
   

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO 

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS  

DIREKTORIUS 

 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL SĄLYGŲ NUTEISTIESIEMS NUOTOLINIU BŪDU STUDIJUOTI AUKŠTOJOJE 

MOKYKLOJE SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

2021 m. gruodžio 30 d. Nr. V-414 

Vilnius 

 

 

 Vadovaudamasis Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos darbo reglamento, patvirtinto Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) direktoriaus 2006 m. sausio 27 d. 

įsakymu Nr. 4/07-31 ,,Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“, 7 punktu bei Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo 

kodekso 127 straipsnio 3 dalimi: 

1. T v i r t i n u  Sąlygų nuteistiesiems nuotoliniu būdu studijuoti aukštojoje 

mokykloje sudarymo tvarkos aprašą (pridedama). 

2. P a v e d u  Kalėjimų departamento Veiklos organizavimo skyriui su šiuo įsakymu 

supažindinti Kalėjimų departamentui pavaldžių laisvės atėmimo vietų įstaigų direktorius ir paskelbti 

šį įsakymą Kalėjimų departamento interneto puslapyje. 

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d. 

 

 

Direktorius                    Virginijus Kulikauskas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

PATVIRTINTA 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos 

direktoriaus 2021 m. gruodžio 30 d. 

įsakymu Nr. V-414 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Sąlygų nuteistiesiems nuotoliniu būdu studijuoti aukštojoje mokykloje sudarymo 

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja laisvės atėmimo bausmę atliekantiems 

nuteistiesiems, neturintiems teisės be sargybos arba palydos išvykti už pataisos įstaigos teritorijos 

ribų, sąlygų nuotoliniu būdu studijuoti aukštojoje mokykloje sudarymo tvarką. 

2. Pataisos įstaigos įvairiapusiškai skatina nuteistuosius laikytis mokymosi visą 

gyvenimą idėjos. 

3. Pataisos įstaigų administracijos turi siekti, kad kuo daugiau nuteistųjų, atitinkančių 

Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – Bausmių vykdymo kodeksas) 154 

straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, kurioms esant galimas laisvės atėmimo bausmę atliekančių 

nuteistųjų išvykimas be sargybos arba be palydos, mokytųsi už pataisos įstaigos teritorijos ribų 

esančiose bendrojo ugdymo, profesinio mokymo įstaigose ar studijuotų pagal aukštosios mokyklos 

nuolatinės formos studijų programas. 

4. Pataisos įstaigos sudaro sąlygas nuteistiesiems, neturintiems teisės be sargybos arba 

palydos išvykti už pataisos įstaigos teritorijos ribų, nuotoliniu būdu studijuoti aukštojoje mokykloje. 

5. Aprašas parengtas vadovaujantis Bausmių vykdymo kodekso 127 straipsnio 3 

dalimi. 

 

II SKYRIUS 

SĄLYGŲ NUTEISTIESIEMS NUOTOLINIU BŪDU STUDIJUOTI AUKŠTOJOJE 

MOKYKLOJE SUDARYMAS 

 

6. Nuteistieji, nuotoliniu būdu studijuojantys aukštojoje mokykloje, pateikia pataisos 

įstaigos direktoriui informaciją apie studijavimą nuotoliniu būdu aukštojoje mokykloje bei prašymą 

dėl sąlygų mokymuisi sudarymo. 

7. Nuteistiesiems, nuotoliniu būdu studijuojantiems aukštojoje mokykloje, 

užtikrinama galimybė savarankiškam mokymuisi. Sudarytos sąlygos negali prieštarauti Bausmių 

vykdymo kodekso nuostatoms ir šio kodekso įgyvendinamiesiems teisės aktams. 

8. Pataisos įstaiga užtikrina, kad šiems nuteistiesiems būtų sudarytos sąlygos 

savarankiškam mokymuisi jų gyvenamosiose patalpose (kamerose), bibliotekoje / skaitykloje ar 

specialiose mokymuisi skirtose patalpose. 

9. Leidimą nuteistajam lankytis bibliotekoje / skaitykloje ar specialiose mokymuisi 

skirtose patalpose suteikia pataisos įstaigos direktorius arba jo įgaliotas pataisos pareigūnas. 

10. Pataisos įstaigos direktoriaus nustatyta tvarka nuotoliniu būdu aukštojoje 

mokykloje studijuojantiems nuteistiesiems mokymuisi leidžiama naudotis pataisos įstaigos 

nuteistųjų reikmėms skirtais kompiuteriais ir Internetu. 

 



   

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Pataisos įstaigos direktorius savo įsakymu skiria atsakingą (-us) asmenį (-is) už 

sąlygų pataisos įstaigoje nuteistiesiems nuotoliniu būdu studijuoti aukštojoje mokykloje sudarymą. 

12. Pataisos įstaigoms rekomenduotina bendradarbiauti su aukštosiomis 

mokyklomis, kuriose nuotoliniu būdu studijuoja laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji, dėl 

studijų nuotoliniu būdu proceso. 

_____________________ 


