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Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė 1 (rudens) semestras  Lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: 
Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis  

Baudžiamoji teisė. Specialioji dalis  

Baudžiamojo proceso teisė  

Kriminalistika 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): nėra 

 

 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

5 133 32 101 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Ugdomos kompetencijos: a) suteikti visumą žinių apie nusikaltimų tyrimo metodikų praktinę naudą ir jų taikymo 

galimybes nusikalstamų veikų tyrime, b) formuoti gebėjimus tinkamai parinkti ir taikyti atskirų nusikalstamų veikų 

rūšių tyrimo metodikas, būdus ir metodus; c) tobulinti įgūdžius savarankiškai analizuoti ir vertinti atskirų nusikalstamų 

veikų rūšių padarymo ypatumus ir jų tyrimo metodikas, atskleisti jų koreliacinius ryšius, nustatyti probleminius aspektus 

ir siūlyti jų sprendimo variantus; d) formuoti įgūdžius dirbti ir tobulėti savarankiškai. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- žinos nusikaltimų tyrimo metodikas, pagrindines 

metodines kriminalistines rekomendacijas, jų taikymo 

galimybes ir privalumus organizuojant, planuojant ir 

vykdant atskirų nusikalstamų veikų rūšių tyrimą; 

Paskaita, probleminis 

dėstymas, 

savarankiškos 

mokslinės literatūros 

studijos, diskusija. 

Pasirinktos teorinės temos 

analizė, problematikos 

išskyrimas, apibendrinimas 

ir pristatymas žodžiu, 

atvejo ir/ar situacijos 

analizė, apklausa žodžiu. 

- galės savarankiškai analizuoti ir vertinti atskirų 

nusikalstamų veikų rūšių padarymo ypatumus ir jų 

tyrimo metodikas, atskleisti jų koreliacinius ryšius, taip 

pat nustatyti probleminius aspektus ir siūlyti jų 

sprendimo variantus; 

Paskaita, probleminis 

dėstymas, 

savarankiškos 

mokslinės literatūros 

studijos, diskusija, 

technikų 

demonstravimas ir 

naudojimas. 

Pasirinktos teorinės temos 

analizė, problematikos 

išskyrimas, apibendrinimas 

ir pristatymas žodžiu, 

atskirų nusikaltimų rūšių 

tyrimo modelių 

konstravimas, atvejo ir/ar 

situacijos analizė, apklausa 

žodžiu. 

- gebės analizuoti ir modeliuoti įvairias kriminalistiniu 

požiūriu svarbias situacijas, pasirinkti tinkamas atskirų 

nusikalstamų veikų rūšių tyrimo metodikas;  

- gebės inovatyviai ir integraliai taikyti nusikaltimų tyrimo 

metodikas organizuojant, planuojant ir vykdant 

nusikalstamų veikų tyrimą; 

Paskaita, probleminis 

dėstymas, 

savarankiškos 

mokslinės literatūros 

studijos, diskusija. 

Pasirinktos teorinės temos 

analizė, problematikos 

išskyrimas, apibendrinimas 

ir pristatymas žodžiu, 

atvejo ir/ar situacijos 

analizė, apklausa žodžiu. 

- galės sistemiškai analizuoti ir etiškai vertinti atskirų 

nusikalstamų veikų rūšių tyrimo metodikas; atskleisti jų 

problemas, argumentuotai siūlyti jų sprendimo variantus; 

- mokės savarankiškai dirbti ir naudotis teisinės 

informacijos duomenų bazėmis, bei kitais šaltiniais, 

Paskaita, probleminis 

dėstymas, 

savarankiškos 

Atvejo ir/ar situacijos 

analizė, apklausa žodžiu. 
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reikalingais nusikaltimų tyrimo metodikos žinių 

gilinimui (bei studijų tęsimui). 

mokslinės literatūros ir 

praktinės medžiagos 

studijos, diskusija. 
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Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų laikas ir 
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Užduotys 

1. Nusikalstamų veikų tyrimo 

metodikos instrumentarijus. 
4      4 8 

Mokslinės literatūros ir kitų 

šaltinių analizė. 

2. Nužudymų ir išžaginimų 

tyrimas. 
3      3 13 

Kriminalistinė nužudymų ir 

išžaginimų analizė, mokslinės 

literatūros, norminės ir 

praktinės medžiagos analizė. 

3. Vagysčių ir plėšimų tyrimas. 4      4 10 

Kriminalistinė vagysčių ir 

plėšimų analizė, mokslinės 

literatūros, norminės ir 

praktinės medžiagos analizė. 

4. Turto prievartavimų tyrimas. 4      4 8 

Kriminalistinė turto 

prievartavimų analizė, 

mokslinės literatūros, norminės 

ir praktinės medžiagos analizė. 

5. Sukčiavimų tyrimas. 3      3 10 

Kriminalistinė sukčiavimo 

analizė, mokslinės literatūros, 

norminės ir praktinės 

medžiagos analizė. 

6. Kontrabandos tyrimas. 4      4 10 

Kriminalistinė kontrabandos 

analizė, mokslinės literatūros, 

norminės ir praktinės 

medžiagos analizė. 

7. Nusikalstamu būdu gauto turto 

legalizavimo tyrimas. 
3      3 6 

Kriminalistinė nusikalstamu 

būdu gauto turto legalizavimo 

analizė, mokslinės literatūros, 

norminės ir praktinės 

medžiagos analizė. 

8. Eismo įvykių tyrimas. 4      4 9 

Kriminalistinė eismo įvykių 

analizė, mokslinės literatūros, 

norminės ir praktinės 

medžiagos analizė. 

9. Neteisėtos narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų 

apyvartos tyrimas. 

3      3 6 

Kriminalistinė neteisėtos 

narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų apyvartos analizė, 

mokslinės literatūros, norminės 

ir praktinės medžiagos analizė. 

        21 Pasirengimas egzaminui. 

Iš viso 32      32 101  

 

Vertinimo strategija 
Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Koliokviumas 20 

Antroje 

semestro 

pusėje 

Koliokviumas vykdomas raštu pateikiant studentams du 

klausimus (atvirojo arba uždarojo tipo klausimus/ praktines 

užduotis) iš temų sąrašo, paskelbto iš anksto. Atsakymai turi 

būti pagrįsti. 

Egzaminas 80 Semestro gale 

Egzaminas vykdomas raštu pateikiant studentams 3 atvirojo 

tipo klausimus. Klausimai formuluojami siekiant išsiaiškinti 

studento žinias, problematikos suvokimą, įvertinti įgytus 

naujus gebėjimus ir kompetencijas. Atsakymai turi būti 

pagrįsti, paremti susistemintomis žiniomis. 

 



Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir 

leidykla ar 

internetinė nuoroda 

Privalomoji literatūra 

BURDA, R., et al. 2004 

Kriminalistikos taktika ir metodika: 

mokomasis leidinys nuotolinėms 

studijoms 

 
Vilnius: Lietuvos 

teisės universitetas 

GORBATKOV, A. 2011 

Baudžiamoji justicinė nusikalstamų 

veikų charakteristika: teoriniai 

pagrindai ir taikymo perspektyvos. 

In ŠVEDAS, G. (vyr. moksl. red.). 

Lietuvos Respublikos 

baudžiamajam kodeksui – 10 metų: 

recenzuotų mokslinių straipsnių, 

skirtų baudžiamosios politikos ir 

baudžiamųjų įstatymų teisėkūros, 

baudžiamosios teisės, baudžiamojo 

proceso ir nusikaltimų 

kvalifikavimo problematikai, 

rinkinys 

 
Vilnius: VĮ Registrų 

centras 

KUKLIANSKIS, S.; 

BURDA, R. 
1998 

Nusikaltimų ekonomikai tyrimo 

taktikos bendrieji ypatumai 
 

Vilnius: Lietuvos 

teisės akademija 

KUKLIANSKIS, S.; 

MATULIENĖ, S. 
2002 

Kriminalistinės nusikaltimų 

charakteristikos samprata. 

Jurisprudencija 

Nr. 29 
Vilnius: Lietuvos 

teisės akademija 

ANCELIS, P., et al. 2016 
Atskirų nusikalstamų veikų tyrimas: 

vadovėlis 
 

Vilnius: Registrų 

centras 

Papildoma literatūra 

BARKAUSKAS, A. 2000 Kriminalistinės versijos  
Vilnius: Lietuvos 

teisės akademija 

DANISEVIČIUS, P.; 

KAZLAUSKAS, M.; 

PALSKYS, E. 

1985 Kriminalistika  Vilnius: Mintis 

GORBATKOV, A. 2002 

Baudžiamosios bylos dėl 

kontrabandos iškėlimas ir 

pagrindinės tyrimo kryptys. Teisė 

t. 42 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

GORBATKOV, A. 2001 
Kontrabandos kriminalistinė 

charakteristika. Teisė 
t. 39 

Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

NOVIKOVIENĖ, L. 2009 

Eismo įvykių kriminalistinė 

charakteristika ir jos reikšmė eismo 

įvykių prevencijai. Verslo ir teisės 

aktualijos 

Nr. 4 

Vilnius: Tarptautinė 

teisės ir verslo 

aukštoji mokykla 

 

 


