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krūvis 
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Savarankiško darbo 

valandos 
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Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Siekiama suteikti studentams žinių visumą apie Lietuvos Respublikos teisės sistemoje savitai pasireiškiančio politinio 

pobūdžio institucijų visuotinių rinkimų, taip pat jų procedūroms esminę reikšmę turinčių politinių partijų veiklos, ypač 

finansavimo, teisinio reglamentavimo pagrindus ir jų diskutuotinus ar probleminius aspektus. Ugdomi gebėjimai 

analizuoti ir vertinti oficialios konstitucinės doktrinos pokyčius ir aktualijas, nenuoseklią ir nestabilią įstatymų leidėjo 

teisėkūrą bei ją įgyvendinančios Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų leidybą, administracinių teismų ir 

bendrosios kompetencijos teismų jurisprudenciją; konceptualiai atskleisti rinkimų ir politinių partijų veiklos 

reglamentavimą determinuojančias konstitucines vertybes, įstatymų leidėjo diskrecijos ribas. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- gebės žodžiu ir raštu argumentuotai išskirti fundamentalius, 

taip pat  diskutuotinus ir probleminius rinkimų bei politinių 

partijų veiklos reglamentavimo aspektus, jų įžvalgas 

determinuojančias konstitucines vertybes bei jų oficialios 

sampratos raidos (plėtojimo) aktualijas, perspektyvą;  

Paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas, 

probleminis dėstymas. 

Diskusiniai klausimai, 

praktinių užduočių 

atlikimas, atviro ir/ar 

uždaro tipo klausimai 

raštu. 

- gebės paaiškinti rinkimų ir politinių partijų veiklos, ypač 

finansavimo, reglamentavimo sistemos elementų pokyčius, 

aktualijas (administracinės, civilinės ir baudžiamosios teisės 

kontekste); 

Paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas, 

probleminis dėstymas. 

Diskusiniai klausimai, 

praktinių užduočių 

atlikimas, atviro ir/ar 

uždaro tipo klausimai 

raštu. 

- gebės konceptualiai interpretuoti ir vertinti įstatymų leidėjo 

daug kartų naujai suredaguotus (kodifikuotinus) rinkimų 

įstatymus ir politinių partijų veiklą reglamentuojančias teisės 

normas bei jas taikančių bei vertinančių teismų 

jurisprudenciją; 

Paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas, 

probleminis dėstymas. 

Diskusiniai klausimai, 

praktinių užduočių 

atlikimas, atviro ir/ar 

uždaro tipo klausimai 

raštu. 

- galės argumentuotai, kritiškai ir logiškai pateikti savo poziciją 

dėl viešojo ir privataus politinių partijų finansavimo 

subalansavimo aktualijų, fizinių ir juridinių asmenų aktų 

įtvirtinimo, ribojimo ir uždraudimo traktavimo; 

Paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas, 

probleminis dėstymas. 

Diskusiniai klausimai, 

praktinių užduočių 

atlikimas, atviro ir/ar 

uždaro tipo klausimai 

raštu. 

- gebės savarankiškai gilinti, plėsti įgytas žinias bei gebėjimus, 

mokės atsirinkti reikalingus informacijos šaltinius įžvelgiant ir  

analizuojant Lietuvos politinės sistemos ir daugiapartinės 

sistemos teisinius ir tarpdisciplininius aspektus. 

Paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas, 

probleminis dėstymas. 

Diskusiniai klausimai, 

praktinių užduočių 

atlikimas, atviro ir/ar 

uždaro tipo klausimai 

raštu. 

 

mailto:vtkatedra@tf.vu.lt


Temos 

Kontaktinio darbo valandos 
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Užduotys 

1. Įstatymų leidėjo diskrecijos ribų nustatyti  

rinkimų sistemas konstitucinė problematika 

2007-2015 m.  Tiesioginių mero  rinkimų ir 

visuomeninio rinkimų komiteto pamatiniai 

klausimai. 

2  2    4 12 

Naujo 

reglamentavimo, 

teismų praktikos, 

mokslinės literatūros 

ir kitų šaltinių 

analizė. 

2. Rinkimų principų konceptuali samprata ir  jos 

reikšmė konstitucinėje doktrinoje. 

Vyriausiosios rinkimų komisijos statuso raidos 

ir įgaliojimų įgyvendinimo diskutuotini 

aspektai 

2  2    4 12 

Mokslinės 

literatūros, teismų 

praktikos  ir kitų 

šaltinių analizė. 

3. Specialios rinkimų rezultatų konstitucingumo ir 

teisėtumo teisminės kontrolės problematika ir 

aktualijos. 

2  2    4 12 

Teismų praktikos, 

mokslinės literatūros 

ir kitų šaltinių 

analizė. 

4. Tarptautiniuose teismuose nagrinėtos bylos, 

turinčios reikšmę rinkimų reglamentavimo 

Lietuvos Respublikoje raidai. 

2  2    4 12 

Teismų praktikos, 

mokslinės literatūros 

ir kitų šaltinių 

analizė. 

5. Politinių partijų veiklos reglamentavimo raidos 

diskutuotini ir probleminiai aspektai  ir su jais 

susiję turtiniai finansiniai klausimai 

2  2    4 12 

Mokslinės literatūros 

ir kitų šaltinių 

analizė, teismų 

praktikos analizė. 

6. Politinių partijų viešojo ir privataus 

finansavimo pagrindų diskutuotini ir 

probleminiai aspektai, aktualijos  

2  2    4 14 

Mokslinės literatūros 

ir kitų šaltinių 

analizė, teismų 

praktikos analizė. 

7. Rinkimų kampanijų ir jų finansavimo pokyčių 

pamatiniai klausimai,  diskutuotini politinės 

agitacijos aspektai. Politinių partijų metinės 

finansinės veiklos ataskaitų  aktualijos ir 

problemos.  

2  2    4 14 

Mokslinės literatūros 

ir kitų šaltinių 

analizė, teismų 

praktikos analizė. 

8. Viešojo intereso užtikrinimo, taip pat viešosios 

ir privatinės teisės subalansavimo  partijų 

finansavimo reglamentavime samprata. 

Politinių partijų atsakomybės  administraciniai, 

civiliniai ir baudžiamieji teisiniai aspektai. 

2  2    4 13 

Mokslinės literatūros 

ir kitų šaltinių 

analizė, teismų 

praktikos analizė. 

Iš viso 16  16    32 101  

 

Vertinimo 

strategija 

Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Kaupiamasis 

vertinimas už 

darbą per 

seminarus 

20 Semestro metu 

Iki 2 balų galima surinkti už aktyvų ir rezultatyvų dalyvavimą diskusijose, 

problemų formulavimą ir jų sprendimų siūlymą (paiešką), turiningų 

kritinių pastabų teikimą, taip pat už teisingus atsakymus į tarpinio 

atsiskaitymo (semestro viduryje) klausimus.  

Egzaminas 80 Semestro gale 

Studentams pateikiamos atviro ir/ar uždaro tipo užduotys (klausimai) 

raštu, atsakydami į kurias studentai turi parodyti žinias, ir jų pagrindu 

susiformuotą diskutuotinų ir probleminių rinkimų bei politinių partijų 

veiklos reglamentavimo ir jo vertinimo teismų jurisprudencijoje 

suvokimą, įgytus naujus gebėjimus.  

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 

ŠILEIKIS, E. 2014 Partijų finansavimo teisės sistemos  Lietuvos mokslo periodikos 



įžvalgos asociacija. Vilnius 

ŠILEIKIS, E. 2015 

Viešasis interesas ir teisėti lūkesčiai 

politinių partijų finansavime: 

bendrieji ir specifiniai aspektai // 

Teisės problemos, p. 5-43. 

2015/1 (87) 

Teisės institutas. 

http://teise.org/wp-

content/uploads/2016/07/E.

Sileikis-15-1.pdf 

MASNEVAITĖ, E. 

 
2011 

Nauja Lietuvos Respublikos 

politinių partijų ir politinių 

kampanijų finansavimo bei 

finansavimo kontrolės įstatymo 

redakcija – politinis impulsas ar 

būtinybė? // Parlamento studijos 

Nr. 11, p. 158–

191.  

 

http://www.parlamentostudi

jos.lt/Nr11/11_teise_1.htm 

MASNEVAITĖ, E. 2010 

Maksimalių rinkimų kampanijų 

išlaidų limitai: Lietuva 

lyginamajame kontekste // 

Konstitucinė jurisprudencija 

Nr. 8(18), 

p. 294–317 

Konstitucinis Teismas. 

http://www.lrkt.lt/data/publi

c/uploads/2015/01/ktb_201

0-218.pdf 

JURKEVIČIUS, A. 2013 

Politinių partijų finansavimo 

teisinio reguliavimo prigimtis: 

viešosios ir privatinės teisės sąveika 

// Jurisprudencija 

 Nr. 20/1, p. 

141–164 

Mykolo Romerio 

universitetas. 

https://www.mruni.eu/uploa

d/iblock/e63/008_Jurkevici

us.pdf  

ŠILEIKIS, E. 2013 

Rinkimų teisės reformos poveikis 

partinei sistemai Lietuvoje: tarp 

konstitucinių teisinių ir  

politologinių aspektų // Rinkimų 

teisė ir partinės sistemos Lietuvoje 

ir Lenkijoje: teoriniai ir praktiniai 

aspektai 

Tarptautinės 

mokslinės 

konferencijos 

medžiaga  , p. 

78-99 

Vyriausioji rinkimų 

komisija. Vilnius 

Papildoma literatūra 

BRANTA, A. 2011 

Rinkimų teisės problemos 

Konstitucinio Teismo 

jurisprudencijoje // Rinkimų teisės 

ir kitos konstitucinės 

jurisprudencijos problemos  

Lietuvos ir 

Latvijos 

konstitucinių 

teismų teisėjų 

konferencijos 

medžiaga, p. 

47–61. 

Konstitucinis Teismas. 

Vilnius  

 

KENSTAVIČIUS, 

D. 

 

 

2013 

Parlamentaro rinkimų sistemos // 

Konstitucionalizmas ir teisės 

politika Europos Sąjungoje, p. 378–

404 

 

Mykolo Romerio 

universitetas. 

Vilnius  

JURKEVIČIUS, V. 2008 

Politinių partijų finansavimas 

Lietuvoje: tinkamiausio modelio 

paieškos // Politologija, p. 76–110 

Nr. 2 (50) 
VU Tarptautinių santykių ir 

politikos mokslų institutas 

BIRMONTIENĖ, 

T. 
2011 

Konstitucinės rinkimų doktrinos 

raida // Konstitucinė jurisprudencija 

 

Nr. 3 (23), p. 

248-272 

Konstitucinis Teismas. 

http://www.lrkt.lt/data/publi

c/uploads/2015/01/ktb_201

1-323.pdf 

PUKANASYTĖ, I. 2013 

Rinkimų teisės principai 

Konstitucinio Teismo 

jurisprudencijoje // Socialinių 

mokslų studijos. 

Nr. 5 (1) 

Mykolo Romerio 

universitetas. 

https://www.mruni.eu/uploa

d/iblock/5a3/017_pukanasyt

e.pdf 

 


