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Susitikti kelyje su mokslininku – tai pajusti, ką reiškia mąstymo autentiš-
kumas, idėjos grynumas, žodžio lyg uolos tvirtumas. Nuostabos, smalsumo ir 
kantrybės paieškoms tyrumas. Sutikti kelyje mokslininką, su kurio vardu sie-
jama tam tikra minties mokykla, – tai jau prilygsta galimybei pažinti laikmetį.

Mokslininką padeda atpažinti dėmesį pritraukianti minties gelmė ir jos 
švytėjimas, kurio jėga aplink save suburia asmenybes, suteikia vilties gim-
ti tam tikrai tradicijai, priverčia skaitytoją, atsitiktinai atvertusį tekstą, su-
simąstyti apie kitokią žmogaus paskirtį žemėje. Vis lengviau mokslininku 
apsimesti, vis sunkiau juo būti. O būti mokslininku – tai rašyti ir kalbėti, 
mąstyti ir išlikti mokslininku permąstant save, mokslinių tyrimų objektą ir 
pasaulį besikeičiančioje realybėje. 

Profesoriaus dr. Algimanto Urmono asmenybė Lietuvoje siejama su tei-
sinės minties mokykla, kuri koncentruojasi į administracinės teisės ir proce-
so tyrimų lauką. Mykolo Romerio universitete ši teisinės minties mokykla, 
kurioje išaugo ištisa administracinės teisės mokslininkų karta, yra dažnai 
vadinama profesoriaus dr. Algimanto Urmono vardu.

Profesorius dr. Algimantas Urmonas ilgą laiką sėkmingai vadovavo My-
kolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Administracinės teisės ir proceso 
katedrai. Savo pavyzdžiu į mokslinę veiklą jis pritraukė daugybę studentų. 
Profesorius vadovavo šimtams bakalauro ir magistro baigiamųjų darbų, taip 
pat net dvidešimt penkiems doktorantų, kurie vėliau pasirinko akademinės 
karjeros kryptį, disertaciniams darbams. Sugebėjimas žvelgti iš paukščio 
skrydžio perspektyvos ir pastebėti Profesoriui leido pasikviesti į akademinę 
bendruomenę jaunuosius talentus, kurie dėl savo atsidavimo akademiniam 
darbui tapo neatsiejama universiteto mokslinio potencialo dalimi. 
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Daugelis Profesoriaus mokinių universitete liudija, kad dr. Algimantui 
Urmonui būdingas mokytojo pašaukimas. Kai mokytojo pašaukimą turintis 
žmogus gauna galimybę formuoti pedagogų komandą, natūralu, kad šiame 
procese pagrindinis dėmesys bus sutelktas į neeilinių asmenybių paieškas. 
Taip ir profesorius dr. Algimantas Urmonas pamažu suformavo pedagoginei 
veiklai atsidavusių dėstytojų komandą, kuri Mykolo Romerio universitete 
atsidėjo administracinės teisės ir proceso bei šioms teisės mokslo šakoms 
artimų dalykų dėstymui. 

Išskirtinės vertės yra iš kartos į kartą Profesoriaus perduodami metodo-
loginiai rašymo ir apskritai mąstymo įgūdžiai. Šis metodologinis stuburas 
mokslininko plunksnai suteikia lengvumo, o tekstams – aiškumo, kuris atsi-
randa dėl loginės struktūros, sisteminio minties išdėstymo būdo. Tai domina 
visus, kurie siekia būti mokslininkais. Tai skiria tuos, kurie tik apsimetinėja 
mokslininkais, ir tuos, kurie siekia būti tikrais mokslininkais. Laukiančiųjų, 
kurie iš profesorių tikisi gauti mokslininko gyvenimui reikšmingų mąstymo 
pamokų, iki šios dienos esama nemažai.

Šiuo leidiniu Mykolo Romerio universiteto akademinė bendruomenė 
bei Profesoriaus draugai ir kolegos mokslininkai iš kitų universitetų, taip pat 
ir praktikai siekia paminėti garbingą Profesoriaus sukaktį savo moksliniais 
darbais. Leidinio autoriai gvildena įvairius aktualius administracinės teisės 
ir proceso bei jiems giminingus klausimus. Leidinyje pateikiami istoriniai 
administracinės teisės aspektai M. Romerio dienoraščiuose, taip pat anali-
zuojami Vyriausybės aktų konstitucingumo kontrolės klausimai, įstatymo 
viršenybės principo užtikrinimo administracinėje teisėkūroje problematika, 
Seimo kontrolierių konstitucinio instituto ypatumai, vaiko teisių apsaugos 
institucijų sistema. Leidinyje nagrinėjami ypač aktualūs šiuo metu nuoto-
linio administracinio proceso, apeliacijos ir mediacijos institutų, advokato 
veiklos ir specialiųjų žinių panaudojimo administraciniame procese klausi-
mai. Nagrinėjamos ir administracinės specialiosios dalies, viešojo adminis-
travimo bei aktualios sveikatos teisės problemos. 

Profesorius dr. Algimantas Urmonas neabejotinai visų pirma yra iškilus 
Lietuvos mokslininkas, kuris yra įrašytas į Mykolo Romerio universiteto is-
toriją. Profesorius dr. Algimantas Urmonas yra ne tik iškilus mokslininkas 
ir mokytojas, bet taip pat ir labai šiltas, atjaučiantis, sąžiningas, padorus ir 
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nuostabus žmogus. Jis visada įkvepia savo jaunatviškumu, sveika gyvensena, 
entuziazmu ir optimizmu. Mums visiems neabejotinai yra didelė garbė būti 
šalia Profesoriaus ir mokytis iš jo išminties. 
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