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Studijų pakopa Dalyko (modulio) tipas 

Pirmoji Privalomasis 

 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė 7 (rudens) semestras Lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: 

Administracinė teisė 

Konstitucinė teisė 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): 

 

 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

5 140 32 108 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Studentui suteikti žinių visumą apie Lietuvos specializuotos administracinės justicijos modelį, jo institucinę, materialinę 

ir procesinę sampratą, administracinio proceso teisės institutus, teoriją ir praktiką, palyginti Lietuvos administracinę 

justiciją tarptautiniu aspektu. Formuojami gebėjimai suvokti ir aiškinti administracinio proceso teisės normų prasmę ir 

teisingai jas taikyti, analizuoti susijusią teismų praktiką; analitinio ir kritinio mąstymo ugdymas, tarpasmeninių ir 

komunikacinių gebėjimų ugdymas. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- žinos administracinio proceso teisės šaltinius bei suvoks 

administracinio proceso teisės normų turinį, reikšmę, 

paskirtį; 

Probleminis dėstymas, 

paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas. 

Mokslo-tiriamasis darbas, 

egzaminas 

- aiškins administracinio proceso teisės šaltinius bei 

administracinio proceso teisę reglamentuojančių teisės 

normų prasmę ir teisingai jas taikys grindžiant teisinius 

sprendimus; 

Probleminis dėstymas, 

paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas. 

Mokslo-tiriamasis darbas, 

egzaminas 

- gebės įvertinti asmens ir viešojo administravimo institucijų 

veiksmus bei neveikimą administracinėse bylose taikytinų 

teisės normų požiūriu; 

Probleminis dėstymas, 

paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas. 

Mokslo-tiriamasis darbas, 

egzaminas 

- gebės inovatyviai ir integraliai taikyti žinias, taikant 

naujausias administracinio proceso teisės mokslo 

tendencijas šiuolaikiniame kontekste; 

Probleminis dėstymas, 

paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas. 

Mokslo-tiriamasis darbas, 

egzaminas 

- galės raštu ir žodžiu, argumentuotai, remiantis 

administracinėse bylose teorinėmis bei teismų praktikos 

analizės metu įgytomis žiniomis kritiškai ir logiškai 

perteikti savo idėjas, mintis; 

Probleminis dėstymas, 

paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas. 

Mokslo-tiriamasis darbas, 

egzaminas 

- galės analizuoti ir etiškai vertinti teismų praktiką; 

- mokės savarankiškai dirbti ir naudotis teisinės informacijos 

duomenų bazėmis, bei kitais šaltiniais, reikalingais 

administracinio proceso teisės žinių gilinimui (bei studijų 

tęsimui). 

Probleminis dėstymas, 

paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas. 

Mokslo-tiriamasis darbas, 

egzaminas 
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Užduotys 

1. Administracinio proceso samprata. 2  1    3 3 
Mokslinės literatūros 

analizė. 

2. Administracinės justicijos samprata. 

Administracinis teismas. 
2  1    3 3 

Mokslinės literatūros 

analizė. 

3. Bendroji administracinių bylų nagrinėjimo 

teisena. Neteisminis administracinių ginčų 

nagrinėjimas; administracinio teisminio 

proceso principai, administracinių bylų proceso 

subjektai, administracinių bylų procesiniai 

terminai, išlaidos ir įrodymai, ginčai dėl 

teismingumo) 

2  2    6 10 

Mokslinės literatūros 

analizė; teismų 

praktikos analizė, 

darbo atlikimas. 

4. Administracinių ginčo bylų nagrinėjimas 

pirmos instancijos teisme taip pat procesinio 

nagrinėjimo ypatumai (bylose dėl viešojo 

intereso gynimo, dėl grupės skundo, dėl 

modelinio teismo proceso)  

4  3    5 12 

Mokslinės literatūros 

analizė; teismų 

praktikos analizė, 

darbo atlikimas. 

5. Administracinių ginčo bylų nagrinėjimas 

apeliacinės instancijos teisme. 
2  1    3 10 

Mokslinės literatūros 

analizė; teismų 

praktikos analizė; 

darbo atlikimas. 

6. Administracinio proceso atnaujinimas. 2  1    3 6 

Mokslinės literatūros 

analizė; teismų 

praktikos analizė; 

darbo atlikimas. 

7. Atskirų administracinių bylų kategorijų 

teisminio nagrinėjimo ypatumai (prašymai 

pateikti išvadą, prašymai kreiptis į 

kompetetingą Europos Sąjungos teisminę 

instituciją dėl Europos Komisijos sprendimo, 

skundai dėl rinkimų ar referendumo įstatymo 

pažeidimų) 

2  1    3 4 

Mokslinės literatūros 

analizė; teismų 

praktikos analizė. 

8. Norminių administracinių teisės aktų teisėtumo 

tyrimo procesas bei susiję teisminio 

nagrinėjimo ypatumai. 

2  1    3 10 

Mokslinės literatūros 

analizė; teismų 

praktikos analizė; 

darbo atlikimas. 

 

9. Bylų dėl administracinių nusižengimų teisenos 

ypatumai: bylos iškėlimas ir užtikrinimo priemonės, 

pasirengimas administracinio nusižengimo bylos 

nagrinėjimui, nagrinėjimas ir nutarimo priėmimas 

institucijoje/teisme, apskundimas, apeliacinis 

procesas, proceso atnaujinimas. 

 

2  1    3 10 

Mokslinės literatūros 

analizė; teismų 

praktikos analizė. 

 
       40 

Pasirengimas 

egzaminui. 

Iš viso 20  12    32 108  

 

Vertinimo 

strategija 

Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Savarankiškas 

(grupinis) mokslo-

tiriamasis darbas 

20 Semestro metu 

Semestro metu atliekamas savarankiškas (grupinis) darbas, susietas 

administracinės proceso teisės normų taikymu ir aiškinimu, teismų 

praktikos analize; darbų parengimas ir darbų gynimas/pristatymas 

grupei, atsakymai į klausimus. 

Egzaminas 80 Semestro gale 

Atsakymai į uždaro tipo testo klausimus arba į 3 teorinius ir/ar 

praktinius atvirus klausimus, kurių metu studentai turi parodyti ir 

žinias, ir jų pagrindu susiformuotą administracinio proceso normų 



taikymo ir aiškinimo problematikos suvokimą, 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 

MIKELĖNIENĖ, D.; 

MIKELĖNAS, V.  
1999 

Teismo procesas: teisės 

aiškinimo ir taikymo 

aspektai 

 Vilnius: Justitia 

PAUŽAITĖ-

KULVINSKIENĖ, J. 
2005 

Administracinė justicija: 

teorija ir praktika 
 Vilnius: Justitia 

ROMERIS, M. 1928 Administracinis teismas  
Kaunas: Valstybės 

spaustuvė 

PAUŽAITĖ-

KULVINSKIENĖ, J. 
2016 

Administracinio proceso 

modelio paieškos Lietuvos 

teisės moksle 

In: Ketvirtis 

amžiaus tiriant 

ir reformuojant 

Lietuvos teisinę 

sistemą 

Vilnius: Akademinė leidyba 

ŠEDBARAS, S.  2005 Administracinė atsakomybė  Vilnius: Justitia 

Papildoma literatūra 

PAUŽAITĖ-

KULVINSKIENĖ J. 

(edited SZENTE Z., 

LACHMAYER K.) 

2017 

The principle of Effective 

Legal Protection in 

Administrative Law in 

Lithuania  

In: The principle 

of Effective 

Legal Protection 

in 

Administrative 

Law (a 

European 

comparison) 

Routledge 

PETKEVIČIUS, A.  1996 Administracinė atsakomybė  Vilnius: Justitia  

Lietuvos vyriausiojo 

administracinio teismo 

biuletenis 

2012 

Lietuvos vyriausiojo 

administracinio teismo 

praktika taikant Lietuvos 

Respublikos administracinių 

bylų teisenos įstatymo 

normas 

Nr. 23 
Lietuvos vyriausias 

administracinis teismas 

 


