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Studijų pakopa Dalyko (modulio) tipas 

Antroji Pasirenkamasis 

 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė 9 (rudens) semestras Lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: 
Civilinė teisė. Bendroji dalis 

Civilinė teisė. Prievolių teisė I-II d. 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): 

 

 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

5 133 32 101 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Studentui suteikti teorinių ir praktinių žinių visumą apie Lietuvos, ES ir kitų pažangių valstybių viešųjų pirkimų teisės 

šaltinius, bei apie pačią Lietuvos ir ES viešųjų pirkimų teisę ir viešųjų pirkimų sistemą. Formuojami gebėjimai suvokti ir 

aiškinti Lietuvos Respublikos ir ES viešųjų pirkimų teisės normas bei jas teisingai taikyti, analizuoti Lietuvos ir ES 

viešųjų pirkimų teisės klausimais formuojamą teismų praktiką. Analizuojant teismų praktiką lavinamas analitinis ir 

kritinis mąstymas, diskutuojant lavinami tarpasmeniniai ir komunikaciniai gebėjimai. Kurso pradžioje nagrinėjama 

viešųjų pirkimų teisės samprata, sistema, akcentuojant bendrąjį viešųjų pirkimų teisės kaip disciplinos suvokimą. 

Siekiant gilesnės viešųjų pirkimų teisės analizės bei atsižvelgiant į praktinę žinių apie Lietuvos bei užsienio teisę svarbą, 

toliau detaliai analizuojama viešojo pirkimo procedūra, gilinantis į probleminius klausimus, formuojamą ES ir LR teismų 

praktiką. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- žinos apie viešųjų pirkimų teisės šaltinius bei platesnė 

analizė apie viešųjų pirkimų teisės aktų (šaltinių) normų 

turinį, reikšmę, paskirtį; 

Paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas, 

probleminis dėstymas. 

Diskusiniai klausimai, 

savarankiškas uždavinių 

sprendimas ir jų 

vertinimas seminarų 

metu, rašto kontroliniai 

darbai. 

- suvoks ir aiškins Lietuvos ir ES viešųjų pirkimų teisės 

šaltinius jų prasmę ir teisingai taikys šaltinius ir teisės 

normas grindžiant teisinius sprendimus; Paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas, 

probleminis dėstymas. 

Diskusiniai klausimai, 

savarankiškas uždavinių 

sprendimas ir jų 

vertinimas seminarų 

metu, rašto kontroliniai 

darbai. 

- gebės įvertinti valstybės institucijų veiklą, pavyzdžiui, 

viešųjų pirkimų tarnybos, priimant poįstatyminius teisės 

aktus ar įvertinti priimtus sprendimus reglamentuojančių 

teisės normų požiūriu; 

- gebės inovatyviai ir integraliai taikyti žinias, taikant 

naujausias viešųjų pirkimų teisės doktrinos, mokslo 

tendencijas šiuolaikiniame kontekste; 

Paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas, 

probleminis dėstymas. 

Diskusiniai klausimai, 

savarankiškas uždavinių 

sprendimas ir jų 

vertinimas seminarų 

metu, rašto kontroliniai 

darbai. 

- galės raštu ir žodžiu, argumentuotai, remiantis kurso metu 

įgytomis viešųjų pirkimų teisės teorinėmis bei teismų 

praktikos analizės metu įgytomis žiniomis kritiškai ir 

Paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas, 

probleminis dėstymas. 

Diskusiniai klausimai, 

savarankiškas uždavinių 

sprendimas ir jų 
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logiškai perteikti savo idėjas, mintis; vertinimas seminarų 

metu, rašto kontroliniai 

darbai. 
- galės analizuoti ir etiškai vertinti teismų praktiką; 

- gebės savarankiškai analizuoti, suvokti ir teisingai taikyti 

tiek Lietuvos, tiek ES viešųjų pirkimų teisės šaltinius bei 

viešųjų pirkimų bylose reglamentuojančias teisės normas; 

- mokės savarankiškai dirbti ir naudotis teisinės informacijos 

duomenų bazėmis, bei kitais šaltiniais reikalingais viešųjų 

pirkimų teisės žinių gilinimui (bei studijų tęsimui). 

Paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas, 

probleminis dėstymas. 

Diskusiniai klausimai, 

savarankiškas uždavinių 

sprendimas ir jų 

vertinimas seminarų 

metu, rašto kontroliniai 

darbai. 
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Užduotys 

1. Viešųjų pirkimų teisės samprata ir sistema. 1      1 4 
Mokslinės literatūros 

analizė. 

2. Viešųjų pirkimų principai. 1  1    2 4 

Mokslinės literatūros 

analizė, uždavinių 

sprendimas. 

3. Viešųjų pirkimų proceso dalyviai. 2  1    3 6 

Mokslinės literatūros 

analizė, uždavinių 

sprendimas. 

4. Viešojo pirkimo pradžia, pirkimo dokumentai. 4  2    6 11 

Mokslinės literatūros 

analizė, uždavinių 

sprendimas. 

5. Viešojo pirkimo paraiškos ir pasiūlymai. 1  1    2 4 

Mokslinės literatūros 

analizė, uždavinių 

sprendimas. 

6. Viešojo pirkimo būdai. 2  1    3 6 

Mokslinės literatūros 

analizė, uždavinių 

sprendimas. 

7. Laimėtojo pripažinimo kriterijai ir procedūra. 1  1    2 4 

Mokslinės literatūros 

analizė, uždavinių 

sprendimas. 

8. Viešojo pirkimo pabaiga, viešojo pirkimo 

sutartis. 
3  2    5 8 

Mokslinės literatūros 

analizė, uždavinių 

sprendimas. 

9. Tiekėjų teisių gynimas ir viešųjų pirkimų ginčų 

nagrinėjimas. 
4  2    6 9 

Mokslinės literatūros 

analizė, uždavinių 

sprendimas. 

10. Darnieji pirkimai. 1  1    2 4 

Mokslinės literatūros 

analizė, uždavinių 

sprendimas. 

 
       41 

Pasirengimas 

egzaminui. 

Iš viso 20  12    32 101  

 

Vertinimo strategija 
Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Uždavinių sprendimas 

savarankiškai ir seminarų 

metu 

20 Semestro metu 

Max. 2 balai: ne mažiau kaip du trečdaliai užsiėmimų 

dalyvauja diskusijose, aktyviai sprendžia uždavinius, atsako į 

klausimus, formuoja problemas ir klausimus, teikia kritinių 

pastabų, nepraleidžia seminarų ir uždavinių sprendimų. 

Semestro metu sprendžiami uždaviniai pagal atskiras dėstomo 

viešųjų pirkimų teisės dalyko temas. Uždavinių sprendimų 

pristatymas grupei ir atsakymai į klausimus. 

Egzaminas 80 Semestro gale Max. 8 balai. Egzaminas vykdomas raštu. Atsakymai į 2 



teorinius klausimus ir 1 uždavinio sprendimas. Atsakymai į 

teorinius klausimus max. po 2 balus už kiekvieną, o 

atsakymas į praktinę užduotį max. 4 balai. Atsakydami į 

klausimus ir išsprendę uždavinį studentai turi parodyti 

semestro metu įgytas žinias, ir jų pagrindu susiformuotą 

viešųjų pirkimų teisės problematikos suvokimą, įvertinti 

įgytus naujus gebėjimus ir kompetencijas. 

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 

SOLOVEIČIKAS, 

Deividas 
2009 

Efektyvumo principas ir 

laikinosios apsaugos 

priemonės bei žalos 

atlyginimas kaip tiekėjų 

teisių gynimo priemonės 

vykdant viešuosius 

pirkimus. Teisė 

t. 70 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

SOLOVEIČIKAS, 

Deividas 
2008 

Neįprastai mažos pasiūlytos 

kainos koncepcijos taikymo 

ypatumai pagal Europos 

Sąjungos ir Lietuvos viešųjų 

pirkimų teise. Teisė 

t. 67 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

SOLOVEIČIKAS, 

Deividas 
2012 

Reabilitacijos doktrina 

viešųjų pirkimų teisėje. In 

ŠVEDAS, G. (vyr. moksl. 

red.). Nepriklausomos 

Lietuvos teisė: praeitis, 

dabartis ir ateiti: Liber 

Amicorum profesoriui Jonui 

Prapiesčiui: recenzuotų 

mokslinių straipsnių rinkinys 

 

Vilnius: Vilniaus 

universiteto Teisės fakulteto 

Alumni draugija 

SOLOVEIČIKAS, 

Deividas 
2010 

Tiekėjų teisių gynimo 

priemonių sistemos reforma 

Lietuvoje: laikinosios 

apsaugos priemonės ir žalos 

atlyginimas. Justitia 

Nr. 2 Vilnius: Justitia 

SOLOVEIČIKAS, 

Deividas 
2009 

Vidaus pirkimai kaip viešojo 

pirkimo sutarties išimtis. 

Teisė 

t. 71 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

SOLOVEIČIKAS, 

Deividas 
2012 

Viešojo pirkimo sutarties 

negaliojimas pagal Europos 

sąjungos ir Lietuvos teise. 

Teisė 

t. 83 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

SOLOVEIČIKAS, 

Deividas 
2010 

Viešųjų pirkimų ginčų 

arbitruotinumo 

problematika. Teisė 

t. 75 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

SOLOVEIČIKAS, 

Deividas 
2008 

Viešųjų pirkimų principai: jų 

taikymas remiantis Europos 

Teisingumo Teismo ir 

Lietuvos teismų praktika. 

Justitia 

Nr. 3 Vilnius: Justitia 

Papildoma literatūra 

ARROWSMITH, Sue 2005 

The Law of Public and 

Utilities Procurement. 2nd 

ed. 

 London: Sweet & Maxwell 

ARROWSMITH, Sue; 

LINARELLI, John; 

WALLACE, Don Jr. 

2000 

Regulating Public 

Procurement: National and 

International Perspectives 

 
The Hague; Boston: Kluwer 

Law International 

ARROWSMITH, Sue; 

TRYBUS, Martin (eds.) 
2003 

Public Procurement: The 

Continuing Revolution 
v. 15 

The Hague; New York: 

Kluwer Law International 

BOVIS, Christopher 2006 
EC Public Procurement: 

Case Law and Regulation 
 

Oxford; New York: Oxford 

University Press 

 


