
TEISöS INSTITUTO TARYBA 

NUTARIMAS Nr. 3 

2008 m. gruodžio 30 d. 

Vilnius 

Vadovaudamasi Teis÷s 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 

Teis÷s instituto Tarybos reglamentu, patvirtintu 2003 m. birželio 9 d. Teis÷s 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 (Valstyb÷s 

žinios, 2006, Nr. 87-3395; 2008, Nr. 73-2798) ir Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2007 m. 

balandžio 4 d. nutarimu Nr. 337 (Valstyb÷s žinios, 2007, Nr.42-1582) patvirtinto, 2007 m. 

rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 867, 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1380, 2007 m. 

gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1381 ir 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1354 (Valstyb÷s 

žinios, 2007, Nr. 93-3733, Nr. 137-5604, 5605; 2008, Nr. 150-6087) pakeisto Mokslo ir 

studijų institucijų vadovų, jų pavaduotojų, akademinių padalinių vadovų, jų pavaduotojų, 

mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų, kitų tyr÷jų ir d÷stytojų darbo apmok÷jimo sąlygų 

aprašo 10 punktą (toliau vadinama – Aprašas), Teis÷s instituto Taryba  n u t a r i a: 

1. Pritarti Teis÷s instituto 2009 m. veiklos planui su pos÷džio metu pasiūlytais 

pakeitimais ir papildymais. 

2. Pasiteirauti doc. dr. Annos Drakšien÷s ir doc. dr. Romualdo Drakšo, ar jie sutiktų 

kitai kadencijai likti Instituto Konkursų ir atestacijos komisijos nariais. 

3. Tarybos nariams pasidalinti 2008 m. Institute atliktus mokslinius tyrimus 

peržiūr÷jimui ir įvertinimui. 

4. Teigiamai įvertinus s÷kmingą daugiau nei 10 metų mokslinę ir administracinę 

veiklą Institute, pasiūlyti teisingumo ministrui Teis÷s instituto direktoriumi paskirti dr. Petrą 

Ragauską penkerių metų kadencijai ir Teis÷s instituto direktoriui nustatyti 47 tarnybinio 

atlyginimo koeficientą (pagal Aprašo 7.5 punktą), taip pat iki 2009 m. gruodžio 31 d. mok÷ti 

40 % priemoką už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą – mokslinį darbą atliekant tyrimą apie 

Europos Sąjungos teis÷kūrą. 



5. 2008 m. Instituto veiklos ataskaitą pavesti parengti iki 2009 m. sausio 15 d. 

direktoriaus pareigas užimančiam dr. Algimantui Čepui. 
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