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Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis I-II d., 

Baudžiamoji teisė. Specialioji dalis I-II d., Baudžiamojo proceso 

teisė I-II d.  

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): nėra 

 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

3 80 32 48 

  

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Ugdomos kompetencijos: a) įgytas žinias gebėti taikyti atliekant praktinius baudžiamojo proceso veiksmus;                  b) 

procesinių veiksmų atlikimo praktinės žinios bei jų atlikimo įgūdžiai; c) gebėjimai kvalifikuotai surašyti procesinius 

dokumentus baudžiamajame procese ir taikyti procesinių dokumentų rengimo praktinius aspektus; d) gebėjimas 

pritaikyti teorines žinias,  įgyjant patirties atliekant tyrimo veiksmus bei dalyvaujant bylos teisminiame nagrinėjime;    

e) visų baudžiamajame procese dalyvaujančių asmenų praktinės veiklos, vykstant ikiteisminiam tyrimui ir nagrinėjant 

bylą teisme, išmanymas; f) praktiniai įgūdžiai, rengiant baigiamąsias kalbas teismui; g) skirtingų teisminių instancijų 

veiklos specifikos suvokimas. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Gebės teorines žinias integruoti į 

praktinius įgūdžius atliekant procesinius 

veiksmus 

Studentai trumpai supažindinami su 

svarbiausiais procesinių veiksmų 

atlikimo ir dokumentų rengimo 

praktiniais aspektais. 

Kontrolinis rašto darbas; 

bylos medžiagos projekto 

parengimas 

Gebės tinkamai parinkti ir praktiškai 

pritaikyti konkretaus proceso dalyvio 

veiklą reglamentuojančią teisės normą; 

suvoks tinkamos procesinio veiksmo 

atlikimo taktikos ir tvarkos pasirinkimo 

reikšmę 

Pratybų metu studentai, pagal jų pačių 

sugalvotą nusikalstamos veikos fabulą, 

atlieka įvairius ikiteisminio tyrimo 

veiksmus, imituodami atliekamame 

veiksme dalyvaujančių asmenų veiklą 

Kontrolinis rašto darbas; 

bylos medžiagos projekto 

parengimas 

Gebės kvalifikuotai parengti procesinius 

dokumentus 

Pratybų metu rengia imituojamos 

nusikalstamos veikos ikiteisminio tyrimo 

ir teisminio nagrinėjimo procesinius 

dokumentus 

Kontrolinis rašto darbas; 

bylos medžiagos projekto 

parengimas 

Gebės susisteminti ir motyvuotai 

apibendrinti surinktą bylos medžiagą; 

įgys dalyvavimo teismo posėdyje 

praktinių įgūdžių ir gebės tinkamai 

pasirengti dalyvavimui teisme;  

Atliktų veiksmų pagrindu bus 

suformuota bylos medžiaga, kuri bus 

nagrinėjama imituojant teismo posėdžius 

trijų instancijų teismuose. 

Kontrolinis rašto darbas; 

bylos medžiagos projekto 

parengimas 

Gebės išvengti procesinių klaidų bei 

esminių procesinių pažeidimų. 

Atlikti veiksmai ir parengti dokumentai 

aptariami, vertinamos jų teigiamos 

savybės ir trūkumai. 

Kontrolinis rašto darbas; 

bylos medžiagos projekto 

parengimas 
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Temos 

Kontaktinio darbo valandos  Savarankiškų studijų laikas ir užduotys 
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Užduotys 

1. Įvykio vietos apžiūra 

  
0,5   1,5   2 4 

Mokslinės literatūros analizė; teismų 

praktikos analizė 

2. Liudytojų ir 

nukentėjusiųjų apklausa 
0,5   1,5   2 2 

Mokslinės literatūros analizė; teismų 

praktikos analizė 

3. Krata ir poėmis  0,5   1,5   2 2 
Mokslinės literatūros analizė; teismų 

praktikos analizė; rašto darbas 

4. Užduoties specialistams 

parengimas ir ekspertizės 

paskyrimas 

0,5   1,5   2 2 
Mokslinės literatūros analizė; teismų 

praktikos analizė 

5. Įtariamojo apklausa 0,5   1,5   2 2 
Mokslinės literatūros analizė; teismų 

praktikos analizė; rašto darbas 

6. Kardomosios priemonės 

paskyrimas 
0,5   1,5   2 2 

Mokslinės literatūros analizė; teismų 

praktikos analizė; rašto darbas 

7. Akistata 

 
0,5   1,5   2 2 

Mokslinės literatūros analizė; teismų 

praktikos analizė; rašto darbas 

8. Parodymų patikrinimas 

vietoje 
0,5   1,5   2 2 

Mokslinės literatūros analizė; teismų 

praktikos analizė; rašto darbas 

9. Eksperimentas 

 
0,5   1,5   2 2 

Mokslinės literatūros analizė; teismų 

praktikos analizė; rašto darbas 

10. Kaltinamojo akto 

surašymas 

 

0,5   1,5   2 4 Rašto darbas 

11. Įrodymų tyrimas 

teismo posėdyje 

 

0,5   1,5   2 4 
Mokslinės literatūros analizė; teismų 

praktikos analizė; rašto darbas 

12. Baigiamosios kalbos 

 
0,5   1,5   2 4 Rašto darbas 

13. Nuosprendžio 

surašymas 

 

0,5   1,5   2 4 Rašto darbas 

14. Apeliacinio skundo 

parengimas 

 

0,5   1,5   2 4 Rašto darbas 

15. Apeliacinio teismo 

posėdis 
0,5   1,5   2 4 

Mokslinės literatūros analizė; teismų 

praktikos analizė; rašto darbas 

16. Kasacinio skundo 

parengimas ir kasacinio 

teismo posėdis 

0,5   1,5   2 4 
Mokslinės literatūros analizė; teismų 

praktikos analizė; rašto darbas 

Iš viso: 8   24   32 48  

 

Vertinimo strategija 
Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Tarpiniai atsiskaitymai 

(kontroliniai rašto 

darbai) 

30 
Semestro 

metu 

Kontroliniai rašto darbai, pateikiant 4 savarankiškai paruoštus 

procesinius dokumentus (kaltinamąjį aktą, baigiamąją kalbą, 

nuosprendį, apeliacinį skundą) 

Egzaminas  70 Semestro gale 

Egzaminas. Surinktos bylos medžiagos teisminio nagrinėjimo 

projekto parengimas ir realizavimas atliekant konkretaus 

proceso dalyvio veiklą. 

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio numeris 

ir (arba) tomas 

Leidimo vieta, 

leidykla ar 

internetinė 

nuoroda 

Privalomoji literatūra 

GODA, G. et al.  

 
2003 

Lietuvos Respublikos baudžiamojo 

proceso kodekso komentaras. 
I-II tomai Vilnius: TIC 
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KAZLAUSKAS, M., 

KUCONIS, P. 

2011 
Baudžiamojo proceso teisė. 

Vadovėlis. 
 

Vilnius: Registrų 

centras 

ANCELIS, P., et al.,  2011 
Tyrimo veiksmai baudžiamajame 

procese. Vadovėlis. 
 

Vilnius: Mykolo 

Romerio 

universitetas 

ŠUMSKAS, A.  2000 
Baudžiamųjų bylų nagrinėjimas 

teisme. 
 Vilnius: Justitia, 

 
Nuo 

2003 

LR generalinio prokuroro 

rekomendacijos 
 www.prokuraturos.lt 

Papildoma literatūra 

ZWIERS, M. 2011 The European Public Prosecutor  Intersentia 

MERKEVIČIUS, R. 2008 
Baudžiamasis procesas: įtariamojo 

samprata 
 Vilnius 

BUČIŪNAS, G. 2009 

Ikiteisminis tyrimas: procesiniai, 

kriminalistiniai ir praktiniai 

aspektai. Mokymo priemonė. 

 
Vilnius: Registrų 

centras 

AŽUBALYTĖ, R.  2003 

Prokuroro diskrecinės valdžios 

kontrolė vykdant baudžiamąjį 

persekiojimą //Jurisprudencija 

 Nr. 41 (33)  

JURKA, R., 

RANDAKEVIČIENĖ, 

I., JUZUKONIS, S. 

2009 
Baudžiamojo proceso dalyviai. 

Metodinė mokymo knyga. 
 Vilnius: Industrus 

 


