
TEISĖS INSTITUTO TARYBA 

NUTARIMAS Nr. 11 

 

2007 m. gruodžio 28 d. 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Teisės instituto įstatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 102, nauja redakcija patvirtinta 

2006 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1R-182 (Žin., 2003, Nr. 47-2085; 2006, Nr. 68-2526), bei 

Teisės instituto Tarybos reglamentu, patvirtintu 2003 m. birželio 9 d. Teisės instituto tarybos 

nutarimu Nr. 1, bei atsižvelgiant į 2006 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo 

įstatymo ir Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymą (Valstybės žinios, 

2006, Nr. 87-3395) ir priimtą Vyriausybės 2007 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 337 

(Valstybės žinios, 2007, Nr.42-1582) patvirtinto, 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1380 ir 

2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1381 (Valstybės žinios, 2007, Nr. 137-5604, 5605) 

pakeisto Mokslo ir studijų institucijų vadovų, jų pavaduotojų, akademinių padalinių vadovų, 

jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų darbo 

apmokėjimo sąlygų aprašo 7.5 ir 9 punktus (toliau vadinama – Aprašas), Teisės instituto 

Taryba  n u t a r i a: 

1. Pritarti Teisės instituto perspektyviniam 2008-2010 m. veiklos planui su 

padarytais pakeitimais. 

2. Pritarti mokslinam tyrimui „Turto konfiskavimo reglamentavimo tobulinimo 

galimybės“, kurį parengė Eglė Kavoliūnaitė, Mindaugas Lankauskas ir Zigmas Garalevičius. 

3. Pavesti Aurelijui Gutauskui recenzuoti mokslinį tyrimą „Vaikų pardavimo ir 

prekybos jais (prostitucijos, pornografinės produkcijos gamybos, priverstinio darbo, kitos 

neteisėtos veiklos) paplitimo Lietuvoje tyrimas“, kurį parengė Svetlana Justickaja, Simonas 

Nikartas ir Margarita Dobrynina. 

4. Pasiūlyti Teisingumo ministerijai nuo 2008 m. sausio 1 d. Teisės instituto 

direktoriui nustatyti 42 tarnybinio atlyginimo koeficientą (pagal Aprašo 7.5 punktą) ir nuo 



2008 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. mokėti 30 proc. priedą už veiklos efektyvumą (pagal 

Aprašo 9 punktą). 

5. Pritarti Instituto direktoriaus siūlymui rengti viešus neprivalomai lankomus 

mokslinių tyrimų techninių užduočių pristatymus. 
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