
TEISĖS INSTITUTO TARYBA 

NUTARIMAS Nr. 1 

 

2008 m. vasario 15 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 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 10 punktą, Teisės instituto Taryba nutaria: 

 1. Pritarti tyrimų „Grupės ieškinio ir actio popularis teisinio reguliavimo 

tobulinimas kaip priemonė užtikrinti veiksmingesnį viešojo intereso gynimą Lietuvoje“ ir 

„Interesų konfliktų, kylančių dėl valstybės politikų ar jų šeimos narių bei artimųjų 

giminaičių valdomo turto (įmonių, akcijų, etc.), išvengimo galimybės Lietuvoje“ įtraukimui 

į Instituto 2008 m. veiklos plano projektą. 

 2. Paskirti Vilniaus Universiteto teisės fakulteto Baudžiamosios teisės katedros 

docentę dr. Anną Drakšienę Instituto Konkursų/atestacinės komisijos nare. 

 3. Svarstyti mokslinio tyrimo „Vaikų pardavimo ir prekybos jais (prostitucijos, 

pornografinės produkcijos gamybos, priverstinio darbo, kitos neteisėtos veiklos) paplitimo 

Lietuvoje tyrimo“, kurį parengė Svetlana Justickaja, Simonas Nikartas ir Margarita 

Dobrynina patvirtinimą po to, kai bus gauta Aurelijaus Gutausko parengta recenzija. 



 4. Teikti Teisingumo ministerijai pasiūlymą nuo 2008 m. kovo 1 d. iki 2008 m. 

birželio 30 d. ir nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. iki 2008 m. lapkričio 30 d. (iš viso – už 7 

mėnesius) Teisės instituto direktoriui nustatyti 70 proc. priemoką už įprastą darbo krūvį 

viršijančią veiklą – dalyvavimą tarptautiniame mokslo tyrimų projekte „Nusikalstamumo 

malšinimo kaštai“ (CRCC), kurį remia Europos Bendrijos specifinio tyrimo ir technologinio 

vystymo programa „Integruojant ir stiprinant Europos tyrimo sritį“ ir vykdo mokslinių 

tyrimų konsorciumas, koordinuoja Florencijos (Italija) universitetas (sutarties Nr. 

044351/CIS8/TI Nr. 44). Priemoka būtų mokama prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministro 2008 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 1P-9 Teisės instituto direktoriui nustatyto 

atlyginimo (koeficientas 42) bei skirto priedo (30 proc.) iš Europos Bendrijų Komisijos 

finansuojamo projekto lėšų. 

 5. Pritarti Kriminologinių studijų centro, steigiamo prie VU Filosofijos 

fakulteto, nuostatams atsižvelgiant į pateiktas pastabas. 

 

 

 

Tarybos pirmininkas   Gintautas Sakalauskas 

 

Tarybos sekretorė   Eglė Kavoliūnaitė 

 

 

 

 

 


