
 
 

STUDIJŲ DALYKO (MODULIO) APRAŠAS 

 

Dalyko (modulio) pavadinimas Kodas 

ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ  

 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis: lekt. dr. Laura Paškevičienė 

Kitas (-i):  

Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas, Viešosios teisės katedra 

Saulėtekio al. 9, I rūmai, LT-10222, Vilnius, 405 kab.,  

tel. (8 5) 2366175, el. paštas: vtkatedra@tf.vu.lt 

 

Studijų pakopa Dalyko (modulio) tipas 

Antroji Privalomasis 

 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė 9 (rudens) semestras Lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: 
Administracinė teisė 

Administracinio proceso teisė 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): 

 

 

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 

Ugdomi veikos juridinio vertinimo atribojant administracinį teisės pažeidimą nuo nusikaltimo ar baudžiamojo 

nusižengimo, taip pat administracinį teisės pažeidimą sudarančios veikos juridinio kvalifikavimo įgūdžiai. Įsisavinamos 

teisės principų, įstatymo analogijos taikymo, diskrecijos galių panaudojimo administracinio nubaudimo ir ginčų bylose 

taisyklės. Formuojami procesinių dokumentų rengimo įgūdžiai taikant Administracinių teisės pažeidimų kodeksą ir kitus 

administracinę atsakomybę nustatančius įstatymus. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- išsiugdys administracinės ir baudžiamosios atsakomybės 

santykių atskyrimo įgūdžius; 

Paskaitos, pratybos, 

savarankiškas darbas, 

probleminis dėstymas. 

Diskusiniai klausimai, 

pratybų užduočių 

išsprendimas, atsakymų į 

dėstytojo pateiktas 

užduotis vertinimas. 

- įsisavins sankcijų taikymo pagal Administracinių teisės 

pažeidimų kodeksą ir kitus administracinę atsakomybę 

reguliuojančius įstatymus specifiką; 

Paskaitos, savarankiškas 

darbas, probleminis 

dėstymas. 

Diskusiniai klausimai, 

atsakymų į dėstytojo 

pateiktas užduotis 

vertinimas. 

- suvoks administracines sankcijas taikančių teisės subjektų 

diskrecinių galių panaudojimo ribas; 

Paskaitos, savarankiškas 

darbas, probleminis 

dėstymas. 

Diskusiniai klausimai, 

atsakymų į dėstytojo 

pateiktas užduotis 

vertinimas. 

- įgys įgūdžių kvalifikuotai parengti administracinio teisės 

pažeidimo fiksavimo ir administracinės atsakomybės 

taikymo procesinius dokumentus; 

Paskaitos, pratybos, 

savarankiškas darbas, 

probleminis dėstymas. 

Pratybų užduočių 

išsprendimas, atsakymų į 

dėstytojo pateiktas 

užduotis vertinimas. 

- suvoks bendrųjų ir administracinių teismų sprendimų 

argumentaciją ir taisykles aiškinant ir taikant 

administracinę atsakomybę reguliuojančias teisės normas ir 

bendruosius teisės principus. 

Paskaitos, savarankiškas 

darbas, probleminis 

dėstymas. 

Diskusiniai klausimai, 

atsakymų į dėstytojo 

pateiktas užduotis 

vertinimas. 
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Savarankiškų studijų laikas 
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Užduotys 

1. Administracinė atsakomybė pagal 

Administracinių teisės pažeidimų kodeksą ir 

ekonomines sankcijas nustatančius Lietuvos 

Respublikos įstatymus. 

4      4 6 

Teisės aktų analizė; 

mokslinės literatūros 

analizė. 

2. Administracinė atsakomybė ir baudžiamoji 

atsakomybė. Administracinių teisės 

pažeidimų ir baudžiamųjų veikų atribojimo 

kriterijai. 

4   4   8 18 

Teisės aktų analizė; 

mokslinės literatūros 

analizė; teismų 

praktikos analizė. 

3. Administracinės atsakomybės pagrindai, 

atsakomybės principai ir sankcijų taikymo 

taisyklės. Teismų sprendimų argumentacija 

šiais klausimais. 

4      4 16 

Teisės aktų analizė; 

mokslinės literatūros 

analizė; teismų 

praktikos analizė. 

4. Administracinę atsakomybę taikančių teisės 

subjektų diskrecinių galių samprata ir 

panaudojimo ribos. 

2      2 6 

Mokslinės literatūros 

analizė; teisės aktų 

analizė. 

5. Administracinių teisės pažeidimų bylų 

teisena. Protokolai, administraciniai 

nurodymai ir nutarimai administracinių teisės 

pažeidimų bylose. 

4   4   8 16 

Teisės aktų analizė; 

mokslinės literatūros 

analizė. 

6. Administracinių nuobaudų ir ekonominių 

sankcijų taikymo aktų ginčijimas (pagrindai, 

ginčų sprendimo institucijos ir jų praktikos 

analizė). 

4      4 5 

Teisės aktų analizė; 

teismų praktikos 

analizė. 

7. Numatomi administracinės atsakomybės 

instituto pokyčiai, jų vertinimas. 
2      2 4 

Seimo kanceliarijoje 

įregistruoto Lietuvos 

Respublikos 

administracinių 

nusižengimų kodekso 

projekto analizė. 

 
       30 

Pasirengimas 

egzaminui. 

Iš viso 24   8   32 101  

 

Vertinimo strategija 
Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Savarankiškas ir grupinis 

mokslo tiriamasis darbas 
20 Semestro metu 

Semestro metu atliekamas savarankiškas darbas ir darbas 

grupėje, atsakoma į klausimus pagal dėstytojo parengtas 

užduotis. 

Egzaminas 80 Semestro gale 
Atsakymai į atviro ir/ar uždaro tipo klausimus vertinant 

paskaitose ir savarankiško darbo metu įgytas žinias. 

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 

ANDRUŠKEVIČIUS, A. 2008 

Administracinė teisė: 

bendrieji teorijos klausimai, 

valdymo aktų institutas, 

ginčo santykių 

jurisprudenciniai aspektai 

 Vilnius: VĮ Registrų centras 

GRUODYTĖ, E. 2007 

Takoskyra tarp 

administracinio teisės 

pažeidimo ir nusikalstamos 

veikos viešosios tvarkos 

sektoriuje. Jurisprudencija 

Nr. 8 

Vilnius: Mykolo Romerio 

universiteto Leidybos 

centras 



PETKEVIČIUS, P. 2003 
Administracinių teisės 

pažeidimų bylų teisena 
 

Vilnius: Teisinės 

informacijos centras 

ŠEDBARAS, S. 2005 Administracinė atsakomybė  Vilnius: Justitia 

ŠEDBARAS, S. 2006 

Administracinio proceso 

teisinio reglamentavimo 

problemos Lietuvos 

Respublikoje 

 Vilnius: Justitia 

Papildoma literatūra 

ANDRUŠKEVIČIUS, A. 2010 

Administracinio baudimo 

santykiai: teisingumo ir 

protingumo kriterijų 

poveikis. Teisė 

t. 76 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

DEVIATNIKOVAITĖ, I. 2008 

Administracinio poveikio 

priemonių taikymas kaip 

viena iš viešojo 

administravimo subjektų 

veiklos funkcijų. 

Jurisprudencija 

Nr. 3 

Vilnius: Mykolo Romerio 

universiteto Leidybos 

centras 

 


