
 
 

STUDIJŲ DALYKO (MODULIO) APRAŠAS 

 

Dalyko (modulio) pavadinimas Kodas 

VIEŠŲJŲ FINANSŲ TEISĖ  

 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis: prof. dr. Bronius Sudavičius 

Kitas (-i): doc. dr. Martynas Endrijaitis,  

lekt. dr. Agnė Petkevičiūtė,  

lekt. dr. Gediminas Užubalis 

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 

Pirmoji Privalomasis 

 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė 4 (pavasario) semestras Lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: 

Konstitucinė teisė 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): 

 

 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

5 130 48 82 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Tikslas – supažindinti studentus su Lietuvos Respublikos finansų teise ir jos pagrindiniais institutais. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- mokės teisingai suprasti ir taikyti finansų teisės aktus, 

gebės dirbti atitinkamose institucijose, 

dalyvaujančiuose įgyvendinant valstybės finansų 

veiklą, organizuojant viešuosius finansus; 

Paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas, 

probleminis dėstymas. 

Diskusiniai klausimai, 

savarankiško darbo paruošimas, 

šio darbo vertinimas, rašto 

kontrolinis darbas. 

- suvoks ir aiškins finansų teisės šaltinius, kad galėtų 

teisingai juos taikyti konkrečiose finansinėse 

situacijose; 

Paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas, 

probleminis dėstymas. 

Diskusiniai klausimai, 

savarankiško darbo paruošimas, 

šio darbo vertinimas, rašto 

kontrolinis darbas. 

- gebės inovatyviai ir integraliai taikyti žinias, taikant 

naujausias finansų teisės mokslo tendencijas 

šiuolaikiniame kontekste; 

Paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas, 

probleminis dėstymas. 

Diskusiniai klausimai, 

savarankiško darbo paruošimas, 

šio darbo vertinimas, rašto 

kontrolinis darbas. 

- galės raštu ir žodžiu, argumentuotai teikti 

konsultacijas bei paaiškinimus finansų teisės 

klausimais; 
Paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas, 

probleminis dėstymas. 

Diskusiniai klausimai, 

savarankiško darbo paruošimas, 

šio darbo vertinimas, rašto 

kontrolinis darbas. 
- gebės savarankiškai analizuoti, suvokti ir teisingai 

taikyti finansų teisės šaltinius; 

- mokės savarankiškai dirbti ir naudotis teisinės 

informacijos duomenų bazėmis, bei kitais šaltiniais 

reikalingais finansų teisės žinių gilinimui (bei studijų 

tęsimui). 

Paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas, 

probleminis dėstymas. 

Diskusiniai klausimai, 

savarankiško darbo paruošimas, 

šio darbo vertinimas, rašto 

kontrolinis darbas. 
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Temos 

Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų 

laikas ir užduotys 
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Užduotys 

1. Viešieji finansai. Valstybės ir savivaldybių 

veikla viešųjų finansų srityje. 
4  2    6 4 

Mokslinės literatūros 

analizė. 

2. Viešųjų finansų teisės esmė. 2  1    3 4 
Mokslinės literatūros 

analizė. 

3. Viešųjų finansų reguliavimo teisinis 

mechanizmas. 
3  1    4 8 

Mokslinės literatūros 

analizė; rašto darbo 

atlikimas. 

4. Lietuvos Respublikos biudžeto sandara ir 

valstybinė biudžeto sistema. 
2  2    4 8 

Mokslinės literatūros 

analizė; rašto darbo 

atlikimas. 

5. Biudžeto procesas. 4  2    6 6 

Mokslinės literatūros 

analizė; teismų 

praktikos analizė.  

6. Tikslinės valstybės (savivaldybių) biudžetų 

programos. 
3  2    5 6 

Mokslinės literatūros 

analizė; teismų 

praktikos analizė. 

7. Tiksliniai valstybės (savivaldybių) piniginiai 

fondai. 
4  2    6 6 

Mokslinės literatūros 

analizė; teismų 

praktikos analizė. 

8. Skolinimasis valstybės (savivaldybės) vardu. 5  2    7 4 

Mokslinės literatūros 

analizė; teismų 

praktikos analizė. 

9. Finansų rinkos valstybinis reguliavimas ir 

priežiūra. 
5  2    7 8 

Mokslinės literatūros 

analizė; teismų 

praktikos analizė. 

 
       28 

Pasirengimas 

egzaminui. 

Iš viso 32  16    48 82  

 

Vertinimo strategija 
Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Savarankiškas (grupinis) 

mokslo-tiriamasis darbas 
10 Semestro metu 

Semestro metu atliekamas savarankiškas (grupinis) darbas, 

susietas su viešųjų finansų teisės problemų nacionalinėje 

teisėje analize; šių darbų pristatymas grupei ir atsakymai į 

klausimus. 

Tarpinis egzaminas 10 Semestro metu 
Atsakymai į penkis testo klausimus, kurie turi parodyti įgytas 

studento žinias. 

Egzaminas 80 Semestro gale 

Atsakymai į 8 testo klausimus, kurie turi parodyti ir įgytas 

žinias bei leistų įvertinti įgytus naujus gebėjimus ir 

kompetencijas. 

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 

SUDAVIČIUS, B.; 

ENDRIJAITIS, M. 
2020 Viešųjų finansų teisė  

Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

ALEKNAVIČIENĖ, V.  2005 

Finansai ir kreditas: 

vadovėlis aukštųjų mokyklų 

studentams 

 Vilnius: Enciklopedija 

BUTKEVIČIUS A., 

BIVAINIS J. 
2009 

Nacionalinio biudžeto 

išlaidų planavimas 
 Vilnius: Technika 

MEDELIENĖ, A.; 

SUDAVIČIUS, B. 
2011 Mokesčių teisė: vadovėlis  Vilnius: VĮ Registrų centras 



SMALENSKAS, G. 2001 

Finansai: paskaitų 

konspektai aukštųjų 

mokyklų ir kolegijų 

studentams 

 Vilnius: Homo liber 

ЗАПОЛЬСКИЙ, С. В. 

(отв. ред.) 
2011 Финансовое право  Москва: Волтерс Клувер 

Papildoma literatūra 

RUSKOWSKIEGO, E., at 

al. (pod red.) 
2010 System prawa finansowego.  t. 1-4 Warszawa: Oficyna 

КОЗЫРИН, А. Н. 2009 

Финансовое право и 

управление публичными 

финансами в зарубежных 

странах 

 Москва: ЦППИ 

ПАУЛЬ, А. Г. 2003 
Процессуальные нормы 

бюджетного права 
 Санкт-Петербург: Питер 

САТТАРОВОЙ, Н. А. 

(под ред.) 
2009 Бюджетное право  Москва: Деловой двор 

 


