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Dalyko (modulio) pavadinimas Kodas 

VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS IR VIEŠOJO INTERESO TEISINĖ APSAUGA  

 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis: doc. dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė 

Kitas (-i): lekt. dr. Deividas Poška  

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 

Antroji Privalomasis 

 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė 8 (pavasario) semestras Lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: nėra 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 įsisavintų specifines viešojo valdymo problemas, gebėtų susisteminti viešojo valdymo 

infrastruktūrą (institucinę viešojo valdymo sąrangą ir viešojo valdymo procedūras) bei viešojo valdymo principus 

Lietuvos Respublikos nacionalinėje ir Europos Sąjungos teisėje. Siekiama, kad studentas išsiugdytų gebėjimus suvokti 

viešojo valdymo santykius reguliuojančių nuostatų aiškinimą bei taikymą teismų bei kitų jurisdikcinių institucijų 

praktikoje (jurisprudencijoje), taip pat išsiugdytų gebėjimus aiškinti ir taikyti šias nuostatas. Studentams ugdomi tolesnių 

kryptingų, savarankiškų studijų poreikis bei gebėjimai. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- gebės suvokti viešojo administravimo institucinę sistemą bei 

procedūras, viešojo administravimo formas, jų teisėtumo ir 

pagrįstumo tikrinimo pagrindus; 

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 identifikuoti viešojo administravimo sritis ir išskirti jų 

ypatumus; 

- suvoks administracinės teisės normų ir principų esmę, teisingai juos 

taikyti vykdant teisininko funkcijas viešojo administravimo sistemoje 

ir administracinių ginčų sprendimo procese (neteisminiame ir 

teisminiame); 

- žinos ir supras teisės nuostatas, reguliuojančias viešojo intereso 

įgyvendinimo bei gynimo procesus, jų aiškinimo ir taikymo teisminę 

praktiką bei gebės identifikuoti problemas, kylančias jas taikant; 

- žinos ir supras viešosios tvarkos teisės normas ir atsakomybės už 

viešosios tvarkos pažeidimus principus, šios atsakomybės aiškinimo 

ir taikymo teisminę praktiką bei gebės identifikuoti kylančias 

problemas; 

- gebės 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. Viešojo administravimo samprata, tikslai bei 

modeliai. 
4      4 6 

Literatūros 

įsisavinimas; šaltinių 

analizė. 

2. Viešojo administravimo teisinės formos. 

Administracinių aktų samprata, tipologija. 

Administracinių aktų teisėtumo reikalavimai ir 

taikymo problemos. Administracinė sutartis. 

Realiniai aktai. 

6   2   8 11 

Literatūros 

įsisavinimas; šaltinių 

analizė. 

3. Viešojo administravimo sritys. 2   2   4 5 

Literatūros 

įsisavinimas; šaltinių 

analizė. 

4. Viešojo intereso samprata ir santykis su 

partikuliariais interesais. Konstituciniai viešojo 

intereso teisinės apsaugos standartai. 

2      2 7 

Literatūros 

įsisavinimas; šaltinių 

analizė. 

5. Viešojo intereso teisinės apsaugos sistema bei 

viešojo intereso įgyvendinimo ir teisminės bei 

neteisminės apsaugos standartai. Viešosios 

valdžios institucijų bei kitų asmenų įgaliojimai 

saugant (ginant) viešąjį interesą ir jų 

įgyvendinimo tvarka. 

2      2 5 

Literatūros 

įsisavinimas; šaltinių 

analizė. 

6. Bylų dėl viešojo intereso gynimo procesinio 

nagrinėjimo ypatumai administraciniuose ir 

bendrosios kompetencijos teismuose. 

2   2   4 12 

Literatūros 

įsisavinimas; šaltinių 

analizė. 

7. Viešojo intereso apsaugos problemos aplinkos 

apsaugos, ūkio viešojo reguliavimo, vartotojų 

apsaugos, duomenų apsaugos ir kt. srityse. 

2   2   4 8 

Literatūros 

įsisavinimas; šaltinių 

analizė. 

8. Viešosios tvarkos užtikrinimas administracinio 

poveikio priemonėmis. 
4   2   6 6 

Literatūros 

įsisavinimas; šaltinių 

analizė. 

9. Administracinis deliktas ir administracinė 

atsakomybė. 
2      2 5 

Literatūros 

įsisavinimas; šaltinių 

analizė. 

10. Administracinių nuobaudų reglamentavimas 

statutinėje teisėje, tipologija ir taikymo 

principai. 

2   2   4 8 

Literatūros 

įsisavinimas; šaltinių 

analizė. 

11. Administracinių nuobaudų taikymo procesas 

(administracinių teisės pažeidimų bylų teisena). 
4   4   8 12 

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 1 balo 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). Dar iki 3 balų galima gauti 

už praktinės tiriamosios užduoties išsprendimą (raštu; iš viso 

numatytos 3 užduotys). 

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://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 

 2008 

Lietuvos vyriausiojo 

administracinio teismo 

praktikos nagrinėjant bylas 

pagal viešąjį interesą ginančių 

subjektų skundus (prašymus) 

apibendrinimas. Biuletenis 

„Administracinė 

jurisprudencija“ 

Nr. 16 

Vilnius: Lietuvos 

vyriausiasis administracinis 

teismas 

ANDRUŠKEVIČIUS, A. 2008 

Administracinė teisė: bendrieji 

teorijos klausimai, valdymo 

aktų institutas, ginčo santykių 

jurisprudenciniai aspektai 

 
Vilnius: Teisinės 

informacijos centras 

ANDRUŠKEVIČIUS, A. 2004 
Administracinės teisės principai 

ir normų ribos 
 

Vilnius: Teisinės 

informacijos centras 

ANDRUŠKEVIČIUS, A. 2010 

Administracinio baudimo 

santykiai: teisingumo ir 

protingumo kriterijų poveikis. 

Teisė 

t. 76 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

ANDRUŠKEVIČIUS, A.; 

PAŠKEVIČIENĖ, L. 
2011 

Viešojo administravimo teisiniai 

pagrindai 
 Vilnius: VĮ Registrų centras 

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 

DENHARDT R, B. 2001 Viešųjų organizacijų teorijos  Vilnius: Algarvė 

GUY PETERS, B. 2002 Biurokratijos politika  Vilnius: Pradai 

GUMBIS, J. 2006 

Viešasis interesas: sampratos ir 

apibrėžimo problemos. 

Socialiniai mokslai 

Nr. 1 
Kaunas: Kauno 

technologijos universitetas 

JANKAUSKAS, K., et al. 

(sud.) 
2010 

Lietuvos Respublikos 

Konstitucinio Teismo 

oficialiosios konstitucinės 

doktrinos nuostatos: 1993–2009 

 

Vilnius: Lietuvos 

Respublikos Konstitucinis 

Teismas 

KORSAKAITĖ, D. 2006 Viešasis interesas valstybinio Nr. 76 Vilnius: Vilniaus 

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


reguliavimo požiūriu: sampratos 

analizė ir formulavimas. 

Ekonomika 

universitetas 

KRIVKA, E. 2009 
Viešojo intereso gynimas 

civiliniame procese 
 

Vilnius: Mykolo Romerio 

universiteto Leidybos 

centras 

KUNCEVIČIUS, G. 2011 

Administracinės sutarties 

institutas ir jo teorinis 

pagrindas: daktaro disertacija. 

Mykolo Romerio universitetas 

 
Vilnius: Mykolo Romerio 

universitetas 

KŪRIS, E. (sud. ir moksl. 

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

LANE, J.-E. 2001 
Viešasis sektorius: sąvokos, 

modeliai ir požiūriai 
 Vilnius: Margi raštai 

MACKONIS, A. 2009 

Individualistinė viešojo intereso 

sąvokos turinio analizė. Teisės 

problemos 

Nr. 2 
Vilnius: Lietuvos teisės 

institutas 

MONKEVIČIUS, E. 2009 

Viešojo intereso gynimo 

problema aplinkosaugos 

ginčuose. Socialinių mokslų 

studijos 

Nr. 1 
Vilnius: Mykolo Romerio 

universitetas 

NAKROŠIS, V. 2011 

Viešojo valdymo reformos 

Lietuvoje: kodėl ir kuo reikia 

pakeisti naująją viešąją vadybą? 

Politologija 

Nr. 1 
Vilnius: Vilniaus 

universitetas 

NAKROŠIS, V.; 

ČERNIŪTĖ, R. 
2010 

Kokybės vadyba Lietuvos 

viešajame administravime: 

svarbiausiosios iniciatyvos ir jų 

taikymas. Viešoji politika ir 

administravimas 

Nr. 31 

Kaunas: Kauno 

technologijos universitetas; 

Vilnius: Mykolo Romerio 

universitetas 

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. 2003 
Kvaziteismai administracijos 

kontrolės sistemoje 
 

Vilnius: Lietuvos teisės 

universiteto leidybos 

centras 

RAIPA, A. (ats. red.) 2007 Naujoji viešoji vadyba  Kaunas: Technologija 

RAIPA, A. (ats. red.) 1999 Viešasis administravimas  Kaunas: Technologija 

ŠEDBARAS, S. 2006 Administracinė atsakomybė  Vilnius: Justitia 

TRUMPULIS, U. 2011 

Viešojo intereso kategorija 

administracinėje teisėje: daktaro 

disertacija. Mykolo Romerio 

universitetas 

 
Vilnius: Mykolo Romerio 

universitetas 

URBONAS, D. 2007 

Kvaziteisminių institucijų 

jurisdikcinė veikla taikant 

administracines sankcijas: 

daktaro disertacija. Mykolo 

Romerio universitetas 

 
Vilnius: Mykolo Romerio 

universitetas 

VALANČIUS, V. (ats. 

red.) 
2010 

Administraciniai teismai 

Lietuvoje: nūdienos iššūkiai 
 

Vilnius: Lietuvos 

vyriausiasis administracinis 

teismas 

     

Papildoma literatūra 

  

Apibendrinamoji pažyma dėl 

prokurorų veiklos vykdymo 

procese pagal 2007, 2008 metais 

ir 2009 m. 6 mėn. priimtus 

teismų sprendimus (nutartis) 

[interaktyvus] 

 

http://www.prokuraturos.lt/

nbspnbspVie%C5%A1ojoin

teresogynimas/tabid/163/De

fault.aspx 

KUČINSKIENĖ, M.; 2010 Viešosios paslaugos: verslo Nr. 1-2 Vilnius: Lietuvos viešojo 

http://www.prokuraturos.lt/LinkClick.aspx?fileticket=JkWEPIaAQoA=&tabid=163
http://www.prokuraturos.lt/LinkClick.aspx?fileticket=JkWEPIaAQoA=&tabid=163
http://www.prokuraturos.lt/LinkClick.aspx?fileticket=JkWEPIaAQoA=&tabid=163
http://www.prokuraturos.lt/LinkClick.aspx?fileticket=JkWEPIaAQoA=&tabid=163
http://www.prokuraturos.lt/LinkClick.aspx?fileticket=JkWEPIaAQoA=&tabid=163
http://www.prokuraturos.lt/nbspnbspVie%C5%A1ojointeresogynimas/tabid/163/Default.aspx
http://www.prokuraturos.lt/nbspnbspVie%C5%A1ojointeresogynimas/tabid/163/Default.aspx
http://www.prokuraturos.lt/nbspnbspVie%C5%A1ojointeresogynimas/tabid/163/Default.aspx
http://www.prokuraturos.lt/nbspnbspVie%C5%A1ojointeresogynimas/tabid/163/Default.aspx


FOMINIENĖ A. inkubavimas. Viešasis 

administravimas 

administravimo lavinimo 

institucijų asociacija 

STANIŪNAS E.  2008 

Viešojo intereso apibrėžimo 

Lietuvos urbanistinėje plėtroje 

klausimu. Urbanistika ir 

architektūra 

Nr. 4 
Vilnius: Vilniaus Gedimino 

technikos universitetas 

TRUMPULIS, U. 2010 

Viešojo intereso koncepcijų 

įvairovė ir jų vertinimas. 

Socialinių mokslų studijos 

Nr. 4 
Vilnius: Mykolo Romerio 

universitetas 

TRUMPULIS, U. 2010 

Žmogaus individualūs interesai 

kaip viešojo intereso pagrindas. 

Socialinių mokslų studijos 

Nr. 2 
Vilnius: Mykolo Romerio 

universitetas 

VALANČIUS, V. (ats. 

red.) 
2012 

Žmogus, teisinė valstybė, 

administracinė justicija 
 

Vilnius: Mykolo Romerio 

universiteto Leidybos 

centras 

 

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

atnaujinami. 


