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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Teisės instituto įstatų, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 102, 2006 m. birželio 14 d.  

įsakymu Nr.1R-182 nauja redakcija (Valstybės žinios, 2003, Nr. 47-2085; 2006. Nr. 68 – 2526) 

Teisės instituto taryba n u t a r i a: 

1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Teisės instituto įstatų 15.2 punktu (Valstybės 

žinios, 2006. Nr. 68 – 2526):  

1.1. pritarti Teises instituto veiklos ataskaitai už 2006 metus; 

1.2. Pripažinti, kad Jolitos Malinauskaitės 2004-2006 m. vykdytas mokslo tyrimas 

„Kriminogeninio pobūdžio trukdžiai sąžiningam verslui“ nebuvo užbaigtas ir 2006 m. (nors jo 

vykdymas jau du kartus – 2004 m. ir 2005 m. pabaigoje buvo pratęstas) neatlikta (teorinė) 

problemos analizė, neatliktas eksperimentinis/bandomasis (pilotažinis) tyrimas, nors pati Jolita 

Malinauskaitė pripažino, kad tai buvo galima padaryti. Parengta tyrimo anketa turi daug trūkumų, 

blogai struktūruota ir per praėjusius metus iš esmės nebuvo tobulinama (neatsižvelgta netgi į 2005 

m. pavasarį kitų Teisės instituto darbuotojų išsakytas pastabas ir pasiūlymus), o pateikta mokslinio 

tyrimo ataskaita neatitinka tokio pobūdžio darbams keliamų reikalavimų. Nutarta šio tyrimo 

nebetęsti, nes atliktas įdirbis ir tyrimui jau sugaištas laikas leidžia abejoti šios tyrimo perspektyva. 

Galimu sėkmingu tyrimo užbaigimu abejojo ir pati Jolita Malinauskaitė; 

1.3. Atlikus mokslo darbą (mokslo tyrimą), būtina jo rezultatus aprobuoti Instituto 

taryboje. Prieš tai tyrimą turi perskaityti ir įvertinti bent vienas Tarybos narys, jis pristato savo 

nuomonę (recenziją) Tarybai. Tyrimai, atlikti 2006 m., aprobuojami kartu su pateikta Teisės 

instituto veiklos ataskaita už 2006 metus (žr. 1.1 punktą), nes visi jie buvo skaityti atskirų Tarybos 

narių ir (išskyrus vieną, žr. 1.2 punktą) teigiamai įvertinti. 

2. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. lapkričio 23 d. nutarimo Nr. 

483 (Valstybės žinios, 1992, Nr. 5 - 87; 2003, Nr.61-2808; 2006, Nr. 127-4834) 5.2 ir 6.3 punktais, 

Instituto Taryba nustato šiuos tarnybinio atlyginimo dydžio priedus: 

2.1. už vadovaujančias pareigas: 

a) tarybos pirmininkui – 25 proc. 

b) moksliniam sekretoriui – 15 proc. 

c) struktūrinių padalinių, t.y. skyrių ir sektorių, vadovams – 15 proc. 

d) direktoriui ir jo pavaduotojui mokslo reikalams – 40 proc. 

2.2. už dalyvavimą tarptautiniuose mokslo ir technologinės plėtros programų 

projektuose mokslo darbuotojams ir kitiems tyrėjams iki 300 proc., jei:  

 a) šiems priedams mokėti naudojamos tarptautinių mokslo ir technologinės plėtros 

programų projektų vykdymui skirtos lėšos, gautos iš tarptautinių organizacijų. 

b) mokslo darbuotojai ir kiti tyrėjai laiku ir kokybiškai atlieka kitus 

planuotus/numatytus jiems darbus; 

kiekvienu konkrečiu atveju moksliniam sekretoriui pasiūlius ir Teisės instituto 

administracijai pritarus priedai skiriami direktoriaus įsakymu ir/arba atsižvelgiant į sutartyje su 

tarptautine organizacija nustatytas sąlygas.  

3. Vadovaudamasi Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo įstatymo (Valstybės žinios, 1991, 

Nr. 7-191; 2002, Nr. 68-2758; 2006, Nr. 87-3395) 32 straipsnio 1 dalimi bei rengiamu Vyriausybės 

nutarimo „Dėl mokslo ir studijų institucijų vadovų, jų pavaduotojų, akademinių padalinių vadovų, 

jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų darbo apmokėjimo 
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sąlygų aprašo patvirtinimo“ projektu, į darbo grupę „Iš specialiųjų programų arba kitų teisėtai gautų 

(nebiudžetinių) lėšų, darbo apmokėjimo tvarkai parengti“ Taryba deleguoja Petrą Ragauską ir 

Ingridą Mačernytę Panomariovienę. 

 

 

Teisės instituto Tarybos pirmininkas    Gintautas Sakalauskas 

 

 

Teisės instituto Tarybos sekretorė  Ingrida Mačernytė-Panomariovienė 


