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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 

Siekiama, kad studentai išsiugdytų tarpdisciplininį (teisinį/ ekonominį) požiūrį į ekonominių santykių rinkos valdymą 

viešosios ir privatinės teisės priemonėmis bei metodais (nacionaliniu ir supranacionaliniu lygiu), gautų sistemingų ir gilių 

žinių apie ekonominės veiklos statutinį (ir teisinį apskritai) reguliavimą ir atitinkamų teisės nuostatų aiškinimą bei 

taikymą teismų bei kitų jurisdikcinių institucijų praktikoje (jurisprudencijoje), taip pat išsiugdytų gebėjimus aiškinti ir 

taikyti teisės nuostatas, reguliuojančias verslo santykius. Studentams ugdomi tolesnių kryptingų, savarankiškų studijų 

poreikiai bei gebėjimai. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- Sistemiškai žinos rinkų teisinį reguliavimą ir atitinkamų 

teisės nuostatų aiškinimą bei taikymą teismų bei kitų 

jurisdikcinių institucijų praktikoje (jurisprudencijoje); 

Paskaitos, probleminis dėstymas, 

pratybos, nurodytos literatūros bei 

teisės šaltinių analizė, tiriamieji 

metodai (inter alia informacijos 

paieška ir analizė), atvejų analizė, 

diskusijos, savarankiškas darbas. 

Vyrauja sisteminis, teleologinis, 

praktinis ir kritinis medžiagos 

pateikimo metodai.  

Į atskirus užsiėmimus kviečiami 

valstybės institucijų ar šioje 

srityje besispecializuojančių 

advokatų kontorų atstovai.  

Koliokviumas raštu,  

egzaminas raštu  bei 

kaupiamasis 

vertinimas už darbą 

per pratybas.  

- gebės identifikuoti probleminius, diskutuotinus 

ekonominės veiklos teisinio reguliavimo aspektus 

atsižvelgiant į nacionalinę ir tarptautinę praktiką;  

- gebės vertinti su ekonominės veiklos reguliavimu 

susijusią teismų jurisprudenciją, aiškinti ir taikyti teisės 

nuostatas, reguliuojančias verslo santykius;  

- 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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Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų 
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Užduotys 

1. Valstybių ekonomikos modeliai, valstybės atliekamos 

funkcijos ekonominiuose santykiuose  
2      2 10 

Literatūros 

įsisavinimas; 

šaltinių analizė. 

mailto:vtkatedra@tf.vu.lt


2. Rinkų tipai. Rinkos elementai bei jos veikimas. 

Rinkos ribotumas ir valstybinis jos reguliavimas. 

Valstybinio ekonominės veiklos reguliavimo 

samprata, pagrindai ir principai nacionalinėje ir 

supranacionalinėje teisėje, reguliavimo kryptys, 

būdai, ribos. 

2   4   6 18 

Literatūros 

įsisavinimas; 

šaltinių analizė. 

3. Konstituciniai ekonominių santykių reguliavimo 

(inter alia procedūrų bei kontrolės) pagrindai. 

Diferencijuotas ūkinės veiklos reguliavimas. 

„Bendros tautos gerovės“ kriterijus. 

2   2   4 8 

Literatūros 

įsisavinimas; 

šaltinių analizė. 

4. Rinkos reguliavimo sąlygos: tarifai, veiksminga 

konkurencija, prieiga, nediskriminacinių sąlygų 

užtikrinimas, skaidrumas, informaciniai 

įpareigojimai, santykių su rinkos dalyviais ir 

vartotojais valdymas. 

2   2   4 13 

Literatūros 

įsisavinimas; 

šaltinių analizė; 

pasirengimas 

kolokviumui. 

5. Rinkos reguliavimo sąlygos: ekonominės sankcijos, 

sąvoka požymiai 
2   2   4 10 

Literatūros 

įsisavinimas; 

šaltinių analizė. 

6. Atskirų rinkos rūšių  teisinio reguliavimo ypatumai 

(finansų, skaitmeninė, elektros ir kt. rinkos). 
2   2   4 10 

Literatūros 

įsisavinimas; 

šaltinių analizė. 

7. ES ir bendroji rinka. ES rinkos reguliavimo 

priemonės. Pagrindinės ES ekonominės laisvės. 
2   2   4 16 

Literatūros 

įsisavinimas; 

šaltinių analizė 

8. Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 

organizacijos (OECD) ir Pasaulio prekybos 

organizacijos (WTO) įtaka rinkų reguliavimui 

2   2   4 16 

Literatūros 

įsisavinimas; 

šaltinių analizė 

Iš viso 16   16   32 101  

 

Vertinimo 

strategija* 

Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Koliokviumas 20 Semestro metu 

Iki 2 balų galima gauti už atsakymus į kolokviumo raštu klausimus (4 

uždari klausimai ir 1 atviro tipo praktinė užduotis). Atsakymai į kiekvieną 

iš jų vertinami balais Neišlaikę koliokviumo nėra prileidžiami prie 

egzamino laikymo (slenkstis 0.25). 

Kaupiamasis 

vertinimas už 

darbą per 

pratybas 

20 Semestro metu 

Iki 2 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. 

Iki 6 balų galima gauti už atsakymus į egzamino raštu klausimus (4 

uždaro tipo klausimai ir 1 atviro tipo praktinė užduotis). 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 

 2018 
OECD Economic Surveys: 

Lithuania 2018 
 

https://www.oecd-

ilibrary.org/economics/oecd-

economic-surveys-lithuania-

2018_eco_surveys-ltu-2018-en  

ANDRUŠKEVIČIUS, 

A. et al  
2015 

Krizė, teisės viešpatavimas ir 

žmogaus teisės 
 AB „Titnagas“, Šiauliai 

BARTKUS, G., et al. 

(kartu su advokatų 

profesine bendrija 

„Baltic Legal 

Solutions Lietuva“) 

2011 

Nacionalinės administracinės 

naštos verslui prioritetinėse 

srityse mažinimo pasiūlymų 

parengimo ataskaita 

[interaktyvus] 

 

http://www.ukmin.lt/web/lt/ver

slo_aplinka/geresnis_reglament

as/moksliniu_tyrimu_ir_kitos_s

tudijos/nacionalines-ataskaita 

 

JUNEVIČIUS, A. 2016 

Europos Sąjungos vidaus rinkos 

teisė. Pagrindinės ekonominės 

laisvės 
 KTU leidykla Technologija 

https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-lithuania-2018_eco_surveys-ltu-2018-en
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-lithuania-2018_eco_surveys-ltu-2018-en
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-lithuania-2018_eco_surveys-ltu-2018-en
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-lithuania-2018_eco_surveys-ltu-2018-en
http://www.ukmin.lt/web/lt/verslo_aplinka/geresnis_reglamentas/moksliniu_tyrimu_ir_kitos_studijos/nacionalines-ataskaita
http://www.ukmin.lt/web/lt/verslo_aplinka/geresnis_reglamentas/moksliniu_tyrimu_ir_kitos_studijos/nacionalines-ataskaita
http://www.ukmin.lt/web/lt/verslo_aplinka/geresnis_reglamentas/moksliniu_tyrimu_ir_kitos_studijos/nacionalines-ataskaita
http://www.ukmin.lt/web/lt/verslo_aplinka/geresnis_reglamentas/moksliniu_tyrimu_ir_kitos_studijos/nacionalines-ataskaita
https://www.patogupirkti.lt/algis-junevicius-knygos/
https://www.patogupirkti.lt/algis-junevicius-knygos/
https://www.patogupirkti.lt/ktu-leidykla-technologija-knygos


JUŠKEVIČIŪTĖ-

VILIENĖ A.  
2015 

Teisinės ūkinės veiklos laisvės 

ištakos. Teisė,  
t. 95 Vilnius: Vilniaus universitetas 

JUŠKEVIČIŪTĖ-

VILIENĖ A. 
2017 

Asmens ūkinės veiklos laisvės 

konstituciniai pagrindai 

Lietuvoje: ekonominės, istorinės 

ir lyginamosios įžvalgos. 

Daktaro disertacija 

Socialiniai mokslai, teisė (01 S) 

 Vilnius: Vilniaus universitetas 

Papildoma literatūra 

 2011 

Lietuvos Respublikos ūkio 

ministerija. Nacionalinės 

administracinės naštos verslui 

prioritetinėse srityse vertinimo 

ataskaita [interaktyvus] 

 

http://www.ukmin.lt/web/lt/ver

slo_aplinka/geresnis_reglament

as/moksliniu_tyrimu_ir_kitos_s

tudijos/vertinimo-ataskaita 

 
Nuo 

1990 

Lietuvos Respublikos teisės aktai 

(norminiai aktai ir 

jurisprudencija), reikalingi 

atitinkamoms temoms studijuoti 

(žr. temas supra) 

 

Oficialus teisės aktų registras 

https://www.e-tar.lt ; 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  

 
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 

BIRMONTIENĖ, T. 2010 

Ūkinės veiklos laisvės 

konstituciniai pagrindai. 

Konstitucinė jurisprudencija 

Nr. 2 
Vilnius: Lietuvos Respublikos 

Konstitucinis Teismas 

ČEPAS, A., et al. 2006 

Administracinė našta verslui, 

verslo teisinio reguliavimo 

supaprastinimo galimybės 

[interaktyvus] 

 
http://www.ukmin.lt/lt/strategij

a/studijos.php 

DIDŽIULIS, L.  2019 

Viešosios teisės įtaka nuosavybės 

santykiams Lietuvoje. In: Teisės 

viršenybės link. 

 
Vilnius: Vilniaus universiteto 

Teisės fakultetas 

GLAVECKAS, K. 1990 
Rinkos ekonomika ir valstybinis 

reguliavimas 
 

Vilnius: Laisvosios rinkos 

institutas, Balticon 

JANKAUSKAS, K., et 

al. (sud.) 
2010 

Lietuvos Respublikos 

Konstitucinio Teismo 

oficialiosios konstitucinės 

doktrinos nuostatos: 1993–2009 

 
Vilnius: Lietuvos Respublikos 

Konstitucinis Teismas 

JUŠKEVIČIŪTĖ-

VILIENĖ A. 
2015 

Lietuvos, Lenkijos ir Vokietijos 

ūkinės veiklos laisvės 

konstitucinių pagrindų 

lyginamieji aspektai. Teisė 

 t. 96 Vilnius: Vilniaus universitetas 

KOJALA, L. 2019 

Europa? Pokalbiai su 

prezidentais, ministrais, patarėjais 

ir taksistais apie mūsų ateitį 

 Tyto alba 

KORSAKAITĖ, D. 2006 

Viešasis interesas valstybinio 

reguliavimo požiūriu: sampratos 

analizė ir formulavimas. 

Ekonomika 

Nr. 76 Vilnius: Vilniaus universitetas 

KŪRIS, E. 2005 

Ūkinės veiklos laisvė, sąžininga 

konkurencija ir bendra tautos 

gerovė (Konstitucijos 46 

straipsnio jurisprudencinis 

t. 64 
Vilnius: Mykolo Romerio 

universiteto Leidybos centras 

http://www.ukmin.lt/web/lt/verslo_aplinka/geresnis_reglamentas/moksliniu_tyrimu_ir_kitos_studijos/vertinimo-ataskaita
http://www.ukmin.lt/web/lt/verslo_aplinka/geresnis_reglamentas/moksliniu_tyrimu_ir_kitos_studijos/vertinimo-ataskaita
http://www.ukmin.lt/web/lt/verslo_aplinka/geresnis_reglamentas/moksliniu_tyrimu_ir_kitos_studijos/vertinimo-ataskaita
http://www.ukmin.lt/web/lt/verslo_aplinka/geresnis_reglamentas/moksliniu_tyrimu_ir_kitos_studijos/vertinimo-ataskaita
https://www.e-tar.lt/
http://www.lrs.lt/
http://www.lrkt.lt/Dokumentai.html
http://www.lat.lt/
http://www.lvat.lt/
http://www.infolex.lt/
http://eur-lex.europa.eu/
http://www.ukmin.lt/lt/strategija/studijos.php
http://www.ukmin.lt/lt/strategija/studijos.php


komentaras). Jurisprudencija 

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

modeliai ir požiūriai 
 Vilnius: Margi raštai 

LANKAUSKAS, M.; 

ŽELVYS, A. 
2005 

Administracinė našta verslui: 

teisės aktų vykdymo išlaidos ir jų 

vertinimo būdai [interaktyvus] 

 
http://www.teise.org/next.php?

nr=57 

MILČIUVIENĖ, S. 2009 
Kainų teisinis reguliavimas 

elektros energijos rinkoje 
 

Vilnius: Mykolo Romerio 

universiteto Leidybos centras 

MIZARAS, V., et al. 

(kartu su advokatų 

profesine bendrija 

„Jurevičius, Balčiūnas 

ir Bartkus“) 

2006 

Verslo teisinis reglamentavimas: 

leidimų, sertifikatų ir kitų 

panašaus pobūdžio dokumentų, 

reikalingų vykdant ūkinę veiklą, 

analizė: taikomasis mokslinis 

tyrimo darbas [interaktyvus] 

 
Paieška: Study-v5-06-12-20-

LT  

MIZARAS, V.; 

BARTKUS, G. (kartu 

su advokatų profesine 

bendrija „Jurevičius, 

Balčiūnas ir Bartkus“) 

2005 

Licencijuojamų veiklos rūšių 

sisteminės analizės studija: 

išanalizuoti veiklos licencijavimą 

reglamentuojančius teisės aktus, 

parengti išvadas dėl jų atitikimo 

Civilinį kodeksą ir susisteminti 

informaciją apie licencijuojamas 

veiklos rūšis, licencijų rūšis, 

licencijas išduodančias 

institucijas ir jų įgaliojimus, 

licencijų išdavimo sąlygas: 

taikomasis mokslinis tyrimo 

darbas [interaktyvus] 

 
Paieška: studija-lru00-final-05-

12-01-lt.pdf  

PALIULYTĖ, R. 2004 

Socialinis rinkos ūkis: nuo 

gerovės visiems prie galimybių 

visiems. Pinigų studijos 

Nr. 4 Vilnius: Lietuvos bankas 

STRANGE, S. 1998 Valstybės ir rinkos  Vilnius: Eugrimas 

VOS, E. 2000 
European Administrative Reform 

and Agencies [interaktyvus] 
 

www.eui.eu/RSCAS/WP-

Texts/00_51.pdf 

ZILLER, J. 2008 

Developing Administrative 

Simplification: Selected 

Experiences from Recent 

Administrative Reforms in EU 

Institutions and Member States 

[interaktyvus] 

 
http://www.oecd.org/dataoecd/

40/50/41327209.pdf 

  
Laisvosios rinkos institutas: 

Ekonominė politika  
 

https://www.llri.lt/ekonomines-

politikos-sritys  

  

Lietuva pagal ekonominę laisvę – 

13-a pasaulyje, žemyn tempia 

darbo santykiai ir valdžios 

išlaidavimas 

 

 

https://www.llri.lt/naujienos/ek

onomine-politika/lietuva-pagal-

ekonomine-laisve-13-a-

pasaulyje-zemyn-tempia-

darbo-santykiai-ir-valdzios-

islaidavimas/lrinka  

  ES ir bendroji skaitmeninė rinka   
http://publications.europa.eu/w

ebpub/com/factsheets/digital/lt/  

  
ES ir bendroji rinka  

 
 

http://publications.europa.eu/w

ebpub/com/factsheets/single-

market/lt/  

 2018 

Oficiali Europos Sąjungos 

interneto svetainė: Bendroji 

vidaus rinka be sienų  

 
https://europa.eu/european-

union/topics/single-market_lt  

 2018 

Oficiali Europos Sąjungos 

interneto svetainė: Bendroji rinka 

– didžiausias Europos turtas 

kintančiame pasaulyje 

 

https://ec.europa.eu/commissio

n/sites/beta-

political/files/factsheet_single_

market_lt.pdf  

 2019 
WTO negotiations on domestic 

regulation disciplines 
 

https://www.wto.org/english/tr

atop_e/serv_e/dom_reg_negs_e

.htm  

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

http://www.teise.org/next.php?nr=57
http://www.teise.org/next.php?nr=57
http://www.eui.eu/RSCAS/WP-Texts/00_51.pdf
http://www.eui.eu/RSCAS/WP-Texts/00_51.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/40/50/41327209.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/40/50/41327209.pdf
https://www.llri.lt/ekonomines-politikos-sritys
https://www.llri.lt/ekonomines-politikos-sritys
https://www.llri.lt/naujienos/ekonomine-politika/lietuva-pagal-ekonomine-laisve-13-a-pasaulyje-zemyn-tempia-darbo-santykiai-ir-valdzios-islaidavimas/lrinka
https://www.llri.lt/naujienos/ekonomine-politika/lietuva-pagal-ekonomine-laisve-13-a-pasaulyje-zemyn-tempia-darbo-santykiai-ir-valdzios-islaidavimas/lrinka
https://www.llri.lt/naujienos/ekonomine-politika/lietuva-pagal-ekonomine-laisve-13-a-pasaulyje-zemyn-tempia-darbo-santykiai-ir-valdzios-islaidavimas/lrinka
https://www.llri.lt/naujienos/ekonomine-politika/lietuva-pagal-ekonomine-laisve-13-a-pasaulyje-zemyn-tempia-darbo-santykiai-ir-valdzios-islaidavimas/lrinka
https://www.llri.lt/naujienos/ekonomine-politika/lietuva-pagal-ekonomine-laisve-13-a-pasaulyje-zemyn-tempia-darbo-santykiai-ir-valdzios-islaidavimas/lrinka
https://www.llri.lt/naujienos/ekonomine-politika/lietuva-pagal-ekonomine-laisve-13-a-pasaulyje-zemyn-tempia-darbo-santykiai-ir-valdzios-islaidavimas/lrinka
http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/digital/lt/
http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/digital/lt/
http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/single-market/lt/
http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/single-market/lt/
http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/single-market/lt/
https://europa.eu/european-union/topics/single-market_lt
https://europa.eu/european-union/topics/single-market_lt
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/factsheet_single_market_lt.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/factsheet_single_market_lt.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/factsheet_single_market_lt.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/factsheet_single_market_lt.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/dom_reg_negs_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/dom_reg_negs_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/dom_reg_negs_e.htm

