
 
 

STUDIJŲ DALYKO (MODULIO) APRAŠAS 

 

Dalyko (modulio) pavadinimas Kodas 

ATSAKOMYBĖ UŢ APLINKOS TEISĖS PAŢEIDIMUS  

 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis: doc. dr. Indrė Ţvaigţdinienė  

 

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 

Pirmoji Pasirenkamasis 

 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė 7 (rudens) semestras Lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: 
Aplinkos teisė 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): 

 

 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

3 80 32 48 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Šiuo kursu siekiama, kad studentai įsisavintų atsakomybės uţ aplinkos teisės paţeidimus pagrindus, suvoktų šių 

paţeidimų specifinius poţymius, susipaţintų su atsakomybės uţ aplinkos teisės paţeidimus taikymo specifika, 

praktinėmis problemomis. Siekiama sudaryti prielaidas studentams savarankiškai gilinti ţinias aplinkosauginio teisinio 

reguliavimo srityje, analizuojant praktines ir teorines šios srities problemas. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- įsisavins atsakomybės uţ aplinkos teisės paţeidimus 

pagrindus;  

Probleminis dėstymas, 

paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas. 

Diskusiniai klausimai, 

praktinių uţduočių 

atlikimas, rašto 

kontroliniai darbai. 

- įgys ţinių apie atsakomybės uţ aplinkos teisės paţeidimus 

taikymo specifiką, praktines problemas; 

Probleminis dėstymas, 

paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas. 

Diskusiniai klausimai, 

praktinių uţduočių 

atlikimas, rašto 

kontroliniai darbai. 

- išsiugdys gebėjimą suvokti ir aiškinti atsakomybę uţ 

aplinkos teisės paţeidimus reguliuojančių teisės normų 

prasmę, analizuoti teismų praktiką, kritiškai ją vertinti; 

Probleminis dėstymas, 

paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas. 

Diskusiniai klausimai, 

praktinių uţduočių 

atlikimas, rašto 

kontroliniai darbai. 

- įgys gebėjimų, kvalifikuoti konkrečias veikas, rengti 

procesinius dokumentus; 

Probleminis dėstymas, 

paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas. 

Diskusiniai klausimai, 

praktinių uţduočių 

atlikimas, rašto 

kontroliniai darbai. 

- mokės savarankiškai dirbti ir naudotis teisinės informacijos 

duomenų bazėmis, bei kitais šaltiniais reikalingais aplinkos 

teisės ţinių gilinimui.  

Probleminis dėstymas, 

paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas. 

Diskusiniai klausimai, 

praktinių uţduočių 

atlikimas, rašto 

kontroliniai darbai. 

 

Temos Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų 

laikas ir uţduotys 

mailto:vtkatedra@tf.vu.lt
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Uţduotys 

1. Atsakomybės uţ aplinkos teisės paţeidimus 

samprata. 
2      2 2 

Mokslinės literatūros 

ir šaltinių analizė. 

2. Aplinkosauginiai teisės paţeidimai, kaip 

atsakomybės pagrindas. 
2      2 2 

Mokslinės literatūros 

ir šaltinių analizė. 

3. Administracinė atsakomybė uţ aplinkos teisės 

paţeidimus. 
2  4    6 4 

Mokslinės literatūros 

ir šaltinių analizė; 

teismų praktikos 

analizė. 

4. Baudţiamoji atsakomybė uţ nusikaltimus ir 

baudţiamuosius nusiţengimus aplinkai. 
2  4    6 12 

Mokslinės literatūros 

ir šaltinių analizė; 

teismų praktikos 

analizė; koliokviumas. 

5. Materialinė (civilinė) atsakomybė uţ aplinkai 

padarytą ţalą. 
4  4    8 4 

Mokslinės literatūros 

analizė; teismų 

praktikos analizė. 

6. Privačių asmenų, valstybės ir savivaldybės 

institucijų, jų pareigūnų veiksmų ar neveikimo, 

paţeidţiančių aplinkos teisės reikalavimus, 

uţginčijimas. Atsakomybė uţ ţalą, atsiradusią 

dėl valdţios institucijų neteisėtų veiksmų ar 

neveikimo aplinkos apsaugos srityje. 

4  4    8 4 

Mokslinės literatūros 

ir šaltinių analizė; 

teismų praktikos 

analizė. 

 
       20 

Pasiruošimas 

egzaminui. 

Iš viso 16  16    32 48  

 

Vertinimo strategija 
Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Kaupiamasis vertinimas uţ 

darbą per seminarus 
40 Semestro metu 

Max. 4 balai. Iki 2 balo galima gauti uţ teisingus atsakymus į 

klausimus, aktyvų ir rezultatyvų dalyvavimą diskusijose, 

problemų formulavimą ir jų sprendimų siūlymą (paiešką), 

turiningų kritinių pastabų teikimą ir pan. Dar iki 2 balo 

galima gauti uţ teisingus atsakymus į kolokviumo klausimus. 

Egzaminas 60 Semestro gale 

Max. 6 balai. Studentams pateikiamos atviro ir uţdaro tipo 

uţduotys (klausimai). Atsakymai į kiekvieną iš jų vertinami 

balais. Gali būti pateikiama praktinė uţduotis, kurios 

įvertinimas sudarys iki 40 procentų egzamino balo.  

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 

MARCIJONAS, A.; 

SUDAVIČIUS, B. 
1996 Ekologinė teisė  Vilnius: Eugrimas 

MONKEVIČIUS, E., et 

al. 
2011 Aplinkosaugos teisė  Vilnius: Justitia 

ŢVAIGŢDINIENĖ, I. 2005 

Europos Tarybos ir Europos 

Parlamento Direktyva dėl 

aplinkosauginės 

atsakomybės, atsiţvelgiant į 

prevenciją ir ţalos aplinkai 

atlyginimą, bei šios 

Direktyvos įtaka Lietuvos 

ekologinei teisei. Teisė 

t. 56 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

ŢVAIGŢDINIENĖ, I. 2008 
Materialinė atsakomybė uţ 

ţalą aplinkai 
 Vilnius: Justitia 

Papildoma literatūra 

BOWMAN, M.; BOYLE, 2005 Environmental Damage in  New York: Oxford 



A. International and 

Comparative Law: Problems 

of Definition and Valuation 

University Press 

KUČINSKAS, A. 2004 

Administracinė atsakomybė 

uţ paţeidimus miškų 

apsaugos ir išteklių 

naudojimo srityje 

 Vilnius: Justitia 

RAGULSKYTĖ–

MARKOVIENĖ, R. 
2005 

Aplinkos teisė: Lietuvos 

teisės derinimas su Europos 

Sąjungos reikalavimais 

 Vilnius: Eugrimas 

ŢVAIGŢDINIENĖ, I. 2012 

Direktyva 2004/35/EB - ar 

pasiektas tikslas sukurti 

bendrą ţalos aplinkai 

prevencijos ir ištaisymo 

(atlyginimo) sistemą 

Europos Sąjungoje? Teisė 

t. 85 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

ŢVAIGŢDINIENĖ, I. 2012 

Teisinė ţalos aplinkai 

samprata. In ŠVEDAS, G. 

(vyr. moksl. red.). 

Nepriklausomos Lietuvos 

teisė: praeitis, dabartis ir 

ateitis: Liber Amicorum 

profesoriui Jonui 

Prapiesčiui: recenzuotų 

mokslinių straipsnių rinkinys 

 
Vilnius: Vilniaus 

universitetas 

БРИНЧУК, М. М. 2005 Экологическое право  Москва: Юристь 

 


