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Paskaitų vieta: Jonavos g. 66 (206 auditorija) 
Trukmė: 10.00 – 10.45 ir 11.00 – 11.45 
 
Paskaitose naudotos skaidrės bus atsiųstos kiekvienam moksleiviui į elektroninį 
paštą. 
Paskaitų temose nurodytą literatūrą galėsite rasti Socialinių mokslų fakulteto ir 
Teisės fakulteto skaitykloje (Jonavos g. 66 – 106 kab. darbo dienomis ir 
šeštadieniais) arba šią medžiagą taip pat galėsite atsisiųsti pagal pateiktą 
nuorodą.   
 
Atsiskaitymų datos ir laiko negalima nukelti į kitas dienas. 

KURSO TURINYS 
 
I TEMA      vasario 3 d.     lekt. Vygantas Malinauskas 
TEISINĖ VALSTYBĖ 
PAGRINDINĖS TEISĖS SAMPRATOS 
TEISINĖS SISTEMOS  
TEISĖKŪRA 
 
Šaltiniai: 
1. Linas Baublys ir kiti, Teisės teorijos įvadas (Vilnius: MES, 2010), p. 24-28. 
2. Alfonsas Vaišvila, Teisės teorija (Vilnius: Justitia, 2004), p. 71-82. 
 
II TEMA vasario 10 d. doc. dr. Tomas Berkmanas 
TEISĖS NORMA 
TEISMO PROCESAS 
TEISINIAI SANTYKIAI IR TEISINĖ ATSAKOMYBĖ 
 
Šaltiniai:  
1. Alfonsas Vaišvila, Teisės teorija (Vilnius: Justitia, 2004), p. 265-275, 307-325. 
2. Linas Baublys ir kiti, Teisės teorijos įvadas, 2 leidimas (Vilnius: MES, 2012), p. 296-301. 
3. Dalia Mikelėnienė, Valentinas Mikelėnas, Teismo procesas: teisės aiškinimo ir taikymo aspektai (Vilnius: Justitia, 1999), p. 
30-32, 49-54. 
4. Alfonsas Vaišvila, Teisės teorija (Vilnius: Justitia, 2004), p. 366-371, 388, 407-414, 441-448, 451-452. 
 
 
III TEMA  vasario 24 d. Kristina Astromskė 
DARBO TEISĖ 
Šaltiniai: 

1. LR Darbo kodeksas 13-24 str.; 93--121 str.; 124-133str.;136 str.; 227-237 str.; 245-248 str.; 253-256 str.; 
 
 
IV TEMA kovo 3 d.  doc. dr. Linas Meškys  
ADMINISTRACINĖ TEISĖ IR ADMINISTRACINIS PROCESAS 
 



Šaltiniai: 
1. G. Dambrauskienė, A. Marcijonas ir kt., Lietuvos teisės pagrindai (Vilnius: Justitia, 2004), p. 131 - 141. 

 
V TEMA kovo 10 d.  Prof. Edita Gruodytė    
BAUDŽIAMOJI TEISĖ  
 
Šaltiniai:  
1. LR Baudžiamasis kodeksas- 3-8 str.;10-13 str.; 20 str;37 str.; 28-35 str; 41-43 str.; 67-74 str.; 82 str.; 
2. LR Baudžiamojo kodekso komentaras. Bendroji dalis. Teisinės informacijos centras. Vilnius, 2004. (aukščiau įvardytų 
straipsnių komentarai). 
3. Genovaitė Dambrauskienė ir kiti, Lietuvos teisės pagrindai (Vilnius, Justitia, 2004), p.453-485; 493-501. 
 
 
VI TEMA  kovo 17 d. dr. Paulius Astromskis  
CIVILINĖ TEISĖ  
 
Šaltiniai: 

1. Genovaitė Dambrauskienė ir kiti, Lietuvos teisės pagrindai (Vilnius: Justitia, 2004), p. 181-258 
 
VII TEMA  kovo 24 d.  
KOLOKVIUMAS  
Kolokviumas rašomas iš iki kolokviumo išeitos kurso dalies. Jį sudaro testo tipo  klausimai. Literatūra naudotis 
negalima. 
 
VIII TEMA  kovo 31 d. doc. dr. Jurgita Grigienė 
ŠEIMOS TEISĖ  

 
Šaltiniai: 
     1. Genovaitė Dambrauskienė ir kiti, Lietuvos teisės pagrindai (Vilnius: Justitia, 2004), P. 259-278 
 
 
IX TEMA balandžio 7 d. doc. dr. Paulius Čerka 
MOKESČIŲ TEISĖ  
 
Šaltiniai:  

1. Genovaitė Dambrauskienė ir kiti, Lietuvos teisės pagrindai (Vilnius: Justitia, 2004), p. 323-347. 
 
X TEMA balandžio 14 d. doc. dr. Kęstutis Vitkauskas  
KONSTITUCINĖ TEISĖ 
 
Šaltiniai: 

1. Genovaitė Dambrauskienė ir kiti, Lietuvos teisės pagrindai (Vilnius: Justitia, 2004) psl. 65-67, 77-88, 89-94, 103-123. 
 
XI TEMA  balandžio 21 d. dr. Mindaugas Bilius 
BAUDŽIAMASIS PROCESAS 
 
Šaltiniai: 
1. Genovaitė Dambrauskienė ir kiti, Lietuvos teisės pagrindai (Vilnius: Justitia, 2004), p. 513-544 
 
XII TEMA   balandžio 28 d.  Tomas Juodeikis 
CIVILINIS PROCESAS   
 
Šaltiniai:  

1. E.Laužikas, V.Mikelėnas, V.Nekrošius Civilinio proceso teisė, I tomas, Justitia, Vilnius 2003; 30-62 psl. 
2. Genovaitė Dambrauskienė ir kiti, Lietuvos teisės pagrindai (Vilnius: Justitia, 2004), p. 281-323.  

 
XIII TEMA    gegužės  12 d. doc. dr. Saulė Milčiuvienė  
EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖ     
 
Šaltiniai: 

1. Prof. dr. Klaus-Dieter Borchardt „Europos Sąjungos teisės pagrindai“ 9-27 p. 



Knyga pasiekiama šiuo adresu: http://bookshop.europa.eu/lt/europos-s-jungos-teis-s-pagrindai-pbOA8107147/ 
 

XIV TEMA   gegužės 19 d.       
EGZAMINAS 
 
Gegužės 26 d. – Diplomų įteikimas 
 

ATSISKAITYMO IR VERTINIMO TAISYKLĖS 
 

Kurso atsiskaitymai yra trijų rūšių – namų darbas, kolokviumas ir egzaminas. 20% pažymio gaunama 

iš namų darbo, 30 % pažymio gaunama iš kolokviumo; 50 % – iš egzamino. Visi atsiskaitymai vertinami balais 

nuo 1 iki 10. 

 

Kolokviumas. Kolokviumas rašomas iš iki kolokviumo išeitos kurso dalies. Jį sudaro testo tipo klausimai. 

Papildoma literatūra naudotis negalima. 

 

Egzaminas. Egzaminas rašomas iš tos kurso dalies, už kurią nebuvo atsiskaityta per kolokviumą. 

Egzaminą sudaro testo tipo klausimai. Papildoma literatūra naudotis negalima. 

 

Namų darbas. Žemiau pateiktas namų darbo užduotis turite pristatyti iki balandžio 14 dienos į Teisės 

fakultetą (darbo dienomis) arba atnešti į tą dieną vyksiančią paskaitą. Pavėlavus pateikti laikoma, kad namų 

darbas nebuvo atliktas. 

Namų darbo apimtis – iki dviejų A4 formato puslapių (ne lapų). Į pateiktas namų darbo užduotis tinkamai 

atsakyti galima ir 5 sakiniais, todėl nėra reikalo prirašyti visus lapus. Namų darbas privalo būti atliktas 

kompiuteriu (ne ranka rašytas), 12 dydžio šriftu, atspausdintas, susegtas. (DRAUDŽIAMA: naudoti viršelį, įdėti 

lapus į aplankalus, pateikti užduočių klausimus. Nepamirškite užsirašyti savo vardo ir pavardės). Elektroniniu 

paštu siųsti namų darbų neleidžiama. Atsakymas į kiekvieną klausimą bus vertinamas balais nuo 0 iki 2.  

Užduotys: 

1. P.Slapta įsilaužė į K. namus ir pagrobė P. asmeninius laiškus. Kokių teisinių padarinių sukels P. poelgis? 

2. Koks yra administracinės teisės reguliavimo objektas ir metodas? 

3. UAB “ABC” sudarė statybos rangos sutartį su fiziniu asmeniu K.V., pagal kurią įsipareigojo per 3 savaites 

perdažyti K.V. butą. Pagal sutartį K.V. sumokėjo UAB „ABC“ 5 000 ,- Lt avansą. Sutartimi šalys be kita ko 

susitarė visus kilusius ginčus spręsti išimtinai derybų keliu, nesikreipiant į teismą. Praėjus trims savaitėms 

UAB „ABC“ pareiškė, kad dėl darbininkų trūkumo buto perdažyti nespėjo ir kad K.V. turi sumokėti 

papildomą avansinę įmoką. Šalių derybos jokių rezultato nedavė, UAB „ABC“ ir toliau nevykdė savo 

įsipareigojimų bei reikalavo papildomo mokėjimo. K.V., nematydamas kitos išeities, parengė ieškinį Kauno 

miesto apylinkės teismui, kuriuo paprašė teismo sutartį su UAB „ABC“ pripažinti pasibaigusia ir priteisti jo 

naudai iš bendrovės sumokėtą avansinį mokėjimą ir delspinigius bei padengti kitus dėl UAB „ABC“ 

neveikimo patirtus nuostolius. 

Klausimas: Ar Kauno miesto apylinkės teismas gali priimti K.V. ieškinį ir nagrinėti bylą, jei šalių tinkamai 

pasirašytoje ir vis dar galiojančioje sutartyje numatyta visus kilusius ginčus spręsti išimtinai derybų keliu, 

nesikreipiant į teismą? 

4. UAB “X” kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės administraciją, prašydama išduoti licenciją verstis alkoholio 

prekyba viešojo maitinimo įstaigoje. Kauno miesto savivaldybės administracija, įvertinusi prašymą ir 

pateiktus dokumentus, nusprendė licencijos neišduoti, kadangi nepateikti visi reikalingi dokumentai. Kokie 

teisiniai santykiai susiklostė tarp UAB “X” ir Kauno miesto savivaldybės administracijos? Kodėl? 



5. Jonas mėnesiui paskolino Petrui 10.000 Lt. Šalys rašytinės sutarties nesudarė. Marytė matė, kaip Jonas 

padavė pinigus Petrui. Atėjus laikui grąžinti skolą Petras pareiškė Jonui, kad jis jokios paskolos negavo ir 

nieko neprivalo grąžinti. Jonas kreipėsi į teismą, Nagrinėjant bylą teisme buvo apklausta Marytė, kuri 

paliudijo apie pinigų perdavimą. Ar teismas turėtų priteisti skolą iš Petro? 

 

Etikos pažeidimai: Pastebėjus kurso eigoje bet kokius nesąžiningo elgesio atvejus galutinis pažymys   

įrašomas neigiamas, o tolesni atsiskaitymai nėra vertinami. Nesąžiningu elgesiu laikomas bet koks bandymas 

pasinaudoti žinių šaltiniais neleistinais būdais. Atsiskaitymų (egzaminų, kolokviumų ir namų darbų) metu yra 

neleistinas bet koks bandymas apgauti dėstytoją ar egzaminuotojus. Pastebėjus vienodus atsakymus abiejų darbų 

autoriams bus įrašyti neigiami pažymiai. 

 

Visais kurso eigoje iškilusiais klausimais galite kreiptis elektroniniu paštu 

b.simanaviciute@tf.vdu.lt 

arba atvykti į Teisės fakultetą adresu Jonavos g. 66 - 113  

arba pasiskambinti telefonu 751044 

 

Papildoma informacija:  

Visi mokiniai, kurių galutinis kurso įvertinimas bus 5 ar 

daugiau, - įstoję į VDU (nesvarbu į kokią specialybę) galės 

užsiskaityti šį kursą. 


