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2016 m. sausio  14  d. nutarimu Nr.7T-1

Lietuvos teisės instituto veiklos planas 2016 metams

Kiti finansavimo šaltiniai

Individualūs planai Ilgalaikė programa Projektinė veikla

Konstitucinė aksiologija, jos vystymas konstitucinėje 

jurisprudencijoje (preliminarus pavadinimas) 

[mokslo studija, 4 a.l.] 2015-2016

Korupcija privačiame sektoriuje ir jos daroma žala 

verslui [mokslo studija, 4 a.l.] 2016

Legislatyviniai valstybės įsipareigojimai socialinių ir 

kultūrinių teisių užtikrinimo srityje [monografija, 8 

a.l.]  (2015-2017)

Reglamento Briuselis 2 bis taikymas Lietuvos teismų 

praktikoje [mokslo studija 6 a.l.] (TM programa)

Korupcijos suvokimo raida[mokslo studija, 6 a.l., 

2016-2017] 

Socialinio gyvenimo transformacijos Lietuvos 

įkalinimo įstaigose. monografija, 8 a.l. 2016-2017 

Civilinės konfiskacijos perspektyvos Lietuvoje  

[mokslo studija, 4 a.l.] 2016-2017

LMT projekto NAPA (Kontrabanda) 

„Neteisėtos cigarečių apyvartos 

kriminologiniai aspektai ir kontrolės 

problemos“ monografija [autorių 

kolektyvas] 12 a.l.

Kriminalinio žinojimo konstravimas masinėse 

medijose [monografija, 9 a.l.] (2015-2016)

Jungtinių Tautų narkotikų kontrolės mechanizmas 

ir naujausios narkotikų politikos tendencijos 

pasaulyje [mokslo studija, 4 a.l.]

Pagal biudžetą

1.1 Moksliniai tyrimai ir jų pagrindu parengtos mokslo studijos, monografijos:

1.1.3. Baudžiamoji politika, nusikaltimų kontrolė ir prevencija

1.1.1. Teisinės sistemos darna

1.1.2. Viešosios valdžios ir viešojo valdymo teisinis reguliavimas



Įrodymais grindžiamos politikos įgyvendinimas 

nusikaltimų prevencijos srityje: užsienio šalių 

patirtis ir jos pritaikymo Lietuvoje galimybės. 

mokslo studija, 4 a.l., 2016)

Lygtinio paleidimo taikymo problemos. Kokybinis 

tyrimas  mokslo studija, 4 a.l., 2016)

Kriminalinės žvalgybos subjektų informacinė 

sąveika. (mokslo studija, 4 a.l., 2016 )

Veikų konkurencija ir daugetas baudžiamojoje 

teisėje  [Mokslo studija, 4 a.l.] 2016-2017

Abortai ir žmogaus teisės (preliminarus pavadinimas) 

[mokslo studija, 4 a.l.] 2015-2016

Acte clair' doctrine in EU law: paradox of 

(un)clarity? [tarptautinis mokslo straipsnis žurnale, 

turinčiame cituojamumo rodiklį (Impact Factor)

arba Mokslo straipsnis recenzuojamame mokslo 

leidinyje] 

Korupcija ir konkurencija: pagrindiniai korupcijos 

mechanizmai su konkurencijos ribojimu susijusiose 

veikose [tarptautinis mokslo straipsnis žurnale, 

turinčiame cituojamumo rodiklį (Impact Factor) 

arba Mokslo straipsnis recenzuojamame mokslo 

leidinyje]  2016-2017

straipsnis recenzuojamame užsienio 

mokslo žurnale 2017-09-30 [pagal ES 

teisėjų mokymai Dėl IIA Briuselio 

reglamento: nuo pietų iki 

rytų"(Nr.JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/685

4] 

Teisinės pagalbos kokybės standartai [Mokslo 

straipsnis, knygų skyriai, publikuoti recenzuojamame 

mokslo leidinyje]  

Korupcija nevyriausybiniame sektoriuje [Mokslo 

straipsnis, knygų skyriai, publikuoti 

recenzuojamame mokslo leidinyje] 

Konstitucinis Teismas ir demokratija (Mokslinis 

straipsnis recenzuojamų straipsnių rinkinyje, skirtame 

LTI 25 metų sukakčiai)

Korupcijos privačiame sektoriuje indikatoriai 

[Mokslinis straipsnis recenzuojamame mokslo 

leidinyje, įtrauktame į tarptautiniu mastu 

pripažintas duomenų bazes (EBSCO, SCOPUS 

etc.)]  2016-2017

1.1.4. Šeimos, vaikų ir jaunimo teisinė ir socialinė aplinka.

1.2. Moksliniai tyrimai ir jų pagrindu parengti mokslo straipsniai publikavimui:

1.2.1.Teisinės sistemos darna



Neprofesionalai Lietuvos teismuose (tarptautinis 

mokslo straipsnis žurnale, turinčiame cituojamumo 

rodiklį (Impact Factor), 2016-2017)

"Teismo precedento doktrina Lietuvoje" [Mokslinis 

straipsnis recenzuojamame mokslo leidinyje „Teisės 

problemos“, Nr.2] 

Europos Sąjungos vertybės: užtikrinimo problematika 

[Mokslo straipsnis, knygų skyriai, publikuoti 

recenzuojamame mokslo leidinyje] 

Teismo eksperto teisės. Lietuvos kontekstas Europos 

perspektyvoje [Mokslo straipsnis, knygų skyriai, 

publikuoti recenzuojamame mokslo leidinyje]

Lobizmas [Mokslinis straipsnis recenzuojamame 

mokslo leidinyje, įtrauktame į tarptautiniu mastu 

pripažintas duomenų bazes (EBSCO, SCOPUS 

etc.)] 2016-2017

Nusikaltėlio ir nusikaltimo metaforos Lietuvos 

viešajame kriminologiniame diskurse [Mokslo 

straipsnis recenzuojamame mokslo leidinyje RES 

HUMANITARIAE (Klaipėdos universiteto 

leidžiamas recenzuojamas mokslo žurnalas)

Legal Presumptions in the Context of 

Contemporary Criminal Justice. [1/2 tarptautinis 

straipsnis su IF Different Expressions of 

Presumptions Springer leidžiamame žurnale 

„Crime, Law and Social Change: an International 

Journal“. 

Konceptualiosios metaforos viešajame 

kriminologiniame diskurse sovietmečiu ir dabar: 

lyginamasis tyrimas [Mokslo straipsnis 

recenzuojamame mokslo leidinyje FILOLOGIJA 

(Šiaulių universiteto leidžiamas recenzuojamas 

mokslo žurnalas)] 

Suvokiamas teisingumas teismui skiriant 

kardomąsias priemones asmenims, įtariamiems 

nusikalstamos veikos padarymu [1/2 straipsnis 

„Teisės problemos“, Nr.2, 2016.] 

1.2.2. Viešosios valdžios ir viešojo valdymo teisinis reguliavimas

1.2.3. Baudžiamoji politika, nusikaltimų kontrolė ir prevencija



Metaforinių scenarijų realizacija viešajame 

kriminologiniame diskurse [Mokslo straipsnis 

recenzuojamame mokslo leidinyje Instituto 

jubiliejinis mokslo straipsnių rinkinys] 

Smurtinių nusikaltimų kontrolės politika Lietuvoje 

[Mokslo straipsnis lietuvių kalba, publikuotas 

recenzuojamame nacionaliniame mokslo leidinyje - 

Lietuvos teisės instituto recenzuojamame 

jubiliejiniame leidinyje] 

Kolektyvinis kalinimas ir subkultūra integracijos 

klausimų kontekste [Mokslo straipsnis, knygų 

skyriai, publikuoti recenzuojamame mokslo leidinyje 

Baudžiamosios ir bausmių vykdymo politikos 

Lietuvoje tarptautinis palyginimas, tendencijos ir 

perspektyvos] 

straipsnis „Prosecution for illicit Enrichment – 

Lithuanian Perspective“ [tarptautinis straipsnis su 

IF]

“Becoming European”: Prisoner Mobility and the 

Changing Culture of Punishment in Lithuania [1/2 

Tarptautinis mokslo straipsnis žurnale, turinčiame 

cituojamumo rodiklį (Impact Factor) Theoretical 

Criminology arba Punishment and Society] 

1/2 straipsnio „Bausmių skyrimo ir baudimo 

praktikos Vokietijoje ir Lietuvoje palyginimas“ 

[Mokslo straipsnis lietuvių kalba, publikuotas 

recenzuojamame nacionaliniame mokslo leidinyje ] 

"Tarptautinio bendradarbiavimo baudžiamosiose 

bylose ES probleminiai aspektai I. ["Mokslo 

straipsnis, publikuotas recenzuojamame mokslo 

leidinyje „Teisės problemos“ Nr.1] 

Socialinio tyrimo išvada baudžiamųjų bylų 

nagrinėjime [Mokslo straipsnis Vilniaus 

universiteto recenzuojamame mokslo leidinyje]  

"Tarptautinio bendradarbiavimo baudžiamosiose 

bylose ES probleminiai aspektai II. ["Mokslo 

straipsnis, publikuotas recenzuojamame mokslo 

leidinyje „Teisės problemos“ Nr.2]

The Roots of “Penal Populism“: the Role of Media 

and Politics [Mokslo straipsnis anglų kalba, 

publikuotas recenzuojamame nacionaliniame 

mokslo leidinyje „Kriminologijos studijos“] 

Mediacija baudžiamojoje justicijoje Lietuvoje: nuo 

teorijos link praktikos[Mokslo straipsnis lietuvių 

kalba, publikuotas recenzuojamame nacionaliniame 

mokslo leidinyje „Teisės problemos“ Nr.2 ]



Justice Reinvestment: Solving Correctional Dillema 

or a Dillema Itself? [Tarptautinė publikacija su 

Impac Factor.Numatoma publikuoti „The Howard 

Journal of Criminal Justice“]  2016-2017

Pasitikėjimu grįstos kriminalinės justicijos politikos 

perspektyvos Europoje [Tarptautinė publikacija su 

Impac Factor. Numatoma publikuoti tarptautiniame 

recenzuojamame žurnale The Sociological 

Quarterly] 2016-2017

Adaptation to Imprisonment in Lithuanian Male 

Prisons [1/2  Skyrius tarptautinėje knygoje  anglų 

kalba recenzuojamame mokslo leidinyje“In Effects 

of Imprisonment on Offenders’ Lives, ed. Cristina 

Damboeanu (Institute of Sociology, Bucharest, 

Romania)] 
Probacijos taikymo rezultatus prognozuojantys 

probuojamųjų kriminogeniniai veiksniai 

[nacionalinė publikacija „Teisės problemos“ Nr.2]

Žmogaus teisių ir laisvių apsaugos prioritetas 

kriminalinės žvalgybos įstatyme [nacionalinė 

publikacija – žurnale „Teisės problemos“ Nr.1]

Konspiracijos principas kriminalinėje žvalgyboje 

[nacionalinė publikacija – žurnale „Teisės 

problemos“ Nr.2] 

"Kriminalinės žvalgybos

duomenų panaudojimo baudžiamajame procese 

problemos"  [1/2 Mokslo straipsnis lietuvių kalba, 

publikuotas recenzuojamame nacionaliniame 

mokslo leidinyje ]



„Integraciją skatinantis įkalinimas?“ [Mokslo 

straipsnis lietuvių kalba, publikuotas 

recenzuojamame nacionaliniame mokslo leidinyje ] 

Vaiko teisių apsauga baudžiamajame procese  

[Mokslinis straipsnis recenzuojamame mokslo 

leidinyje, TM priemonių planas]

Privačių teismo ekspertų veiklos kokybė, 

kvalifikacijos suteikimas ar pratęsimas: teisinio 

reguliavimo ir praktinio taikymo problemos. (TM 

priemonių planas)

Remiantis 2015 metais atliktu tyrimu „Lietuvos 

Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymo ir Lietuvos 

Respublikos tarptautinių sutarčių rengimo ir 

sudarymo taisyklių tobulinimas“ papildyti gautus 

rezultatus atsakant į konkrečius klausimus. (TM 

priemonių planas)

Ištirti partnerystės instituto reglamentavimą Europos 

valstybėse, įvertinti partnerystės institutą Lietuvos 

teisinėje sistemoje, apimant bendrai gyvenančių 

asmenų interesų apsaugą ir jų vaikų teisių ir interesų 

gynimą. (TM priemonių planas)

1.2.4. Šeimos, vaikų ir jaunimo teisinė ir socialinė aplinka.

1.3. Eksperimentinės (socialinės) plėtros darbai (teisinės, kriminologinės, antikorupcinės ekspertizės, mokslinės išvados dėl teisės aktų ir jų 

projektų, teisės aktų komentarai, vertimai ir kt.) 

1.3.1.Moksliniai tyrimai ir jų pagrindu parengtos mokslinės išvados: 

1.3.1.1.Teisinės sistemos darna

1.3.1.2. Viešosios valdžios ir viešojo valdymo teisinis reguliavimas

1.3.1.3. Šeimos, vaikų ir jaunimo teisinė ir socialinė aplinka



2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 

2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, 

susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo 

bei vykdymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 

1347/2000, peržiūra ir analizė (TM priemonių planas)
Atlikti tyrimą, skirtą visuomenės požiūriui į kartu 

gyvenančius nesusituokusius asmenis (sugyventinius) 

ir susituokusius asmenis įvertinti  (LRV 

Nediskriminavimo priemonių planas, jei skirs pinigų) 

Išanalizuoti su senaties institutu susijusių 

baudžiamųjų teisinių aspektų reglamentavimą, teismų 

praktiką, svarstyti šio instituto teisinio reguliavimo 

tobulinimo galimybes" (LRV programa, kartu su TM) 

2016 metų III ketvirtis

Atlikti nuteistųjų padėties visuomenėje ir privataus 

gyvenimo apsaugos srityje tyrimą ir rezultatų analizę"  

(LRV Nediskriminavimo priemonių planas, jei skirs 

pinigų) 

LMT projekte NAPA (Kontrabanda) 

„Neteisėtos cigarečių apyvartos 

kriminologiniai aspektai ir kontrolės 

problemos“ III ketv. 

2.2. Mokslinių pranešimų mokslo renginiuose (seminaruose, konferencijose) skaičius: 59 (2014 m. buvo 56 +5 proc.); iš jų 8 tarptautiniai 

(2014 m. buvo 7 + 1 vnt)

1.3.1.4. Baudžiamoji politika, nusikaltimų kontrolė ir prevencija

2. Kriterijus: sklaidos priemonių (renginių, publikacijų, kt.) skaičius: 101 (2014 m. buvo - 96+5 proc.)

2.1. Surengtų tarptautinių ir nacionalinių mokslo renginių (konferencijų, seminarų,paskaitų, mokslinių tyrimų pristatymų ir kt.) skaičius: 2 

tarptautinės konferencijos.



Leidinio "Teisės e-aktualijos" 2 numeriai

Metodika korupcijos paplitimui atskirose privataus 

verslo srityse tirti (P.Ragauskas, M.Dobrynina)

Mokymų knyga anglų k. iki 2017-01-31 

[pagal ES teisėjų mokymai Dėl IIA 

Briuselio reglamento: nuo pietų iki rytų" 

(Nr.JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6854] 

Parengtos (savarankiškai arba su partneriais) ir 

pateiktos paraiškos tarptautiniams ir nacionaliniams 

projektams, 6 vnt.

Mokymai, stažuotės.

2.4.1. mokslo sklaidos publikacijų, interviu ir kitų priemonių  

2.3 Išleistų teisės mokslinių praktinių leidinių skaičius:   

2.3.1. Lietuvos teisės instituto mokslo darbų „Teisės problemos“ numeriai (1.2 punkto pagrindu): 2 , Leidinys „Baudžiamosios ir bausmių vykdymo 

politikos Lietuvoje tarptautinis palyginimas, tendencijos ir perspektyvos“  (planuojami 9 straipsniai), leidinys, skirtas LTI 25-mečiui

2.4 Kitų sklaidos priemonių skaičius:  

3. Kiti darbai 

2.5. Nerecenzuoti su moksliniu aparatu mokslo publikacijos














