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Studijų pakopa Dalyko (modulio) tipas 

Antroji Privalomasis 

 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė 9 (rudens) semestras Lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: rekomenduojama mokėti anglų kalbą Gretutiniai reikalavimai (jei yra): nėra 

 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

5 133 48 85 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Siekiama studentus supažindinti su viešojo administravimo jurisprudencijos aktualijomis. Analizuojama ir 

prognozuojama viešojo administravimo jurisprudencijos raida, oficialiosios administracinės doktrinos argumentai, 

ugdomi studentų analitiniai, argumentaciniai gebėjimai. Studentams ugdomi tolesnių kryptingų, savarankiškų studijų 

poreikis bei gebėjimai. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- gebės analizuoti aktualią viešojo administravimo 

jurisprudenciją, lyginti ją su ankstesne ir numatyti jos raidos 

tendencijas, iškylančių problemų teisminio sprendimo būdus; 

Paskaitos, probleminis 

dėstymas, pratybos, 

nurodytos literatūros bei 

teisės šaltinių analizė, 

tiriamieji metodai (inter 

alia informacijos paieška ir 

analizė), atvejų analizė, 

diskusijos, savarankiškas 

darbas. 

Egzaminas raštu 

(atviri ir uždari 

klausimai / užduotys) 

bei kaupiamasis 

vertinimas už darbą 

per pratybas. 

- gebės tinkamai interpretuoti, argumentuoti ir taikyti viešojo 

administravimo teisės nuostatas; 

- gebės savarankiškai gilinti bei tobulinti įgytas žinias bei 

įgūdžius, inter alia atsirinkti reikšmingą teorinę ir praktinę 

medžiagą, o savo išvadas pagrįsti teisės mokslo pasiekimais. 

 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų 

laikas ir užduotys 
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Užduotys 

1. Oficiali konstitucinė viešojo administravimo 

jurisprudencija. 
6   3   9 17 

Literatūros 

įsisavinimas; 

šaltinių analizė. 

2. Oficiali administracinė viešojo administravimo 

bendrųjų pagrindų jurisprudencija. 
8   3   11 17 

Literatūros 

įsisavinimas; 

šaltinių analizė. 

3. Oficiali administracinė atskirų viešojo 

administravimo sričių jurisprudencija. 
8   4   12 17 

Literatūros 

įsisavinimas; 

šaltinių analizė. 

4. Civilinės ir viešosios teisės principų sąveika 4   3   7 17 Literatūros 

mailto:vtkatedra@tf.vu.lt


oficialiojoje viešojo administravimo 

jurisprudencijoje. 

įsisavinimas; 

šaltinių analizė. 

5. Nacionalinei viešojo administravimo 

jurisprudencijai reikšminga Europos Žmogaus 

Teisių Teismo ir Europos Teisingumo Teismo 

doktrina bei jos įgyvendinimas Lietuvoje. 

6   3   9 17 

Literatūros 

įsisavinimas; 

šaltinių analizė. 

Iš viso 32   16   48 85  

 

Vertinimo 

strategija* 

Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Kaupiamasis 

vertinimas už darbą 

per pratybas 

40 Semestro metu 

Max. 4 balai. Iki 4 balų galima gauti už teisingus atsakymus į 

klausimus, aktyvų ir rezultatyvų dalyvavimą diskusijose, problemų 

formulavimą ir jų sprendimų siūlymą (paiešką), turiningų kritinių 

pastabų teikimą, kitų diskusijos dalyvių pasisakymų ir pan. 

(slenkstis 0.1). 

Egzaminas 60 Sausio mėn. 

Max. 6 balai. Studentams pateikiamos atviro ir uždaro tipo užduotys 

(klausimai). Atsakymai į kiekvieną iš jų vertinami balais (slenkstis 

0.25). 

* Paskaitų lankymas neprivalomas, pratybų – privalomas. Už praleistas pratybas atsiskaitoma jas vedančio dėstytojo 

nustatyta tvarka. 

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 

 
Nuo 

1990 

Lietuvos Respublikos teisės 

aktai (norminiai aktai ir 

jurisprudencija), reikalingi 

atitinkamoms temoms studijuoti 

(žr. temas supra) 

 

Oficialus leidinys 

„Valstybės žinios“; 

Lietuvos Respublikos 

Seimo duomenų bazė 

http://www.lrs.lt; Lietuvos 

Respublikos Konstitucinio 

Teismo duomenų bazė 

http://www.lrkt.lt; Lietuvos 

Aukščiausiojo Teismo 

duomenų bazė 

http://www.lat.lt; Lietuvos 

Respublikos Vyriausiojo 

administracinio teismo 

duomenų bazė 

http://www.lvat.lt; 

duomenų bazės 

http://ww.infolex.lt arba 

http://liteko.teismai.lt 

 
Nuo 

1994 

Europos Žmogaus Teisių 

Teismo jurisprudencija, 

reikalinga atitinkamoms 

temoms studijuoti (žr. temas 

supra) 

 

Duomenų bazė 

http://www.echr.coe.int/ech

r/ 

 
Nuo 

2004 

Europos Sąjungos teisės aktai 

(norminiai aktai ir 

jurisprudencija), reikalingi 

atitinkamoms temoms studijuoti 

(žr. temas supra) 

 

„Europos Sąjungos 

oficialusis leidinys“; 

duomenų bazė http://eur-

lex.europa.eu 

ANDRUŠKEVIČIUS, 

A. 
2011 

Administracinės teisės 

ypatingosios dalies 

metodologiniai pagrindai. Teisė 

t. 78 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

BAKAVECKAS, A. 2007 

Kategorijų – vykdomoji valdžia, 

valstybinis valdymas 

(administravimas) ir viešasis 

administravimas – samprata ir 

santykis Lietuvos 

administracinėje teisėje. 

Jurisprudencija 

Nr. 2 

Vilnius: Mykolo Romerio 

universiteto Leidybos 

centras 

DANĖLIENĖ, I. 2009 
Proporcingumo principo 

taikymas administracinėje ir 
t. 72 

Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

http://www.lrs.lt/
http://www.lrkt.lt/Dokumentai.html
http://www.lat.lt/
http://www.lvat.lt/
http://ww.infolex.lt/
http://liteko.teismai.lt/
http://www.echr.coe.int/echr/
http://www.echr.coe.int/echr/
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/


aplinkos teisėje. Teisė 

GAILIŪNIENĖ, U. 2009 

Atsakomybė už valdžios 

institucijų padarytą žalą 

aplinkos srityje. Teisė 

t. 72 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

GAILIŪNIENĖ, U. 2010 

Viešojo administravimo 

subjektų padarytos žalos 

atlyginimas: kai kurios 

procesinio pobūdžio veiksmų 

pripažinimo neteisėtais 

problemos Lietuvoje. Teisė 

t. 76 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

JANKAUSKAS, K., et 

al. (sud.) 
2010 

Lietuvos Respublikos 

Konstitucinio Teismo 

oficialiosios konstitucinės 

doktrinos nuostatos: 1993–2009 

 

Vilnius: Lietuvos 

Respublikos Konstitucinis 

Teismas 

JOČIENĖ, D. 2010 

Administracinės procedūros 

Lietuvoje: tam tikri aspektai 

Europos žmogaus teisių 

konvencijos požiūriu. Biuletenis 

„Administracinė 

jurisprudencija“ 

Nr. 19 

Vilnius: Lietuvos 

vyriausiasis administracinis 

teismas 

MAKAUSKAITĖ, G. 2011 

Teisė į viešojo sektoriaus 

informaciją Europos Sąjungos 

teisė. Teisė 

t. 80 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

MAKAUSKAITĖ, G. 2010 

Viešojo intereso balansas 

Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (EB) Nr. 1049/2001 

kontekste. Teisė 

t. 77 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

PAUŽAITĖ-

KULVINSKIENĖ, J. 
2005 

Administracinė justicija: teorija 

ir praktika 
 Vilnius: Justitia 

PAUŽAITĖ-

KULVINSKIENĖ, J. 
2009 

Teisės į gerą administravimą 

(atsakingo valdymo principo) 

sampratos doktrininiai aspektai 

bei įgyvendinimo pavyzdžiai 

aplinkos apsaugos teisėje. Teisė  

t. 72 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

PRANEVIČIENĖ, B. 2007 

Teisėtų lūkesčių principo 

samprata ir teisėtų lūkesčių 

apsaugos modeliai Europos 

Sąjungos administracinėje 

erdvėje. Jurisprudencija 

Nr. 6 

Vilnius: Mykolo Romerio 

universiteto Leidybos 

centras 

STONYS, A. 2012 

Viešoji ir privatinė teisė: 

pamatinės klasifikacijos 

problemos. Teisė 

t. 82 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

URMONAS, A.; 

NOVIKOVAS, A. 
2011 

Europos vietos savivaldos 

chartijoje įtvirtintų principų 

įgyvendinimo vietos savivaldoje 

ir inkorporavimo nacionalinėje 

teisės sistemoje ypatumai. 

Jurisprudencija 

Nr. 18 

Vilnius: Mykolo Romerio 

universiteto Leidybos 

centras 

VAIČAITIS, V. A. 2011 

Konstitucinė valstybės tarnybos 

samprata ir Valstybės tarnybos 

tobulinimo koncepcija. Teisė 

t. 78 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

VALANČIUS, V. (ats. 

red.) 
2010 

Administraciniai teismai 

Lietuvoje: nūdienos iššūkiai 
 

Vilnius: Lietuvos 

Vyriausiasis administracinis 

teismas 

Papildoma literatūra 

ALEXY, R. 2005 

Teisinio argumentavimo teorija: 

mokymas apie racionalų 

diskursą, arba teisinio 

pagrindimo teorija 

 
Vilnius: Teisinės 

informacijos centras 

ANDRUŠKEVIČIUS, 

A. 
2004 

Administracinės teisės principai 

ir normų ribos 
 

Vilnius: Teisinės 

informacijos centras 

GALLIGAN, D., et al. 1998 

Administrative Justice in the 

New European Democracies: 

Case Studies of Administrative 

 

Oxford: Centre for Socio-

Legal Studies, University of 

Oxford 



Law and Process in Bulgaria, 

Estonia, Hungary, Poland and 

Ukraine 

KŪRIS, E. (sud. ir 

moksl. red.) 
2011 Lietuvos teisinės institucijos  Vilnius: VĮ Registrų centras 

PRANEVIČIENĖ, B. 2003 
Kvaziteismai administracijos 

kontrolės sistemoje 
 

Vilnius: Lietuvos teisės 

universiteto leidybos 

centras 

PRANEVIČIENĖ, B. 2007 

Teisėtų lūkesčių principo 

samprata ir teisėtų lūkesčių 

apsaugos modeliai Europos 

Sąjungos administracinėje 

erdvėje. Jurisprudencija 

Nr. 6 

Vilnius: Mykolo Romerio 

universiteto Leidybos 

centras 

RUFFERT, M. 2007 
The Transformation of 

Administrative Law in Europe 
 

München: Sellier European 

Law Publishers 

SHONBERG, S. 2003 
Legitimate Expectations in 

Administrative Law 
 

Oxford: Oxford university 

Press 

Pastaba. Prireikus studijų šaltiniai (statutinės teisės aktai, jurisprudencija ir kt.) ir studijuotina literatūra 

atnaujinami. 


