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katedra, Saulėtekio al. 9, I rūmai, LT-10222, Vilnius, 411 kab.,  

tel. (85)2366167; el. paštas: bjkatedra@tf.vu.lt 

 

Studijų pakopa Dalyko (modulio) tipas 

Antroji Pasirenkamasis 

 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (os) 

Auditorinė 2 semestras (pavasario) semestras lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiam 

Išankstiniai reikalavimai: Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis I-II d. Gretutiniai reikalavimai (jeigu yra): nėra 

 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis  

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

5 135 34 101 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Siekiama, kad studentai įgytų: a) sisteminių ir svarbiausių žinių apie bausmių vykdymo teisės teoriją, jos raidą, bausmių 

vykdymo sistemas bei tendencijas, bausmių vykdymo tikslus ir principus, nuteistųjų teises ir pareigas, bausmes 

vykdančių institucijų struktūrą, atskirų bausmių vykdymo ypatumus, sąlygas ir probleminius aspektus; b) gebėjimų 

tinkamai aiškinti ir taikyti bausmių vykdymo teisės nuostatas, kritiškai ir logiškai spręsti bausmių vykdymo teisinio 

reguliavimo problemas; c) gebėjimų analizuoti ir įvertinti nacionalinių ir tarptautinių teismų praktiką; d) gebėjimų 

tobulėti ir dirbti savarankiškai. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

- Įgis žinių apie bausmių vykdymo sistemas ir 

jų raidą. 

Paskaitos, probleminis dėstymas, 

diskusija, literatūros studijos 
Testai 

- Gebės analizuoti bausmių vykdymo teisės 

normas, identifikuoti jų įgyvendinimo ir taikymo 

praktiką bei probleminius aspektus. 

- Gebės įvertinti bausmių vykdymo teisės 

normos turinį tinkamos žmogaus teisių apsaugos 

kontekste. 

Paskaitos, probleminis dėstymas, 

diskusija, teismų jurisprudencijos ir 

literatūros studijos 
Situacijos analizė, apklausa 

žodžiu ir kontroliniai rašto 

darbai 

- Gebės nustatyti hierarchine struktūra 

paremtų bausmių vykdymo teisės normų 

tarpusavio ryšius, spręsti teisinio reguliavimo 

problemas. 

Paskaitos, probleminis dėstymas, 

diskusija, literatūros studijos 
Situacijos analizė, apklausa 

žodžiu ir kontroliniai rašto 

darbai 

- Mokės atpažinti reikšmingas naujas 

tendencijas bausmių vykdymo sistemose, įvertinti 

jų reikšmę, prognozuoti galimą įvairių sprendimų 

įtaką tolesniems bausmių vykdymo sistemos 

pokyčiams. 

- Gebės kompetentingai analizuoti ir vertinti 

nacionalinių ir tarptautinių teismų praktiką. 

Paskaitos, probleminis dėstymas, 

diskusija, teismų jurisprudencijos ir 

literatūros studijos Situacijos analizė, apklausa 

žodžiu ir kontroliniai rašto 

darbai 

- Mokės dirbti savarankiškai, įgis reikiamų 

įgūdžių tolimesnėms studijoms. 

Paskaitos, probleminis dėstymas, 

diskusija, teismų jurisprudencijos ir 

literatūros studijos 

Situacijos analizė, apklausa 

žodžiu ir kontroliniai rašto 

darbai 

 

 

 



 
 

 

Temos 

Kontaktinio darbo valandos  

(dieninės studijos) 

Savarankiškų studijų laikas ir 

užduotys 
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Užduotys 

1. Bausmių vykdymo sistemos, jų raida, 

teisinio reglamentavimo istorija. 

2      2 4 Mokslinės literatūros analizė 

2. Teisinė bausmių vykdymo sistema 

Lietuvoje: teisės aktai ir institucijos. 

2      2 4 Mokslinės literatūros analizė 

3. Bausmių vykdymo teisės principai, jų 

turinys ir reikšmė. 

2      2 4 Mokslinės literatūros, 

teismų jurisprudencijos 

analizė 

4. Tarptautiniai bausmių vykdymo 

standartai ir jų įtaka nacionalinei bausmių 

vykdymo sistemai. 

2      2 4 Mokslinės literatūros, 

teismų jurisprudencijos 

analizė 

5. Bausmių vykdymo tikslai, nuteistųjų 

integracijos prielaidos ir galimybės. 

2      2 4 Mokslinės literatūros analizė 

6. Baudos bausmės vykdymo tvarka ir 

sąlygos. 

2      2 4 Mokslinės literatūros, 

teismų jurisprudencijos 

analizė 

7. Juridiniams asmenims paskirtų bausmių 

vykdymas. 

2      2 4 Mokslinės literatūros, 

teismų jurisprudencijos 

analizė 

8. Viešųjų darbų bausmės vykdymo tvarka 

ir sąlygos. 

2      2 4 Mokslinės literatūros, 

teismų jurisprudencijos 

analizė 

9. Laisvės apribojimo bausmės vykdymo 

tvarka ir sąlygos. 

2      2 4 Mokslinės literatūros, 

teismų jurisprudencijos 

analizė 

10. Arešto bausmės vykdymo tvarka ir 

sąlygos. 

2      2 4 Mokslinės literatūros, 

teismų jurisprudencijos 

analizė 

11. Terminuoto laisvės atėmimo bausmės 

vykdymo atidėjimas ir probacija. 

2      2 4 Mokslinės literatūros, 

teismų jurisprudencijos 

analizė 

12. Terminuoto laisvės atėmimo bausmės 

vykdymo tvarka ir sąlygos. 

2      2 4 Mokslinės literatūros, 

teismų jurisprudencijos 

analizė 

13. Nuteistųjų terminuotu laisvės atėmimu 

teisės ir pareigos. 

2      2 4 Mokslinės literatūros, 

teismų jurisprudencijos 

analizė 

14. Lygtinis paleidimas iš įkalinimo įstaigų 

ir probacija. 

2      2 4 Mokslinės literatūros, 

teismų jurisprudencijos 

analizė 

15. Laisvės atėmimo iki gyvos galvos 

vykdymo tvarka ir sąlygos. 

2      2 4 Mokslinės literatūros, 

teismų jurisprudencijos 

analizė 

16. Tendencijos bausmių vykdymo 

sistemose ir reformos užsienio šalyse. 

2      2 4 Mokslinės literatūros analizė 

  2     2 37 Pasiruošimas egzaminui 

Iš viso 32  2     34 101  

 

Vertinimo 

strategija 

 

Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 

Vertinimo kriterijai 

Kontroliniai 

darbai 

30 Semestro metu Kontrolinis darbas apima praktinę užduotį kompleksiškai įvertinti straipsnį 

bausmių vykdymo tematika. Vertinamas gebėjimas analizuoti pateiktą 

informaciją pasitelkiant įgytas žinias ir įgūdžius. 

Egzaminas 70 Semestro gale Pateikiami 3 klausimai iš prieš egzaminą pateiktų klausimų sąrašo (2 



 
 

 

platesni ir 1 konkretesnis). Vertinimo metu siekiama patikrinti žinių 

pagrindu susiformuotą bausmių vykdymo teisės suvokimą, įvertinti įgytus 

naujus gebėjimus. Atsakymai turi parodyti gebėjimą mąstyti apie iškeltus 

klausimus. Išsakytos mintys turi būti motyvuotos, paremtos tvirtomis 

žiniomis (o ne bendro pobūdžio pastebėjimais). 

 

Autorius 

Leidi

mo 

metai 

Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. 

ar leidinio 

tomas 

Leidimo vieta ir leidykla ar 

internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 

Sakalauskas G., 

Jarutienė L., Kalpokas V., 

Vaičiūnienė R. 

2019 

Kalinimo sąlygos ir kalinių 

socialinės integracijos 

prielaidos 

 
Vilnius: Lietuvos teisės 

institutas, „Žara“ 

Sakalauskas G. (moksl. red. 

ir bendraautoris) 
2017 

Bausmių taikymo ir vykdymo 

tarptautinis palyginimas, 

tendencijos ir perspektyvos 

Lietuvoje 

 
Vilnius: Lietuvos teisės 

institutas, „Žara“ 

Sakalauskas G., Jarutienė L. 2015 

Probacijos veiksmingumo 

vertinimas. Lietuvos teisės 

instituto mokslo tyrimai. 

 
Vilnius: Lietuvos teisės 

institutas 

Sakalauskas G. 2014 
Globalizacijos įtaka laisvės 

atėmimo bausmės vykdymui 

Globalizacijo

s iššūkiai 

baudžiamajai 

justicijai (vyr. 

moksl. red. 

G. Švedas). 

Vilnius: Registrų centras 

Švedas G. 2013 Bausmių vykdymo teisė  Vilnius, Registrų centras 

Papildoma literatūra 

Vaičiūnienė R., Viršilas V. 2018 

Socialinės reabilitacijos 

priemonių taikymo laisvės 

atėmimo vietose analizė: 

esamos praktikos tobulinimo 

perspektyvos 

 

Lietuvos teisės institutas, 2018. 

Prieiga per internetą: 

< http://teise.org/wp-

content/uploads/2019/01/Socia

line-reabilitacija-laisves-

atemimo-vietose.pdf >. 

Vaičiūnienė R., Viršilas V. 2017 

Laisvės atėmimo vietose 

taikomų socialinės 

reabilitacijos priemonių 

sistemos analizė, probleminiai 

taikymo aspektai 

 

Vilnius: Lietuvos teisės 

institutas. Prieiga per internetą: 

< http://teise.org/wp-

content/uploads/2018/01/Vai%

C4%8Di%C5%ABnuien%C4%

97-Vir%C5%A1ilas.pdf >. 

Michailovič I., Jarutienė L. 2016 
Lygtinio paleidimo iš pataisos 

įstaigų problemos Lietuvoje 

Kriminologij

os studijos, 

Nr. 4. 

Vilnius 

Sakalauskas G. 2014 

Ar prasminga probacijos 

tarnybų darbą vertinti pagal 

probuojamųjų recidyvą? 

Teisės 

problemos, 

Nr. 4 (86). 

Vilnius 

Sakalauskas G. 2013 

Lygtinis paleidimas iš 

įkalinimo įstaigų įsigaliojus 

Probacijos įstatymui: teorija ir 

praktika 

Teisės 

problemos, 

Nr. 4 (82). 

Vilnius 

Sakalauskas G., Čepas A., 

Nikartas S., Ūselė L. 
2012 

Savanorystė probacijos 

sistemoje: prielaidos ir 

galimybės. 

Teisės 

instituto 

mokslo 

tyrimai, t. 9. 

Vilnius, Vilniaus universiteto 

leidykla 
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