoje, skirtoje 
kino profesionalams Ekran 2015, plėtojamas 
ilmo projektas “Leaving Vilnius“

Lenkija Vaizdo režisūros studentė 
Marija Kavtaradzė, kino 
dramaturgijos studentė 
Teklė Kavtaradzė ir LMTA 
Meno vadybos studentė 
Klemenina Remeikaitė

ekran 2015, 

remiamas  es 

MEDIA Training, 

bendradarbiaujant su  

Andrzej Wajdos kino 
mokykla ir  Wajda 
studija 

sausis

NEW/NOW virtualioje plaformoje atrinktas K. 
Gudmonaitės spektaklis „Sapnas“

Virtuali plaforma

Muzikos fakulteto meno veikla užsienyje
Fortepijono rečitalis Džakartoje indonezija absolventas Paulius 

rudokas

Jaya Suprana menų 
mokykla

sausis

Koncertai Gdanske, Sopote Lenkija Lmta akordeono studentai LMTA, Gdansko 
muzikos akademija

vasaris

Porto ESMAE studentų simfoninio orkestro 
koncertai (2) 

Portugalija dirigavo lekt  d  Povilionis, 

Erasmus dėstytojas
Erasmus dėstytojų 
mainų programa

vasaris

Harmos kamerinių ansamblių fesivalis Portugalija Lmta studentai Lmta, Harmos 

fesivalis
kovas

Societa Umanitaria konkurso laureatų rečitaliai italija rokas valuntonis societa umanitaria 

konkursas 

kovas 

koncertas krokuvoje Lenkija Prof  r  armonas, prof  i  

Armonienė
Erasmus dėstytojų 
mainų programa

kovas 

Tarptauinis studentų kamerinės muzikos 
fesivalis, koncertai Rygoje

Latvija Lmta kamerinio ansamblio 

katedros studentai

Lmta, erasmus 

dėstytojų mainų 
programa

kovas

koncertas vigo konservatorijoje ispanija Lekt. M. Balčyis, doc. R. 
Valančius

Erasmus dėstytojų 
mainų programa

Balandis

Tarptauinis projektas „Vargonų muzika: 
tradicijos ir inovacijos“, „Cantata Project“  
drezdene  studentai atliko du koncertus

Vokieija LMTA vargonų ir klavesino 
katedros dėstytojai ir 
studentai

Lkt Balandis

Oper-Oder-Spre operos kursų Beskove koncertai (3) Vokieija Lmta dainavimo studentas 

Edgaras Davidovičius
oper-oder-spre 

sipendija
Rugpjūis

ISA vasaros kursų kameriniams ansambliams 
koncertas

audtrija Lmta 4 studentai, 1 

absolventė 
ISA vasaros kursų 
sipendijos

Rugpjūis

koncertas Foggia, italija italija Prof. Artūras Anusauskas umberto 

Giordano muzikos 
konservatorija, 

Foggia, erasmus 

dėstytojų mainų 
programa

Rugsėjis

Koncertas Esijos muzikos ir teatro akademijoje Esija Doc. A. Krikščiūnaitė ir  
doc. A. Kisieliūtė

Nordplus dėstytojų 
mainų programa, 
Nordopera inklas

spalis

Senosios muzikos fesivalis Internaional Early 
Music Weekends, Garda Trenino, koncertai

italija Doktorantė Rūta Vosyliūtė Fesivalis 
Internaional Early 
Music Weekends

spalis

Nordplus projekto COSA (Garso meno ir 
operos sąsajos) viešas pasirodymas Sound Art 

fesivalyje Geteborge

Švedija 4 Lmta studentai nordplus Nordopera 

intensyvus projektas

spalis

Koncertas Rygoje, kurį organizavo Vokieijos-
Balijos šalių akademinių mainų tarnyba 
Hochschulkontor

Latvija Pučiamųjų ir mušamųjų 
katedros studentai, 

koncertmeisterė I. Martos

Vokieijos-Balijos 
šalių akademinių 
mainų tarnyba 

Hochschulkontor

Gruodis

25 lentelė. Ryškiausi studentų meninės veiklos pasiekimai 2015 m.
Eil. 
nr.

Studento vardas, pavardė, 
pakopa, kursas, specializacija Katedra, dėstytojas Renginys, apdovanojimas

1 Moiejus Bazaras, MD4 
(fortepijonas)

Fortepijono katedra,

prof. P. Geniušas
VII Tarptauinis M. K. Čiurlionio pianistų ir 
vargonininkų konkursas (Vilnius, Lietuva), diplomas

2 Vladimir Grudin, B2 Vargonų katedra,
doc. J. Barkauskaitė

VI J. Naujalio jaunųjų vargonininkų konkursas (Vilnius, 
Lietuva), i vieta

3 artur jesaulenko, B1 Vargonų katedra,
prof. V. Survilaitė

VI J. Naujalio jaunųjų vargonininkų konkursas (Vilnius, 
Lietuva), ii vieta

4 Lolita Liamo, B3 Vargonų katedra,
doc. R. Marcinkutė

VI J. Naujalio jaunųjų vargonininkų konkursas (Vilnius, 
Lietuva), iii vieta

5 Justas Čeponis, B4 
(fortepijonas)

koncertmeisterio katedra, 

prof. I. Armonienė
V Tarptauinis kamerinių ansamblių ir 
koncertmeisterių konkursas (Klaipėda, Lietuva), 
koncertmeisterių kategorija, I vieta

6 Milda Juciūtė, B4 (fortepijonas) koncertmeisterio katedra, 

prof. I. Armonienė
V Tarptauinis kamerinių ansamblių ir 
koncertmeisterių konkursas (Klaipėda, Lietuva), 
koncertmeisterių kategorija, II vieta

7 Edgaras Davidovičius, B3
(dainavimas)

dainavimo katedra,

doc  d  staponkus

LMTA garbės daktaro Stasio Baro vardinės premijos 
laureatas (vilnius, Lietuva)

8 vera talerko, m1

(dainavimas)

dainavimo katedra,

doc. A. Krikščiūnaitė
XVI Vincės Jonuškaitės-Zaunienės dainininkių 
konkursas, i vieta (vilnius, Lietuva)

9 vera talerko, m2

(dainavimas)

dainavimo katedra,

doc. A. Krikščiūnaitė
Paula Solomon Lindberg Tarptauinis konkursas 
„Das Lied“ 2015 (Berlynas, Vokieija)
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10 Aistė Pilibavičiūtė, M2
(dainavimas)

dainavimo katedra,

lekt. J. Stupnianek-Kalėdienė
XVI Vincės Jonuškaitės-Zaunienės dainininkių 
konkursas, ii vieta (vilnius, Lietuva)

11 Aurelija Stasiulytė, B4
(dainavimas)

dainavimo katedra,

prof  v  Prudnikovas

XVI Vincės Jonuškaitės-Zaunienės dainininkių 
konkursas, iii vieta (vilnius, Lietuva)

12 Justas Aleksiūnas, B1 (altas) Styginių instrumentų katedra, 
prof. P. Radzevičius

IX Tarptauinis A. Glazunovo stygininkų konkursas 
(Paryžius, Prancūzija), I vieta, superior grupė

13 Lora Kmieliauskaitė, B4 
(smuikas)

Styginių instrumentų katedra, 
prof  j  dvarionas

IX Tarptauinis A. Glazunovo stygininkų konkursas 
(Paryžius, Prancūzija), I vieta, superior grupė

14 Elena Daunytė, B3 (violončelė) Styginių instrumentų katedra, 
prof  r  armonas

LMTA stygininkų konkursas, skirtas violončelininko 
R. Kulikausko 80-mečiui (Vilnius, Lietuva), Grand Prix

15 Krisina Anusevičiūtė, B1 (altas) Styginių instrumentų katedra, 
prof. P. Radzevičius

LMTA stygininkų konkursas, skirtas violončelininko 
R. Kulikausko 80-mečiui (Vilnius, Lietuva), I vieta

16 Rakelė Chijenaitė, B4 (smuikas) Styginių instrumentų katedra, 
doc. dr. R. Lipinaitytė

LMTA stygininkų konkursas, skirtas violončelininko 
R. Kulikausko 80-mečiui (Vilnius, Lietuva), I vieta

17 Deividas Dumčius, B1 
(violončelė)

Styginių instrumentų katedra, 
doc  e  kulikauskas

LMTA stygininkų konkursas, skirtas violončelininko 
R. Kulikausko 80-mečiui (Vilnius, Lietuva), I vieta

18 Minadora Šernaitė, B4 
(smuikas)

Styginių instrumentų katedra, 
doc. dr. R. Lipinaitytė

LMTA stygininkų konkursas, skirtas violončelininko 
R. Kulikausko 80-mečiui (Vilnius, Lietuva), I vieta

19 Marija Pranskutė, B2 (smuikas) Styginių instrumentų katedra, 
prof. I. Armonaitė-Galinienė

LMTA stygininkų konkursas, skirtas violončelininko 
R. Kulikausko 80-mečiui (Vilnius, Lietuva), II vieta

20 Augusta Vizbaraitė, B1 
(smuikas)

Styginių instrumentų katedra, 
doc. dr. R. Lipinaitytė

LMTA stygininkų konkursas, skirtas violončelininko 
R. Kulikausko 80-mečiui (Vilnius, Lietuva), II vieta

21 Danielė Brekytė, B1 (smuikas) Styginių instrumentų katedra, 
doc. dr. R. Lipinaitytė

LMTA stygininkų konkursas, skirtas violončelininko 
R. Kulikausko 80-mečiui (Vilnius, Lietuva), III vieta

22 arnas kmieliauskas, B4 

(violončelė)
Styginių instrumentų katedra, 
doc  e  kulikauskas

LMTA stygininkų konkursas, skirtas violončelininko 
R. Kulikausko 80-mečiui (Vilnius, Lietuva), III vieta

23 Fortepioninis trio „Thirty 
Fingers Trio“:

Marta Finkelštein, M2 
(fortepijonas)

Lora Kmieliauskaitė, B4 
(smuikas)

arnas kmieliauskas , B3 

(violončelė)

kamerinio ansamblio katedra, 

prof  j  andrejevas

ICE Tarptauiniai vasaros meistriškumo kursai 
(Austrija), apdovanojimas „Už geriausią XXI amžiaus 
muzikos atlikimą ir interpretaciją“

24 Styginių kvartetas „Fesivo“:
Rūya Mažolytė, B4 (smuikas)
Minadora Šernaitė, B4 
(smuikas)

Vita Bartušytė, B4 
(altas)

evaldas Petkus, m2

(violončelė)

kamerinio ansamblio katedra, 

prof. A. Vainiūnaitė
XI Tarptauinis M. K. Oginskio kamerinių ansamblių 
konkursas (Baltarusija), ii vieta

25 Fortepioninis trio „Thirty 
Fingers Trio“:

Marta Finkelštein, M2 
(fortepijonas)

Lora Kmieliauskaitė, M1 
(smuikas)

arnas kmieliauskas , B4 

(violončelė)

kamerinio ansamblio katedra, 

prof  j  andrejevas, doc  dr  

I. Baikštytė

V Tarptauinis studentų ir moksleivių kamerinių 
ansamblių ir koncertmeisterių konkursas (Klaipėda, 
Lietuva), kamerinių ansamblių kategorija, I vieta

26 Duetas:

konrad  Levicki, B2 (smuikas)

Lauryna Lankutytė, B2 
(fortepijonas)

kamerinio ansamblio katedra, 

prof  j  andrejevas, lekt  

I. Rupaitė-Petrikienė

V Tarptauinis studentų ir moksleivių kamerinių 
ansamblių ir koncertmeisterių konkursas (Klaipėda, 
Lietuva), kamerinių ansamblių kategorija, II vieta

27 Duetas:

konrad  Levicki, B2 (smuikas)

Lauryna Lankutytė, B2 
(fortepijonas)

kamerinio ansamblio katedra, 

prof  j  andrejevas, lekt  

I. Rupaitė-Petrikienė

XV Lietuvos kompozitorių kamerinės muzikos atlikimo 
konkursas (vilnius, Lietuva), i vieta

28 Duetas:

ignas daniulis, B3 (klarnetas)

Agnė Zavistanavičiūtė, B3 
(fortepijonas)

kamerinio ansamblio katedra, 

prof. D. Balsytė
XV Lietuvos kompozitorių kamerinės muzikos atlikimo 
konkursas (vilnius, Lietuva), ii vieta

29 Fortepijoninis trio:

Aušrinė Garsonaitė, M1 
(fortepijonas)

Rūta Mažolytė, B4
(smuikas)

Rūta Balčiūtė, B1 (violončelė)

kamerinio ansamblio katedra, 

prof  j  andrejevas, prof  

D. Balsytė

XV Lietuvos kompozitorių kamerinės muzikos atlikimo 
konkursas (vilnius, Lietuva), ii vieta

30 Fortepijoninis trio:

Ieva Marija Žukauskaitė, B2 
(fortepijonas)

Marija Pranskutė, B2 (smuikas)
Dominykas Markevičius, B3 
(violončelė)

kamerinio ansamblio katedra, 

doc. dr. I. Baikštytė
XV Lietuvos kompozitorių kamerinės muzikos atlikimo 
konkursas (vilnius, Lietuva), iii vieta

31 Richardas Banys, M2 (džiazas, 
fortepijonas)

Džiazo katedra,
prof  a  anusauskas

XI Tarptauinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Мир 
джаза“ (Rostovas, Rusija), III vieta

32 Donatas Petreikis, B4 (džiazas, 
saksofonas)

Dižazo katedra,
Doc. L. Mockūnas

XI Tarptauinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Мир 
джаза“ (Rostovas, Rusija), III vieta

33 Morta Kačionaitė, B1 
(klarnetas)

Pučiamųjų ir mušamųjų 
instrumentų katedra,
prof  a  k Budrys

Konkursas „21 amžiaus menas“ (“21st Century“) 
(viena, austrija), i vieta

34  Morta Kačionaitė, B1 
(klarnetas)

Pučiamųjų ir mušamųjų 
instrumentų katedra,
asist. A. Taločka

II Tarptauinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Kaunas 
sonorum“ (kaunas, Lietuva), ii vieta

35 Linas Rupšlaukis, M2 (trimitas) Pučiamųjų ir mušamųjų 
instrumentų katedra,
prof  a  kontautas

YAMAHA varinių pučiamųjų instrumentų konkurso 
laureatas

36 Linas Rupšlaukis, M2 (trimitas) Pučiamųjų ir mušamųjų 
instrumentų katedra,
prof  a  kontautas

„Trimito talentai Taline 2015“(Talinas, Esija), III vieta 
profesionalų kategorijoje

37 LMTA varinių instrumentų 
(brass) ansamblis

Pučiamųjų ir mušamųjų 
instrumentų katedra,
asist. M. Balčyis

V tarptauinis pučiamųjų ir mušamųjų orkestrų ir 
ansamblių konkursas „Vėjo ritmai“ (Liepoja, Latvija), 
i vieta

38 Trimitų kvartetas:
Linas Rupšlaukis, M2 Ričardas 
Katkevičius, M2 Augusinas 
Malikėnas, M2
Ramūnas Surdokas, M2

Pučiamųjų ir mušamųjų 
instrumentų katedra,
prof  a  kontautas

V tarptauinis pučiamųjų ir mušamųjų orkestrų ir 
ansamblių konkursas „Vėjo ritmai“ (Liepoja, Latvija), 
i vieta

39 Tūbų ir eufonijų kvartetas:
Danielius Kišūnas, B3 (tūba), 
mindaugas akelis, B3 

(eufonija), 

Simonas Kaupinis, B2 (tūba), 
Kęstuis Murza, M2 (eufonija)

Pučiamųjų ir mušamųjų 
instrumentų katedra,
Lekt. L. Masevičius

V tarptauinis pučiamųjų ir mušamųjų orkestrų ir 
ansamblių konkursas „Vėjo ritmai“ (Liepoja, Latvija), 
i vieta

40 Monika Boreikaitė, B2 (obojus) Pučiamųjų ir mušamųjų 
instrumentų katedra,
doc  dr  r  Beinaris

II Tarptauinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Kaunas 
sonorum“ (Kaunas, Lietuva), Grand Prix

41 Visvaldas Jonušas, B3 
(saksofonas)

Pučiamųjų ir mušamųjų 
instrumentų katedra,
prof. P. Vyšniauskas

I Respublikinis Petro Vyšniausko saksofonininkų 
konkursas (Plungė, Lietuva), I vieta

42 Simas Petkevičius, B2 
(saksofonas)

Pučiamųjų ir mušamųjų 
instrumentų katedra,
prof. P. Vyšniauskas

I Respublikinis Petro Vyšniausko saksofonininkų 
konkursas (Plungė, Lietuva), II vieta

43 Lmta „auksinis orkestras“ 

(brass-band)

Pučiamųjų ir mušamųjų 
instrumentų katedra,
vadovas – lekt. L. Masevičius

Tarptauinis orkestrinės pučiamųjų muzikos 
savaitgalis (Panevėžys, Lietuva), II vieta

44 Akordeonų kvartetas „Magnus 
Quadrum“: 

Simona Šukytė, M2 
Janina Gečaitė, M2 
Martynas Vaičekauskas, M1
raimonds ungurs, B4

akordeono katedra,

prof. Ričardas Sviackevičius
Tarptauinis akordeonistų konkursas Vilnius 2015, 
H kategorija, iii vieta

45 Tadas Moiečius, B3 akordeono katedra,

doc. R. Sviackevičius
Tarptauinis konkursas „Ostrava 2015“ (Ostrava, 
Čekija), II vieta
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46 Tadas Moiečius, B3 akordeono  katedra,

doc. R. Sviackevičius
Tarptauinis akordeonistų konkursas „Naujene 2015“ 
(Daugpilis, Latvija), Grand Prix

47 Agnė Dūkštaitė, M1 akordeono  katedra,

doc. R. Sviackevičius
Tarptauinis akordeonistų konkursas „Naujene 2015“ 
(daugpilis, Latvija), i vieta

48 Agnė Dūkštaitė, M1 akordeono  katedra,

doc. R. Sviackevičius
Tarptauinis akordeono konkursas Val Tidone 2015, 
(Italija), II vieta koncerinių solistų kategorijoje

49 raimonds ungurs, B4 akordeono  katedra,

prof. E. Gabnys
Tarptauinis akordeonistų konkursas „Naujene 2015“ 
(daugpilis, Latvija), i vieta

50 raimonds ungurs, B4 akordeono  katedra,

prof. E. Gabnys
Tarptauinis konkursas „Perpetuum mobile“ 
(Drogobyč, Ukraina), I vieta

51 Martynas Vaičekauskas, M1 akordeono  katedra,

doc. R. Sviackevičius
Tarptauinis akordeonistų konkursas „Naujene 2015“ 
(daugpilis, Latvija), iii vieta

52 Agnius Daubaris,  B4 (birbynė) Liaudies instrumentų katedra, 
lekt  k  Lipeika

VII Tarptauinis jaunųjų muzikų-atlikėjų konkursas-
fesivalis Renaissance (Gyumri, Armėnija), i vieta

53 Krisina Alejūnaitė, B1 
(kanklės)

Liaudies instrumentų katedra, 
prof. L. Naikelienė

VII Tarptauinis jaunųjų muzikų-atlikėjų konkursas-
fesivalis Renaissance (Gyumri, Armėnija), ii vieta

54 Ramunė Balčiūnaitė, B2 
(kanklės)

Liaudies instrumentų katedra, 
prof. L. Naikelienė

XVI Tarptauinis akademinės muzikos konkursas 
(Jūrmala, Latvija), II vieta

55 Lina Žilinskaitė, B3 (kanklės) Liaudies instrumentų katedra, 
prof. L. Naikelienė

I Tarptauinis A. Šalovo styginių liaudies instrumentų 
konkursas (sankt-Peterburgas, rusija), i vieta

56 Monika Sokaitė, B2
(kompozicija)

kompozicijos katedra,

prof. V. Augusinas
Chorinės sakraliosios muzikos kompozitorių konkursas 
„Musica Sacra“ (Częstochowa, Lenkija), II vieta

57 Monika Sokaitė, B3 
(kompozicija)

kompozicijos katedra,

prof. V. Augusinas
Tarptauinis jaunųjų kompozitorių kūrinių orkestrui 
ir balsui konkursas “Soija 2015“ (Soija, Bulgarija), 
ii vieta

58 Jonas Jurkūnas, MD3
(kompozicija)

kompozicijos katedra, 

doc  dr  r  kabelis

IX tarptauinis jaunųjų kompozitorių kūrinių chorui 
konkursas „Vox juventuis“ (Vilnius, Lietuva), III vieta

59 Kamilė Gudmonaitė, Teatro 
režisūra, B3

Vaidybos ir režisūros,  
doc. G. Varnas

XXV tarptauinis studentų teatrų fesivalis Setkání/

Encounter (Sandūros), organizuojamas Janačeko 
Muzikos ir scenos meno akademijos JAMU, Čekijos 
Respublika. Prizas už geriausią režisūrą spektakliui 
„Sapnas“ pagal A.Strindbergą ir E.Ionesco. 

Tarptauinio aukštųjų teatro mokyklų inklo E:UTSA 
(Europe: Union of Theatre Schools and Academies) 

apdovanojimas „už nuoseklią vaizduojamųjų ir atlikėjų 
menų, muzikos ir choreograijos dermę bei už durų į 
atvirą mąstymą atvėrimą“.

Spektaklio „Sapnas“ gastrolės Romoje (Teatro 
Argenina/Teatro India) ir fesivalyje Sens Interdits 

Liono mieste, Prancūzija. 

Spektaklis „Sapnas“ atrinktas dalyvaui tarptauinio 
aukštųjų meno mokyklų inklo ELIA (European 

League of Insitutes of Arts) virtualioje plaformoje – 
fesivalyje  NEW/NOW, skirtame kylaniems Europos 
jauniesiems menininkams  

Spoleto, Italija, Jaunojo teatro fesivalyje spektaklio 
“dievas yra dj“ pristatymas 

60 Eglė Kižaitė, Teatro režisūra, 
m1

Vaidybos ir režisūros,  
prof. A. Giniois

Gruzijos Šota Rustavelio teatro ir kino valstybinis 
universiteto tarptauinis studentų eiudų fesivalis, 
spektaklis „Eglė  – Žalčių karalienė“, prizas už 
geriausią režisūrą.

61 arnas danusas,

vaidyba, B3

Vaidybos ir režisūros,  
lekt. I. Stundžytė

Lietuvos teatro sąjungos Aktorių duetų konkursas, 
i vieta 

62 Marija Chlebopaševaitė,
vaidyba, B3

Vaidybos ir režisūros,  
lekt. I. Stundžytė

Lietuvos teatro sąjungos Aktorių duetų konkursas, 
iii vieta 

63 Agnieška Ravdo,
vaidyba, B4

Vaidybos ir režisūros,  
lekt. R. Juodelienė

XVIII aukštųjų teatro universitetų skaitovų konkursas, 
skirtas nusipelniusio Rusijos aristo Jakobo 
Smolenskio atminimui. Maskvos B. Ščiukino teatro 
insitutas prie E.Vachtangovo teatro, III vieta.

64 vaidybos m2 kurso studentai Vaidybos ir režisūros,  
lekt. F. Feiferė

Varšuvos A.Zelverovičiaus nacionalinės dramos 
akademijos VIII tarptauinis teatro mokyklų fesivalis 
ITSeLF . Spektaklio „Pasmerki namai“ pagal 
T. Viljamso pjesę pristatymas.

65 Marija Kavtaradzė, Vaizdo 
režisūra, B4

Klemenina Remeikaitė, Meno 
vadyba, B4

kino ir tv katedra,  

doc. G. Beinoriūtė

meno vadybos skyrius

Lietuvių kino akademijos ir Lietuvos kino centro 
apdovanojimas „Sidabrinės gervės kiaušinis“ metų 
geriausiam studento darbui „Man dvim keli“ (rež. 
Marija Kavtaradzė, prod. Klemenina Remeikaitė).
Filmas „Man dvim keli“ dalyvavo Slovakijos ilmų 
fesivalyje Grape 

66 Laurynas Bareiša, 
Vaizdo režisūra, M2 (2014 
m  absolventas, vaizdo 

operatoriaus diplominis 

darbas)

kino ir tv katedra,  

doc. R. Geičius
Tarptauinis Short Riga trumpametražių ilmų kino 
fesivalis, Studentų programa, Latvija, pagrindinis 
apdovanojimas – geriausias Balijos šalių studento 
darbas, trumpametražis ilmas „Dembava“.

Filmas „Dembava“ dalyvavo 9-ajame Tarptauiniame 
kino fesivalyje „Kratkoil plus“, Bosnija Hercegovina.

67 vytautas katkus, vaizdo 

operatorius, B4 (2014 m  

absolventas, diplominis 

darbas)

kino ir tv katedra,  

doc. R. Geičius
Lietuvos kino operatorių asociacijos (LAC) rengiami 
„Ąžuolo“ apdovanojimai už geriausius Lietuvos kino 
operatorių darbus. 

„Gilės“ 2015 apdovanojimas už geriausią jaunojo 
kino operatoriaus darbą lietuviškame kine, ilmas 
Ater rave (rež. Kamilė Milašiūtė), “Parketo skutėjai“ 
(rež. Vytautas Katkus, Marija Kavtaradzė).

68 domas Petronis, 

Vaizdo režisūra, B4
kino ir tv katedra,  

prof  a  stonys

Tarptauinis kino fesivalis SCANORAMA 2015, 
trumpametražių ilmų programa „Naujasis Balijos 
kinas“, trumpametražis ilmas „Poliarinis vakarėlis“.
Tarptauinis trumpametražių ilmų fesivalis 
Sleepwalkers 2015, Esija, trumpametražis ilmas 
„Poliarinis vakarėlis“.

69 Akvilė Gelažiūtė, 
Vaizdo režisūra, M2 (2014 m. 
absolventė, magistro 
diplominis darbas)

kino ir tv katedra,  

doc  a  Puipa

Tarptauinis kino fesivalis SCANORAMA 2015, 
dokumeninis ilmas „Deminas: dvi tvirtovės“

70 Lina Murinaitė,
meno vadyba, B4

meno vadybos skyrius Tarptauinio kino fesivalio Scanorama apdovanojmas 
už geriausią Balijos šalių trumpametražį ilmą „Tiltai“ 
(ilmo prodiuserė – L. Murinaitė).

71 Kamilė Milašiūtė, Vaizdo 
režisūra, B4, Vytautas 
katkus, vaizdo operatorius, 

B4 (2014 m  absolventai, 

diplominis darbas)

kino ir tv katedra,  

doc. G. Beinoriūtė,  
doc. R. Greičius

Prancūzijos operatorių asociacijos fesivalis CAMEFLEX, 

pristatytas trumpametražis ilmas Ater rave  

Tarptauinis XVII Tel Avivo studentų kino fesivalis, 
pristatytas trumpametražis ilmas Ater rave 

VII tarptauinis trumpametražių ilmų fesivalis  
Nijmegem Go Short, nyderlandai, pristatytas 

trumpametražis ilmas Ater rave.
72 Kamilė Milašiūtė, 

Vaizdo režisūra, B4, 
Giedrius Tamoševičius, 
Vaizdo režisūra, B4 (2014 m. 
absolventai, diplominis darbas)

ir J. Matulevičius, M2 (2014 
m  absolventas, magistro 

diplominis darbas)

kino ir tv katedra,  

doc. G. Beinoriūtė,  
doc  a  Puipa

Filmai Ater rave (rež. K. Milašiūtė), „Džekis“ (rež. 
G. Tamoševičius), „Tardytojas“ (rež. J. Matulevičius)  
įtrauki į Lietuvos kino pristatymo trumpametražinių 
ilmų programą Short ilm corner Lietuvai dalyvaujant 

Kanų kino fesivalyje.

73 Laurynas Bareiša ir Vytautas 
katkus vaizdo operatorius B4, 

Marija Kavtaradzė Vaizdo 
režisūra  B4 (2014 m. 
absolventai, diplominiai 

darbai)

kino ir tv katedra,  

doc. G. Beinoriūtė,  
doc. R. Greičius

M. Kavtaradzės „Man dvim keli“ ir L. Bareišos 
„Dembava“, V. Katkaus „Parketo skutėjai“ pristatyi 
Slovakijoje, Višegrado ilmų forume.

74 Vaizdo režisūros B4, Vaizdo 
operatorius B4 studentai 

(2014 m  absolventai, 

diplominiai darbai)

kino ir tv katedra,  

doc. G. Beinoriūtė,  
doc. R. Greičius

55-ajame Krokuvos ilmų fesivalyje specialaus svečio 
programoje Focus on Lithuania pristatyi aštuonių 
studentų ilmai.
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26 lentelė. Ryškiausi studentų ir dėstytojų-darbuotojų sporto pasiekimai 2015 m.
Eil. 
nr.

Studento vardas, pavardė / komanda Apdovanojimas

1 Neringa Starkevičiūtė,
vaizdo operatorius, B4 

Vaizdo režisierius, B2

SELL XXXI žaidynės, Kaunas, VI vieta trišuolio rungtyje ir  
VIII vieta šuolio į aukšį rungtyje 
Lietuvos lengvosios atleikos čempionatas, Palanga,  
V vieta trišuolio rungtyje

2 Justyna Jacevič, Atlikimo menas (dainavimas), B2 Lietuvos universitetų Olimpinis fesivalis, Kaunas,  
sidabro medalis rankos lenkimo rungtyje 

3 edvinas Beniulis Lmta stalo teniso turnyras, i vieta

4 LMTA aerobikos grupė SELL XXXI žaidynės, Kaunas, VIII vieta
5 LMTA bendrosios gimnasikos grupė Lietuvos universitetų Olimpinis fesivalis, Kaunas,  

taurės apdovanojimas nominacijoje „Žaismingiausia komanda“
6 LMTA dėstytojų-darbuotojų krepšinio komanda Lietuvos universitetų dėstytojų-darbuotojų krepšinio lygos varžybos,  

vilnius, vi vieta

27 lentelė. Valstybinio studijų fondo suteiktos paskolos LMTA studentams 2015 m.

Paskolos rūšis Paskolų skaičius
Studijų kainai mokėi 52

Gyvenimo išlaidoms 23

Iš viso 75

28 lentelė. Studijų kainos kompensavimas LMTA studentams 2015 m.

Studijų krypis Programa Studentų, pasinaudojusių už studijas 
sumokėtos kainos kompensavimu, skaičius

muzika atlikimo menas 5

kompozicija 1

teatras ir kinas Scenos ir kino menų istorija ir kriika 1

meno studijos meno vadyba 3

Iš viso 10

29 lentelė. 2015 m. LMTA pirmosios ir antrosios studijų pakopų absolventai

Studijų programos pavadinimas
Studentų, 2015 m. įgijusių kvaliikaciją, skaičius

i pakopa ii pakopa

atlikimo menas 69 47

kompozicija 8 3

muzikinis folkloras 3 2

Muzikos teorija ir kriika 2 0

muzikos pedagogika 0 4

vaidyba 19 5

Vaidyba (choreograija) 8 0

Vaidyba (šiuolaikinis šokis) 0 3

teatro studijos 3 2

kino dramaturgija 4 0

Vaizdo režisūra 0 7

meno vadyba 13 6

Iš viso 129 79

30 lentelė. 2015 m. studijoms teiki e. mokymo(si) ir nuotoliniai kursai
Eil. 
nr.

Studijų dalyko (modulio) pavadinimas Dėstytojas

1 Didakika doc. dr. Giedrė Gabnytė-Bizevičienė
2 Muzikos kalba: Viduramžiai. Renesansas doc. Virginija Apanavičienė
3 Muzikos kalba: Barokas doc. Virginija Apanavičienė
4 Muzikos kalba: Klasicizmas doc. Virginija Apanavičienė
5 Muzikos kalba: Romanizmas doc. Virginija Apanavičienė
6 Alternatyvūs ugdymo metodai doc. dr. Lolita Navickienė
7 Šiuolaikinės muzikinio ugdymo koncepcijos doc. dr. Lolita Navickienė
8 europos choro meno istorija doc  rolandas aidukas

9 Lietuvių choro meno istorija doc  rolandas aidukas

10 Vaikų ir jaunimo choro balsų mokymo metodika doc  rolandas aidukas

11 Chorvedyba doc  rolandas aidukas

12 tiriamojo darbo pagrindai lekt. dr. Edita Jezerskytė
13 Muzikos kalba: Barokas (atlikėjams) doc. dr. Danutė Kalavinskaitė
14 Solfedžio (A lygis) asist. Laura Kaščiukaitė
15 Solfedžio (B lygis) asist. Laura Kaščiukaitė
16 Solfedžio dainininkams asist. Laura Kaščiukaitė
17 Muzikinių gabumų lavinimas doc. dr. Vida Umbrasienė
18 XX a. muzikos siliai prof. Mindaugas Urbaiis
19 roko muzikos istorija prof. Mindaugas Urbaiis
20 XX a  muzikos istorija prof. Mindaugas Urbaiis
21 XX a  muzikos istorija ii prof. Mindaugas Urbaiis
22 Muzikos istorija: XX a. prof. Mindaugas Urbaiis
23 Lithuanian New Music Links With Modern Western Music prof. Mindaugas Urbaiis
24 XX a. II p. akademinės muzikos istorija (1945–2000) prof. Mindaugas Urbaiis
25 Tarpukario Lietuvos muzikinė kultūra doc. dr. Judita Žukienė
26 Šiuolaikinė lietuvių muzika doc. dr. Judita Žukienė
27 XX a  muzikos kalba prof. dr. Audronė Žiūraitytė
28 Kultūros poliika ir profesionalaus meno raida lekt. Elona Bajorinienė
29 XX a  muzikos kompozicijos tyrimo metodai prof. dr. Antanas Kučinskas
30 Protokolo pagrindai lekt. dr. Violeta Boluienė
31 Orkestruotė, paritūrų redukcija lekt. Marinš Vilums
32 Instrumentuotė doc. Kazys Daugėla

31 lentelė. 2015 m  Moodle aplinkoje parengi e. mokymo(si) ir nuotoliniai kursai studijoms
Eil. 
nr.

Studijų dalyko (modulio) pavadinimas Dėstytojas

1 tiriamojo darbo pagrindai lekt. dr. Edita Jezerskytė
2 Protokolo pagrindai lekt. dr. Violeta Boluienė
3 Orkestruotė, paritūrų redukcija lekt. Marinš Vilums
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2 priedas. MOKSLO VEIKLA

1 lentelė. Priėmimo į trečiosios pakopos (doktorantūros) studijas kaita

Studijų programa

2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m.

p
ri

im
ta

Pr
aš

ym
ų 

sk
ai

či
us

p
ri

im
ta

Pr
aš

ym
ų 

sk
ai

či
us
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ta
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ų 
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Doktorantūra 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1

Meno doktorantūra (MD) (Muzika): 3 7 5 9 7 9 6 11 3 9

Konkursinė doktorantūra (NKP) 0 0 1 1 2 2 2 2 0 0

Ištęsinės MD studijos meno licenciatams 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0

Meno doktorantūra (Teatras ir kinas): 0 0 0 0 1 3 3 5 2 5

Konkursinė doktorantūra (NKP) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Iš viso 5 9 6 11 9 13 10 17 6 15

2 lentelė. Doktorantų, meno doktorantų, meno aspirantų skaičiaus kaita

Studijų programa
Studentų skaičius

2011-10-01 2012-10-01 2013-10-01 2014-10-01 2015-10-01

Doktorantūra 5 5 5 5 5

Meno doktorantūra (MD) (Muzika): 8 13 20 25 19

Konkursinė doktorantūra (NKP) 0 1 3 5 5

Ištęsinės MD studijos meno licenciatams 0 0 1 1 0

Meno doktorantūra (Teatras ir kinas): 1 1 2 5 7

Konkursinė doktorantūra (NKP) 0 0 0 1 1

Meno aspirantūra 1 0 0 0 0

Iš viso 15 19 27 35 31

3 lentelė. Lietuvos mokslo tarybos parama Lmta doktorantams

Paramos pobūdis
Patenkintų paraiškų skaičius

2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m.

Doktoranto sipendija už akademinius pasiekimus 0 4 7 9 4

Parama doktorantų akademinėms išvykoms 0 0 2 0 0

Iš viso 0 4 9 9 4

4 lentelė. Trečiosios pakopos (doktorantūros) studijų absolventų skaičiaus kaita

Studijų programa
Absolventų skaičius

2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m.

Doktorantūra 2 1 1 0 1

Meno doktorantūra 0 0 0 6 5

Meno aspirantūra 6 1 0 0 0

Iš viso 8 2 1 6 6

5 lentelė. Mokslo daktarų pasiskirstymas pagal mokslo krypis

metai
2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m.

etatai asmenys etatai asmenys etatai asmenys etatai asmenys

daktarai:

Humanitarinių mokslų 33 51 36,7 53 33,35 51 33,67 54

Socialinių mokslų 6,1 13 3,5 11 4 6 3,96 7

Medicinos mokslų 0,2 1 0,2 1 - - - -

Technologijų mokslų - - - - - - 0,16 1

meno daktarai - - - - - - 3,56 7

Habilituoi daktarai 3,4 4 3,7 4 3,5 4 2,87 3

Iš viso 42,7 69 44,1 69 40,85 61 44,22 72

6 lentelė. LMTA tyrėjų publikacijų skaičiai ir jų dinamika (2010–2015 m.)
Eil. 
nr.

Leidinio ipas 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Mokslinės monograijos, mokslo studijos 2 3 7 7 3 3

2 Mokslo straipsniai, knygų skyriai  recenzuojamuose leidiniuose 35 34 43 55 71 50

3 mokslo straipsniai kitoje spaudoje 30 38 20 22 23 13

4 Vadovėliai, metodinės priemonės 1 2 4 3 4 4

7 lentelė. LMTA muzikinio folkloro archyvo veiklos rodikliai 2012–2015 m.
Eil. 
nr.

Veiklos pobūdis 2012 2013 2014 2015

1 Archyvo papildymas garso įrašais (val.) 102 110 82 80

2 Archyvo papildymas vaizdo įrašais (val.) 90 94 58 68

3 Suskaitmenini ir susistemini archyviniai garso įrašai (val.) 231 150 150 335

4 Suskaitmenini ir susistemini archyviniai vaizdo įrašai (val.) 135 110 125 91

5 Skaitmeninės duomenų bazės papildymas (vnt.) 2978 2155 2276 1671

6 Transkribuota melodijų (vnt.) – 40 52 –
7 Internete paskelbi garso įrašai (vnt.) – – – 10000

8 Fotograijų fondo duomenų skaitmeninimas – – – 200

8 lentelė. Lmta mokslo renginiai

Eil. 
nr.

Pavadinimas Organizatoriai partneriai data
Dalyvių 
skaičius

1 LMTA Jaunųjų muzikologų konferencija-konkursas  
„namai ir pasaulis“, skirta muzikos istorijos katedros 

dėstytojams doc. dr. J. Gustaitei ir prof. dr. J. Bruveriui
Lmta - 2015-03-02 12

2 LMTA 39-oji meinė konferencija Lmta - 2015-04-15 30

3 1-oji tarptauinė konferencija / kūrybinės technologijų 
dirbtuvės „Muzika ir garso dizainas kine bei naujosiose 
medijose. Pairis ir iššūkiai“

Lmta -
2015-09-28 – 

2015-10-03
20

4 15-oji tarptauinė muzikos teorijos konferencija  
„muzikos komponavimo principai: melodikos fenomenas“, 
skirta M. K. Čiurlionio 140-tosioms meinėms

Lmta

Lietuvos 

kompozitorių 
sąjunga

2015-10-14–16 21

5 Tarptauinė etnomuzikologų konferencija  
„regioniniai muzikinio folkloro tyrimai“ Lmta

Etninės 
kultūros 

globos taryba

2015-12-02–04 37
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9 lentelė. Reikšmingiausi 2015 m. LMTA leidiniai

Eil. 
nr.

Autorius, leidinio pavadinimas Pobūdis Tarptauinis standarinis 
knygos numeris

Tiražas
egz.

1 Donatas Katkus. Apie muzikos būį Mokslinių ir publicisikos 
straipsnių rinkinė

isBn 978-609-8071-30-6 500

2 Liucija Drąsuienė. Lietuvos fortepijono 
metodikos puslapiai. XX amžius

Mokslo monograija isBn 978-609-8071-31-3 500

3 Sociocultural Crossings and Borders:  
Musical Microhistories. Rūta Stanevičiūtė &  
Rima Povilionienė (eds.)

Mokslinių straipsnių 
rinkinė

isBn 978-609-8071-29-0 300

4 Lingo rito tatato. Introducion to sutarinės 
Lithuanian polyphonic songs (su CD)

Folkloro rinkinė isBn 978-609-8071-32-0 

ismn 979-0-706210-62-9

1000

5 Puponių kaimo dainos (su CD).  
Sud. Varsa Liutkutė-Zakarienė ir Jonė Žebrytė

Folkloro rinkinė isBn 978-609-8071-22-1 

ismn 979-0-706210-58-2

300

6 Žemaičių dainininkė Morta Katkienė (su CD). 
Serija „Dainų karaliai ir karalienės“

Folkloro rinkinė isBn 978-609-8071-26-9 

ismn 979-0-706210-58-2

300

7 Liaudies instrumeninė muzika: tradicija ir 
dabaris. Skiriama Liaudies instrumentų katedros 
70-mečiui. Sud. R. Marozienė

Mokslinės konferencijos 
pranešimų rinkinė

isBn 978-609-8071-27-6 150

8 Mykolas Kleopas Oginskis. Sielos ir minčių 
tėvynė – Lietuva. Sud. L. Budzinauskienė

mokslo studija isBn 978-609-8071-28-3 300

9 variacijos vieno profesoriaus tema   

eugenijus ignatonis

mokslo studija, 

(atsiminimų knyga)
isBn 978-609-8071-25-2 250

10 Tyliu balsu. Muzikologė Jūratė Gustaitė jubiliejinis leidinys isBn 978-609-8071-23-8 70

11 Lietuvos muzikologija  Xvi Periodinis mokslinis 

žurnalas
issn 1392-9313 100

12 Ars et praxis. III Periodinis mokslinis 

žurnalas
issn 2351-4744 120

13 Principles of music composing: Phenomenon  
of melody  Xv

Periodinis mokslinis 

žurnalas
issn 2351-5155 60

14 Osvaldas Balakauskas. Šokių siuita. Transkripcija 
leitai ir fortepijonui

natos ismn 979-0-706210-61-2 70

15 Sakraliniai duetai. Sud. Aušra Motuzienė natos ismn 979-0-706210-56-8 100

16 vytautas Barkauskas  „Blyksniai“ fortepijonui natos ismn 979-0-706210-60-5 60

17 arvydas malcys  koncertas klarnetui ir 

kameriniam orkestrui (klavyras)

natos ismn 979-0-706210-59-9 60

10 lentelė. LMTA leidinių skaičiaus kaita 2010–2014 m.

Eil. 
nr.

Leidinio ipas 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Moksliniai darbai, mokslinių straipsnių rinkinės 1 0 1 2 4 6

2 Periodiniai mokslo leidiniai 2 2 2 2 3 3

3 Straipsnių, konferencijų pranešimų rinkinės 3 1 1 2 3 0

4 Folkloro rinkiniai - - - - - 3

5 Natų leidiniai 0 6 0 3 5 4

6 Kii leidiniai 2 1 2 6 12 12

Iš viso 9 13 7 15 27 28

3 priedas. MENO VEIKLA

1 lentelė. Muzikos fakulteto dėstytojų apdovanojimai 2015 m.

Dėstytojo vardas, pavardė Katedra, pedagoginis vardas Apdovanojimas

algirdas jonas ambrazas muzikos teorijos katedra,

dr , profesorius emeritas

Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija

Rūta Gaidamavičiūtė muzikos teorijos katedra,

dr., docentė
Vyriausybės kultūros ir meno premija

Fortepijoninis trio „FortVio“:  
Indrė Baikštytė

koncertmeisterio katedra,

dr., docentė
Vyriausybės kultūros ir meno premija

Fortepijoninis trio „FortVio“:  
Ingrida Rupaitė-Petrikienė

kamerinio ansamblio katedra,

lektorė
Fortepijoninis trio „FortVio“:  
Povilas jacunskas

kamerinio ansamblio katedra,

lektorius

Dalia Urbanavičienė etnomuzikologijos katedra, 

dr. docentė
Valstybinė Jono Basanavičiaus premija

virgilijus noreika dainavimo katedra, 

profesorius

Lietuvos Santarvės fondo ordinas „Pro augenda 
concordia“ („Už santarvės puoselėjimą“)

Petras Geniušas Fortepijono katedra,

profesorius

LDK Gedimino ordinas, Riterio kryžius

Renata Marcinkutė Lesieur Vargonų ir klavesino katedra,
docentė

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medalis

Tadas Šumskas Choro dirigavimo katedra,
profesorius

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medalis

Regina Maleckaitė Choro dirigavimo katedra, 
koncertmeisterė-asistentė

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medalis

donatas katkus kamerinio ansamblio katedra,

profesorius

Ordino už nuopelnus Lenkijos Respublikai Karininko 
kryžius

Viktoras Gerulaiis muzikos istorijos katedra,

docentas

Kultūros ministerijos garbės ženklas  
„Nešk savo šviesą ir ikėk“

Judita Leitaitė dainavimo katedra,

docentė
Kultūros ministerijos garbės ženklas  
„Nešk savo šviesą ir ikėk“

2 lentelė. Teatro ir kino fakulteto dėstytojų apdovanojimai 2015 m.
Dėstytojo vardas, 
pavardė

Veiklos 
sriis

Renginio pavadinimas Apdovanojimas Valstybė

Inesa Kurklietytė kinas 18th Internaional Film Fesival ZOOM 
Zblizenia, Jelenia Gora, Lenkija.  
2015 02 19  Best dokumentary 

Best documentary Lenkija

Inesa Kurklietytė kinas Internaional Film Fesival Eindhoven – 
21 February 2015, netherlands

Best Internaional Short 
documentary

nyderlandai

Inesa Kurklietytė kinas Barselona Planet Film Fesival Winner “Best Narraive 
Feature Film“

ispanija

Inesa Kurklietytė kinas Internaional Euroilm Fesival Winner “Best Female 
Intepretaion“

ispanija

Inesa Kurklietytė kinas I Filmmaker Internaional Film Fesival Special menion ispanija

Vytautas Anužis teatras XXI Lietuvos profesionalių teatrų 
fesivalis „Vaidiname žemdirbiams“

Už geriausią pagrindinį vyro 
vaidmenį

Lietuva

Loreta vaskova teatras 37-asis fesivalis „Lietuvos teatrų pavasaris“ „Geriausia jaunoji režisierė“ Lietuva

Darius Meškauskas teatras  Vyriausybės kultūros ir meno 
premija

Lietuva

Viktoras Radzevičius kinas Lietuvos Respublikos kultūros 
ministerija “Nešk savo šviesą ir ikėk“

Sidabro garbės ženklas Lietuva
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Agnius Jankevičius teatras 5 – asis tarptauinis teatro fesivalis  
“Art – Ordo“

specialus žiuri prizas kirgizija

prof. Eimuntas Nekrošius teatras  Italijos komandoro žvaigždės 
ordinas

Lietuva

prof. Eimuntas Nekrošius teatras  rumunijos prezidento apdo-

vanojimas ir garbės žvaigždė
rumunija

Gintaras Varnas teatras Auksinių scenos kryžių ceremonija Auksinis scenos kryžius Lietuva

3 lentelė. LMTA meno renginių dinamika 2012–2015 m.

Eil. Nr. Kategorija 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m.

1 Bendras renginių skaičius 456 490 508 510

1 1 Renginių skaičius LMTA erdvėse 252 303 274 325

1 2 Renginių skaičius už LMTA ribų 204 187 234 185

1 2 1 Renginių skaičius Vilniuje ne LMTA erdvėse 135 134 148 117

1 2 2 Renginių skaičius Lietuvos regionuose ir Kaune 68 45 65 50

1 2 3 Renginių skaičius užsienyje 1 8 21 18

4 lentelė. Bendras LMTA meno renginių skaičius 2015 m.

Eil. Nr. Kategorija Vnt.

1 Bendras renginių skaičius 510

1 1 Renginių skaičius LMTA erdvėse 325

1 2 Renginių skaičius už LMTA ribų 185

1 2 1 Renginių skaičius Vilniuje ne LMTA erdvėse 117

1 2 2 Renginių skaičius Lietuvos regionuose ir Kaune 50

1 2 3 Renginių skaičius užsienyje 18

5 lentelė. Meno renginiai LMTA erdvėse 2015 m.

Eil. Nr. Erdvė Vnt.

1 LMTA Didžioji salė 101

2 LMTA Juozo Karoso salė 70

3 LMTA Sluškų rūmų erdvės 36

4 LMTA Kongresų rūmų Kamerinė salė 27

5 Lmta Balkono teatras 27

6 Muzikos inovacijų studijų centras 15

7 LMTA Kongresų rūmų kitos erdvės 12

8 LMTA Centrinių rūmų kitos erdvės 11

9 LMTA Kino salė 9

10 Lmta teatro cechas 8

11 Lmta operos studija 3

12 LMTA Vargonų salė 3

13 LMTA kitų rūmų kitos erdvės 3

Iš viso 325

6 lentelė. Meno renginiai LMTA erdvėse 2012-2015 m.

Eil. Nr. Erdvė 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m.

1 LMTA Didžioji salė 105 104 83 101

2 LMTA Juozo Karoso salė 71 81 77 70

3 LMTA Sluškų rūmų erdvės 8 33 37 36

4 LMTA Kongresų rūmų Kamerinė salė 27 21 28 27

5 Lmta Balkono teatras 3 10 3 27

6 LMTA Vargonų salė 4 4 3 3

7 Lmta teatro cechas 0 13 11 8

8 Muzikos inovacijų studijų centras 0 0 4 15

9 Lmta operos studija 0 0 3 3

10 LMTA Kino salė 0 0 0 9

11 Kitos LMTA rūmų erdvės 34 37 25 26

Iš viso 252 303 274 325

7 lentelė. LMTA meno renginiai Vilniuje (ne LMTA erdvėse)
Eil. Nr. Erdvė Renginių skaičius
1 Šv. Kazimiero bažnyčia 50

2 Lietuvos nacionalinis dramos teatras 9

3 aktyvaus laisvalaikio centras „kablys“ 6

4 Lietuvos nacionalinė ilharmonija 5

5 Vytauto Kasiulio dailės muziejus 5

6 OKT/Vilniaus miesto teatras 4

7 Šv. Jonų bažnyčia 4

8 Lietuvos rusų dramos teatras 3

9 Menų spaustuvė 2

10 Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus 2

11 valstybinis jaunimo teatras 2

12 Vilniaus paveikslų galerija 2

13 naujosios vilnios muzikos mokykla 2

14 Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčia 2

15 Vilniaus gatvės 2

16 LDK Valdovų rūmai 2

17 Šiuolaikinio meno centras 1

18 Šokio teatras 1

19 Vilniaus rotušė 1

20 Taikomosios dailės muziejus 1

21 Koncertų salė PIANO.LT 1

22 muzikos klubas „tamsta“ 1

23 Šv. Kotrynos bažnyčia 1

24 Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla 1

25 Jono Meko vizualiųjų menų centras 1

26 vda „titanikas“ 1

27 VDA „Goikinė salė“ 1

28 teatras „meno fortas“ 1

29 Lietuvos respublikos seimas 1

30 Broniaus Jonušo muzikos mokykla 1

31 Kongresų rūmų Didžioji salė 1

Iš viso 117
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8 lentelė. LMTA meno renginių geograija Lietuvoje 2014 ir 2015 m.

Eil. Nr. miestas
Renginių 
skaičius 
2014 m.

Renginių 
skaičius 
2015 m.

1 vilnius 422 442

2 kaunas 8 7

3 Klaipėda 6 4

4 Šiauliai 4 1

5 Anykščiai 3 4

6 jonava 3 2

7 Panevėžys 2 5

8 druskininkai 2 2

9 Plungė 2 1

10 Telšiai 1 1

11 Rokiškis 1 2

12 Kaišiadorys 1 1

13 Juodkrantė 1 1

14 Kėdainiai 1 1

15 rietavas 2 0

16 Molėtai 2 0

17 jurbarkas 2 0

18 Šilalė 2 0

19 Žagarė 1 0

20 Tauragė 1 0

21 Lazdijai 1 0

22 valkininkai 1 0

23 Kreinga 1 0

24 nida 1 0

25 Kuršėnai 1 0

26 Šalčininkai 1 0

27 Prienai 1 0

28 vievis 1 0

29 Gedgaudiškės 1 0

30 zypliai 1 0

31 Taujėnai 1 0

32 Mažeikiai 1 0

33 Naujoji Akmenė 1 0

34 Radviliškis 1 0

35 Elektrėnai 1 0

36 Birštonas 1 0

37 Ukmergė 1 0

38 Kupiškis 1 0

39 Gargždai 1 0

40 salantai 1 0

41 Ryšininko k. 0 1

42 Žiūrai 0 1

43 Lynežeris 0 1

44 veisiejai 0 1

45 kalviai 0 1

46 Užutrakis 0 1

47 Varėna 0 1

48 Ryškėnai 0 1

49 Žarėnai 0 1

50 Žiežmariai 0 1

51 smalininkai 0 1

52 Sėda 0 1

53 Kurtuvėnai 0 1

54 kalvarija 0 1

55 Garliava 0 1

56 Jablonskynė 0 1

57 Kleboniškis 0 1

58 nibragalys 0 1

Iš viso 487 492

9 lentelė. LMTA meno renginių geograija užsienyje 2014 ir 2015 m.

Eil. Nr. Miestas, valstybė Renginių 
skaičius 2014 m.

Renginių 
skaičius 2015 m.

1 ryga, Latvija 4 1

2 spoletas, italija 2 1

3 Brno, Čekija 1 1

4 krokuva, Lenkija 1 1

5 venecija, italija 2 0

6 viena, austrija 2 0

7 izmiras, turkija 1 0

8 Štutgartas, Vokieija 1 0

9 Beirutas, Libanas 1 0

10 Liubliana, Slovėnija 1 0

11 Talinas, Esija 1 0

12 didieji skaisgiriai, rusija 1 0

13 sigulda, Latvija 1 0

14 Helsinkis, suomija 1 0

15 Miškolcas, Vengrija 1 0

16 roma, italija 0 2

17 siena, italija 0 2

18 Drezdenas, Vokieija 0 2

19 daugpilis, Latvija 0 1

20 Lionas, Prancūzija 0 1

21 Džakarta, Indonezija 0 1

22 sopotas, Lenkija 0 1

23 Gdanskas, Lenkija 0 1

24 Varšuva, Lenkija 0 1

25 Braislava, Slovėnija 0 1

26 Tbilisis, Gruzija 0 1

Iš viso 21 18

10 lentelė. LMTA renginių pagal meno sriį dinamika

Eil. Nr. Meno sriis 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m.

1 muzika 433 360 363 355

2 teatras 6 45 84 81

3 kinas 15 35 40 40

4 Šokis 2 10 6 5

5 Bendro pobūdžio 0 24 4 5

6 Muzika/Teatras 0 11 0 2

7 Muzika/Kinas 0 3 0 17

8 Kinas/Šokis 0 2 0 0

9 opera 0 0 9 5

10 Muzika/Šokis 0 0 2 0

Iš viso 456 490 508 510
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11 lentelė. LMTA meno renginių formatų dinamika
Eil. 
nr.

Formatas 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m.

1 koncertai 357 270 305 248

2 Meistriškumo kursai, seminarai, mokymai, kūrybinės dirbtuvės 62 69 55 71

3 spektakliai 10 51 75 67

4 Kino peržiūros 11 29 39 36

5 Konkursų perklausos 8 29 11 40

6 Konferencijos (pranešimų skaitymai) 3 8 10 6

7 diskusijos 0 11 1 1

12 lentelė. 2015 m  Lmta meno veiklos vykdymui meno centro gauta parama  

(Lietuvos kultūros tarybos kultūros rėmimo lėšomis inansuojami projektai)
Eil. 
nr.

Projektas Organizacija Programa Suma, Eur

1 Vargonų muzika: tradicijos ir inovacijos Lkt Kultūros rėmimo 
lėšomis inansuojami 
projektai

3 470,00

2 Viena Lietuva – penki etnopasauliai Lkt Kultūros rėmimo 
lėšomis inansuojami 
projektai

4 000,00

3 Lietuvos meno kūrėjų kūrybos vakarų ciklas „Meistrai 
Didžiojoje“

Lkt Kultūros rėmimo 
lėšomis inansuojami 
projektai

3 000,00

4 Lietuvos muzikos ir teatro akademijos muzikos kolektyvų 
sklaida Lietuvos regionuose

Lkt Kultūros rėmimo 
lėšomis inansuojami 
projektai

3 000,00

5 II Teatro tyrimų ir prakikumų stovykla Anykščiuose:  
kūnas ir tekstas

Lkt Kultūros rėmimo 
lėšomis inansuojami 
projektai

12 000,00

Iš viso 25 470,00

13 lentelė. 2015 m. LMTA meno veiklos vykdymui kitų padalinių gauta parama  
(Lietuvos kultūros tarybos kultūros rėmimo lėšomis inansuojami projektai)
Eil. 
nr.

Projektas Organizacija Programa Suma, Eur

1 vasaros media studija Lkt Kultūros rėmimo 
lėšomis inansuojami 
projektai

25 000,00

2 Tarptauinė konferencija-kūrybinės dirbtuvės  
„Muzika ir naujosios medijos: kompiuteriniai žaidimai, 
internetas, skaitmeninės technologijos“

Lkt Kultūros rėmimo 
lėšomis inansuojami 
projektai

17 000,00

Iš viso 42 000,00

4 priedas. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS

1 lentelė. LMTA personalo (etatų) dinamika pagal darbuotojų grupes
Eil.
nr.

Personalas 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2015-12-31

1 Darbuotojų skaičius (etatais) 411,1 407,9 398,8 386,4

1 1 Dėstytojai 226,55 219,2 207,85 202,54

1 1 1 Profesorių 50,6 56,4 59,2 62,34

1 1 2 Docentų 82,5 78,1 74,15 67,31

1 1 3 Lektorių 59,55 64,1 55,9 54,22

1 1 4 Asistentų 33,9 20,6 18,6 18,67

1 2 Mokslo darbuotojai 4,5 5 4,9 4,9

1 2 1 vyriausieji mokslo darbuotojai 0,5 0,5 0,5 0,5

1 2 2 vyresnieji mokslo darbuotojai 1,5 1,5 2 1,5

1 2 3 mokslo darbuotojai 1,5 1,5 1 1

1 2 4 jaunesnieji mokslo darbuotojai 1 1,5 1,4 1,9

1 3 Mokymo pagalbinis personalas 124,05 130,2 128,8 123,96

1 4 administracijos personalas 49,5 50 52,25 48

1 5 Ūkio personalas 6,5 3,5 5 7

2 lentelė. Muzikos fakulteto dėstytojų etatų skaičius 2015 m. gruodžio 31 d.

Eil. 
nr.

Padalinys

profesoriai docentai lektoriai asistentai
Specialistai stu-

dentų prakiniam 
mokymui

Iš 
viso

pd nd pd  
(%)

Iš 
viso

pd nd pd  
(%)

Iš 
viso

pd nd pd  
(%)

Iš 
viso

pd nd pd  
(%)

Iš 
viso

pd nd pd  
(%)

1

Bendrojo 

fortepijono 

katedra

1,51 1,51 0 100 2,18 2,18 0 100 3,11 3,11 0 100 0,56 0 0,56 0 0 0 0 0

2

Choro 
dirigavimo 

katedra

5,65 5,17 0,48 91,50 4,7 4,16 0,54 88,51 1,5 1,39 0,11 92,67 0 0 0 0 0 0 0 0

3
dainavimo 

katedra
5,14 3,08 2,06 59,92 8,02 6,29 1,73 78,43 3,56 1,7 1,86 47,75 2,92 2,92 0 100 0 0 0 0

4
dirigavimo 

katedra
1,02 0 1,02 0 1,64 0,35 1,29 21,34 0,15 0 0,15 0 0,95 0 0,95 0 0 0 0 0

5
Džiazo 
katedra

1,73 1,73 0 100 1,99 1,73 0,26 86,93 5,19 2,67 2,52 51,45 1,18 0 1,18 0 0 0 0 0

6

etnomuzi-

kologijos 

katedra

1,98 1,06 0,92 53,54 2,35 2,35 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7

Filosoijos 
ir kultūros 
mokslų 
katedra

0 0 0 0 2,37 1,03 1,34 43,46 0,77 0,77 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

8
Fortepijono 

katedra
5,83 5,83 0 100 1,27 0,83 0,44 65,35 0,71 0 0,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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9
Kalbų 
katedra

0 0 0 0 0 0 0 0 2,31 1,33 0,98 57,58 1,11 1,01 0,1 90,99 0 0 0 0

10

kamerinio 

ansamblio 

katedra

4,32 2,6 1,72 60,19 0,67 0 0,67 0 1,28 0 1,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11

koncer-

tmeisterio 

katedra

2,2 2,2 0 100 2,49 1,77 0,72 71,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12
kompozici-

jos katedra
2,73 2,73 0 100 2,3 2,3 0 100 1,76 0,78 0,98 44,32 0,41 0,41 0 100 0 0 0 0

13

Liaudies 

instrumen-

tų katedra
1,02 1,02 0 100 1,7 1,38 0,32 81,18 0,92 0 0,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14
 akordeono 

katedra
1,71 0,82 0,89 47,95 1,11 0,99 0,12 89,19 0,45 0 0,45 0 0,36 0 0,36 0 0 0 0 0

15

muzikos 

istorijos 

katedra

2,15 2,15 0 100 2,36 1,6 0,76 67,80 1,86 1,37 0,49 73,66 0,22 0 0,22 0 0 0 0 0

16

muzikos 

teorijos 

katedra

2,57 2,57 0 100 3,73 2,52 1,21 67,56 1,3 1,3 0 100 1,55 1 0,55 64,52 0 0 0 0

17
Pedagogi-

kos katedra
1 1 0 100 2,46 2,46 0 100 1,97 1,04 0,93 52,79 0,38 0 0,38 0 0,6 0,5 0,1 83,33

18

Pučiamųjų 
ir muša-

mųjų ins-

trumentų 
katedra

5,4 4,51 0,89 83,52 3,9 0,53 3,37 13,59 3,96 0 3,96 0 2,52 0,52 2 20,63 0 0 0 0

19

Styginių 
instrumen-

tų katedra
6,3 5,72 0,58 90,79 1,91 1,06 0,85 55,50 1,32 0 1,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20

Vargonų ir 
klavesino 

katedra

1,03 1,03 0 100 2,55 2,43 0,12 95,29 0,4 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Iš viso  
Muzikos 
fakultete:

53,29 44,73 8,56 83,94 49,7 35,96 13,74 72,35 32,52 15,46 17,06 47,54 12,16 5,86 6,3 48,19 0,6 0,5 0,1 83,33

3 lentelė. Teatro ir kino fakulteto dėstytojų etatų skaičius 2015 m. gruodžio 31 d.

Eil. 
nr.

Padalinys

profesoriai docentai lektoriai asistentai
Specialistai studentų 
prakiniam mokymui

Iš  
viso pd nd

pd  

(%)
Iš 

viso pd nd
pd  

(%)
Iš 

viso pd nd PD (%) Iš 
viso pd nd

pd  

(%)
Iš 

viso pd nd
pd 

(%)

1

vaidybos 

ir reži-
sūros 
katedra

3,25 0,98 2,27 30,15 7,67 2,33 5,34 30,38 6,82 4,53 2,29 66,42 4,43 2,81 1,62 63,43 0,38 0,38 0 100

2

Šokio ir 
judesio 

katedra

1,04 1,04 0 100 3,6 2,35 1,25 65,28 0,59 0,43 0,16 72,88 1,41 0,79 0,62 56,03 0,63 0 0,63 0

3

meno 

istorijos 

ir teorijos 

katedra

1,84 0,5 1,34 27,17 2,56 1,82 0,74 71,09 2,59 1,5 1,09 57,92 0 0 0 0 0 0 0 0

4

kino ir 

televizijos 

katedra

2,92 1,95 0,97 66,78 2,51 2,39 0,12 95,22 8,6 7,17 1,43 83,37 0,19 0 0,19 0 0 0 0 0

5

meno 

vadybos 

skyrius

0 0 0 0 1,27 0,35 0,92 27,56 3,1 1,37 1,73 44,19 0,48 0,48 0 100 0 0 0 0

Iš viso  

Teatro ir kino 
fakultete:

9,05 4,47 4,58 49,39 17,61 9,24 8,37 52,47 21,7 15 6,7 69,12 6,51 4,08 2,43 62,67 1,01 0,38 0,63 37,62

4 lentelė. LMTA pedagoginio ir administracinio personalo komandiruotės 2015 m.

Šalis

Įvairiais ikslais 
komandiruotėse 

dalyvavusių darbuotojų 
skaičius

Tikslas

Kvaliikacijos 
kėlimas

Dėstymo  
vizitas

Koncerinė 
veikla

kita  
(posėdis, žiuri, 

monitoringas...)

airija 3 1   2

austrija 7  3  4

Belgija 7 3 2  2

Bulgarija 1  1   

Čekija 5 1 3  1

danija 14  1  13

Esija 10  6  4

Graikija 4    4

Gruzija 1    1

islandija 1  1   

ispanija 6 1 5   

italija 15 2 3  10

izraelis 1    1

japonija 1    1

Junginė Karalystė 7 4 1  2
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kosta rika 1  1   

Latvija 19  14  5

Lenkija 14 4 7  3

Nyderlandų Karalystė 1    1

norvegija 5 1 2  2

Portugalija 3  1  2

Singapūras 1    1

slovakija 1    1

Slovėnija 1  1   

suomija 7  2 1 4

Švedija 8 1 3  4

Šveicarija 1  1   

Vokieija 8 1   7

Iš viso komandiruočių 
į užsienio valstybes 153

5 lentelė. Darbuotojų profesinės kvaliikacijos tobulinimo dinamika

Eil. 
nr.

Darbuotojų profesinės 
kvaliikacijos kėlimas 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2015-12-31

1 
Kvaliikaciją tobulinusių 
darbuotojų skaičius iš viso: 72 100 617 203 58

1 1 moterys 49 91 524 160 44

1 2 vyrai 23 9 93 43 14

5 priedas. PROJEKTINĖS VEIKLOS PLĖTRA

1 lentelė. 2015 m. vykdytų projektų sąrašas
1. Nuosavi LMTA projektai, vykdomi 2015 metais

Eil.  
nr. Projekto pavadinimas laikotarpis

Bendra  
projekto  

suma

es skirta 
parama

Nuosavos 
lėšos/

Partnerių 
lėšos

2015 m. 
įsisavintos 

lėšos

1 Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 

vidinės studijų kokybės vadybos sistemos 
kūrimas ir įgyvendinimas 

2011-08-30 – 
2015-04-30

688 696 667 905 20 791 46 368

2 Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 

infrastruktūros, skirtos studijoms, plėtra
2011-08-31 – 
2015-07-30

2 693 814 2 559 124 134 691 366755,01

Iš viso
3 382 511 3 227 029 155 482 413 123

2. 2015 m. LMTA vykdomi projektai, kuriuose LMTA yra partneris (ES parama)

Eil. 
nr. Projekto pavadinimas laikotarpis

Bendra 
projekto  

suma

es skirta 
parama

Nuosavos 
lėšos/

Partnerių  
lėšos

2015 m. 
įsisavintos 

lėšos

3 Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo 
karjerai ir karjeros stebėsenos modelių 
plėtotė ir įdiegimas, su studentais 
dirbančių profesinio orientavimo 
specialistų kvaliikacijos tobulinimas, 
jiems skirtų priemonių sukūrimas (I 
etapas) (vilniaus universitetas)

2010-04-22 – 
2015-07-22

9 123 9 123 0 0,00

4 Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų 
studijų ir mokslo tyrimams bei meninei 
prakikai skirtos technologinės ir 
informacinės infrastruktūros kūrimas ir 
atnaujinimas (vda)

2010-08 –  
2015-04

1 336 837 1 336 837 0 282273,16

5 eMoDB.LT2: Elektroninių mokslo 
duomenų bazių atvėrimas Lietuvai (II 
etapas)

2012-05-30 – 
2015-09-20

0 0 0 0

6 Aukštos kvaliikacijos specialistų mokslui 
imlių ūkio subsektorių plėtrai rengimo 
tobulinimas – NKPDOKT, (Lietuvos 
mokslo taryba)

2012-2015 36 970 36 970 0 21444,92

7 ugdymo karjerai ir karjeros 

stebėsenos  infrastruktūros aukštosiose 
mokyklose plėtotė (VU)

2010-08-10 – 
2015

7 241 7 241 0 4,35

8 vaidYBa ir taPatumas, 

PerFormatYvumas ir PaveLdas  

Teatras, kreolizacija, kūryba ir visuomenė 
(projektą įgyvendina Tarptauinių ryšių 
skyrius)

2015–2016 35 639 20 639 15 000 0

Iš viso
1 425 810 1 410 810 15 000 303 722
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3. Lietuvos kultūros tarybos remiami projektai per 2015 metus (įgyvendini per 2015 metus)

Eil. 
nr. Projekto pavadinimas laikotarpis

Bendra 
projekto 

suma

Fondo skirta 
parama

Nuosa vos  
lėšos

2015 m. 
įsisavintos 

lėšos

9 vaidYBa ir taPatumas, 

PerFormatYvumas ir PaveLdas  

Teatras, kreolizacija, kūryba ir visuomenė 
(projektą įgyvendina Tarptauinių ryšių 
skyrius)

2015 6 000 6 000 0 6 000

10 Muzikologinių straipsnių rinkinės 
“Sociocultural Crosses and Borders: 
musical microhistories“ parengimas ir 

leidyba

2015 7 000 7 000 0 7 000

11 Europos kino mokyklų kūrybinės dirbtuvės 
„vasaros media studija“

2015 25 000 25 000 0 25 000

12 Vargonų muzika: tradicijos ir inovacijos 2015 5 000 5 000 0 3 470

13 II teatro tyrimų ir prakikumų stovykla 
Anykščiuose: kūnas ir tekstas

2015 12 000 12 000 0 12 000

14 Tarptauinė konferencija-kūrybinės 
dirbtuvės „Muzika ir naujosios medijos: 
kompiuteriniai žaidimai, internetas, 
skaitmeninės technologijos‘

2015 17 000 17 000 0 17 000

15 donato katkaus knygos „apie muzikos 

būį“ leidyba
2015 4 000 4 000 0 4 000

16 Liucijos Drąsuienės knygos „Fortepijono 
pedagogikos puslapiai. XX amžius“ leidyba

2015 5 000 5 000 0 5 000

17 „viena Lietuva - penki etnopasauliai“ 2015 4 000 4 000 0 4 000

18 Lietuvos meno kūrėjų kūrybos vakarų 
ciklas MEISTRAI DIDŽIOJOJE

2015 3 000 3 000 0 3 000

19 Kūrybinės užsienio kompozitorių 
rezidencijos erdvinio garso sferoje

2015 10 000 10 000 0 10 000

20 LMTA muzikos kolektyvų sklaida Lietuvos 
regionuose

2015 3 000 3 000 0 3 000

Iš viso
101 000 101 000 0 99 470

4. Kii projektai (LMT, Kultūros ministerija, KPD, ŠMM, ŠMPF, MITA)

Eil. 
nr. Projekto pavadinimas laikotarpis

Bendra 
projekto 

suma

Fondo skirta 
parama

Nuosa vos  
lėšos

2015 m. 
įsisavintos 

lėšos

21 Monograijos „Lietuvių muzikos 
modernisinės tapatybės žvalgymas“ 
leidyba

2015-03-02 – 
2015-12-31

7 472 7 472 0 7 453

22 Mykolas Kleopas Oginskis. Sielos ir minčių 
tėvynė – Lietuva

2015-04-01 – 
2015-12-10

3 300 3 300 0 3 300

23 Europos kino mokyklų kūrybinės dirbtuvės 
„vasaros media studija“

2015-02-01 – 
2015-12-02

10 000 10 000 0 10 000

24 Muzika ir garso dizainas kine/naujosiose 
medijose

2015-10-01 – 
2015-10-03

3 355 3 355 0 3 355

25 Dalyvavimas užsienyje vykusioje mokslinėje 
konferencijoje

2015-09-15 – 
2015-09-21

463 463 0 463

26 Dalyvavimas užsienyje vykusioje mokslinėje 
konferencijoje

2015-09-15 – 
2015-09-21

463 463 0 463

27 Nepanaudotų lėšų, skirtų ūkio subjektų 
mokslinių tyrimų ir eksperimeninės 
(socialinės, kultūrinės) plėtros (toliau – 
MTEP) užsakymų vykdymui remi, skyrimas 
Insitucijai ilgalaikėms insitucinėms MTEP 
programoms vykdyi

2015-10-12 – 
2015-12-10

1 556 1 556 0 1 556

28 ŠMM-ŠMPF Užsieniečiai dėstytojai 2015-01-01 – 
2015-12-02

21 461 21 461 0 21 461

29 ŠMM „Sudėingos infrastruktūros objektai“ 2015-01-01 – 
2015-12-29

30 338 30 338 0 30 338

30 ŠMM-FM Invesicijų projektas „Mokslo 
paskiries pastatų Gedimino pr. 42 ir 
T. Kosciuškos g. 12, Vilniuje, dalies patalpų 
ir Teatro studijos balkono avarinės būklės 
likvidavimas, vėdinimo sistemos įrengimas

2015-12-01 – 
2016-12-31

58 000 58 000 0 0

31 LMTA I.N. SISTEMA (LMTA intelekinės 
nuosavybės autorinių ir gretuinių teisių 
sistemos sukūrimas)

2014-2016 41 126 41 126 0 20 586

Iš viso
177 534 177 534 0 98 975

5. Tarptauinių ryšių skyriaus vykdomi projektai

Eil.  
nr. Projekto pavadinimas laikotarpis

Bendra 
projekto 

suma

Fondo 
skirta 

parama

Nuosavos  
lėšos

2015 m. 
įsisavintos 

lėšos

32 Nordplus programos intensyvūs kursai 
„MES DAINUOJAME OPERĄ“

2015-06-01 –  
2015-06-07

60000 30 000 30 000 60 000

33 2015 m. rugsėjo 21-26 dienomis LMTA 
dainavimo katedros organizuojamiems 

operos agento david molnar semina-

rams bei prakiniams  užsiėmimams

2015-09-21 –  
2015-09-26

300 300 0 300

34 2016 m. rugsėjo 21-26 dienomis LMTA 
dainavimo katedros organizuojamiems 

operos agento david molnar 

seminarams bei prakiniams  
užsiėmimams

2015-09-21 –  
2015-09-26

600 600 0 600

Iš viso
60 900 30 900 30 000 60 900

Iš viso visi projektai
5 147 755

4 947 
273

200 482 4 995 368
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6 priedas. FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS

1 lentelė. LMTA inansavimas 2015 m. (įtraukiant nemokamai gautą turtą) (tūkst. Eur)

Finansavimo šalinai 2014 metai 2015 metai
Bendras 2015 m. 

biudžetas %
Pokyis palygini 

su 2014 m.

Valstybės biudžeto asignavimai 5 303,96 5 423,70 78,63% 2%

Tikslinis inansavimas iš kitų valstybės insitucijų 500,46 328,61 4,76% -34%

ES struktūrinių ir kitų fondų lėšos 1 857,62 529,53 7,68% -71%

LMTA nuosavos lėšos 549,74 601,55 8,72% 9%

Kitų šalinių lėšos, parama 51,61 14,17 0,21% -73%

Iš viso 8 263,39 6 897,56 100,0% -17%

2 lentelė. LMTA gautos lėšos 2012–2015 m. (tūkst. Eur)

Programos pavadinimas / inansavimo šalinis Kodas 2012 2013 2014 2015

Aukščiausios kvaliikacijos specialistų rengimas 01.010 4 868,05 4 954,73 5 140,37 5 267,10

Studentų rėmimas 01.002 138,26 142,78 163,59 156,56

Už teikiamas paslaugas, prekes. turtą, iš jų: nuosavos lėšos 466,38 508,51 549,74 601,55

mokamos studijos  283,62 282,81 333,91 387,17

Karjeros ir kompetencijų centro veiklos pajamos  10,83 11,90 11,44 16,14

Kitos mokamos švieimo paslaugos  13,84 6,34 15,64 6,86

Bendrabučio nuoma  76,92 85,47 101,65 115,36

Parduoi leidiniai  5,59 5,63 7,24 4,18

kitos paslaugos  1,60 7,69 28,96 13,22

Kita veikla (patalpų ir kito turto nuoma, pardavimas)  37,77 29,57 47,39 53,59

Baudos, delspinigiai, palūkanos  2,61 3,88 3,50 5,03

Kompensuotų vykdomų projektų sąnaudos  33,60 75,21

Gautas ikslinis inansavimas iš tarptauinių 
organizacijų, Europos sąjungos, valstybės 
biudžeto ir kitų šalinių pagal vykdomus 
projektus, programas, sutaris, iš jų:

 747,87 2 723,12 2 409,70 872,31

Tarptauinių organizacijų  68,50 18,75 119,42 99,06

Europos Sąjungos  499,73 2 104,77 1 738,20 430,47

Valstybės biudžeto  67,12 543,94 500,46 328,61

Iš kitų šalinių  112,52 55,66 51,61 14,17

Iš viso  6 220,56 8 329,15 8 263,39 6 897,52

3 lentelė. LMTA nuosavos lėšos projektų inansavimui 2015 m. (tūkst. Eur)
Projekto pavadinimas Lėšų suma

„Lietuvos muzikos ir teatro akademijos infrastruktūros, skirtos studijoms, modernizavimas“.  
Kodas Nr. VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-010 

25,40

„Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų studijų ir mokslo tyrimams bei meninei prakikai skirtos 
technologinės ir informacinės infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas“ Kodas Nr. VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-0047 

5,50

Parama užsieniečiams dėstytojams UD-2014-LT-0009/01 9,20

Iš viso 40,10

4 lentelė. Ilgalaikio turto pokyis 2014–2015 m. (likuinė vertė, tūkst. Eur)

Turto grupės

2014 m. 2015 m.

Metų 
pradžioje

Metų 
pabaigoje Pokyis Metų 

pradžioje
Metų 

pabaigoje Pokyis

Nematerialusis turtas: 52,2 47,0 -5,2 47,0 47,3 0,3

Ilgalaikis materialusis turtas: 11 789,5 13 505,3 1 715,7 13 505,3 13 561,6 56,3

Pastatai 6 077,0 6 867,8 790,8 6 867,8 6 824,5 -43,3

Nekilnojamosios kultūros vertybės 3 720,2 4 317,0 596,8 4 317,0 4 534,0 217,0

Mašinos, įrengimai ir transportas 329,6 420,9 91,3 420,9 436,5 15,6

Baldai ir biuro įranga 156,7 179,9 23,2 179,9 156,1 -23,8

kitas ilgalaikis materialusis turtas 1 322,2 1 712,8 390,6 1 712,8 1 610,5 -102,3

Nebaigta statyba ir išanksiniai apmokėjimai 183,8 6,9 -176,9 6,9 0,0 -6,9

Iš viso 11 841,7 13 552,3 1 710,5 13 552,3 13 608,9 56,6

5 lentelė. Valstybės biudžeto asignavimų išlaidos pagal išlaidų straipsnius 2012–2015 m. (tūkst. Eur)

Išlaidų straipsnių pavadinimas
Ekonominės 
klasiikacijos 

kodas

2012 
metai

2013  
metai

2014  
metai

2015  
metai

Sudaro proc. 
nuo 2015 m. 

išlaidų

Darbo užmokesis ir socialinis 
draudimas

2.1. 4243,45 4107,30 4291,99 4199,84 77,4%

Darbo užmokesis pinigais 2 1 1 1 1 1 3270,39 3143,54 3244,79 3201,79

Socialinio draudimo įmokos 2 1 2 1 1 1 973,07 963,77 1047,21 998,05

Prekių ir paslaugų naudojimas 2.2. 618,05 841,00 841,93 1061,03 19,6%

Ryšių paslaugos 2 2 1 1 1 05 17,70 20,94 18,16 13,55

Transporto išlaikymas 2 2 1 1 1 06 11,47 10,66 10,14 7,17

Apranga ir patalynė 2 2 1 1 1 07 7,50 5,10 4,75 1,35

spaudiniai 2 2 1 1 1 08 15,18 16,31 16,42 14,58

Kitos prekės 2 2 1 1 1 10 68,84 60,47 71,30 79,47

Komandiruotės 2 2 1 1 1 11 19,14 17,26 12,28 9,63

ilgalaikio materialiojo ir 

nematerialiojo turto nuoma

2 2 1 1 1 14 17,90 12,28 7,82 10,41

ilgalaikio materialiojo turto 

einamasis remontas

2 2 1 1 1 15 71,25 13,87 10,11 203,12

Kvaliikacijos kėlimas 2 2 1 1 1 16 3,42 1,74 1,25 1,27

Apmokėjimas samdomiems 
ekspertams, konsultantams

2 2 1 1 1 17 22,24 7,47 0,55 0,00

Apmokėjimas už turto verinimo 
paslaugas

2 2 1 1 1 18 0,29 0,00 0,00 18,75

veiklos nuoma 2 2 1 1 1 19 3,85 4,32 4,29 0,00

Komunalinės paslaugos 2 2 1 1 1 20 229,52 277,11 264,19 242,62

kitos paslaugos 2 2 1 1 1 30 129,75 393,48 420,67 459,11

Įmokos į garaninį fondą 2.8.1.1.1.02 6,55 6,43 6,46 6,25 0,1%

Sipendijos 2.8.1.1.1.01 138,26 142,78 163,58 156,56 2,9%

Iš viso išlaidų 5006,31 5097,52 5303,96 5423,68 100,0%
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6 lentelė. LMTA gautų asignavimų iš valstybės biudžeto ir nuosavų lėšų išlaidos 2015 m. (tūkst. Eur)

Išlaidų straipsnių pavadinimas
Ekonominės 
klasiikacijos 
kodas

Biudžeto lėšos
Nuosavos 

lėšos Iš viso01.010 01.002

Darbo užmokesis ir socialinis draudimas 2.1. 4 199,84 353,42 4 553,26

Darbo užmokesis pinigais 2 1 1 1 1 1 3 201,79 270,56 3 472,35

Socialinio draudimo įmokos 2 1 2 1 1 1 998,05 82,86 1 080,91

Prekių ir paslaugų naudojimas 2.2. 1 061,03 0,00 67,84 1 128,87

Ryšių paslaugos 2 2 1 1 1 05 13,55 13,55

Transporto išlaikymas 2 2 1 1 1 06 7,17 0,63 7,80

Apranga ir patalynė 2 2 1 1 1 07 1,35 1,35

spaudiniai 2 2 1 1 1 08 14,58 14,58

Kitos prekės 2 2 1 1 1 10 79,47 5,76 85,23

Komandiruotės 2 2 1 1 1 11 9,63 3,35 12,98

ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma 2 2 1 1 1 14 10,41 0,21 10,62

ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 2 2 1 1 1 15 203,12 0,42 203,54

Kvaliikacijos kėlimas 2 2 1 1 1 16 1,27 1,27

Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams 2 2 1 1 1 17 15,51 15,51

Apmokėjimas už turto verinimo paslaugas 2 2 1 1 1 18 18,75 18,75

Komunalinės paslaugos 2 2 1 1 1 20 242,62 242,62

kitos paslaugos 2 2 1 1 1 30 459,11 41,96 501,07

Įmokos į garaninį fondą 2.8.1.1.1.02. 6,25 0,53 6,78

Sipendijos 2.8.1.1.1.01. 156,56 10,40 166,96

Ilgalaikio turto įsigijimui  17,00 17,00

Parama studentams, studentų atstovybės veiklai  4,92 4,92

Iš viso išlaidų  5 267,12 156,56 454,11 5 877,79

7 lentelė. Tikslinio inansavimo, ES struktūrinių ir kitų fondų lėšų bei gautos paramos naudojimas

Lėšas skyrusios įstaigos pavadinimas ir ikslinė paskiris Lėšų 
šalinis

Finansavimo 
lėšų panaudoji-
mas iki 2014 m. 
gruodžio 31 d.

Gautas inan-
savimas per 

2015 m.

Finansavimo 
lėšų panau-
dojimas per 

2015 m.

tiksLinis Finansavimas

LR švieimo ir mokslo ministerija 2254748,10 282017,46 319189,52

VP1-2.1-ŠMM-18-V-02-010 „Infrastruktūros, skirtos studijoms, 
modernizavimas“

vB+es 2254748,10 240481,46 277654,92

Tikslinėms sipendijoms pedagogų rengimo programų 
studentams, Sutaris Nr. S-200

vB 0,00 23634,00 23633,40

LR prezidento Antano Smetonos vardinė sipendija, Sutaris Nr. 
s-638

vB 0,00 760,00 760,00

Tikslinėms sipendijoms pedagogų rengimo programų 
studentams, Sutaris Nr. S-722

vB 0,00 1391,00 1390,20

Doktorantų sipendijų padidinimui, Sutaris Nr. S-805 vB 0,00 5751,00 5751,00

Projektas „Vasaros Media studija“, Sutaris Nr. S-431 vB 0,00 10000,00 10000,00

LR kultūros ministerija 0,00 0,00 20586,05

ST 43-44 LMTA intelekinės nuosavybės autorinių ir gretuinių 
teisių sistemos sukūrimas

vB 0,00 0,00 20586,05

Valstybinė lietuvių kalbos komisija 0,00 2896,00 2896,00

Sutaris Nr. K-12 2006 vB 0,00 2896,00 2896,00

Lietuvos mokslo taryba 0,00 33198,48 33179,02

VP1-3.1-ŠMM-01-V-03-001 „Aukštos kvaliikacijos specialistų 
mokslui imlių ūkio subsektorių plėtrai rengimo tobulinimas“

vB+es 0,00 21444,92 21444,92

Parama mokslinei išvykai, Nr. KEL-174/2015/F16-1664 vB 0,00 463,02 463,02

Parama mokslinei išvykai, Nr. KEL-077/2015/F16-1663 vB 0,00 463,02 463,02

„Muzika ir garso dizainas kine/naujosiose medijose“, Nr. MOR-
24/2015/F16-1619

vB 0,00 3355,32 3355,32

„Monograijos „Lietuvių muzikos modernisinės tapatybės 
žvalgymas“ leidyba“, Nr. LIT-9-30/F16-1541

vB 0,00 7472,20 7452,74

Lietuvos kultūros taryba 0,00 99470,00 99470,00

Kūrybinės užsienio menininkų rezidencijos Lietuvoje, Nr. S/REZ 
-14(6.34)/2015

vB 0,00 10000,00 10000,00

Lietuvos meno kūrėjų kūrybos vakarų ciklas Meistrai Didžiojoje, 
Nr. S/TRS-80 (6.46)/2015

vB 0,00 3000,00 3000,00

Liucijos Drąsuienės knygos „Fortepijono pedagogikos puslapiai. 
XX amžius“, Nr. S/MUZ -179 (6.21)/2015

vB 0,00 5000,00 5000,00

Donato Katkaus knygos „Apie muzikos būį“ leidyba, Nr. S/MUZ-
195(6.21)/2015

vB 0,00 4000,00 4000,00

„vaidyba ir tapatumas, performatyvumas ir paveldas  teatras, 

kreolizacija, kūryba ir visuomenė“, Sutaris Nr. S/ESP-2 
(6.26)/2015

vB 0,00 6000,00 6000,00

„Vasaros MEDIA studija“, Sutaris S/KIN-16 (6.39)/2015 vB 0,00 25000,00 25000,00

„Viena Lietuva - penki etnopasauliai“, Sutaris S/ETN-
180(6.40)/2015

vB 0,00 4000,00 4000,00

„Lietuvos muzikos ir teatro akademijos muzikos kolektyvų 
sklaida Lietuvos regionuose“, Sutaris S/MUZ-202(6.21)/2015

vB 0,00 3000,00 3000,00

„Tarptauinė konferencija–kūrybinės dirbtuvės „Muzika 
ir naujosios medijos: kompiuteriniai žaidimai, internetas, 
skaitmeninės technologijos“, Sutaris S-KIP-70 (6.32)/2015

vB 0,00 17000,00 17000,00

„II teatro tyrimų ir prakikumų stovykla Anykščiuose: kūnas ir 
tekstas“, S/TEA-61(6.16)/2015/F16-1633

vB 0,00 12000,00 12000,00

„Vargonų muzika: tradicijos ir inovacijos“, Nr. S/MUZ-
78(6.21)/2015/F16-295

vB 0,00 3470,00 3470,00

„Muzikologinių straipsnių rinkinės “Sociocultural Crosses and 
Borders: Musical Microhistories“ parengimas ir leidyba“, Nr. S/
MUZ-14(6.21)/2015/F16-1607

 0,00 7000,00 7000,00

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 0,00 3300,00 3300,00

„Mykolas Kleopas Oginskis. Sielos ir minčių tėvynė – Lietuva“, 
Nr. PL-07/F16-1581

vB 0,00 3300,00 3300,00

Neįgaliųjų reikalų departamentas 0,00 1329,12 1329,12

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos

vB 0,00 1329,12 1329,12

Partneriai su Vilniaus dailės akademija 2625374,87 39073,04 39073,04

VP2-1.1-ŠMM-4-V-02-004 „Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių 
industrijų studijų ir mokslo tyrimams bei meninei prakikai 
skirtos technologinės ir informacinės infrastruktūros kūrimas ir 
atnaujinimas“

vB+es 2625374,87 39073,04 39073,04

Švieimo mainų paramos fondas 0,00 60189,48 74994,95

LLP-era-esF-2013-Lt-1032 vB+es 0,00 14538,66 14538,66

ud-2014-Lt-0009 vB+es 0,00 21460,82 21460,82

2014-LT-NAC-012 vB 0,00 0,00 26025,04

2014-LT-NAC-051 vB 0,00 24190,00 12970,43
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Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra 0,00 1556,00 1556,00

Sutaris Nr. S31V-112 vB 0,00 1556,00 1556,00

Lietuvos mokslų akademija 0,00 0,00 0,00

VP1-3.2-ŠMM-02-V-02-002 Periodinių mokslo leidinių leidyba  0,00 0,00 0,00

ES IR KITŲ TARPTAUTINIŲ FONDŲ LĖŠOS

Foremi projektas 0,00 0,00 0,00

Muzikos pedagogų nuotolinis mokslas vB 0,00 0,00 0,00

Švieimo mainų paramos fondas 0,00 91921,83 97229,07

2014-1-Lt01-ka103-000003 es 0,00 16540,00 44199,17

VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-001 es+vB 0,00 2221,83 2221,83

2015-1- Lt01 ka103-013038 es 0,00 52480,00 50808,07

2015-1-Lt01-ka107-013368 es 0,00 20680,00 0,00

NordPlius programa 5245,18 92211,00 114645,28

Tarptauiniai studentų ir dėstytojų mainai uv 0,00 19775,00 21076,04

nordopera uv 5245,18 72436,00 93569,24

Tempus 0,00 0,00 600,00

“tempus“ uv 0,00 0,00 600,00

EK lėšos 0,00 59625,57 48666,64

European Commission Directorate „Vasaros MEDIA studija“ es 0,00 44645,57 44645,57

università degli studi di siena (it) „vaidyba ir tapatumas, 

performatyvumas ir paveldas. Teatras, kreolizacija, kūryba ir 
visuomenė“

es 0,00 14980,00 4021,07

Kii tarptauiniai fondai 0,00 7010,64 6279,93

s  karoso paramos fondas uv 0,00 3958,00 3261,96

Carol Marin Gruodis atminimo švieimo fondas vB 0,00 2452,64 2417,97

Goethe’s insitutas KŠ 0,00 600,00 600,00

GauTa parama 0,00 14096,72 5089,08

uaB „alna“ parama Lmta veiklai KŠ 0,00 8700,00 0,00

Gyventojų 2 % GPM studentų kelionių į konkursus rėmimui KŠ 0,00 586,88 4,68

uaB „omnitel“ parama KŠ 0,00 0,00 815,60

uaB „tiketa“ parama KŠ 0,00 334,04 868,00

uaB „jurgena“ KŠ 0,00 1000,00 0,00

Asociacija Vilniaus Vytauto Didžiojo „Lions klubas“ KŠ 0,00 1500,00 1500,00

M. Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondas „Pagalba 
Lietuvos vaikams“

KŠ 0,00 529,00 529,00

Fiziniai asmenys KŠ 0,00 1446,80 1371,80

Iš viso 787 895,34 868 083,70

7 priedas. LMTA 2015 m. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 
VERTINIMO KRITERIJŲ ĮGYVENDINIMAS

1 lentelė. LMTA 2015 m. strateginio veiklos plano verinimo kriterijų įgyvendinimas

Veiksmo pavadinimas Proceso ir / ar indėlio verinimo 
kriterijai

proceso 
ir / ar 

indėlio 
verinimo 
kriterijų 
reikšmių 

planas 
2015 

metams

Atsakingi 
vykdytojai

Proceso ir / ar 
indėlio verinimo 
kriterijų reikšmių 

įgyvendinimas 
2015 m.

STUDENTŲ RĖMIMAS

I. Užikrini sipendijų mokėjimą gerai besimokaniems I ir II pakopos studentams ir doktorantams

Įverini studijų rezultatus 
ir sudaryi studentų 
pažangumo reiingą

1.  Skainamųjų sipendijų, išmokamų 
I ir II pakopos studentams, skaičius 
(viduiniškai per mėnesį)

100
Fakultetų 
dekanai

76

Įverini doktorantų 
pažangumo bei meno 
tyrimų rezultatus

2.  Sipendijų, išmokamų mokslo ir meno 
doktorantams, skaičius (viduiniškai 
per semestrą)

22
Doktorantūros 
skyrius

21,2

AUKŠČIAUSIOS KVALIFIKACIJOS SPECIALISTŲ RENGIMAS

I. Efektyviai ir racionaliai organizuoi studijų veiklą, tobulinant studijų kokybę

Organizuoi ir vykdyi 
studentų ir doktorantų 
priėmimą

1.  Priimtų studijuoi pirmos, antros, 
trečios pakopos ir laipsnio 
nesuteikiančių studentų skaičius 

240

ARC Priėmimo 
skyrius, 

Doktorantūros 
skyrius

285

Vykdyi studijuojančiųjų 
apskaitą

2.  Nuolainių studijų pirmos, antros 
ir trečios pakopos bei laipsnio 
nesuteikiančių studijų programų 
studentų skaičius (spalio 1 d.) 

840

ARC Studijų 
duomenų ir 
informacijos 

skyrius

893

Atnaujini vykdomų studijų 
programų aprašus

3.  Vidine tvarka atnaujintų I ir II pakopos 
studijų programų skaičius 5

ARC Studijų 
programų 
skyrius

3

Kuri naujas studijų 
programas ir pateiki jas 
akreditavimui SKVC

4.  Naujai parengtų laipsnį suteikiančių 
studijų programų skaičius 3

3 

(iš jų 2 programos 
įverintos teigiamai 
ir akredituotos,  

1 programa 

įverinta neigiamai 
ir neakredituota)

Vykdyi studijų kokybės 
stebėsenos ir tobulinimo 
veiklas

5.  Parengtų studijų programų 
savianalizių suvesinių skaičius 0

Kokybės 
vadybos  

skyrius

0

6.  Studijų kokybės verinimo apklausose 
dalyvaujančių studentų skaičius 180 144

7.  Teigiamai įverintų (akredituotų  
6 metams) studijų programų 
skaičius / procentas

4/44 3/33

Plėtoi inovatyvius 
mokymo(si) metodus,  

diegi / atnaujini 
e. mokymo(si) medžiagą, 
užikrini e. mokymo(si)  
galimybių plėtrą

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

400 karjeros ir 

kompetencijų 
centras

416

9.  Dalykų (modulių), dėstomų naudojant 
e. mokymosi elementus, skaičius 27 32
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Vykdyi studentų ir 
dėstytojų tarptauinio 
judumo programas

10. Studentų, išvykstančių pagal judumo 
programas, skaičius 30

Tarptauinių 
ryšių skyrius

42

11. Dėstytojų, dalyvaujančių judumo 
programose, stažuotėse, skaičius 35 99

Atnaujini bibliotekos 
fondus

12. Įsigytų knygų, leidinių ir natų skaičius 
(vnt ) 

500

Bibliotekos 

vedėjas

607

13. Prenumeruojamų duomenų bazių 
skaičius (vnt.) 16 17

Automaizuoi bibliotekos 
atliekamų funkcijų procesus

14. Sukurtų / Bibliotekų informacinėje 
sistemoje / BIS bibliograinių įrašų / 
egzempliorių įrašų skaičius

2000 4586

Atnaujini muzikos studijų 
išteklius

15. Įsigytų plokštelių skaičius 50
Garso-vaizdo 
ir informacinių 
technologijų 
centras

56

16. Suskaitmenintų muzikos įrašų 
skaičius 200 214

Atnaujini technologinę 
įrangą

17. Kompiuterizuotų darbo vietų 
studentams skaičius 76 78

Atnaujini studijų paskiries 
patalpas

18. Atnaujintų patalpų plotas (m2) 1500
Infrastruktūros 
direktorius

1400

Kuri palankią studijų 
aplinką

19. Atnaujintų infrastruktūros 
aptarnavimo sutarčių skaičius 30 27

II. Vykdyi meno veiklą ir meno tyrimus, glaudinant jų sąveiką su studijomis

Verini dėstytojų profesinę 
kvaliikaciją ir meninės / 
mokslinės / iriamosios 
veiklos rezultatus

1.  Dėstytojų, dalyvavusių atestacijose ir 
konkursuose pareigoms, skaičius 60

Personalo 

skyrius

50

2.  Dėstytojų, laimėjusių konkursą 
aukštesnėms pareigoms, skaičius 20 16

Vykdyi mokslo / meno 
tyrimus

3. Surengtų mokslinių konferencijų ir 
pranešimų skaičius 3/50

mokslo 

prorektorius

5/90

Skelbi mokslo ir meno 
tyrimų veiklos rezultatus 
spaudoje

4.  Mokslinių publikacijų, tenkančių 
vienam dėstytojo tyrėjo etatui, 
skaičius 

1,5 1,6

Vykdyi kūrybinę ir  
meno veiklą

5.  Meno kūrinių atlikimo ir/ar 
paskelbimo bei surengtų meno 
projektų skaičius 

400

meno 

prorektorius

510

6. Meno kūrinių atlikimo ir/ar 
paskelbimo skaičius, tenkanis vienam 
aukščiausios kvaliikacijos menininkui 
(etatui)

4 4

meno veiklos sklaida

7.  Meno renginių ne LMTA salėse 
skaičius 120

meno centras

185

8.  Meno renginių Lietuvos regionuose 
skaičius 35 50


