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* Taisyklės gali būti koreguojamos, atsižvelgiant į naujus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijos teisės aktus 

  



1. Antrosios pakopos studijų programos. 

Valstybinis 

kodas 
Studijų programa Specializacija 

Studijų 

forma 

ir 

trukmė 

Suteikiama kvalifikacija  

NL 

VILNIAUS FAKULTETAS 

6211PX037 Animacija  2 Menų magistras 

6211NX005 Dailės istorija ir teorija  

dailės ir 

architektūros istorija 
2 

Humanitarinių mokslų 

magistras 
dailės ir 

architektūros teorija 

ir kritika 
2 

6211PX006 
Dailės ir interjero 

restauravimas  

architektūros 

restauravimas 
2 

Menų magistras 

interjero 

restauravimas  
2 

molbertinės tapybos 

restauravimas 
2 

sieninės tapybos 

restauravimas 
2 

skulptūros 

restauravimas 
2 

tekstilės 

restauravimas 
2 

6211PX007 Dizainas   2 Menų magistras 

6211PX008 Fotografija ir medijos menas   2 Menų magistras 

6211PX009 Grafika   2 Menų magistras 

6211PX012 Įvietintas menas  
freska-mozaika 2 

Menų magistras 
vitražas 2 

6211PX011 Mados dizainas   2 Menų magistras 

6211PX014 Scenografija   2 Menų magistras 

6211PX015 Skulptūra  šiuolaikinė skulptūra 2 Menų magistras 

6211PX018 Keramika   2 Menų magistras 

6211PX020 Tapyba   2 Menų magistras 

6211PX021 Tekstilės menas ir dizainas   2 Menų magistras 

6211PX023 
Vizualiųjų komunikacijų 

dizainas  
 2 Menų magistras 

KAUNO FAKULTETAS 

6211PX007 Dizainas   2 Menų magistras 

6211PX010 Grafinis dizainas   2 Menų magistras 

6211PX015 Skulptūra   2 Menų magistras 

6211PX016 Stiklo menas ir dizainas   2 Menų magistras 

6211PX017 Taikomoji grafika   2 Menų magistras 

6211PX018 Keramika   2 Menų magistras 

6211PX020 Tapyba  2 Menų magistras 

6211PX019 Tekstilės menas ir medijos   2 Menų magistras 

TELŠIŲ FAKULTETAS 

6213PX002 Taikomasis menas   2 Menų magistras 

KLAIPĖDOS FAKULTETAS 

6211PX022 Vizualinis dizainas   2 Menų magistras 
Santrumpos: NL – nuolatinės studijos. 

 

 

 



 

2. Konkursinio balo sandara ir apskaičiavimo principai. 

 

Studijų programa Specializacija 
Kokio 

pasirengimo 

asmenys priimami 

Atrankos 

kriterijai 
Konkursinio 

balo formulė 

Grafika (Vilnius)  

Į magistrantūros 

studijas priimami 

asmenys, baigę 

pirmosios aukštojo 

mokslo studijų 

pakopos1 tos pačios 

arba artimos (nustato 

studijų programos, į 

kurią stojantysis 

pretenduoja, 

vadovas) studijų 

krypties programas. 

 

 

 

 

 

Kd – stojančiojo 

kūrybinių darbų 

peržiūros 

pažymys 

(dešimtbalėje 

sistemoje, gavę 

žemesnį negu 

penki pažymį, 

konkurse 

nedalyvauja); 
Etp – 

magistrantūros 

tezių ir 

stojamojo 

pokalbio į 

pasirinktą studijų 

programą 

pažymys. 

0,5Kd + 0,5Etp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įvietintas menas (Vilnius) 
freska-mozaika 

vitražas  

Scenografija (Vilnius)  

Skulptūra (Kaunas)  

Skulptūra (Vilnius) šiuolaikinė skulptūra 

Stiklo menas ir dizainas 

(Kaunas) 
 

Taikomoji grafika (Kaunas) 
knyga 

taikomoji grafika 

Keramika (Kaunas, Vilnius)  
Tekstilės menas ir medijos 

(Kaunas) 
 

Tapyba (Kaunas)  

Tapyba (Vilnius) molbertinė tapyba 

Tekstilės menas ir dizainas 

(Vilnius) 
 

Dizainas (Kaunas, Vilnius)  

Grafinis dizainas (Kaunas) 
daiktinės aplinkos 

grafinis dizainas 

Mados dizainas  (Vilnius)  

 Vizualinis dizainas (Klaipėda)  
Vizualiųjų komunikacijų 

dizainas (Vilnius) 
 

Animacija (Vilnius)  
Fotografija ir medijos menas 

(Vilnius) 
 

Dailės ir interjero 

restauravimas (Vilnius) 

architektūros 

restauravimas  
interjero 

restauravimas 
molbertinės tapybos 

restauravimas 
sieninės tapybos 

restauravimas 
skulptūros 

restauravimas 
tekstilės 

restauravimas 

Taikomasis menas (Telšiai)  

Dailės istorija ir teorija 

(Vilnius) 

 
dailės ir architektūros 

istorija 
 

Į magistrantūros 

studijas priimami 

asmenys, baigę 

pirmosios aukštojo 

Euž – bakalauro 

studijų užsienio 

kalbos 

pažymys; 

0,2Euž + 

0,2Bd + 0,6Elp 

                                                 
1 Asmenys, turintys profesinio bakalauro arba kitos (ne artimos) krypties bakalauro laipsnį, turi būti baigę Vilniaus dailės 

akademijos papildomas studijas.  



Studijų programa Specializacija 
Kokio 

pasirengimo 

asmenys priimami 

Atrankos 

kriterijai 
Konkursinio 

balo formulė 

dailės ir architektūros 

teorija ir kritika 

mokslo studijų 

pakopos2 

programas. 

Bd3 – bakalauro 

studijų 

baigiamojo 

darbo 

(baigiamojo 

egzamino (-ų)) 

pažymys; 
Elp – 

motyvacinio 

laiško ir 

stojamojo 

pokalbio 

pažymys. 

 

 

Konkursinis balas apskaičiuojamas:  

Stojant į dailės istorijos ir teorijos studijų programą, konkursinis balas formuojamas susumavus:  

• Bakalauro studijų užsienio kalbos įvertinimo ir svertinio koeficiento 0,2 sandaugą.  

• Bakalauro studijų baigiamojo darbo įvertinimo ir svertinio koeficiento 0,2 sandaugą. 

• Motyvacinio laiško ir stojamojo pokalbio įvertinimą ir svertinio koeficiento 0,6 sandaugą. 

Motyvacinis laiškas PDF formatu teikiamas kartu su stojančiojo anketa. Tai 1–2 puslapių apimties 

tekstas, kuriame stojantysis paaiškina, kas jį paskatino rinktis dailės istorijos ir teorijos studijas, 

kokią turi patirtį šioje srityje, ko tikisi iš savo studijų. Taip pat apibūdinama planuojamo 

magistrantūros darbo tema ir būsimo tyrimo klausimai. Stojamojo pokalbio metu stojantysis 

susitinka su stojamųjų pokalbių komisijos nariais ir aptaria magistro studijų temą bei atsako į 

komisijos narių klausimus.  

Stojant į meno objektų restauravimo, medijų meno, dailės ir dizaino sričių studijų programas, 

konkursinis balas formuojamas susumavus: 

• Stojančiojo kūrybinių darbų peržiūros įvertinimo ir svertinio koeficiento 0,5 sandaugą. 

Kūrybinių darbų portfolio teikiamas elektroniniu PDF formatu (žr. Priėmimo taisyklių 4.1 punktą) 

kartu su stojančiojo anketa. Stojantieji dešimtbalėje sistemoje gavę žemesnį pažymį negu penki, 

konkurse nedalyvauja. 

• Magistrantūros tezių ir stojamojo pokalbio į pasirinktą studijų programą įvertinimo ir 

svertinio koeficiento 0,5 sandaugą. Magistrantūros tezės PDF formatu teikiamos kartu su 

stojančiojo anketa. Magistrantūros tezėse glaustai paaiškinama noro stoti į magistrantūrą motyvai, 

aiškiai pateikiamas numatomo magistrinio darbo kūrybinis projektas (kūrybiniai tikslai) ir teorinės 

tiriamojo darbo tezės, kurias norima nagrinėti magistrantūroje. Stojamojo pokalbio metu stojantysis 

susitinka su stojamųjų pokalbių komisijos nariais ir aptaria magistro studijų tezes bei atsako į 

komisijos narių klausimus. 

 

3. Priėmimo vykdymas (priėmimo datos preliminarios ir gali būti keičiamos atsižvelgiant į bendrus Lietuvos 

aukštųjų mokyklų susitarimus dėl priėmimo į antros pakopos studijas vykdymo). 

 

Priėmimo procedūros Data ir laikas 

• Elektroninės registracijos metu, VDA tinklapyje užpildoma stojančiojo į VDA magistrantūros studijas anketa 

(toliau – stojančiojo anketa) ir įkeliami visi reikalingi dokumentai (žr. Priėmimo taisyklių 5.1 punktą). 

• Galima teikti du pageidavimus (stojančiojo anketoje nurodoma iki dviejų studijų programų). 

PAGRINDINIS PRIĖMIMAS 

                                                 
2 Asmenys, turintys profesinio bakalauro laipsnį turi būti baigę Vilniaus dailės akademijos papildomas studijas. 
3 Jeigu diplomo priedėlyje yra ne vienas baigiamojo darbo/baigiamųjų egzaminų įvertinimas, konkursiniam balui skaičiuoti 

imamas aritmetinis tų įvertinimų vidurkis. 

https://www.vda.lt/lt/stojantiesiems/magistranturos-studijos/priemimo-tvarka


Stojančiojo anketos ir kitų dokumentų registravimas stojant į dailės istorijos ir 

teorijos studijų programą. 
Elektroninė registracija:  
2023-06-19 – 2023-06-22 

iki 16 val. 

Į dailės istorijos ir teorijos studijų programą stojamieji pokalbiai vyksta nuotoliniu 

būdu ZOOM platformoje (žr. Priėmimo taisyklių 4.2 punktą).  
Stojamųjų pokalbių 

pradžia:  
2023-06-26 10 val. 

Stojančiojo į dailės istorijos ir teorijos programą stojamojo pokalbio rezultatai ir 

konkursinis balas stojančiajam siunčiami el. paštu.  
2023-06-26 16 val. 

Apeliacijas dėl konkursinio vertinimo, stojamųjų pokalbių vertinimo rezultatų 

priėmimo komisija priima ir jas nagrinėja pagal stojančiojo motyvuotą pareiškimą. 
2023-06-27 10–12 val. 

Apeliacijos dėl konkursinio vertinimo, stojamųjų pokalbių vertinimo rezultatų 

išnagrinėjamos ir skelbiamos. 
2023-06-27 16 val. 

Siunčiamas kvietimas studijuoti kviečiamojo nurodytu el. paštu. 2023-06-28 12 val. 

Pakviestųjų studijuoti studijų sutarčių pasirašymas fakultete (Kvietimą 

studijuoti gavęs stojantysis turi sudaryti su VDA studijų sutartį tame fakultete, į 

kurį yra kviečiamas studijuoti (žr. Priėmimo taisyklių 6 punktą).  

2023-06-28 (14-16 val.) – 

2023-06-30 (10–16 val.) 

Stojančiojo anketos ir kitų dokumentų registravimas į meno objektų 

restauravimo, medijų meno, dailės ir dizaino krypčių studijų programas. 
Elektroninė registracija:  
2023-06-28 – 2023-07 -03  

17 val. 

Stojamieji pokalbiai vyksta nuotoliniu būdu ZOOM platformoje (žr. Priėmimo 

taisyklių 4.2 punktą).  
Stojamųjų pokalbių 

pradžia:  
2023-07-05 10 val. 

Stojančiojo į meno objektų restauravimo, medijų meno, dailės arba dizaino 

krypties studijas stojamųjų pokalbių rezultatai ir konkursiniai balai siunčiami el. 

paštu. 

2023-07-05 16 val. 

Apeliacijas dėl konkursinio vertinimo, stojamųjų pokalbių vertinimo rezultatų 

priėmimo komisija priima ir jas nagrinėja pagal stojančiojo motyvuotą pareiškimą. 
2023-07-07 10–14 val. 

Apeliacijos dėl konkursinio vertinimo, stojamųjų pokalbių vertinimo rezultatų 

išnagrinėjamos ir skelbiamos. 
2023-07-07 16 val. 

Siunčiamas kvietimas studijuoti kviečiamojo nurodytu el. paštu. 2023-07-07 17 val. 

Pakviestųjų studijuoti studijų sutarčių pasirašymas fakultete (Kvietimą 

studijuoti gavęs stojantysis turi sudaryti su VDA studijų sutartį tame fakultete, į 

kurį yra kviečiamas studijuoti (žr. Priėmimo taisyklių 6 punktą). 

2023-07-10, 11, 12 d. 

10–16 val. 

PAPILDOMAS PRIĖMIMAS (jei liks laisvų vietų) 

Skelbiamos studijų programos, į kurias yra likę laisvų studijų vietų interneto 

svetainėje www.vda.lt  

2023-07-24 

Stojančiojo anketos ir kitų dokumentų registravimas į studijų programas, kur yra 

likę studijų vietų 

2023-08-14 – 2023-08-18 

17 val. 

Stojamieji pokalbiai vyksta nuotoliniu būdu ZOOM platformoje (žr. Priėmimo 

taisyklių 4.2 punktą). 

2023-08-22 10 val. 

Siunčiamas kvietimas studijuoti kviečiamojo nurodytu el. paštu. 2023-08-22 17 val. 

Pakviestųjų studijuoti studijų sutarčių pasirašymas fakultete (Kvietimą 

studijuoti gavęs stojantysis turi sudaryti su VDA studijų sutartį tame fakultete, į 

kurį yra kviečiamas studijuoti (žr. Priėmimo taisyklių 6 punktą). 

2023-08-23, 24, 25 d. 

10-16 val. 

 

4. Stojamųjų egzaminų vykdymas. 

4.1 Kūrybinių darbų portfolio pateikimas: 

• Paruoštas portfolio failas turi būti įkeliamas kartu su stojančiojo anketa. 

• Portfolio pateikiamas skaitmenoje kaip vienas, nepadalintas failas PDF formatu. Jeigu portfolio 

teikiamas kaip videofilmas, videoklipas ir kitas judantis vaizdas, jis turi būti prieinamas per nuorodą 

įkeltą į PDF failą. 

http://www.vda.lt/


• Portfolio elektroninis dokumentas turi būti pavadintas stojančiojo vardu ir pavarde. PDF formato, 

tituliniame puslapyje taip pat būtina nurodyti stojančiojo vardą, pavardę, telefono numerį, studijų 

programą (-s) į kurią pretenduoja stojantysis. 

• Aplanko turinys nėra griežtai reglamentuotas. Stojantysis laisvai renkasi,  kokius savo kūrybinius 

darbus pateikti vertinimo komisijai,  tačiau rekomenduojama, tai daryti motyvuotai, kad kūriniai ir 

jų kiekis geriausiai nusakytų stojančiojo idėjas bei jų raišką. Gali būti talpinamos aktyvios nuorodos 

į vykdytus ir dalyvautus projektus, socialines veiklas ir pan. 

• Prie kiekvieno kūrinio pateikiami trumpi, aprašymai (motyvas ar pavadinimas, kūrinio idėjos 

(temos) apibūdinimas, sukūrimo metai, technika, matmenys). 

• Darbai turi būti pateikti skenuoti arba nufotografuoti gerai apšvietoje aplinkoje, rezoliucija tinkama 

parodyti smulkias darbo detales. 

• Stojantysis (-čioji), teikdamas darbų aplanką stojamųjų egzaminų vertinimo komisijai, garantuoja 

kad pateikiamas kūrinys (-iai) yra savarankiškos kūrybinės veiklos rezultatas (kūrinio autorystė yra 

aiškinama Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka). Griežtai draudžiama teikti ne savo 

kūrinius arba kūrinius, sukurtus dirbtiniu intelektu. Paaiškėjus nesąžiningumo faktui, vertinimo 

rezultatai anuliuojami ir stojantysis negali toliau dalyvauti priėmimo konkurse. 

• Įsitikinus, kad portfolio sėkmingai įkeltas, stojančiajam atsiunčiamas tikslus motyvacinio 

nuotolinio pokalbio laikas bei prisijungimo adresas pokalbių programoje ZOOM platformoje. 

Stojantysis turi patvirtinti, kad gavo pakvietimą. 

4.2 Stojamojo pokalbio vykdymo reikalavimai ir eiga: 

• Stojantysis turi pasiruošti pokalbiui užtikrindamas, jog bus maksimaliai gera vaizdo kokybė, 

veiks jo mikrofonas. Stojančiojo veidas ir aplinka turi būti gerai apšviesti ir matomi. Už 

stojančiojo netūrėtų būti šviečiančių ryškių objektų, langų pro kuriuos šviečia saulė ir pan. 

• Stojantysis privalo turėti tapatybę patvirtinantį dokumentą – pasą, ID kortelę, vairuotojo 

pažymėjimą ir pokalbio pradžioje jį parodyti vertinimo komisijai. 

• Pokalbio metu stojantysis turi būti pasiruošęs pasidalinti ekrane savo portfolio ekrane su 

komisijos nariais. 

• Pokalbyje stojantysis bendrauja tik su komisijos nariais ir atsako į jų užduodamus klausimus. 

• Pokalbis vykdomas nuotoliniu būdu. 

• Prieš pokalbio pradžią stojantysis su pažindinamas su jo trukme ir kitais reikalavimais. 

• Stojantysis prisistato komisijai. 

• Ekrane aiškiai parodo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

• Pokalbio trukmė gali varijuoti 10–20 min. atsižvelgiant į stojančiųjų imtį konkrečioje studijų 

programoje. 

 

5. Reikalingi dokumentai. 

5.1. Elektroninės registracijos metu: 

• Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (Priedas 1); 

• Stojančiojo į VDA magistrantūros studijas anketa; 

• Paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės skenuota kopija; 



• Stojamosios studijų įmokos (15 Eur) skenuota kvito arba pavedimo kopija; 

• Pirmosios pakopos studijų baigimo diplomo ir jo priedėlio/priedo skenuotos kopijos (nereikia, jeigu 

bakalauro studijos baigtos VDA 2008 m. ar vėliau); 

• Antrosios pakopos ar vientisųjų studijų baigimo diplomo ir jo priedėlio/priedo skenuotos kopijos 

(jei yra baigtos antrosios pakopos ar vientisosios studijos); 

• Dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia 

pavarde, skenuota kopija; 

• Magistrantūros tezės (pdf. formatu) (stojant į menų krypčių grupės programas); 

• Kūrybinių darbų aplankas (pdf. formatu) (stojant į menų krypčių grupės programas); 

• Motyvacinis laiškas (pdf. formatu) (stojant į dailės istorijos ir teorijos studijas). 

5.2 Pasirašant studijų sutartį: 

• Registracijos mokesčio (22 Eur) kvito kopija arba pavedimo kopija. 

6. Studijų sutarčių pasirašymo tvarka: 

Kvietimą studijuoti gavęs stojantysis studijų sutartį su VDA gali sudaryti dviem būdais: 
• Atvykdamas į fakultetą, kurio vykdomoje studijų programoje yra kviečiamas studijuoti, ir pasirašyti 

ją įprasta rašytine forma; 

• Pasirašyti el. būdu per el. pasirašymo sistemą DOKOBIT (šis būdas galimas turint m. parašą, smart 

ID, lustinę kortelę ar USB laikmeną). Stojantysis fakulteto, į kurį kviečiamas studijuoti el. paštu (žr. 

9 punktą), turi kreiptis dėl studijų sutarties pasirašymo elektroniniu būdu bei atsiųsti registracijos 

įmokos kvito ar pavedimo kopiją. Studijų administratorius, patikrinęs, ar pateikti visi reikalingi 

dokumentai, išsiunčia nuorodą elektroniniam studijų sutarties pasirašymui.  

7. Stojamosios studijų įmokos ir registracijos mokesčio sąskaitos rekvizitai. 

Stojamosios (už stojančiojo anketos pateikimą ir dokumentų tvarkymą) įmokos dydis 15 Eur, koregavimo 

mokestis (įmoka mokama už pakartotiną dokumentų pateikimą ar stojančiojo anketos koregavimą) – 8 

Eur, registracijos mokesčio (įmoka mokama pasirašant studijų sutartį) – 22 Eur. Įmokėtos įmokos 

negrąžinamos. Stojamoji įmoka, koregavimo ar registracijos mokesčiai įmokėti ne į Vilniaus dailės 

akademijos sąskaitą, neįskaitomi.  

Įmokos kvito užpildymo rekvizitai: 

gavėjas – Vilniaus dailės akademija; 

kodas 111950439; 

gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“; 

sąskaita LT 44 7300 0100 0245 5498; 

banko kodas – 73000; 

sutrumpintas įmokos, mokesčio pavadinimas – stojamoji įmoka/koregavimo mokestis/registracijos 

mokestis; 

mokėtojo kodo skiltyje įrašomas stojančiojo asmens kodas; 

suma skaičiais – 15, 22  Eur.  

 

8. Studijų kaina.  

Studijų kaina, studentams mokantiems už studijas savo lėšomis, yra lygi LR švietimo, mokslo ir sporto 

ministro einamiesiems metams patvirtintoms studentų, priimamų į aukštąsias mokyklas, norminėms 

universitetinių studijų kainoms. 
 

 

 

 

 

 



9. Priėmimo komisijos ir fakultetų kontaktai. 

Vilniuje – Maironio g. 6, kab. 202, tel. (8 5) 210 5454, el. pašto adresas priemimas@vda.lt  

Fakultetas Adresas Tel. nr. El. pašto adresas 

Vilniaus fakultetas Maironio g. 6, 

Vilnius 01124 

(8 5) 2105432 vilniausfakultetas@vda.lt  

Kauno fakultetas Muitinės g. 4, 

Kaunas 44280 

(8 37) 222577 kaunofakultetas@vda.lt  

Telšių fakultetas Muziejaus g. 29A, 

Telšiai 87356 

(8 444) 51297 telsiai@vda.lt  

Klaipėdos 

fakultetas 

Daržų g. 18, 

Klaipėda 91245 

(8 46) 31 48 47 klaipedosfakultetas@vda.lt  

 

 

10. Kita informacija.  

Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba norintys studijuoti kitos krypčių grupės 

arba ne artimos krypties programas, privalo būti išklausę papildomas studijas, vadovaujantis VDA 

papildomų studijų bendrųjų reikalavimų aprašu.  

 

Asmenų, baigusių studijas užsienyje, akademinį išsilavinimo pripažinimą, stojančiajam pateikus 

stojančiojo anketą, atlieka VDA Tarptautinių ryšių skyrius. Apie sprendimą dėl pripažinimo stojantysis 

informuojamas el. paštu iki kvietimo studijuoti. 

 

Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima rektoriaus įsakymu paskirta priėmimo 

komisija. 
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1 Priedas 

 
 

SUTIKIMAS  

DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

 

202   m.                 d. 

 
(vieta) 

 

Aš,  

 (asmens vardas, pavardė) 

sutinku ir esu informuotas (-a), kad: 

 

1. Vilniaus dailės akademija (toliau – VDA, Akademija) gautų ir tvarkytų žemiau išvardintus mano 

asmens duomenis4: 

 

Nr.  Asmens duomenų kategorija 

1. Vardas 

2. Pavardė 

3. Pilietybė 

4. Adresas 

5. Telefono nr. 

6. El. pašto adresas 

7. Informacija apie pirmą ir antrą pasirinktą studijų programą(-as) 

8. Informacija apie pasirinktos(-ų) studijų programos(-ų) finansavimo pobūdį 

9. Baigtos aukštosios mokyklos pavadinimas 

10. Studijų baigimo metai 

11. Baigtos studijų programos pavadinimas 

12.  Įgytas kvalifikacinis laipsnis arba profesinė kvalifikacija 

13.  Antrosios pakopos (magistrantūros) studijų baigimo diplome esanti 

informacija ir (ar) duomenys 

14.  Dokumento kopijoje, patvirtinančioje mokėjimą už antrosios pakopos 

mokslą, esanti informacija ir (ar) duomenys 

15.  Aukštojo universitetinio mokslo baigimo diplomo ir jo priedėlio/ priedo 

kopijose, jei baigta ne VDA, esanti informacija ir (ar) duomenys 

16.  Sumokėtos stojamosios studijų įmokos kvito arba pavedimo kopijoje esanti 

informacija ir (ar) duomenys 

17.  Paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopijos 

duomenys 

18.  Magistrantūros tezės 

                                                 
4 Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti 

(duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima 

nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis 

ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, 

kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.  



19.  Asmens duomenų rinkimas vaizdo stebėjimo ir garso įrašymo priemonėmis 

veido atvaizdas (biometriniai duomenys), informacija ir (ar) duomenys apie 

meninius gebėjimus 

 

2. Aukščiau išvardintų asmens duomenų tvarkymo tikslas: duomenų subjekto asmens duomenys 

VDA yra renkami ir tvarkomi atrankos studijuoti ir priėmimo į studijas organizavimo tikslais. Asmens 

duomenų rinkimas vaizdo stebėjimo ir garso įrašymo priemonėmis: veido atvaizdas, informacija ir (ar) 

duomenys apie meninius gebėjimus, yra atliekami šiam tikslui – įvertinti stojamojo egzamino pokalbio 

metu gautą informaciją apie stojančiojo asmens meninius gebėjimus ir motyvaciją, remiantis tuo atrinkti 

tinkamus kandidatus į VDA studijų programas. Asmens duomenys yra tvarkomi tik tais tikslais, kuriais jie 

yra renkami.   

3. Su aukščiau išvardintais asmens duomenimis būtų atliekami šie tvarkymo veiksmai: 

Asmens duomenų rinkimas, apdorojimas šiame sutikime numatytiems tikslams pasiekti, 

saugojimas, naikinimas.   

4. Asmens duomenys gali būti perduodami: (1) teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės 

institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai; (2) kitiems asmenims Jūsų asmens 

duomenys gali būti perduodami tik Jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.  

5. Asmens duomenys VDA yra tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai, laikydamasi teisės aktų 

nustatytų reikalavimų, tik šiame sutikime nustatytais tikslais, taip pat užtikrindama duomenų saugumą, 

įgyvendindama tinkamas technines ir organizacines priemones duomenims apsaugoti nuo neteisėto 

sunaikinimo ar (ir) atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 

6. Pasikeitus asmens duomenims, tvarkomiems pagal šį sutikimą, duomenų subjektui kyla pareiga 

pranešti apie tai VDA, el. pašto adresu(-ais): dap@vda.lt, studijos@vda.lt.  

7. Sutikimo galiojimo terminas – šis sutikimas galioja iki jo atšaukimo momento arba VDA 

priėmimo į studijas proceso pabaigos, dėl dalies asmens duomenų, nurodytų šiame sutikime tvarkymo ir 

saugojimo (asmens duomenų apimtis: vardas, pavardė, baigtos aukštosios mokyklos pavadinimas), 

sutikimas galioja 5 (penkis) metus, nuo VDA protokolo dėl duomenų subjekto priėmimo / nepriėmimo į 

VDA organizuojamas studijas, priėmimo dienos.   

8. Informacija, susijusi su mano duomenų tvarkymu šio sutikimo pagrindu, vadovaujantis 2016 m. 

balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 

tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB 

(Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 13 

straipsniu, yra ši: 

8.1. Duomenų valdytojas – Vilniaus dailės akademija, 01124, Maironio g. 6, Vilnius.  

8.2. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai –  el. pašto adresas: dap@vda.lt, tel. (8 5) 210 5453. 

8.3. Duomenų tvarkymo tikslai – šiame sutikime nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik tais 

tikslais, dėl kurių 2 punkte duotas sutikimas; 

8.4. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – šiame sutikime nurodytų asmens duomenų tvarkymo 

teisinis pagrindas yra šis sutikimas; 

8.5. Asmens duomenų gavėjai – šiame sutikime nurodyti asmens duomenys gali būti perduoti šio 

sutikimo 4 punkte nurodytiems duomenų gavėjams.  

8.6. Duomenų subjektų teisės. Teisė prašyti, kad būtų leista susipažinti su duomenimis ir juos 

ištaisyti arba ištrinti, teisė apriboti duomenų tvarkymą, teisė nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip 

pat teisė į duomenų perkeliamumą. Šias teises galiu įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka. 

Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo, duomenų subjektas, turi teisę kreiptis į VDA duomenų 

apsaugos pareigūną 8.2 papunktyje nurodytais kontaktais. 

8.7. Teisė atšaukti sutikimą. Duomenų subjektas turi teisę bet kada atšaukti šį sutikimą. Sutikimo 

atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, 

teisėtumui. Duomenų subjektas šį sutikimą gali atšaukti raštu (tiesiogiai ar per atstovą, atvykus į VDA; 

atsiuntus prašymą paštu arba elektroniniu paštu: dap@vda.lt, studijos@vda.lt, atšaukimas turi būti 

pasirašytas). Sutikimo atšaukimas, atsiųstas VDA elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašyti 

kvalifikuotu elektroniniu parašu arba pasirašius suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia 

užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą (pvz., pdf formatu, faksimilinio ryšio priemonėmis). 
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8.8. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis. Šis sutikimas ir visi jame nurodyti asmens duomenys 

yra saugomi iki šio sutikimo atšaukimo arba VDA priėmimo į studijas proceso pabaigos. VDA protokole 

dėl duomenų subjekto priėmimo / nepriėmimo į studijas esantys asmens duomenys (duomenų apimtis: 

duomenų subjekto vardas, pavardė, baigtos aukštosios mokyklos pavadinimas) yra saugojami 5 (penkis) 

metus, nuo VDA protokolo priėmimo dienos, kartu su šiuo sutikimu. Visi kiti šiame sutikime nurodyti 

asmens duomenys, išskyrus VDA protokole esančius asmens duomenis, yra sunaikinami nedelsiant, 

pasibaigus VDA priėmimo į studijas procesui. Šie terminai gali būti pratęsti, jei asmens duomenys yra 

naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame 

tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, 

administracinėje ar baudžiamojoje byloje arba kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens 

duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami 

nedelsiant, kai tampa nebereikalingi. 

8.9. Automatizuotų sprendimų priėmimai. Duomenys nebus naudojami automatizuotų sprendimų 

priėmimui Jūsų atžvilgiu, įskaitant profiliavimą. 

8.10. Skundų teikimas. Duomenų subjektas turi teisę skųsti VDA veiksmus (neveikimą) 

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir teismui teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

 

Pažymiu, jog mano duodamas sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo yra duotas laisva valia, 

man yra aišku ir suprantama, kad sutikimas duodamas sutikime dėl asmens duomenų tvarkymo 

nurodytiems konkretiems tikslams, taip pat, man yra suprantama dėl kokių priežasčių duodu sutikimą 

rinkti ir tvarkyti mano asmens duomenis.  

 

 

 

Vardas, pavardė   _________________________________________ 
                                                                                                              (parašas) 


