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Studijų pakopa Dalyko (modulio) tipas 

Antroji Privalomasis 

 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė 8 (pavasario) semestras Lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: Viešųjų finansų teisė 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, kad studentai esmingai pagilintų turimas biudžeto teisės žinias. Valstybės ir savivaldybių biudžetas 

analizuojamas kaip svarbiausias finansų teisės institutas – viešųjų paslaugų įgyvendinimo (ir kartu viešojo intereso 

užtikrinimo),  taip pat valdžios atskaitomybės visuomenei instrumentas,. Siekiama, kad studentas suvoktų pasaulinėje 

praktikoje ir Lietuvos Respublikoje  taikomų strateginio planavimo ir biudžetinių santykių apskritai teisinio reguliavimo 

mechanizmą, materialinės ir procesinės biudžetinės teisės esmę, viešojo sektoriaus  įstaigų finansavimo mechanizmą, 

žinotų svarbiausias šios srities problemas, suvoktų atitinkamų teisės nuostatų aiškinimą bei taikymą teismų bei kitų 

jurisdikcinių institucijų praktikoje (jurisprudencijoje), taip pat išsiugdytų gebėjimus aiškinti ir taikyti teisės nuostatas, 

reguliuojančias biudžeto ir viešųjų funkcijų finansavimo santykius. Atskiras dėmesys skiriamas alternatyviems viešųjų 

funkcijų finansavimo modeliams (pavyzdžiui, tokiems kaip viešojo ir privataus sektorių partnerystė, finansų inžinerija) 

studijuoti. Studentams ugdomi tolesnių kryptingų, savarankiškų studijų poreikis bei gebėjimai. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- gebės suprasti ir taikyti biudžeto 

teisės aktus, suvoks biudžeto proceso 

dėsningumus; 

Pagrindinė medžiaga išdėstoma per paskaitas, į 

kurias studentas turi atvykti jau išanalizavęs 

dėstytojo iš anksto nurodytą literatūrą bei teisės 

šaltinius. Per paskaitas analizuojamos teorinės ir 

praktinės problemos, jos iliustruojamos 

konkrečiais pavyzdžiais. Studentai skatinami 

analizuoti ir vertinti konkuruojančius argumentus, 

ugdomi studentų savarankiško darbo gebėjimai. 

Pratybos skirtos ugdyti gebėjimus ir svarstyti 

teisinėje praktikoje kylančių problemų 

sprendimus. Pratybose ypatingas dėmesys 

skiriamas studentų gebėjimams argumentuoti 

savo pasirinktą poziciją ir ją pateikti auditorijai 

ugdyti. Paskaitų lankymas neprivalomas, pratybų 

– privalomas. Už praleistas pratybas atsiskaitoma 

jas vedančio dėstytojo nustatyta tvarka. 

Egzaminas raštu 

(atviri ir uždari 

klausimai / užduotys) 

bei kaupiamasis 

vertinimas už darbą 

per pratybas. 

- išsiugdys kompleksinį ir sisteminį 

požiūrį į viešųjų funkcijų 

finansavimą; 

- gebės įvertinti viešųjų funkcijų 

finansavimo problemas bei numatyti 

galimus jų sprendimo būdus; 

- išmoks savarankiškai gilinti bei 

tobulinti įgytas žinias bei įgūdžius, 

inter alia atsirinkti reikšmingą teorinę 

ir praktinę medžiagą, o savo išvadas 

pagrįsti teisės mokslo pasiekimais. 
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Temos 

Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų 

laikas ir užduotys 
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Užduotys 

1. Viešosios funkcijos ir jas įgyvendinantys 

subjektai. 
4      4 7 

Literatūros 

įsisavinimas; šaltinių 

analizė. 

2. Valstybės pajamos ir išlaidos, jų struktūra ir 

atitiktis viešosioms funkcijoms. 
2   2   4 8 

Literatūros 

įsisavinimas; šaltinių 

analizė. 

3. Biudžetas kaip pagrindinis viešųjų funkcijų 

finansavimo šaltinis ir valstybės finansinis 

planas. 

6   4   10 11 

Literatūros 

įsisavinimas; šaltinių 

analizė; kolokviumas. 

4. Tiksliniai fondai ir programos kaip viešųjų 

funkcijų finansavimo šaltinis 
6   2   8 10 

Literatūros 

įsisavinimas; šaltinių 

analizė. 

5. Valstybės ir savivaldybių skolinimasis kaip 

viešųjų funkcijų finansavimo šaltinis. 
4   2   6 13 

Literatūros 

įsisavinimas; šaltinių 

analizė. 

6. ES struktūriniai fondai kaip viešųjų funkcijų 

finansavimo šaltinis. 
4   4   8 11 

Literatūros 

įsisavinimas; šaltinių 

analizė. 

7. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės 

projektai 
2   2   4 11 

Literatūros 

įsisavinimas; šaltinių 

analizė. 

8. Viešieji pirkimai užtikrinant viešąsias 

funkcijas. 
2      2 10 

Literatūros 

įsisavinimas; šaltinių 

analizė. 

9. Parama kaip viešųjų funkcijų finansavimo 

metodas 
2      2 4 

Literatūros 

įsisavinimas; šaltinių 

analizė. 

Iš viso 32   16   48 85  

 

Vertinimo strategija 
Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Kaupiamasis vertinimas už 

darbą per pratybas bei 

tarpinį atsiskaitymą 

40 Semestro metu 

Max. 4 balai. Iki 3 balų galima gauti už pranešimo (referato) 

rengimą aktyvų ir rezultatyvų dalyvavimą diskusijose, 

problemų formulavimą ir jų sprendimų siūlymą (paiešką), 

turiningų kritinių pastabų teikimą dėl kitų diskusijos dalyvių 

pasisakymų ir pan. (slenkstis 0.1). Dar iki 1 balo galima gauti 

už atsakymus į kolokviumo klausimus (slenkstis 0.25). 

Egzaminas 60 Birželio mėn. 

Max. 6 balai. Studentams pateikiamos atviro ir uždaro tipo 

užduotys (klausimai). Atsakymai į kiekvieną iš jų vertinami 

balais (slenkstis 0.25). 

 

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 

http://www.lrs.lt/
http://www.lrkt.lt/Dokumentai.html
http://www.lat.lt/


Respublikos Vyriausiojo 

administracinio teismo 

duomenų bazė 

http://www.lvat.lt; 

duomenų bazės 

http://www.infolex.lt arba 

http://liteko.teismai.lt 

 
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.; 

PAŠKEVIČIENĖ, L. 
2011 

Viešojo administravimo 

teisiniai pagrindai 
 Vilnius: VĮ Registrų centras 

BAGDŽIŪNIENĖ, V. 2006 
Biudžetai ir jų vykdymo 

kontrolė: Teorija ir praktika 
 Vilnius: Conto litera 

BUŠKEVIČIŪTĖ, E. 2006 Viešieji finansai: vadovėlis  Kaunas: Technologija 

BUTKEVIČIUS, A.; 

BIVAINIS, J. 
2009 

Nacionalinio biudžeto 

išlaidų planavimas 
 Vilnius: Technika 

JANKAUSKAS, K.; 

JARAŠIŪNAS, E.; 

STAUGAITYTĖ, V. 

(sud.) 

2010 

Lietuvos Respublikos 

Konstitucinio Teismo 

oficialiosios konstitucinės 

doktrinos nuostatos, 1993-

2009 

 

Vilnius: Lietuvos 

Respublikos Konstitucinis 

Teismas 

KŪRIS, E. (sud. ir moksl. 

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

LEVIŠAUSKAITĖ, K.; 

RŪŠKYS, G. 
2003 Valstybės finansai  

Kaunas: Vytauto Didžiojo 

universiteto leidykla 

UŽUBALIS, G. 2011 
Mokesčiai demokratinėje 

valstybėje. Teisė 
t. 81 

Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

Papildoma literatūra 

MEDELIENĖ, A.; 

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

MEIDŪNAS, V.; 

PUZINAUSKAS, P. 
2003 Finansai  

Vilnius: Teisinės 

informacijos centras 

MUSGRAVE, R. A.  2000 

Public Finance in a 

Democratic Society: Volume 

III: The Foundations of 

Taxation and Expenditure 

 
Cheltenham, UK: Edward 

Elgar Publishing 

ROSEN, H. S.; GAYER, 

T. 
2013 Public Finance. 10th ed.  

New York: McGraw-Hill 

Education 

ALEKNEVIČIENĖ, V.  2005 Finansai ir kreditas   Vilnius: Enciklopedija 

KANCEREVYČIUS, G. 2009 
Finansai ir investicijos. 3-

iasis atnauj. leid. 
 Kaunas: Smaltija 

 

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

atnaujinami. 

 

http://www.lvat.lt/
http://www.infolex.lt/
http://liteko.teismai.lt/
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/

