
Dalyko sando aprašas 

 
Dalyko sando kodas Bus suteiktas registruojant į DB 

Dalyko sando pavadinimas  VIEŠOJO SEKTORIAUS EKONOMIKA 

Dėstytojo (-jų) pedagoginis 

vardas, mokslo laipsnis, 

vardas ir pavardė  

Doc., dr.  Romas Lazutka 

Koordinuojantis dėstytojas Doc., dr.  Laimutė Žalimienė 

Katedra, centras Socialinio darbo 

Fakultetas, padalinys Filosofijos 

Dalyko sando lygis  Pirmosios pakopos  

Semestras Rudens, 5 

ECTS kreditai 6 

VU kreditai  4 

Auditorinės valandos Viso dalyko 48 val. 

 Paskaitų 32 val.  

 Seminarų 16 val. 

 Konsultacijų  

  

  

Reikalavimai  Ekonomikos teorija  

Dėstomoji kalba Lietuvių, anglų 

Dalyko sando tikslai ir 

numatomi gebėjimai  

 

Studentams suteikti žinių apie rinkos nepakankamumo 

priežastis, valstybės ekonominį vaidmenį, viešojo sektoriaus 

struktūrą ir funkcionavimą. Studentai gebės paaiškinti viešojo 

sektoriaus racionalumą, jo veikimo mechanizmą, pagrindines 

valstybės programas, jų finansavimą, analizuoti socialinės 

sferos raidą ir priemones ekonominio efektyvumo ir socialinio 

teisingumo požiūriais   

Dalyko sando turinys 

 

Šiame kurse išdėstomi pagrindiniai viešojo sektoriaus 

ekonomikos principai. Pirmoji kurso dalis siejama su 

paklausos puse – aiškinama kokias funkcijas atlieka viešasis 

sektorius. Remiamasi rinkos ribotumu ir neefektyvumu 

teikiant viešąsias gėrybes, esant monopolijoms, informuotumo 

asimetrijai, nepilnoms rinkoms. Taip pat nagrinėjamas 

valstybės įsikišimo ūkinę veiklą poreikis siekiant socialinio 

teisingumo, aiškinamos pagrindinės Gerovės valstybės 

funkcijos alternatyvių socialinio teisingumo sampratų požiūriu 

(normatyvinis aspektas) ir efektyvumo požiūriu (pozityvinis 

aspektas). Kurse išdėstomi socialinės srities – sveikatos, 

socialinės apsaugos, švietimo, aprūpinimo būstu – 

funkcionavimo ekonominiai principai. Kita kurso dalis apima 

viešojo sektoriaus pasiūlos pusę – viešuosius finansus, 

mokesčių sistemas, jų veikimo, biudžetų sudarymo ir 

vykdymo principus, sąnaudų-naudos analizę, mokesčių įtaką 

viešojo sektoriaus plėtrai. 

Pagrindinės literatūros 

sąrašas  

Economics of the public sector / Joseph E. Stiglitz. 2000, 

1998. 4 copies. 

The economics of the welfare state / Nicholas Barr2004. 3 



copies. 

Rosner, P. The Economics of Social Policy. Northampton. 

Edward Elgar Publishing, Inc. 2003. 1 copy 

Mikroekonomika : šiuolaikinis požiūris / Hal R. Varian;  

2004. 6 copies. 

Papildomos literatūros 

sąrašas 

Economics of the public sector / Sara Connolly, Alistair 

Munro. 1999, 2000.  

Brown C.V. & Jackson P.M. (1998) “Public sector 

Economics”. 

Mikroekonomika / Paul Wonnacott, Ronald   

Wonnacott; 1998. 40 copies. 

Kuodis, R. Viešoji ekonomika. www.ekonomika.org 

Viešojo sektoriaus ekonomika (Paskaitų konspektas). 

Dobravolskas, A., Panovas, I. www.mruni.lt/lt/VVF_ek.htm  

Mokymo metodai  

 

Paskaitos, seminarai, konsultacijos, savarankiškai parengtų 

pranešimų aptarimas, probleminis dėstymas,   atvejų analizė, 

grupinis pranešimų pristatymas seminaruose, nuotolinis 

konsultavimas 

Lankomumo reikalavimai  Būtina lankyti 80 proc. užsiėmimų, kad būtų leista laikyti 

egzaminą 

Atsiskaitymo reikalavimai  Egzaminas. Egzaminavimo būdas - atsakymai į klausimus 

raštu 

Vertinimo būdas  

 

Pažymio sudėtis: 80 proc. atsakymai į egzamino klausimus,  

20 proc. aktyvus dalyvavimas seminaruose 

Aprobuota katedros  

Patvirtinta Studijų programos 

komiteto  

 

 

http://www.ekonomika.org/
http://www.mruni.lt/lt/VVF_ek.htm

