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Akademijos Facebook paskyra
https://www.facebook.com/lmta.lt
LMTA Karjeros ir kompetencijų centras
www.kkc.lmta.lt
Akademijos SA Facebook paskyra
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www.lsp.lt
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Akademija

Lietuvos muzikos ir teatro akademija – vienintelė šalyje specializuota
muzikos, teatro, kino ir šokio meno aukštoji mokykla. Akademija pasižymi
aukščiausios kvalifikacijos dėstytojais, motyvuotais studentais, unikaliomis
Lietuvoje studijų programomis, ryškia menine veikla ir meno tyrimais,
išplėtotu tarptautiniu bendradarbiavimu. Akademija nuosekliai įgyvendina
„Strategiją 2020“ ir tampa atvira ir dinamiška studijų, meno ir mokslo erdve,
kuriančia muzikos, teatro, šokio ir kino ateitį. Akademija įkurta 1933 m.,
puoselėja tvirtas tradicijas ir rengia aukščiausios kvalifikacijos menininkus.
LMTA CENTRINIAI rūmai, Gedimino pr. 42, Vilnius
Tel. (8 5) 261 2691
El. paštas: rektoratas@lmta.lt

Biblioteka
Bibliotekos tikslai:
» Užtikrinti akademijos prioritetinių mokslo ir studijų krypčių informacinį
aprūpinimą;
» Padaryti prieinamus vidinius ir išorinius informacijos resursus LMTA
bendruomenei;
» Tapti aktyvia studijų proceso dalyve.

Leidinių paieška atliekama LMTA bibliotekos kataloge
www.biblioteka.lmta.lt
Naudotis el. katalogu galima iš bet kurios kompiuterizuotos darbo vietos, turinčios
prieigą prie interneto. Kaip naudotis el. katalogu rasite čia: https://lmta.lt/wpcontent/uploads/2018/07/Naudojimosi-bibliotekos-el.-kataloguinstrukcija.pdf
Biblioteka kviečia apsilankyti muzikos fakulteto skaitykloje (Gedimino pr. 42, Vilnius).
Muzikos fakulteto
biblioteka

Teatro ir kino
fakulteto biblioteka

Klaipėdos
fakulteto biblioteka

LMTA II (Kongresų) rūmai
Vilniaus g. 6-2, Vilnius

LMTA IV rūmai
T. Kosciuškos g. 10, Vilnius

K.Donelaičio g. 4, Klaipėda
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LMTA Karjeros ir kompetencijų
centras
Karjeros ir kompetencijų centras yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos
padalinys, kurio pagrindinė veikla yra kurti, plėtoti ir tobulinti LMTA
mokymo(si) visą gyvenimą – karjeros ugdymo, neformaliojo suaugusiųjų ir
vaikų švietimo – sistemą, planuoti, inicijuoti, organizuoti ir administruoti
LMTA studentų ir absolventų karjeros ugdymo renginius ir programas.
LMTA Karjeros ir kompetencijų centras bendrauja ir bendradarbiauja su
LMTA studentais ir absolventais. Pagrindinis tikslas ir rūpestis – Jūsų
karjera!

Kviečiame apsilankyti mūsų svetainėje http://kkc.lmta.lt/
Kviečiame apsilankyti svetainėje http://karjera.lt
LMTA II (Kongresų) rūmai, Vilniaus g. 6-2, Vilnius
Mob. tel. +370 686 72012
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LMTA Karjeros ir kompetencijų
centras
Karjeros ir kompetencijų centras yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos
padalinys, kurio pagrindinė veikla yra kurti, plėtoti ir tobulinti LMTA
mokymo(si) visą gyvenimą – karjeros ugdymo, neformaliojo suaugusiųjų ir
vaikų švietimo – sistemą, planuoti, inicijuoti, organizuoti ir administruoti
LMTA studentų ir absolventų karjeros ugdymo renginius ir programas.
LMTA Karjeros ir kompetencijų centras bendrauja ir bendradarbiauja su
LMTA studentais ir absolventais. Pagrindinis Centro tikslas ir rūpestis –
Jūsų karjera!

Kviečiame apsilankyti Centro tinklalapyje http://kkc.lmta.lt/
Kviečiame apsilankyti karjeros ugdymo svetainėje http://karjera.lt
LMTA II (Kongresų) rūmai, Vilniaus g. 6-2, Vilnius
Mob. tel. +370 686 72012, tel. (8 5) 261 1142
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Mentoriai
Mentorių programa – tai Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentai,
savo noru ir laisva valia sutinkantys padėti I kurso studentams adaptuotis ir
socializuotis akademinėje bendruomenėje. Programos metu mentorius:
dalijasi informacija, žiniomis, patirtimi apie savo studijuojamą specialybę,
stengiasi atsakyti į visus rūpimus klausimus I kurso studentams.
KINO MENAS
Dramaturgija
Garso dizainas
Montažas
Vaizdo operatorius
Vaizdo režisūra
Prodiusavimas

Montis Norvaišis | 862646785 | montisnorvaisis@gmail.com
Vilius Daumantas | 864773488 | viliusdaum@gmail.com
Jokūbas Miškinis | 867499215 | dubjacob@gmail.com
Jokūbas Miškinis | 867499215 | dubjacob@gmail.com
Mija Kembrė | 860409677 | mijakembre@gmail.com
Montis Norvaišis | 862646785 | montisnorvaisis@gmail.com

MUZIKOS ATLIKIMAS
Akordeonas
Choro dirigavimas
Dainavimas
Džiazas
Fortepijonas
Klavesinas
Liaudies instrumentai
Mušamieji instrumentai
Pučiamieji instrumentai
Styginiai instrumentai
Vargonai

Salvijus Aukštuolis | 867201367 | salvijus.aukstuolis@gmail.com
Monika Grigaitytė | 860382197 | grigaityte.m@gmail.com
Martyna Mokšeckaitė | 868021638 | martyna.mokseckaite@stud.lmta.lt
Artiom Zalizko | 863503878 | artiom.zalizko@gmail.com
Julita Lukminaitė | 864857141 | julitalukminaite@gmail.com
Eglė Rudokaitė | 869484603 | eglerudokaite@gmail.com
Lauryna Labutytė | 867964749 | lauri.labutyte@gmail.com
Kotryna Anusevičiūtė | 860693698 | kotryna.anuseviciute@gmail.com
Kotryna Anusevičiūtė | 860693698 | kotryna.anuseviciute@gmail.com
Justė Kaminskaitė | 860987018 | justkaminsk@gmail.com
Eglė Rudokaitė | 869484603 | eglerudokaite@gmail.com

MUZIKOS STUDIJOS
Elektroninė muzika
Paulius Večeris | 867342939 | paulius.veceris@gmail.com
Kompozicija
Paulius Večeris | 867342939 | paulius.veceris@gmail.com
Muzikinis folkloras
Marius Mockevičius | 860953418 | mariuxonas78@gmail.com
Muzikos industrija ir prodiusavimas Tomas Paknys | 869994701 | paknystt@gmail.com
Muzikos tyrimai
Indrė Bareikytė | 863008183 | indrebareikyte@gmail.com

TEATRO MENAS
Vaidyba
Karolis Norvilas | 863933427 | karolizaz@gmail.com
Scenos ir kino menų istorija ir kritika Gabrielė Pelakauskaitė | 860060983 | gabriele.pelakauskaitė@gmail.com
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SVARBU | ROTACIJA
Akademijoje studijuoja studentai, kurių studijas finansuoja valstybė ir
studentai, kurie moka studijų įmoką patys.
Asmuo, kurio pirmosios pakopos studijos yra valstybės finansuojamos, po
kiekvienos pavasario sesijos, gali netekti valstybės finansavimo studijoms,
jeigu pastarųjų 1 (vienerių) studijų metų jo studijų rezultatų vidurkis yra
daugiau kaip 20 procentinių punktų mažesnis negu Akademijos atitinkamos
studijų programos ir formos to paties kurso studijuojančiųjų to paties
laikotarpio studijų rezultatų vidurkis. Valstybės finansavimo netekęs
asmuo už studijas turi mokėti Akademijos nustatytą studijų kainą, o jo
valstybės finansuojamą vietą užima geriausiai valstybės nefinansuojamoje
vietoje besimokantis asmuo.
Valstybės finansavimo netekimas ir valstybės finansuojamų vietų užėmimas
(rotacija) Akademijoje reglamentuotas Pirmosios studijų pakopos studentų
studijų rezultatų vidurkių skaičiavimo ir palyginimo tvarkoje.
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2020-2021 METŲ STUDIJŲ
AKADEMINIS KALENDORIUS
RUDENS SEMESTRAS
Rugsėjo 1 d. Studijų metų rudens semestro pradžia
Rugsėjo 2 - 7 d. Individualių paskaitų tvarkaraščių sudarymas
Rugsėjo 7 d. Studentų registracijos į studijas ir į pasirenkamuosius studijų
dalykus pabaiga
Rugsėjo 7 - 8 d. Informacinė diena pirmo kurso studentams
Spalio 26 - lapkričio 6 d. Rudens semestro tarpiniai atsiskaitymai
Lapkričio 16 - 25 d. Muzikos atlikimo studijų programos studentų simfoninio
orkestro sesija
Gruodžio 21 -23 d. Paskutinė rudens semestro paskaitų savaitė. Rudens
semestro sesijos pradžia
Gruodžio 24 - sausio 1 d. Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų atostogos
Sausio 4 - 22 d. Rudens semestro sesija
Sausio 25 - 29 d. Akademinių skolų likvidavimo laikotarpis
Sausio 23 - 31 d. Studentų žiemos atostogos

PAVASARIO SEMESTRAS
Vasario 1 d. Pavasario semestro pradžia
Vasario 1 - 5 d. Individualių paskaitų tvarkaraščio tikslinimas
Vasario 5 d. Studentų registracijos į pasirenkamuosius dalykus pabaiga
Kovo 23 - balandžio 1 d. Muzikos atlikimo studijų programos studentų
simfoninio orkestro sesija
Balandžio 2 - 6 d. Šv. Velykų atostogos
Balandžio 12 - 23 d. Pavasario semestro tarpiniai atsiskaitymai
Gegužės 24 - 28 d. Paskutinė pavasario semestro paskaitų savaitė. Pavasario
semestro sesijos pradžia
Gegužės 31 - birželio 18 d. Pavasario semestro sesija
Birželio 21 - 25 d. Akademinių skolų likvidavimo laikotarpis
Birželio 19 - rugpjūčio 31 d. Studentų vasaros atostogos
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LMTA Studentų
atstovybė (SA)
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų
atstovybė – akademijos studentus vienijanti
organizacija, siekianti, kad studijos LMTA būtų
kokybiškos, sklandžios ir naudingos. Mūsų tikslas –
atstovauti kiekvieno studento interesus, spręsti visas
iškilusias problemas.
Prie LMTA SA prisijungę studentai pasiryžta ginti
akademijos studentų teises, todėl aktyviai dalyvauja
LMTA valdymo institucijų veikloje, prisideda prie
studijų aplinkos ir jų proceso tobulinimo, organizuoja
renginius, konferencijas, kuria ir prisideda prie įvairių
projektų, suteikia visą studijų metu reikalingą
informaciją apie studijas bei kultūrinį gyvenimą už
akademijos ribų, bendradarbiauja su kitų aukštųjų
mokyklų studentais bei organizacijomis.

KONTAKTAI
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos II (Kongresų)
rūmai, Vilniaus g. 6-2, Vilnius

LMTA SA prezidentė Iveta Mikalajūnaitė:
Mob. +370 611 23009
El. paštas: president@lmta.lt
LMTA SA tarybos pirmininkas:
Mob. +370 620 74203
El. paštas: imantas.simkus@lmta.lt
Klaipėdos reikalų komiteto koordinatorius:
Mob. +370 641 81140
El. paštas: martynas.gedminas@stud.lmta.lt
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Kviečiame naudotis

Kviečiame naudotis asmeniniu akademijos el. paštu
(vardas.pavardė@lmta.lt) ir moodle sistema!
Prie sistemos LMTA studentai jungiasi su:
Naudotojo vardas –
el. pašto adresas: vardas.pavarde@stud.lmta.lt
Slaptažodis Stud_XXXX (XXXX - paskutiniai keturi asmens kodo skaičiai)
Vilnius
I rūmai
Gedimino pr. 42, 01110, Vilnius, budinčio tel.: (8 5) 212 5920
II rūmai
Vilniaus g. 6-2, 01101, Vilnius, budinčio tel.: (8 5) 261 7939
IV rūmai
Kosciuškos g. 10, 01100, Vilnius, budinčio tel.: (8 5) 262 4491
V rūmai
Kosciuškos g. 12, 01100, Vilnius, budinčio tel.: (8 5) 262 8128
VI rūmai
Pamėnkalnio g. 15, 01114, Vilnius, budinčio tel.: (8 5) 249 7476

Klaipėda
K. Donelaičio g. 4, 92144, Klaipėda, budinčio tel.: (8 46) 246 348

Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Gedimino pr. 42, 01110, Vilnius,
Tel. (8 5) 261 2691
El. paštas: rektoratas@lmta.lt
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