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Studijų pakopa Dalyko (modulio) tipas 

Antroji Pasirenkamasis 

 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė 1 (rudens) semestras Lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: studentai turi būti įsisavinę privalomus pirmosios 

pakopos teisės studijų programos dalykus, rekomenduojama mokėti anglų kalbą 
Gretutiniai reikalavimai (jei yra): 

nėra 

 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

5 133 32 101 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Siekiama, kad studentai įgytų žinių ir gebėtų kritiškai vertinti duomenų teisinės apsaugos tikslus, santykį su asmens teise 

į privatumą ir informacijos laisve, asmens duomenų teisinės apsaugos raidą, šaltinius – statutinę teisę ir jos aiškinimą bei 

taikymą teismų ir kitų jurisdikcinių institucijų praktikoje (jurisprudencijoje), sistemą, pagrindines kategorijas (inter alia 

asmens duomenų, ypatingų asmens duomenų, duomenų tvarkymo, duomenų subjekto, duomenų valdytojo, duomenų 

tvarkytojo, taikytinos teisės, tarptautinio duomenų perdavimo kategorijas) ir jų taikymo praktiką, duomenų tvarkymo 

valstybinę kontrolę, iššūkius, kurie šioje srityje kyla dėl naujųjų technologijų ir kitų priežasčių. Ugdomas tolesnių 

kryptingų, savarankiškų studijų poreikis bei gebėjimai. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- įgys sisteminį ir praktinį supratimą apie duomenų teisinę 

apsaugą ir jos kontekstą; 

Paskaitos, pratybos, mokslinės 

literatūros ir teisės šaltinių 

analizė, probleminis dėstymas, 

grupės diskusija, atvejų analizė, 

tiriamieji metodai (inter alia 

informacijos paieška ir analizė), 

savarankiškas darbas. Gali būti 

kviečiami Valstybinės duomenų 

apsaugos inspekcijos, kitų 

valstybės institucijų, asmens 

duomenų tvarkymo veikla 

užsiimančių privačių subjektų ar 

šioje srityje 

besispecializuojančių advokatų 

kontorų atstovai.  

Egzaminas raštu 

(atviri ir uždari 

klausimai/užduotys) 

bei kaupiamasis 

vertinimas už darbą 

per pratybas. 

- gebės orientuotis tarp daugybės skirtingo pobūdžio ir 

galios asmens duomenų teisinės apsaugos šaltinių; 

- gebės pagrįstai taikyti asmens duomenų apsaugos 

reguliavimą ir vertinti jį kritiškai; 

- gebės balansuoti duomenų subjektų ir duomenų valdytojų 

interesus; 

- išsiugdys praktinio darbo su teisės saugomais asmens 

duomenimis gebėjimus; 

- išmoks savarankiškai gilinti bei tobulinti įgytas žinias bei 

gebėjimus, inter alia atsirinkti reikšmingą teorinę ir 

praktinę medžiagą, o savo išvadas pagrįsti teisės mokslo 

pasiekimais. 
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Užduotys 

1. Asmens duomenų teisinė apsauga asmens 

teisės į privatumą ir informacijos laisvės 

kontekste. Asmens duomenų teisinės apsaugos 

samprata, tikslai, raida, šaltiniai ir sistema, 

vienodinimo tendencijos, ypatumai įvairiose 

teisinėse sistemose. 

2   2   4 13 

Literatūros 

įsisavinimas; šaltinių 

analizė. 

2. Naujausi asmens duomenų teisinės apsaugos 

pokyčiai ir perspektyvos, taikytinumo kriterijai. 
2   2   4 10 

Literatūros 

įsisavinimas; šaltinių 

analizė. 

3. Asmens duomenų santykis su banko 

paslaptimi, paciento sveikatos paslaptimi ir kita 

informacija. Pagrindinės asmens duomenų 

teisinės apsaugos kategorijos, asmens duomenų 

teisėto tvarkymo kriterijai. 

2   2   4 13 

Literatūros 

įsisavinimas; šaltinių 

analizė. 

4. Duomenų subjektų teisės, duomenų valdytojų 

ir tvarkytojų pareigos, duomenų subjektų ir 

duomenų valdytojų interesų balansavimas. 

2   2   4 16 

Literatūros 

įsisavinimas; šaltinių 

analizė. 

5. Specifiniai reikalavimai darbuotojų duomenų 

tvarkymui, tiesioginei rinkodarai, vaizdo 

stebėjimui, teisminių bylų medžiagos 

tvarkymui, sveikatos apsaugos paslaugoms, 

moksliniams tyrimams ir kitai su asmens 

duomenų tvarkymo susijusiai veiklai. 

2   2   4 13 

Literatūros 

įsisavinimas; šaltinių 

analizė; 

pasiruošimas 

kolokviumui. 

6. Duomenų apsauga elektroninėje erdvėje. 

Naujųjų technologijų iššūkiai asmens duomenų 

teisinei apsaugai. 

2   2   4 13 

Literatūros 

įsisavinimas; šaltinių 

analizė. 

7. Valstybinė asmens duomenų tvarkymo 

kontrolė. Atsakomybė už asmens duomenų 

teisinės apsaugos pažeidimus. 

2   2   4 13 

Literatūros 

įsisavinimas; šaltinių 

analizė. 

8. Praktinio darbo su asmens duomenų teisine 

apsauga pagrindai. 
2   2   4 10 

Literatūros 

įsisavinimas; šaltinių 

analizė. 

Iš viso 16   16   32 101  

 

Vertinimo 

strategija1 

Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Kaupiamasis 

vertinimas už darbą 

per pratybas 

40 Semestro metu 

Max. 4 balai. Iki 2 balų galima gauti už teisingus atsakymus į 

klausimus, aktyvų ir rezultatyvų dalyvavimą diskusijose, problemų 

formulavimą ir jų sprendimų siūlymą (paiešką), turiningų kritinių 

pastabų teikimą, kitų diskusijos dalyvių pasisakymų komentavimą 

(slenkstis 0.1). Dar iki 2 balų galima gauti už atsakymus į kolokviumo 

klausimus (slenkstis 0.25). 

Egzaminas 60 Sausio mėn. 

Max. 6 balai. Studentams pateikiamos atviro ir uždaro tipo užduotys 

(klausimai). Atsakymai į kiekvieną iš jų raštu vertinami balais 

(slenkstis 0.25). 

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 

 
Nuo 

1990 

Lietuvos Respublikos teisės aktai 

(norminiai aktai ir jurisprudencija), 

reikalingi atitinkamoms temoms 

 

Oficialus leidinys 

„Valstybės žinios“; 

Lietuvos Respublikos 

                                                           
1 Paskaitų lankymas neprivalomas, pratybų – privalomas. Už praleistas pratybas atsiskaitoma jas vedančio dėstytojo nustatyta tvarka. 



studijuoti (žr. temas supra) Seimo duomenų bazė 

http://www.lrs.lt; Lietuvos 

Respublikos Konstitucinio 

Teismo duomenų bazė 

http://www.lrkt.lt; Lietuvos 

Aukščiausiojo Teismo 

duomenų bazė 

http://www.lat.lt; Lietuvos 

Respublikos Vyriausiojo 

administracinio teismo 

duomenų bazė 

http://www.lvat.lt; 

duomenų bazės 

http://www.infolex.lt arba 

http://liteko.teismai.lt 

 
Nuo 

2004 

Europos Sąjungos teisės aktai 

(norminiai aktai ir jurisprudencija), 

Europos Sąjungos asmens duomenų 

apsaugos darbo grupės dokumentai, 

reikalingi atitinkamoms temoms 

studijuoti (žr. temas supra) 

 

„Europos Sąjungos 

oficialusis leidinys“; 

duomenų bazė http://eur-

lex.europa.eu; duomenų 

bazė 

http://ec.europa.eu/justice/d

ata-protection/index_en.htm 

KIRBY, M. 2011 

The History, Achievement and 

Future of the 1980 OECD 

Guidelines on Privacy. 

International Data Privacy Law 

[interaktyvus] 

No. 1 

http://idpl.oxfordjournals.or

g/content/1/1/6.full.pdf+ht

ml 

KUNER, C., et al. 2011 

Let’s Not Kill All the Privacy Laws 

(and Lawyers). International Data 

Privacy Law [interaktyvus] 

No. 4 

http://idpl.oxfordjournals.or

g/content/1/4/209.full.pdf+h

tml 

KUNER, C., et al. 2011 

Privacy: an Elusive Concept. 

International Data Privacy Law 

[interaktyvus] 

No. 3 

http://idpl.oxfordjournals.or

g/content/1/3/141.full.pdf+h

tml 

MIKELĖNAS, V. 2001 

Teisė į privatų gyvenimą ir jos 

gynimas. In Asmeninės neturtinės 

teisės ir jų gynimas: mokslinės 

konferencijos, skirtos Vilniaus 

universiteto Teisės fakulteto doc. 

dr. Alfonso Vileitos 

septyniasdešimtmečiui, medžiaga 

 Vilnius: Justitia 

MOERREL, L. 2011 

Back to Basics: When Does EU 

Data Protection Law Apply? 

International Data Privacy Law 

[interaktyvus] 

No. 2 

http://idpl.oxfordjournals.or

g/content/1/2/92.full.pdf+ht

ml 

PETRAITYTĖ, I. 2011 
Asmens duomenų apsauga ir teisė į 

privatų gyvenimą. Teisė 
t. 80 

Vilnius: Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

PETRAITYTĖ, I. 2011 

Asmens duomenų apsaugos teisinis 

reguliavimas Lietuvos teisės 

sistemoje. Teisė 

t. 79 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

REDING, W. 2011 

The Upcoming Data Protection 

Reform for the European Union. 

International Data Privacy Law 

[interaktyvus] 

No. 1 

http://idpl.oxfordjournals.or

g/content/1/1/3.full.pdf+ht

ml 

TENE, O. 2011 

Privacy: The New Generations. 

International Data Privacy Law 

[interaktyvus] 

No. 1 

http://idpl.oxfordjournals.or

g/content/1/1/15.full.pdf+ht

ml 

VAN DIJK, P., et 

al. 
2006 

Theory and Practice of the 

European Convention on Human 

Rights. 4th ed. 

 
Antwerpen, Oxford: 

Martinus Nijhoff Publishers 

WARREN, S. D.; 

BRANDEIS, L. D. 
1890 

Right to Privacy. Harvard Law 

Review [interaktyvus] 
vol. IV, No. 5 

http://groups.csail.mit.edu/

mac/classes/6.805/articles/p

rivacy/Privacy_brand_warr

2.html 

Papildoma literatūra 
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įstatymo komentaras [interaktyvus] ms/File/komentaras%20adt

ai.pdf 

CAREY, P. 2009 
Data Protection: Practical Guide to 

UK and EU Law 
 

Oxford: Oxford University 

Press 

CIVILKA, M. 2001 

Asmens duomenų apsauga 

tarptautinėje ir EB teisėje 

[interaktyvus] 

 
http://www.itc.tf.vu.lt/paska

itos/paskait/ada_1.12.pdf 

CIVILKA, M. 2001 

Asmens duomenų apsaugos teisinis 

reguliavimas interneto kontekste 

[interaktyvus] 

 

http://media.search.lt/GetFil

e.php?OID=92932&FID=2

69994 

CIVILKA, M.; 

BARASNAVIČIŪ

TĖ, L. 

2007 

Asmens duomenų apsauga ir 

privatumas: sąveika su 

informacinės visuomenės 

aktualijomis. Justitia 

Nr. 4 Vilnius: Justitia 

GUTWIRTH, S., et 

al. 
2009 Reinventing Data Protection?  Berlin: Springer 

 

Pastaba. Prireikus studijų šaltiniai (statutinės teisės aktai, jurisprudencija ir kt.) ir studijuotina literatūra 

atnaujinami. 
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