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I. TEISINĖ APLINKA, STRUKTŪRA, SSGG 
  
 
Pagrindiniai Instituto veiklos tikslai yra: 

1) vykdyti mokslinės veiklos krypčių šalies ūkio, kultūros, sveikatos apsaugos ir 

visuomenės tęstinumui ir plėtrai svarbius ilgalaikius mokslinius tyrimus, eksperimentinės 

(socialinės) plėtros darbus;  

2) bendradarbiaujant su verslo, valdžios, visuomenės atstovais ir socialiniais partneriais, 

vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros užsakomuosius 

darbus, teikti metodologinę, metodinę ir kitą pagalbą ūkio subjektams, mokslo ir studijų 

institucijoms;  

3) skleisti visuomenei mokslo žinias, diegti jas į švietimą, ūkinę ir visuomeninę veiklą, 

prisidėti prie inovacijomis ir žiniomis grindžiamos ekonomikos kūrimo, žinioms imlios 

visuomenės ugdymo. 

Institute atliekami mokslo darbai: tyrimai, studijos, teisinės, kriminologinės bei 

antikorupcinės ekspertizės ir teikiamos mokslinės išvados įstatymų bei kitų teisės norminių aktų 

projektams, kuriuose apibendrinamos ne tik Institute, bet ir kitose Lietuvos bei užsienio teisės 

mokslo institucijose sukauptos mokslo žinios atitinkamais teisinės reglamentacijos klausimais. 

Reikšmingas Instituto indėlis vykdant teisinį visuomenės švietimą leidžiant mokslo 
leidinius: teisės mokslo leidinys „Teisės problemos“ bei kartu su Lietuvos kriminologų 
draugija ir Vilniaus universitetu tęsiama recenzuojamo leidinio „Kriminologijos studijos“ 
leidyba, taip pat monografijų ir mokslo studijų serija „Teisės instituto mokslo tyrimai“ bei 
nerecenzuojami MTEP leidiniai „Teisės e-aktualijos“. 

Vienas esminių Instituto veiklos pasikeitimų per ataskaitinį laikotarpį – 2015 m. 
rugpjūčio 7 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-882 
„Dėl ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, 
kultūrinės) plėtros programų patvirtinimo“ patvirtintos dvi ilgalaikės mokslo 
programos:  

1. Naujas požiūris į korupciją: iššūkiai ir galimybės peržengiant viešojo sektoriaus 
ribas (2016–2020 m.); 

2. Subalansuotos baudžiamosios politikos ir efektyvios nusikaltimų prevencijos link: 
visuomenės saugumo stiprinimo galimybių žmogaus teisių apsaugos kontekste tyrimai 
(2016–2018 m.). 

Taip pat 2014 m. ir 2015 m. vyko Instituto išorinis tarptautinis vertinimas, kurį 
organizavo Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) už 2009–2014 metus, 
ir vidinis nacionalinis vertinimas, kurį organizavo Lietuvos mokslo taryba už 2012–2014 
metus.  

Vertinimą sudarė mokslinės ir socialinės (eksperimentinės) plėtros darbų kiekybinis ir 
kokybinis vertinimas, mokslinių rezultatų poveikio mokslui ir visuomenei vertinimas, 
Instituto veiklos socialinis ir ekonominis poveikis nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, 
Instituto infrastruktūros vertinimas, mokslinių tyrimų valdymo vertinimas, Instituto plėtros 
potencialas (personalas ir jų kompetencijos, karjera ir pan.), ryšiai ir bendradarbiavimas su 
visuomene, valstybinėmis ir mokslo / studijų institucijomis, finansavimas, jų šaltinių gausa, 
SWOT analizė ir pan., tai leido įsivertinti ne tik silpnąsias, bet ir stipriąsias Instituto puses.  

Valstybės kontrolė baigė 13-os valstybinių mokslinių tyrimų institutų, tarp jų ir 
Lietuvos teisės instituto, auditą, kurio metu vertino, kaip valdomas valstybės turtas.1 
                                                 
1 2015 m. liepos 30 d. valstybinio audito ataskaita Nr. FA-P-50-9-14 „Valstybinių mokslinių tyrimų institutų valstybės ilgalaikio 

turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo vertinimas“. 
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Apibendrinimas 
Ilgalaikių institucinių programų patvirtinimas užbaigė LTI, kaip savarankiško valstybinio 
mokslinių tyrimų instituto, statuso įtvirtinimą. 
Ilgalaikės institucinės programos yra svarbus institucinis instrumentas, leisiantis vykdyti 
tikslingą MTEP veiklą, aiškiai identifikuoti pagrindines tyrimų kryptis, atitinkančias 
valstybines reikmes.  

 
2015 m. Lietuvos teisės instituto (toliau – Instituto) administracinę struktūrą sudarė 

administracija (direktorius, du pavaduotojai, mokslinis sekretorius, administratorius, vyr. 
buhalteris, personalo specialistas ir specialistas finansų klausimais (pastarasis etatas šiuo 
metu neužimtas)), du bendrąsias funkcijas vykdantys skyriai (Bendrųjų reikalų ir leidybos 
skyrius ir Tarptautinių ryšių skyrius) ir keturi mokslinių tyrimų padaliniai (Teisinės 
sistemos tyrimų skyrius, Kriminologijos tyrimų skyrius, Vaikų ir jaunimo teisės sektorius 
(prie Kriminologijos skyriaus) ir Baudžiamosios justicijos tyrimų skyrius). Pažymėtina, kad 
visi Tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojai, šalia pagrindinių skyriaus funkcijų, taip pat 
vykdo ir mokslinę tiriamąją veiklą.  

 
Instituto 2013–2015-ųjų metų strateginiame veiklos plane kaip viena iš 2013 metų veiklos 
efektyvumo didinimo krypčių buvo numatyta įvertinti Instituto administracinės struktūros 
reikalingus pokyčius ir priimti sprendimus dėl struktūrinių padalinių. Atsižvelgiant į 
Lietuvos teisės instituto 2012–2014 m. mokslinės veiklos vertinimo rezultatus, Instituto 
statusą tarptautinėje erdvėje pagal MOSTA duomenis, remiantis Instituto misija ir veiklos 
tikslais, nustatytais Instituto įstatuose, atsižvelgiant į tai, kad 2015 metais Švietimo ir 
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mokslo ministro 2015-08-07 įsakymu Nr. V-882 „Dėl ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų 
ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programų patvirtinimo“ buvo patvirtintos 
dvi naujos ilgalaikės mokslo programos, 2015 metais buvo parengtas ir pateiktas Instituto 
mokslo tarybai (toliau – ir IMT) pasiūlymas dėl Lietuvos teisės instituto struktūros 
optimizacijos, kuriai IMT 2016 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. 7T-1 nepritarė.  
 

SSGG ANALIZĖ 

1. Stiprybės  Instituto mokslo darbuotojai yra sukaupę ilgalaikę patirtį teisėkūros, baudžiamosios teisės, 
baudžiamojo proceso, kriminologinių, nepilnamečių justicijos, žmogaus teisių apsaugos 
tyrimų vykdymo, organizavimo ir koordinavimo srityse. 

 Institute dirba aukštos kvalifikacijos mokslo darbuotojai (25 mokslo daktarai), tyrėjai ir 
specialistai, besispecializuojantys atskirose srityse. 

 Vykdant nacionalinius ir tarptautinius projektus bei programas sukurti stiprūs ilgalaikiai 
ryšiai su Lietuvos (Vilniaus universiteto Teisės ir Filosofijos fakultetais, Mykolo Romerio 
universitetu, Vytauto Didžiojo universitetu ir kt.) ir užsienio šalių universitetais, mokslinių 
tyrimų institutais ir kitomis institucijomis. 

 Darbuotojų profesiniai ryšiai sudaro galimybes prireikus konsultuotis su daugelio sričių 
specialistais Europos ir kitose pasaulio šalyse. 

 Tiriamajam darbui suformuota infrastruktūra: patalpos ir aprūpinimas darbo priemonėmis, 
turimos ir prieinamos vertingos duomenų bazės, sukurtas internetinis tinklalapis, 
mokslinių publikacijų viešinimo sistema – leidžiami du moksliniai praktiniai žurnalai 
„Teisės problemos“ ir „Kriminologijos studijos“ bei mokslo darbų leidinių serija. 

 Institutas sugeba laiku reaguoti į besikeičiančius teisės praktikos poreikius. 
 Sukaupta vertinga teisinės ir kriminologinės literatūros biblioteka. 

2. Galimybės  Kvalifikacijos lygis kils, nes LTI dirba daug doktorantų. Instituto įgyta patirtis leidžia siekti 
nacionalinių, Europos Sąjungos ir kitų fondų finansinės paramos tarptautiniams 
projektams, daugiašaliams tyrimams vykdyti ir darbuotojų kvalifikacijai kelti. 

 Institute dirba jaunas kolektyvas, todėl yra didesnis atvirumas naujoms tyrimų kryptims. 
 Institute gali būti inicijuotas doktorantūros studijų programų kūrimas orientuojantis į 

nūdienos poreikius. Užmegzti ryšiai su Lietuvoje ir užsienio valstybėse veikiančiomis 
mokslo institucijomis sudaro sąlygas gerinti tyrimų kokybę pasitelkiant užsienio šalių 
mokslininkus ir kitų institucijų patirtį. Ryšiai su įvairiomis institucijomis sudaro puikias 
prielaidas laiku reaguoti į besikeičiančius teisės praktikos poreikius ir inicijuoti naujai 
atsirandančių teisės taikymo praktikos problemų tyrimus. 

 Yra galimybių užsitikrinti pakankamą projektinį finansavimą. 

3. Silpnybės  Plečiant tyrimų kryptis dėl gerai atlyginamo darbo privačiame sektoriuje pasiūlos 
sudėtinga pritraukti tam tikrų sričių (pavyzdžiui, privatinės teisės) specialistų moksliniam 
darbui Institute. 

 Yra didelis poreikis atlikti tyrimus, kuriuos inicijuoja valstybės institucijos, tačiau 
finansavimas tam nėra skiriamas. 

 Sudėtinga teisininkams publikuoti savo tyrimų rezultatus specializuotose tarptautinėse 
publikacijose dėl jų stokos tarptautinėse duomenų bazėse. 

 Dėl nepakankamo finansavimo sudėtinga pasiekti užsibrėžtų tikslų (įdarbinti aukštos 
kvalifikacijos darbuotojus). 

4. Grėsmės  Mažėja strateginis valstybinis mokslo finansavimas ir prastėja Instituto galimybės 
atnaujinti turimą įrangą, gerinti mokslininkų darbo sąlygas. Nesant turto renovavimo 
galimybės prarandamas jo funkcionalumas ir pan. 

 Lietuvoje mokslo darbuotojo profesija nėra prestižinė. Tai mažina specialistų, ypač 
jaunimo, norą dirbti Institute, dėl to Institute vyrauja didelė darbuotojų kaita. Didžioji dalis 
darbuotojų dirba tik dalį laiko, todėl tai trukdo įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, turi 
neigiamos įtakos darbų kokybei. 

 Dėl nepakankamo finansavimo dažnai Institute praktinių įgūdžių ir darbo patirties įgiję 
darbuotojai renkasi geriau atlyginamą darbą valstybės tarnyboje (Seime, ministerijose, 

http://www.infolex.lt/ta/338041
http://www.infolex.lt/ta/338041
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teismuose, prokuratūrose) arba privačiame sektoriuje. Pastebėtina, kad absoliuti dauguma 
Institute dirbusių darbuotojų kitose institucijose ar įstaigose dirba sėkmingai ir 
produktyviai – tai rodo mokslinio darbo naudą ateities karjerai, tačiau pačiam Institutui tai 
nuolatinis iššūkis. 

 Didelės žalos darbuotojų motyvacijai daro tai, kad moksliniams tyrimams teikiamas 
nepakankamas dėmesys formuojant valstybės politiką įvairiose srityse. Neišnaudojamas 
mokslo potencialas valstybės lygio kompleksinių tyrimų užsakymams atlikti. 
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II. STRATEGINIŲ PRIORITETŲ  
ĮGYVENDINIMAS 2015 METAIS 

 
 

Institutas 2015 metais vykdė 2015–2017 metų programą „Teisiniai ir kriminologiniai 
moksliniai tyrimai“ pagal 2015–2017 metų strateginiame veiklos plane, patvirtintame 
Lietuvos teisės instituto Mokslo tarybos 2015 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 7T-2, išskirtus 
prioritetus. 
 

1 prioritetas 
 

Instituto mokslinių tyrimų bei eksperimentinės (socialinės) 
plėtros darbų aktualumo didinimas 

 
Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas prioriteto įgyvendinimas Siektina 

reikšmė 
Įvykdymas, 

proc. 
Mokslinių tyrimų, orientuotų į Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetų 
sritis, skaičiaus padidėjimas, proc.  

105 119 

Kitų eksperimentinės plėtros darbų skaičiaus didėjimas, proc. 103 73 

 
Pirmasis rodiklis – mokslinių tyrimų, orientuotų į Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės prioritetų sritis, skaičiaus didėjimas.  
 

Siektina, kad Instituto atliekami mokslo darbai būtų aktualūs ir naudingi valstybinėms 
reikmėms, priimant viešuosius sprendimus. Tuo tikslu buvo užklausta ministerijų (pvz., TM, 
ŠMM, VRM, FM ir kt.) ir kitų valstybės ir valdžios institucijų (pvz., LRKT, LAT, Nacionalinės 
teismų administracijos ir kt.) dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų 
poreikio ir jų tematikų. Atsiliepė 26 institucijos, o tai rodo gana didelį susidomėjimą ir 
poreikį valstybės mastu atlikti teisinius ir kriminologinius tyrimus. Kadangi jiems atskiro 
finansavimo minėtos institucijos 2015 m. neskyrė ir darbai buvo vykdomi iš turimų 
biudžetinių asignavimų, todėl iš pateikto sąrašo buvo išskirti prioritetiniai darbai, kuriems 
buvo pritarta Lietuvos teisės instituto 2015 m. veiklos plane (Lietuvos teisės instituto 
mokslo tarybos 2015 m. vasario 10 d. nutarimas Nr. 7T-1). 

Atkreiptinas dėmesys, jog 2015 m. LTI dalyvavo 5 įvairių tarpinstitucinių programų 
priemonių vykdyme ir laiku įgyvendino atskiras priemones, tačiau 2016 m. dėl tolesnio 
dalyvavimo tokiose programose (pvz., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 
17 d. nutarimas Nr. 648 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–
2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano 
patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. sausio 28 d. nutarimas Nr. 46 „Dėl 
Nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“; Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 18 d. nutarimas Nr. 281 „Dėl Valstybinės vartotojų 
teisių apsaugos 2015–2018 metų strategijos patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministro ir Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr. 1R-251/V-916 
„Dėl Visuomenės teisinio švietimo 2015–2016 m. veiksmų plano patvirtinimo“ ir kt.) 
galimybių yra didelių abejonių, kadangi šioms priemonėms vykdyti nėra skiriamas atskiras 
biudžetinis finansavimas. 

Instituto veikla 2015 m. daugiausia orientuota į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
prioritetinę veiklos sritį „Teisėsauga“. Šioje srityje atliko mokslinius tyrimus, kurių dauguma 
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buvo nukreipti į pasiūlymus dėl teisės aktų rengimo kokybės, teisinio reguliavimo atskirais 
aktualiais klausimais tobulinimo, spragų ir problemų juos taikant sprendimus. Vertinant 
pasiekimus pagal užsibrėžtus rodiklius, kaip atskaitos taškas buvo 2014 m. planuotas 
rodiklis – 15 vnt., todėl 2015 m. turėjome tokių darbų atlikti 5 proc. daugiau, t. y. 16. 
Įvykdyta – 19 (119 proc.). Rodiklis pasiektas ir net viršytas 19 proc., nes LTI 
darbuotojai publikavo savo tyrimų rezultatus 13 straipsnių, 3 mokslo studijose ir 3 
monografijose. Svarbiausi darbai: 

1. Vienas didžiausių tokių darbų 2015 metais parengta monografija „Tarėjų instituto 
perspektyvos Lietuvoje“ [ISBN 978-9986-704-37-9], kurios pagrindu Teisingumo 
ministerija, įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos 
įgyvendinimo prioritetinių priemonių, patvirtintų LRV nutarimu 2013 m. kovo 13 d. Nr. 228, 
vieną iš numatytų priemonių (352 p.), parengė visuomeninių teisėjų (tarėjų) instituto 
teismuose koncepciją ir pateikė ją visuomenei vertinti.  

2. Vykdant kitą minėto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo priemonę (339 p.) 
„Tobulinti nusikalstamumo prevencijos ir kontrolės sistemą, stiprinti kovą su prekyba 
žmonėmis, įgyvendinant Nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos 
įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos planą“ buvo atliktas tyrimas, kurio pagrindu parengta 
mokslo studija „Prekyba žmonėmis ir sisteminis požiūris kaip problemos sprendimas“.  

3. Įgyvendinant minėtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos priemonę (364 p.) 
„Atlikti nacionalinių teisės aktų ir užsienio valstybių gerosios patirties analizę, siekiant didinti 
asmenų, laikomų laisvės atėmimo vietose, užimtumą darbine ir kita naudinga veikla, ir 
prireikus parengti atitinkamų teisės aktų pakeitimus“ buvo atlikti tyrimai ir jų pagrindu 
publikuotas straipsnis [Kalinimo sąlygos ir kalinių resocializacijos prielaidos. Teisės 
problemos, 2015, Nr. 2, p. 5–53] ir mokslinė išvada „Nuteistųjų laisvės atėmimo bausme 
užimtumas: padėtis ir galimybės“ [Teisės e-aktualijos, 2015, Nr. 2 (8)].  

4. Svarbu paminėti ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 
2015 m. veiklos plane numatytą priemonę – parengti rekomendacijas dėl probacijos sistemos 
veiksmingumo vertinimo. Tuo tikslu Lietuvos teisės instituto mokslininkų 2015 m. buvo 
parengta mokslo studija „Probacijos veiksmingumo vertinimas“ [ISBN 978-9986-704-34-
8]. 

5. Dar viena parengta mokslo studija „Teismų praktika korupcijos bylose: kai kurie 
Jungtinių Tautų konvencijos prieš korupciją nuostatų dėl bausmių juridiniams 
asmenims skyrimo ir turto konfiskavimo įgyvendinimo aspektai“ [ISBN 978-9986-704-
35-5] įgyvendinant Lietuvos Respublikos ataskaitą tarptautinei priežiūros grupei dėl 
Jungtinių Tautų konvencijos prieš korupciją. JTKPK priežiūros grupė 2013 m. savo išvadoje 
pastebėjo, kad nors minėtais atvejais teisinis reguliavimas Lietuvoje yra tinkamas, nėra 
galimybės įvertinti, kaip JTKPK nuostatos įgyvendinamos praktikoje, kadangi iki šiol nebuvo 
atlikta išsami ir apibendrinanti mokslinė teismų praktikos analizė.  

6. Parengtos dvi monografijos „Viešojo intereso atpažinimo problema Lietuvos teisėje: 
kriterijai ir prioritetai“ (ISBN 978-609-437-288-9) ir „Jaunimo delinkvencinis elgesys ir 
viktimizacija Lietuvoje“ (ISBN 978-609-8146-02-8) taip pat atliepia Vyriausybės poreikius. 

 
Vertinant 2015 m. (žr. 1 paveikslą), mokslo studijų ir monografijų buvo suplanuota daugiau 
(9vnt.), nei padarėme (6vnt.). Plano nepavyko pasiekti dėl to, nes viena tarptautinė aukštos 
kokybės mokslo studija persikėlė į kitus metus dėl to, kad vienas iš bendraautorių yra 
užsienietis ir jo darbo dalis nebuvo atlikta 2015 m. Kita mokslinė analizė, atlikus empirinę 
dalį, studijos autorių nuomone turėjo būti nutraukta, nes atlikus „pilotinį“ tyrimą paaiškėjo, 
kad duomenys nerodo svarbių mokslinių rezultatų. Dar viena mokslo studija nebuvo atlikta, 
nes autoriai nutraukė darbo santykius su Institutu. Bendras recenzuojamų mokslo straipsnių 
skaičius išliko toks, koks buvo planuotas, t. y. 23, iš jų 13 straipsnių, skirtų Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės prioritetams įgyvendinti, buvo publikuota Lietuvos teisės instituto 
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leidžiamame teisės mokslo leidinyje „Teisės problemos“ 4 numeriuose (2014 m. Nr. 4 ir 
2015 m. Nr. 1–3). 
 
1 paveikslas. Mokslo darbų skaičius vienetais 2012–2015 m. 
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Antrasis rodiklis – kitų eksperimentinės plėtros darbų skaičiaus didėjimas. 
 
Šis rodiklis pasiektas iš dalies (73 proc.): 2015 m. planuota 37, o įvykdyta tik 27. 

Nors išvadų ir pasiūlymų dėl teisės aktų ir jų projektų tobulinimo Lietuvos Respublikos 
Seimui ir kitoms valdžios institucijoms buvo pateikta daugiau nei ankstesniais metais (2015 
– 56, 2014 – 51), tačiau teisės aktų ir jų projektų vertinta mažiau – iš viso 2015 m. pateikta 
vertinimų dėl 17 teisės aktų ir jų projektų (žr. 2 paveikslą). Dar trijuose „Teisės e-aktualijos“ 
leidiniuose publikuota viešai 10 mokslinių išvadų. 
 
2 paveikslas. Pateiktų išvadų skaičius ir atsižvelgimas į pasiūlymus 2013–2015 m. 
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Apibendrinant 1 prioritetą 
Siekiant ir toliau išlaikyti tolygų mokslinių tyrimų augimą, būtina užtikrinti kiekybinį ir 
kokybinį balansą tarp fundamentinių, plataus probleminio spektro mokslinių tyrimų ir 
taikomųjų mokslinių tyrimų, orientuotų į siauresnės apimties, bet neatidėliotino aktualumo 
ir valstybines reikmes atliepiančių mokslinių tyrimų vykdymą.  
Mokslinių fundamentinių tyrimų planavime skatinti orientuotis ne tik į ilgalaikių 
tarpinstitucinių programų įgyvendinimą, bet aktyviau dalyvauti LMT ir tarptautinio 
finansavimo mechanizmuose. Tuo tarpu taikomųjų mokslinių tyrimų atlikimą vykdyti pagal 
užsakomąsias valstybinio ar komercinio finansavimo priemones.  
Pagal „svertų–atsvarų“ principą siūlytina aktyviau modeliuoti fundamentinių tyrimų 
rezultatų perkėlimą į praktiką („rezultatų komercializavimas“) ir atvirkščiai, iš 
faktografinių / praktinių teisinių problemų tyrimų, naudojant mokslinius sintetinimo 
metodus, pereiti prie fundamentinių tyrinėjimų. 
 

 
2 prioritetas 

 
Mokslininkų potencialo didinimas, mokslinių tyrimų bei  

eksperimentinės (socialinės) plėtros darbų kokybės gerinimas. 
 

Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas prioriteto įgyvendinimas Siektina 
reikšmė 

Įvykdymas, 
proc. 

Mokslinės veiklos darbų kokybės Institute gerinimo plano įgyvendinimas, 
proc. 

100 75 

Instituto mokslo darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo 
renginiuose, skaičiaus padidėjimas, vnt. 

1 125 

Instituto darbuotojų, pradėjusių doktorantūros studijas ar turinčių mokslinį 
laipsnį, skaičiaus didėjimas, vnt. 

1 100 

Instituto darbuotojų, pradėjusių eiti aukštesnės kategorijos mokslo  
darbuotojų pareigas Institute, skaičiaus didėjimas, proc. 

105 0 

Dokumentų jungtinei teisės mokslo krypties doktorantūrai įgyti pateikimas 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, vnt. 

1 0 

 
Institute dirba jaunas kolektyvas. 2015 m. dirbo 28 tyrėjai, kurie užėmė 20,625 etato 

bei kurie turi įvairių socialinių mokslų krypčių išsilavinimą ir patenka į kategoriją tarp 25–
44 metų amžiaus (žr. 1–3 lenteles). 

Reikia konstatuoti, jog Institutas nuolat susiduria su neišvengiamu mokslo darbuotojų 
judėjimu, todėl per 2015 metus Institutą paliko 14 mokslo darbuotojų (apimant ir 
projektuose dirbančius), o tai sudaro 6,25 etato. Instituto mokslinis potencialas sustiprėjo 6 
darbuotojais, t. y. 4 mokslo darbuotojais (turinčiais mokslo daktaro laipsnį) ir 2 
jaunesniaisiais mokslo darbuotojais, kurie užims 4,125 etato. 
 
 
1 lentelė. Tyrėjai pagal lytį ir amžių* 

 
Metai nuo iki 

 
Iki 25 metų 

 
25–34 
metų 

 
35–44 metų 

 
45–54 metų 

 
55–64 
metų 

 
65 metų ir 

vyresni 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Tyrėjų skaičius, 
iš viso  

- 14 
 

14 - 1 
 

- 
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1 2 3 4 5 6 7 
Iš jų: turintys 
daktaro laipsnį 

- 6 10 - 1 - 

Iš jų: 
vyrų 

-  
3 

 
8 

-  
1 

- 

moterų - 11 6 - - - 
Doktorantų   - 5 2 - - - 
*Duomenys 2015 m. gruodžio 31 d. 

 
2 lentelė. Tyrėjų profilis pagal mokslo šakas** 

Mokslo šaka Procentai 
Teisė  66 
Sociologija 18 
Psichologija 8 
Komunikacijos ir informatika 4 
Politikos mokslai 4 
**Duomenys 2015 m. gruodžio 31 d. 

 
3 lentelė. Tyrėjų profilis pagal pareigybes*** 

Tyrėjai Užimti etatai 
Vyriausieji mokslo darbuotojai 3,25 
Vyresnieji mokslo darbuotojai 2,75 
Mokslo darbuotojai 6,75 
Tyrėjai 4,75 
Jaunesnieji mokslo darbuotojai 3,625 
Iš viso 21,125 
***Duomenys 2015 m. gruodžio 31 d. 

 
Iš 5 numatytų rodiklių įgyvendinti 3, kitų dviejų rodiklių įgyvendinimas dėl 

objektyvių priežasčių persikėlė į sekantį 2016-2018 m. periodą. 
 
Įgyvendinant šį prioritetą, Rodiklis „Mokslinės veiklos darbų kokybės gerinimo 

2015–2016 m. plano įgyvendinimas“ 2015 metais buvo įvykdytas 75 proc. Kadangi kokybės 
gerinimo planas buvo pradėtas vykdyti 2015 metais ir jo vykdymas numatytas dvejų metų 
periodui, todėl atskirų plano priemonių vykdymas persikėlė į 2016 m. 
 
Instituto mokslo darbuotojai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo renginiuose, skirtuose mokslo 
kokybei gerinti, todėl 2015 m. jų bendrųjų gebėjimų ir specialiųjų profesinių gebėjimų 
kvalifikacijos kėlimo priemonės buvo naudotos aktyviau. Antrasis rodiklis „Instituto 
mokslo darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo renginiuose, skaičiaus 
padidėjimas“ pasiektas, nes 2014 m. tik 12 darbuotojų dalyvavo kvalifikacijos kėlimo 
kursuose, o 2015 m. jų jau daugiau įsitraukė, net 15.  

 
Rodiklis „Instituto darbuotojų, pradėjusių doktorantūros studijas ar turinčių 

mokslinį laipsnį, skaičiaus didėjimas“ vienetu pasiektas, nes vienas darbuotojas įstojo į 
Socialinių mokslų sociologijos krypties doktorantūros studijas. 
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Kiti du rodikliai nepasiekti: 
Per ataskaitinius metus buvo organizuotas 1 konkursas mokslo darbuotojų pareigoms 

eiti, deja, neatsirado nė vieno, kuris pretenduotų į aukštesnės mokslo darbuotojo pareigybės 
poziciją.  

Dokumentų jungtinei teisės mokslo krypties doktorantūrai įgyti rengimas per 
ataskaitinį laikotarpį užsitęsė, kadangi rengiamoje programoje dalyvauja ir užsienio mokslo 
įstaigos, todėl pozicijų derinimas su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija bei 
derybos su potencialiais partneriais (Europos humanitarinio universiteto, Vytauto Didžiojo 
universiteto, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto atstovais) siekiant tarptautinės jungtinės 
doktorantūros programos pareikalavo didesnių laiko sąnaudų.  

 
Apibendrinant 2 prioriteto vykdymą 
Siekiama, jog LTI mokslininkų dalykinė kvalifikacija kiltų, tačiau, turint ribotą biudžetinį 
finansavimą, kvalifikacijai kelti ir ateityje bus skatinama naudoti centralizuotą LMT 
konkursinį-projektinį finansavimą.  
Tikslingai siekiama pritraukti jaunus mokslininkus (daktarus) ir formuoti aukštos 
kvalifikacijos tarpdisciplininę mokslininkų komandą.  
Ir toliau sudaryti sąlygas jauniems mokslininkams dalyvauti moksliniuose tyrimuose, 
įtraukiant juos iš pradžių į tarptautinių projektinių paraiškų rengimą, kadangi dėl gerai 
atlyginamo darbo privačiame sektoriuje pasiūlos sudėtinga pritraukti tam tikrų sričių 
(pavyzdžiui, privatinės teisės) specialistų moksliniam darbui Institute. 
Taikyti skatinimo sistemą asmenims, kai mokslininkas Institute viršija pagrindinį mokslinį 
krūvį.  
Ugdyti socialiai atsakingus mokslinius lyderius, kurie aplink save galėtų burti ir „auginti“ 
jaunus mokslininkus ar mokslininkų grupes. 

 
3 prioritetas 

 
Instituto bendradarbiavimo su verslo, valdžios ir visuomenės atstovais,  

mokslo ir studijų institucijomis didinimas 
 

Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas prioriteto įgyvendinimas Siektina 
reikšmė 

Įvykdymas, 
proc. 

Lėšų, gautų iš užsakomųjų tyrimų ir projektinės veiklos, dalies  
padidėjimas, proc. 

103 143 

Parengtos (savarankiškai arba su partneriais) ir pateiktos paraiškos 
tarptautiniams ir nacionaliniams projektams, vnt. 

6 300 

Bendradarbiavimo sutarčių su mokslo ir studijų institucijų, valdžios ir 
valdymo, verslo ir nevyriausybinių organizacijų sektoriaus subjektais ir 
jų atstovais skaičiaus didėjimas, vnt. 

1 125 

Mokslinių pranešimų, kuriuos skaito Instituto darbuotojai  
mokslo renginiuose (seminaruose, konferencijose), skaičiaus  
padidėjimas, proc.                                                                                                            

105 103 
 

 
Rodiklis – Lėšų, gautų iš užsakomųjų tyrimų ir projektinės veiklos, dalies padidėjimas. 

 
Įgyvendinant šį prioritetą, per ataskaitinį laikotarpį buvo gauta 208 tūkst. eurų iš 

užsakomųjų tyrimų ir projektinės veiklos. 2015 m., lyginant su Instituto gautais valstybės 
biudžeto asignavimais, padidėjo 47,5 proc. Nors tai yra kur kas daugiau, nei planavome 
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(3 proc.), tačiau ir toliau būtina gausinti tokių lėšų atėjimą iš užsakomųjų tyrimų ir 
projektinės veiklos.  

 
3 paveikslas. Instituto finansavimas pagal šaltinius 2011–2015 m. 
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Rodiklis „Parengtos (savarankiškai arba su partneriais) ir pateiktos paraiškos 

tarptautiniams ir nacionaliniams projektams“ buvo pasiektas ir viršytas.  
 
Per ataskaitinį laikotarpį buvo parengta ir pateikta 9 paraiškos savarankiškai (žr. 4–5 

paveikslus) ir 9 kartu su partneriais tarptautiniams ir nacionaliniams projektams (planas 
6 vnt., įvykdymas – 18), iš jų 5 gavo finansavimą, 8 negautas finansavimas, dėl 5 – laukiama 
atsakymo. 

 
 

4 paveikslas. Projektinės veiklos 2013–2015 m. 
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5 paveikslas. Pateiktų ir vykdomų projektų santykis 2009–2015 m. 

 

10
12

17 18

9 5

7
7

0

5

10

15

20

25

30

2012 2013 2014 2015

Projektai  2012–2015 m.

Pateiktos paraiškos Vykdomi projektai
 

 
 
Rodiklis „Bendradarbiavimo sutarčių su mokslo ir studijų institucijų, valdžios ir 

valdymo, verslo ir nevyriausybinių organizacijų sektoriaus subjektais ir jų atstovais 
skaičiaus didėjimas“ 

 
 
Rodiklis pasiektas ir viršytas, nes 2014 m. buvo įvykdyta – 4 vnt. 2015 m. planas 

buvo – 1 vnt. daugiau, t.y. 5 vnt., įvykdyta 6 vnt.: pasirašyta 1 nacionalinio bendradarbiavimo 
sutartis: Dėl karjeros valdymo informacinės sistemos naudojimo su Vilniaus universitetu 
(2015-09-17 Nr. BJ-12100-2396), inicijuota 1 nacionalinė jungtinės veiklos sutartis su 
valstybinių mokslinių institutų direktorių konferencija, pasirašyta 1 dvišalė tarptautinio 
bendradarbiavimo sutartis (Savitarpio supratimo memorandumas su Tarptautine 
antikorupcijos akademija (Viena, Austrija, 2015-12-10) ir 3 daugiašalės tarptautinio 
bendradarbiavimo sutartys, vykdant 3 tarptautinius projektus (ES Dvynių projektas 
Kroatijos Respublikoje „Teisėjų akademijos darbo stiprinimas kuriant mokslo programas ir 
rengiant ekspertų liudijimų mokymus“, „Siekiant, kad suėmimas būtų kraštutinė priemonė“, 
ES teisėjų mokymai dėl IIa Briuselio reglamento: nuo Pietų iki Rytų). 

 
 
Rodiklis „Mokslinių pranešimų, kuriuos skaitė Instituto darbuotojai mokslo 

renginiuose (seminaruose, konferencijose), skaičiaus didėjimas“ 
 
Rodiklis beveik pasiektas, nes planuota –59 pranešimai, įvykdyta 58 (žr. 6 paveikslą), 

t. y. vietoje 105 proc., įvykdyta 103 proc. 
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6 paveikslas. Pranešimų skaičius 2010–2015 m. 
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Apibendrinimas dėl 3 prioriteto vykdymo 
Kaip ir kasmet, Institutas sieks bendradarbiavimo su verslo, valdžios ir visuomenės 
atstovais, mokslo ir studijų institucijomis, nes nuo 2015 m. (trečiaisiais metais nuo Instituto 
įsteigimo) – ne mažiau 15 proc., nuo 2018 m. (šeštaisiais metais nuo Instituto įsteigimo) – ne 
mažiau 30 proc. pajamų (be iš valstybės biudžeto gaunamų asignavimų išlaidoms) Institutas, 
kaip savarankiškas valstybinis mokslo tyrimų institutas, įpareigojamas gauti teisinio 
reguliavimo (LRV 2009 m. rugsėjo 16 d. nutarimas Nr. 1170).  
Kitais metais siektina stiprinti partnerystę su nevyriausybinių organizacijų sektoriumi, 
tačiau išlaikant intensyvų bendradarbiavimą su valstybinėmis valdžios institucijomis. 
Siektina turėti ne tik atskirų dalykinių sričių tarptautinių partnerių tinklą, pirmiausia 
Europoje, bet skatinamas bendradarbiavimas ir su Rytų partnerystės valstybėmis, kas 
atitinka Lietuvos Respublikos užsienio politikos prioritetus. 
Instituto mokslininkų produkcija yra aukšto nacionalinio lygmens (2 balai pagal MOSTA 
tarptautinį vertinimą) ir svarbi pirmiausia Lietuvos teisinei sistemai, tačiau reikėtų aktyviai 
pereiti į tarptautinių (regioninių) tyrimų kryptį. Nors ir yra išaugęs Instituto dalyvavimas 
tarptautiniuose projektuose, tačiau projekto veiklos turėtų būti labiau orientuotos į mokslo 
produkcijos su tarptautiniu elementu plėtrą.  
Siektina subalansuoti Instituto dalyvavimą moksliniuose ir taikomojo MTEP pobūdžio 
tarptautiniuose projektuose. Kai kuriais atvejais dalyvavimas moksliniuose tarptautiniuose 
projektuose iš Instituto pareikalauja didelių finansinių sąnaudų, nors dalykine prasme tai 
yra investicija į ateitį. Todėl skatintinas ir Instituto dalyvavimas taikomojo MTEP pobūdžio 
projektuose, kuriuose Institutas gali panaudoti savo specifinį viešojo sektoriaus mokslinės 
įstaigos statusą.  
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4 prioritetas 
 

Instituto tarptautinio profilio stiprinimas 
 

Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas prioriteto įgyvendinimas Siektina 
reikšmė 

Įvykdymas, 
proc. 

Užsienio partnerių einamaisiais metais skaičiaus didėjimas, vnt. 1 100 

Mokslo tyrimų rezultatų pristatymų / pranešimų tarptautiniuose 
mokslo renginiuose skaičiaus didėjimas, vnt. 

1 107 

Tarptautinių publikacijų, priimtų spausdinti, skaičiaus didėjimas, vnt. 1 120 
Tarptautinių renginių, kuriuos organizuoja Institutas, skaičius, vnt. 2 150 
Instituto leidžiamuose mokslo darbų leidiniuose  
publikuotų užsienio kalba mokslo straipsnių skaičius, vnt. 

2 150 

 
2015 m. pavyko įgyvendinti visus rodiklius. 

 
Rodiklis „Užsienio partnerių einamaisiais metais skaičiaus didėjimas“ (planas – 
3 vnt.).  
Šis prioritetas buvo pasiektas 4 vnt. ir viršytas, nes pasirašyta 1 dvišalė tarptautinio 
bendradarbiavimo sutartis (Savitarpio supratimo memorandumas su Tarptautine 
antikorupcijos akademija (Viena, Austrija, 2015-12-10) ir 3 daugiašalės tarptautinio 
bendradarbiavimo sutartys, vykdant 3 tarptautinius projektus. 
 
Rodiklis „Mokslo tyrimų rezultatų pristatymų / pranešimų tarptautiniuose mokslo 
renginiuose skaičiaus didėjimas“ pasiektas ir viršytas.  
Net 30 iš planuotų 28 mokslo pranešimų, kuriuose pristatyti tyrimų rezultatai, perskaityti 
tarptautiniuose mokslo renginiuose.  
 
Rodiklis „Tarptautinių publikacijų, priimtų spausdinti, skaičiaus didėjimas“.  
Šis prioritetas taip pat buvo pasiektas ir viršytas. 2015 m. iš suplanuotų 10 publikacijų 
7 publikacijos publikuotos ir 5 priimtos publikuoti tarptautiniuose žurnaluose. Reikia 
pasakyti, kad publikuoti tarptautiniuose žurnaluose sudėtinga dėl didelės konkurencijos. 
Kita vertus, tarp tų 7 publikuotų net 3 publikacijos išspausdintos žurnaluose, 
turinčiuose citavimo indeksą, ir vienas jų – net „Thomson Reuters“ duomenų bazėje 
(žr. 7 paveikslą). 
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7 paveikslas. Recenzuoti mokslo darbai pagal leidinių lygį 2010–2015 m. 
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Rodiklis „Instituto leidžiamuose mokslo darbų leidiniuose užsienio kalba 
publikuotų mokslo straipsnių skaičius: planuota 2 vnt., įvykdyta net 3.  

 
Rodiklis „Tarptautinių renginių, kuriuos organizavo Institutas“,  vietoje planuotų 2 

įvyko 3 tarptautiniai renginiai (2015 m. sausio 16 d. Zagrebe (Kroatija) vyko ES Dvynių 
projekto atidarymo tarptautinė konferencija; 2015 m. birželio 19 d. Zagrebe (Kroatija) vyko 
ES Dvynių projekto baigiamoji tarptautinė konferencija; 2015 m. spalio 12–13 dienomis 
Teisingumo ministerijoje vyko tarptautinė konferencija „Įkalintų asmenų socialinė 
integracija: moksliniai tyrimai ir jų praktinis pritaikomumas“). 
 

Apibendrinimas dėl 4 prioriteto vykdymo 
Institutas sėkmingai įgyvendino šį prioritetą 2015 m. ir toliau sieks stiprinti tarptautinį 
profilį įsiliejant į tarptautinę erdvę tiek per projektus, tiek ir pristatant savo mokslo tyrimo 
rezultatus tarptautiniuose renginiuose, taip pat ir pats rengs tarptautinius renginius.  
Taip pat sutelks didelį dėmesį tarptautinėms publikacijoms, padedant tyrėjams susirasti 
tinkamus leidinius ir, jei reikia, techninę pagalbą, pvz., teksto kalbos redagavimą, kaip ir 
buvo atlikta 2015 m. 
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Asignavimų panaudojimas 
 
4 lentelė. Instituto asignavimai 
 

Asignavimai 

Patvirtinti 
(patikslinti) 
asignavimai, 
tūkst. eurų 

Panaudoti 
asignavimai, 
tūkst. eurų 

Asignavimų 
panaudojimo 

procentas 

Iš viso asignavimų programai (1+2) 718,53 653,93 91 

Iš jų pagal finansavimo šaltinius: 467,00 442,80 94,82 

1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas 438,00 438,00 100 

iš jo: 
      

1.1. bendrojo finansavimo lėšos 

1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės 
finansinės paramos lėšos 

      

1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų 
įmokos 

29,00 4,80 16,55 

2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė 
parama projektams įgyvendinti ir kitos 
teisėtai gautos lėšos) 

251,53 211,13 83,94 

 
Biudžetiniai asignavimai (žr. 4 lentelę) panaudoti 100 proc. Pajamų įmokų planas 

įvykdytas 16,55 proc., nes 2015 metais Institutas negavo planuojamų pajamų už 
realizuojamus Instituto leidinius bei atliktus mokslo darbus. Atitinkamai sumažėjo ir 
sumokėta į biudžetą pajamų įmokų suma. Institutas mokslo projektams vykdyti bei kitoms 
veikloms įgyvendinti gavo 251,53 tūkst. eurų iš kitų ūkio subjektų (apimant ir LMT 
projektus, kurie finansuojami valstybės biudžeto lėšomis) bei tarptautinių organizacijų 
fondų, o tai sudaro 57,43 proc., lyginant su Instituto gautais valstybės biudžeto asignavimais. 
Tarptautinių organizacijų gautos lėšos projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos 
2015 metais panaudotos iš dalies (83,94 proc.), kadangi projektų vykdymas tęsiamas 2016 
metais.  

2015 m. buvo siekiama įgyvendinti veiklos efektyvumo didinimo kryptis:  
1) buvo patvirtintas „Mokslinės veiklos darbų kokybės gerinimo planas 2015–2016 m.“ ir 
2015 m. jo dalis įgyvendinta;  
2) buvo patvirtintas „Komunikacijos planas 2015–2016 m.“ ir 2015 m. tikslingos 
priemonės įgyvendintos;  
3) dėl savianalizės nuspręsta, kad ją tikslingiausia būtų atlikti kas 5 metai, nes 2015 m. 
vyko LMT ekspertų vertinimas dėl visų Institutų mokslinės veiklos, ir kartotis netikslinga;  
4) ŠMM 2015 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. V-882 patvirtino 2 ilgalaikes institucinių 
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programas: 
„Subalansuotos baudžiamosios politikos ir efektyvios nusikaltimų prevencijos link: 
visuomenės saugumo stiprinimo galimybių žmogaus teisių apsaugos kontekste tyrimai“ ir 
„Naujas požiūris į korupciją: iššūkiai ir galimybės peržengiant viešojo sektoriaus ribas“; 
5) nebuvo sukurtas tik Sisteminis projektinės veiklos priežiūros modelis.  
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III. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO  
ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 

  
 

Institutas 2015 metais vykdė strateginį tikslą „Užtikrinti aukštą atliekamų tyrimų ir 
eksperimentinės (socialinės) plėtros (MTEP) darbų mokslinį lygį ir savalaikį mokslinių 
rezultatų pateikimą sprendimų priėmėjams“ (01), įgyvendinantį 2015–2017 metų 
programą „Teisiniai ir kriminologiniai moksliniai tyrimai“.  

Efekto vertinimo kriterijus „Remiantis atliktų teisinės sistemos ir kriminologinių 
aukštos kokybės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės) plėtros (MTEP) darbų 
rezultatais, pasiūlymų (rekomendacijų) pateikimas viešojo valdymo, teisėkūros institucijoms 
bei akademinei bendruomenei“ (E-01-01) 2015 metais buvo pasiektas, nes planuota buvo 
31, įvykdyta – 46 vnt. 

Įgyvendinant programos tikslą „Aktualiais ir kokybiškais tyrimais prisidėti prie 
teisinės politikos formavimo bei teisės ir kriminologijos mokslų plėtros nacionaliniu ir 
tarptautiniu mastu“, rezultatas (R-01-01-01) „Teisinių sprendimų, priimtų atsižvelgiant į 
šiuolaikinius mokslinius tyrimus, skaičiaus didėjimas, proc.“ pasiektas 91 proc. (iš viso: 
planuota 103 proc. (t. y. 34), atlikta – 94 proc. (32 kartų atsižvelgta)). Sprendimų, priimtų 
atsižvelgiant į Instituto tyrimais pagrįstus mokslo rezultatus, skaičius priklauso nuo to, 
kokius klausimus Seimas svarsto ataskaitiniu laikotarpiu. Institutas pateikė mažiau išvadų 
dėl teisės aktų projektų (iš viso – 17), tačiau svarstymai ataskaitiniais metais vyko tik dėl kai 
kurių teisės aktų projektų (iš viso – 20). 2015 m. į Instituto teiktas išvadas dėl atitinkamų 
teisės aktų projektų Lietuvos Respublikos Seime buvo atsižvelgta net 30 kartų. Dar du kartus 
atsižvelgė Valstybės kontrolė savo ataskaitoje ir LR Vyriausybės kanceliarija dėl Viešojo 
intereso tyrimo rezultatų. Seime kai kurios pastabos ir pasiūlymai, kuriais buvo remtasi 
svarstant atitinkamus klausimus ataskaitiniu laikotarpiu, Instituto buvo pateiktos dar 2013–
2014 metais. Ir tikėtina, kad dėl kitų pateiktų pasiūlymų ir pastabų bus atsižvelgta ateityje.  

Programos tikslui pasiekti buvo vykdomas uždavinys (01-01) „Vykdyti aukšto lygio 
mokslinius tyrimus ir eksperimentinės (socialinės) plėtros (MTEP) darbus pagal patvirtintas 
mokslinės veiklos kryptis ir skleisti jos rezultatus“, kurį įgyvendinant buvo sukurti 
produktai: (P-01-01-01-01) „Atliktų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės) 
plėtros darbų skaičius“ ir (P-01-01-01-02) „Sklaidos priemonių (renginių, publikacijų, kt.) 
skaičius“. 

Institutas atliko tarpininko, siejančio mokslo tiriamuosius darbus su teisės kuriamąja 
bei taikomąja veikla, funkciją. Tiek savo, tiek ir kitų valstybės institucijų iniciatyva Institutas 
vykdė mokslo taikomuosius darbus, padedančius rasti tinkamiausius svarbiausių teisėkūros 
ir teisinės praktikos problemų sprendimo būdus. 2015 m. programa „Teisiniai ir 
kriminologiniai moksliniai tyrimai“ buvo grindžiama teisės mokslo pasiekimais 118 proc. 
(2014 m. – 131,5 proc., 2013 m. – 140 proc.), t. y. 18 proc. daugiau, nei buvo planuota.  
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1-asis strateginis tikslas 

 
UŽTIKRINTI AUKŠTĄ ATLIEKAMŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS (SOCIALINĖS) 

PLĖTROS (MTEP) DARBŲ MOKSLINĮ LYGĮ, IR SAVALAIKĮ MOKSLINIŲ REZULTATŲ 
PATEIKIMĄ SPRENDIMŲ PRIĖMĖJAMS 

 
Instituto veikla buvo planuojama atsižvelgiant į Instituto įstatuose patvirtintas pagrindines 
Instituto mokslinės veiklos kryptis: (1) teisinės sistemos darna; (2) viešosios valdžios ir 
viešojo valdymo teisinis reguliavimas; (3) baudžiamoji politika, nusikaltimų kontrolė ir 
prevencija; (4) šeimos, vaikų ir jaunimo teisinė ir socialinė aplinka. 

Programa „Teisiniai ir kriminologiniai moksliniai tyrimai“ siekiama padėti Lietuvos 
valstybės institucijoms formuoti teisingą, moksliškai pagrįstą valstybės politiką teisinės 
sistemos kūrimo ir tobulinimo srityje, siekti integruotis į bendrąją Europos Sąjungos teisinės 
sistemos bei nusikaltimų prevencijos ir kontrolės sistemos mokslinių tyrimų erdvę.  

Uždavinys: Vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinės (socialinės) 
plėtros (MTEP) darbus pagal patvirtintas mokslinės veiklos kryptis ir skleisti jų rezultatus. 

Institutas, įgyvendindamas programos 1-ąjį strateginį tikslą, 2015 metais vykdė šias 2 
priemones: 

1. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės) plėtros darbų vykdymas: 
atliktų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės) plėtros darbų (mokslo straipsnių, 
mokslo studijų, akademinių recenzijų ir kt.), teisinių, kriminologinių ir antikorupcinių 
ekspertizių, mokslinių išvadų dėl teisės aktų ir jų projektų, teisės aktų komentarų, vertimų, 
parengtų mokslinių publikacijų (metodinių priemonių, monografijų ir kt.) skaičius – 65, 
įvykdyta – 46, iš jų: 

1.1. Atlikti mokslinius tyrimus ir jų pagrindu parengti mokslo studijas, 
monografijas (planas iš viso – 9). 2015 metais buvo publikuotos 3 monografijos ir 3 
mokslo studijos, įvykdyta 66 proc.:  

1. Lina Beliūnienė, Milda Burnytė, Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė, Egidijus Krivka, 
Mindaugas Lankauskas, Rūta Latvelė, Rita Matulionytė. „Viešojo intereso atpažinimo 
problema Lietuvos teisėje: kriterijai ir prioritetai“ [monografija] [Lietuvos teisės 
institutas]. Vilnius: Eugrimas, 2015, p. 298. ISBN 978-609-437-288-9 (18 a. l.). 

2. Petras Ragauskas, Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė, Mindaugas Lankauskas, Rūta Latvelė, 
Vaidas Kalpokas. „Tarėjų instituto perspektyvos Lietuvoje“ [monografija]. Vilnius, 2015, 
p. 234. ISBN 978-9986-704-37-9 (13 a. l.). 

3. Svetlana Justickaja, Jolanta Aleknevičienė, Vaidas Kalpokas, Renata Giedrytė-Mačiulienė, 
Alina Mickevič, Laima Žilinskienė, Tautvydas Žėkas. „Jaunimo delinkvencinis elgesys ir 
nepilnamečių justicijos politika Lietuvoje“ [monografija]. Vilnius: Justitia, 2015. p. 220. ISBN 
 978-609-8146-02-8 (11,9 a. l.). 

4. Gintautas Sakalauskas, Liubovė Jarutienė. „Probacijos veiksmingumo vertinimas“ [mokslo 
studija]. Vilnius, 2015. ISBN 978-9986-704-34-8 (8 a. l.). 

5. Inga Daukšaitė, Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė. „Teismų praktika korupcijos bylose: kai kurie 
Jungtinių Tautų konvencijos prieš korupciją nuostatų dėl bausmių juridiniams asmenims 
skyrimo ir turto konfiskavimo įgyvendinimo aspektai“ [mokslo studija]. Vilnius, 2015. p.66 
ISBN 978-9986-704-35-5 (6,2 a. l.). 

6. Igoris Bazylevas, Virgilijus Pajaujis. „Prekyba žmonėmis ir sisteminis požiūris kaip 
problemos sprendimas“ [mokslo studija]. Vilnius, 2015. ISBN 978-9986-704-36-2 
(4,2 a. l.). 
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Atsižvelgiant į ankstesnius metus, bendras monografijų ir mokslo studijų skaičius 
sumažėjo dėl nenumatytų aplinkybių, nes viena mokslo studija perkelta į kitus metus, 
kadangi jos bendraautorius užsienietis, kita neatlikta, nes autoriai nutraukė darbo sutartis 
su Institutu, trečioji neatlikta, nes tyrimo duomenys parodė, kad rezultatai nebus tokie 
reikšmingi, kaip buvo tikėtasi.  
 

1.2. Atlikti mokslinius tyrimus ir jų pagrindu parengti mokslo straipsnius. 2015 
metais buvo planuota publikuoti 23 mokslo straipsnius, iš jų – 10 tarptautinių. Rodiklis 
pasiektas, nes publikuota 23 mokslo straipsniai ir knygų skyriai, iš kurių 7 publikuoti 
tarptautiniuose žurnaluose ir 5 priimti publikavimui (žr. 5 lentelę). Planą pasiekti pavyko tik 
iš dalies dėl publikacijų kiekio, bet ne dėl tarptautiškumo, nes tenka laukti publikavimo eilės 
į atitinkamą žurnalo numerį. Kai kurie mokslininkai mokslinių straipsnių nespėjo pataisyti 
pagal recenzentų pastabas. Reikia pasidžiaugti, kad tarp 7 publikuotų užsienio leidiniuose 2 
publikacijos patenka į „Scopus“ duomenų bazę su citavimo IF indeksu ir viena į „Web of 
Science Thomson Reuters“.  
 

5 lentelė. Publikuoti mokslo straipsniai ir knygų dalys 2015 metais 
Eil. 
Nr. 

Autorius Pavadinimas Leidinys 

1. Gintautas 
Sakalauskas 

Strafvollzug in Litauen: 
Blick zurück oder nach 
vorne? 

 „Nomos Verlag“ leidžiamame žurnale „Neue 
Kriminalpolitik“, 2015, Nr. 27(2) p. 190–201. 
ISSN 0934-9200. Straipsnio elektroninis 
variantas: http://www.nomos-
elibrary.de/10.5771/0934-9200-2015-2-
190/strafvollzug-in-litauen-blick-zurueck-
oder-nach-vorne-jahrgang-27-2015-heft-
2?page=0 

2. Inga Daukšaitė Baudžiamųjų įstatymų, 
reglamentavusių 
atsakomybę už neteisėtą 
abortą Lietuvoje, raida  

Teisė, 2015, Nr. 96, p. 25–37. ISSN 1392–
1274 

3. Dalia 
Gedzevičienė 

Metaforinė ribų ir ribojimų 
konceptų raiška teisės 
mokslo darbuose 

Tarptautinis regioninis mokslo 
recenzuojamas tęstinis leidinys „Respectus 
Philologicus“, 2015, Nr. 28(33), p. 99–108. 
ISSN 1392-8295. Išleido Vilniaus universiteto 
leidykla. Žurnalas įtrauktas į šias duomenų 
bazes: Elektronische Zeitschriftenbibliothek, 
Arianta, Balcan Rusistics, C.E.E.O.L., EBSCO, 
MLA, Index Copernicus, Lituanistika, 
Linguistic Bibliography Online, Ulrichs. 

4. Justas 
Namavičius 

Europos Sąjungos 
pagrindinės teisės 
baudžiamosios justicijos 
kontekste 

Teisės problemos, 2015, Nr. 3(89). ISSN 
1392-1592 

5. Lina Beliūnienė Tinkamo sąlygų 
pritaikymo užtikrinimo 
švietimo srityje sunkumai, 
įgyvendinant Jungtinių 
Tautų neįgaliųjų teisių 
konvencijos 24 straipsnį 

Socialinių mokslų studijos, 2015, Nr. 7(2). 
ISSN internete 2029-2244 / ISSN spaudoje 
2029-2236 

6. Eglė 
Kavoliūnaitė-
Ragauskienė 

Pagalbinio apvaisinimo 
teisinio reguliavimo 
Lietuvoje iniciatyvos: 
poreikis ir probleminiai 
aspektai 

Teisės problemos, 2015, Nr. 3(89). ISSN 
1392-1592 

http://www.nomos-elibrary.de/10.5771/0934-9200-2015-2-190/strafvollzug-in-litauen-blick-zurueck-oder-nach-vorne-jahrgang-27-2015-heft-2?page=0
http://www.nomos-elibrary.de/10.5771/0934-9200-2015-2-190/strafvollzug-in-litauen-blick-zurueck-oder-nach-vorne-jahrgang-27-2015-heft-2?page=0
http://www.nomos-elibrary.de/10.5771/0934-9200-2015-2-190/strafvollzug-in-litauen-blick-zurueck-oder-nach-vorne-jahrgang-27-2015-heft-2?page=0
http://www.nomos-elibrary.de/10.5771/0934-9200-2015-2-190/strafvollzug-in-litauen-blick-zurueck-oder-nach-vorne-jahrgang-27-2015-heft-2?page=0
http://www.nomos-elibrary.de/10.5771/0934-9200-2015-2-190/strafvollzug-in-litauen-blick-zurueck-oder-nach-vorne-jahrgang-27-2015-heft-2?page=0
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7. Lina Beliūnienė Shortcommings of 
Ensuring of Separate 
Human Rights Legal 
Regulation in Lithuania 
While Implementing an 
Aspiration of the State 
Under the Rule of Law 

Acta Juridica Hungarica, Volume 56, Issue 4, 
December 2015, p. 281–301, 
žr. http://www.akademiai.com/toc/026/curr
ent žurnalas su IF Print ISSN: 1216-2574 
Online ISSN: 1588-2616. 

8. Agnė Limantė Tarptautinių sutarčių ir 
kitų tarptautinių 
susitarimų sudarymas 
Lietuvos ir užsienio 
valstybių teisėje: gerosios 
praktikos beieškant 

Teisės problemos, 2015, Nr. 3 (89). ISSN 
1392-1592 

9. Skirmantas 
Bikelis 

Baudžiamosios ir 
mokesčių teisės sankirta: 
atsakomybė už neteisėtą 
praturtėjimą ir non bis in 
idem principas  

Teisės problemos, 2015, Nr. 2(88), p. 45–69. 
ISSN 1392-1592 

10. Rita Matulionytė The Upcoming EU 
Copyright Review: A 
Central-Eastern European 
Perspective 

International Review of Intellectual Property 
and Competition Law: Volume 46, Issue 4 
(2015), p. 439–468 [Springer] IIC (2015) 
46:439-468; ISSN 0018-9855 DOI 
10.1007/s40319-015-0340-1 
http://link.springer.com/article/10.1007/s40
319-015-0340-
1?wt_mc=email.event.1.SEM.ArticleAuthorAssi
gnedToIssue (nuo 2 institucijų: Australijos 
universiteto lektorė Callaghan, Australia ir 
LTI mokslo darbuotoja). Žurnalas yra 
„Westlaw International“ duomenų bazėje, 
turi citavimo indeksą, nuo 2 institucijų 

11. Rita Matulionyte E-lending and a public 
lending right: is it really a 
time for an update? 

European Intellectual Property Review 
European Intellectual Property Review, 
(2016) Volume 38 Issue 3, p. 132–139, 
ISSN 0142-0461 (žurnalas yra Westlaw 
International (Thomson Reuters) ir kitose 
duomenų bazėse) 
http://westlawinternational.com/wp-
content/uploads/2013/06/0980211B-World-
Journals-Law-Reviews-FINAL-low-res.pdf, nuo 
dviejų institucijų 

12. Rita Matulionyte Enforcing copyright 
infringements online: in 
search of balanced private 
international law rules 

Journal of Intellectual Property, Information 
Technology and E-commerce Law JIPITEC 
Volume 6 Issue 2 (2015), p. 132–145, ISSN: 
2190-3387 (open access žurnalas) – nuo 
dviejų institucijų  

13. Renata Giedrytė, 
Judita 
Venckevičienė 

Atkuriamojo teisingumo 
priemonių taikymas 
mokyklose 

Teisės problemos, 2015, Nr. 2(88), p. 97–114. 
ISSN 1392-1592 

14. Inga Daukšaitė Perdavimas vairuoti 
transporto priemonę 
neblaiviam asmeniui: 
atsakomybė ir jos 
taikymas Lietuvos teismų 
praktikoje 
 
 

Teisės problemos, 2015, Nr. 2(88), p. 70–96. 
ISSN 1392-1592  

http://www.akademiai.com/toc/026/current
http://www.akademiai.com/toc/026/current
http://link.springer.com/article/10.1007/s40319-015-0340-1?wt_mc=email.event.1.SEM.ArticleAuthorAssignedToIssue
http://link.springer.com/article/10.1007/s40319-015-0340-1?wt_mc=email.event.1.SEM.ArticleAuthorAssignedToIssue
http://link.springer.com/article/10.1007/s40319-015-0340-1?wt_mc=email.event.1.SEM.ArticleAuthorAssignedToIssue
http://link.springer.com/article/10.1007/s40319-015-0340-1?wt_mc=email.event.1.SEM.ArticleAuthorAssignedToIssue
http://westlawinternational.com/wp-content/uploads/2013/06/0980211B-World-Journals-Law-Reviews-FINAL-low-res.pdf
http://westlawinternational.com/wp-content/uploads/2013/06/0980211B-World-Journals-Law-Reviews-FINAL-low-res.pdf
http://westlawinternational.com/wp-content/uploads/2013/06/0980211B-World-Journals-Law-Reviews-FINAL-low-res.pdf
http://www.jipitec.eu/issues/jipitec-6-2-2015
http://www.jipitec.eu/issues/jipitec-6-2-2015
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15. Gintautas 
Sakalauskas 

Kalinimo sąlygos ir kalinių 
resocializacijos prielaidos 

Teisės problemos, 2015, Nr. 2(88), p. 5–53. 
ISSN 1392-1592 
 

16. Skirmantas 
Bikelis 

Drivers that Change the 
Direction of Penal Policy: 
A Case of Developments 
of Victim–Offender 
Reconciliation in the 
Lithuanian Criminal 
Justice System  

Acta Juridica Hungarica 56, No 1, p. 3–14 
(2015) Print ISSN: 1216-2574 Online ISSN: 
1588-2616  
http://www.akademiai.com/doi/abs/10.1556
/026.2015.56.1.2 žurnalas su IF Print 
 

17. Lina Beliūnienė Viešojo intereso 
pirmenybė prieš teisėtus 
lūkesčius konstitucinėje 
jurisprudencijoje 

Teisės problemos, 2015, Nr. 1(87), p. 103–
116. ISSN 1392-1592  

18. Aleksandras 
Dobryninas, 
Vaidas Kalpokas, 
Alina Mickevič 

Nužudymai Lietuvoje: 
sociologinis požiūris 

Kriminologijos studijos, 2014, Nr. 2, p. 41–95. 
ISSN 2351-6097  

19. Johanas 
Baltrimas 

Apylinkės teismo nutartis 
dėl raidės „W“: atvejo 
analizė precedento 
doktrinos aspektu 

Teisės problemos, 2015, Nr. 3(89). ISSN 
1392-1592 

20 Paužaitė-
Kulvinskienė, 
Jurgita; 
Juodkaitė-
Granskienė, 
Gabrielė; 
Šimonis, 
Mindaugas; 
Minkevičius, 
Simonas  

Lietuvos Respublikos 
teisės ir praktikos 
atitikimas teismo 
eksperto veiklos 
tarptautinį 
reglamentavimą  

Kriminalistika ir teismo ekspertologija 
(recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys). 
Vilnius: Lietuvos teismo ekspertizės centras, 
2015, p. 37–50. ISBN 978-9986-555-42-1 
http://www.obalkyknih.cz/file/toc/144697/
pdf 

21 Paužaitė-
Kulvinskienė, 
Jurgita, 
Ragulskytė-
Markovienė, 
Rasa  

Die 
Verwaltungsgerichtsbark
eit in Litauen   

Osteuroparecht, 2015, Heft 3, p. 306–317. 
ISSN 0030-6444 (EBSCO bazėse) 

22 Юргита 
Паужайте-
Кулвинскене  

Реформа 
административной 
юстиции в Литве: 
институционные и 
правовые аспекты 

Skyrius knygoje: Ежегодник публичного 
права 2015: Административный процесс. 
— М.: Инфотропик Медиа, 2015, p. 180–
196. ISBN 978-5-9998-0220-0  

23 Agnė Limantė Europos Sąjungos 
vertybės: samprata, 
statusas ir iššūkiai 

Teisė, 2016, Nr. 97, p. 85–100. ISSN 1392–
1274 

24 Ilona 
Michailovič, 
Renata Giedryte-
Mačiuliene 

Policy and Practice 
dealing with Domestic 
Violence Cases in 
Lithuania 
 

Priimtas į žurnalą „Acta Juridica Hungarica“ 
(Scopus DB, IF) 

http://www.akademiai.com/doi/abs/10.1556/026.2015.56.1.2
http://www.akademiai.com/doi/abs/10.1556/026.2015.56.1.2
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25 Ilona Michailovič Проблематика 
медиации в случаях 
домашнего насилия: 
разрешить или 
запретить? 

Priimtas į Baikalo universiteto kriminologinį 
žurnalą „Criminology Journal of Baikal 
National University of Economics and Law“ 
(Scopus DB) 

26 Skirmantas  
Bikelis 

Prosecution for Illicit 
Enrichment: The 
Lithuanian Perspective  

Priimtas publikuoti į žurnalą „Money 
Laundering Control“ 

27 Paužaitė-
Kulvinskienė, 
Jurgita 

The Principle of Effective 
Legal Protection in 
Administrative Law in 
Lithuania 
 

Skyrius knygoje, priimtas į: The Principle of 
Effective Legal Protection in Administrative 
Law. A European Perspective, ed. Zoltán 
Szente and Konrad Lachmayer (Farnham: 
Ashgate, 2016), pp. xxx–xxx. Copyright © 
2016 (Scopus DB, IF) 

28 Paužaitė-
Kulvinskienė, 
Jurgita ir etc.  

The Protection of 
Legitimate Expectations 
in Administrative Law 
(Lithuania)  

Priimtas į The Protection of Legitimate 
Expectations in Administrative Law Hart 
Studies in Comparative Public Law. 
Kolektyvinė mokslinė studija /dalis knygoje. 
Hart Publishing, 2016. ISBN 978-1849465410. 
(Scopus DB) 

 

Lyginant 2015 metais parengtas publikacijas su praėjusiais metais, kiekybine išraiška 
bendras publikacijų skaičius taip pat sumažėjo: 2014 m. publikuota 26, 2015 m. – 23 
straipsniai.  

Mūsų mokslininkai ne tik rengia ir publikuoja savo mokslinių tyrimų rezultatus, bet ir 
yra vienų ar kitų mokslo žurnalų redakcinės kolegijos pirmininkai ir nariai, pvz., dr. Petras 
Ragauskas nuo 2011 m. yra Lietuvos teisės instituto leidžiamo mokslo žurnalo „Teisės 
problemos“ vyr. redaktorius, nuo 2014 m. dr. Skirmantas Bikelis ir dr. Gintautas Sakalauskas 
yra mokslo žurnalo „Kriminologijos studijos“ redkolegijos nariai; nuo 2012 m. dr. Gintautas 
Sakalauskas yra mokslo žurnalo „Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra 
ir sąveika“ redkolegijos narys. 

1.3. Eksperimentinės (socialinės) plėtros darbai (teisinės, kriminologinės, 
antikorupcinės ekspertizės, mokslinės išvados dėl teisės aktų ir jų projektų, teisės 
aktų komentarai, vertimai ir kt.): planuota – 33, įvykdyta – 17:  

1.3.1. Teisinės, kriminologinės ir antikorupcinės ekspertizės ir išvados dėl teisės 
aktų ir jų projektų: 33. 2015 metais atlikta mažiau nei planuota, t. y. 17 (2012 metais – 
29; 2013 – 30, 2014 – 36) teisinių, kriminologinių ir antikorupcinių ekspertizių, išvadų dėl 
teisės aktų ir jų projektų (žr. 6 lentelę). Šių MTEP darbų pateikimas ne visada priklauso nuo 
Instituto. Paprastai reaguojama ir savo iniciatyva, bet dauguma prašymų pateikti išvadas ir 
siūlymus ateina iš LR Seimo. 
 

6 lentelė. Lietuvos teisės instituto 2015 metais pateiktų išvadų sąrašas 
Eil. Nr. Dėl kokio teisės akto pateikta išvada Pateikimo data Įstaiga, kuriai pateikta 

išvada  

1 2 3 4 
1. Nuomonė dėl pirmojo Lietuvos Respublikos dirbtinio 

apvaisinimo įstatymo projekto Nr. XIP-2002 
2015-02-02 LR Seimo Žmogaus teisių 

komitetas  
2. Dėl išvadų pateikimo įstatymo projektui Nr. XIIP-

2305 (dėl LR Konstitucijos tam tikrų straipsnių 
pakeitimo)  

2015-05-22 LR Seimo Teisės ir 
teisėtvarkos komitetas  

3.  Dėl išvadų pateikimo įstatymų projektams Nr. XIIP-
2776-2777 (dėl saugaus eismo automobilių keliais 
straipsnių pakeitimo ir Administracinių teisės 
pažeidimų kodekso 123 str. pakeitimo)   

2015-05-25 LR Seimo Teisės ir 
teisėtvarkos komitetas 
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4.  Dėl asmens privataus gyvenimo neliečiamumo 
pažeidimų baudžiamosios atsakomybės kontekste 
(mokslo išvada)  

2015-05-25 Lietuvos Aukščiausiasis 
Teismas  

5.  Dėl išvadų pateikimo įstatymo projektams Nr. XIIP-
2631, 2933-2934 (dėl vaiko teisių apsaugos įstatymo 
ir Civilinio kodekso tam tikrų straipsnių pakeitimo)  

2015-05-26 LR Seimo Teisės ir 
teisėtvarkos komitetas 

6.  Išvada dėl įstatymo projekto Nr. XIIP-3305 (dėl 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos tam tikrų 
straipsnių pakeitimo) 

2015-06-03 Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerija  

7. Išvada dėl teisės akto projekto Nr. 15-7254 (dėl 
valstybinio mokslinių tyrimų instituto direktoriaus 
rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo)  

2015-06-25 Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo 
ministerijai 
 

8.  Dėl Europos Komisijos geresnio reglamentavimo 
darbotvarkės  

2015-07-03 Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerija 

9. Dėl išvadų pateikimo įstatymo projektui Nr. XIIP-
2110 (dėl Pilietybės įstatymo tam tikrų straipsnių 
pakeitimo)  

2015-07-27 LR Seimo Teisės ir 
teisėtvarkos komitetas 

10. Dėl išvadų pateikimo įstatymo projektui Nr. XIIP-
2110 (dėl Pilietybės įstatymo tam tikrų straipsnių 
pakeitimo) 

2015-08-06 LR Seimo Teisės ir 
teisėtvarkos komitetas 

11.  Nuteistųjų laisvės atėmimo bausme užimtumas: 
padėtis ir galimybės (mokslinė išvada)  

2015-05-21 LR Seimo Teisės ir 
teisėtvarkos komitetas 

12. Dėl išvadų pateikimo įstatymų projektams Nr. XIIP-
3100, XIIP-2953(2) (dėl bausmių vykdymo kodekso 
kai kurių straipsnių pakeitimo 

2015-09-30 LR Seimo Teisės ir 
teisėtvarkos komitetas 

13.  Dėl Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir 
įgyvendinimo įstatymo projekto (nauja redakcija) 
Nr. XIIP-3234 

2015-10-29 LR Seimo Teisės ir 
teisėtvarkos komitetas 

14. Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių 
įstatymo ir Lietuvos Respublikos tarptautinių 
sutarčių rengimo ir sudarymo taisyklių tobulinimo  

2015-11-05 Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerija 

15. Dėl galimos diskriminacijos religijos ir įsitikinimų 
pagrindu 

2015-11-18 LR Lygių galimybių 
kontrolieriaus tarnyba  

16.  Dėl Lietuvos Respublikos organizuoto 
nusikalstamumo užkardymo ir kontrolės įstatymo 
projekto  

2015-12-18 LR Seimo Nacionalinio 
saugumo ir gynybos 
komitetas  

17.  Dėl nuomonės pateikimo dėl galimo Lietuvos 
Respublikos baudžiamojo įstatymo pakeitimo 
(papildant BK 169–1701 straipsnių dispozicijas 
neįgalumo ir amžiaus pagrindais) tikslingumo   

2015-12-18 Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerija 

 
1.3.2. Seimas ir kitos valdžios institucijos 2015 m. atsižvelgė į 32 iš 56 Instituto 

darbuotojų pateiktų išvadų, pastabų ir rekomendacijų priimant sprendimus dėl šių 
teisės aktų: 

1. Dėl Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 pakeitimo 
įstatymo projekto (Nr. XIIP-2931) (1 pritarti, 2 nepritarti), svarstytų 2015 m. spalio 14 d., 
lapkričio 11 d., lapkričio 18 d., lapkričio 25 d.;   

2. Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo 
įstatymo projekto (XIIP-3234) (4 pritarti, 22 nepritarti); 

3. Dėl vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 24, 56 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir 
įstatymo papildymo 471 ir 561 straipsnių įstatymo projekto (XIIP-321) (2 atsižvelgti, 1 
neatsižvelgti); 
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4. Dėl Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 157 straipsnio pakeitimo įstatymo 
projekto Nr. XIIP-3100 (1 pritarti); 

5. Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109, 110, 112, 113 ir 114 straipsnių pakeitimo įstatymo 

projekto (Nr. XIIP-3305) (1 pritarti); 
6. Dėl dirbtinio apvaisinimo įstatymo projekto (XIP-2502) (1 pritarti); 
7. Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 7 ir 24 straipsnių pakeitimo 

įstatymo projekto (XIIP-2110) (1 nepritarti); 
8. Dėl Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 10, 25 

ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (Nr. XIIP-2776ES) (1 atsižvelgti); 
9. Dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 123 straipsnio 

pakeitimo įstatymo projekto (1 atsižvelgti);  
10. Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 121, 123, 125, 126, 127, 130, 

131, 181 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto (XIIP-109) (7 pritarti, 
pastabos pateiktos 2013 m.); 

11. Dėl civilinio kodekso 3.53, 3.59, 3.76, 3.156, 3.157, 3.169, 3.170, 3.174, 3.175, 3.178 3.190 
straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (XIIP-1616) (1 atsižvelgti) (pastabos pateiktos 
2014 m.); 

12. Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso papildymo 3062 straipsniu 
įstatymo projekto Nr. XIIP-1671 (1 nepritarti, pastabos pateiktos 2014 m.); 

13. Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 47, 272, 273, 281, 284 straipsnių 
pakeitimo ir papildymo ir kodekso papildymo 1761 ir 2731 straipsniais įstatymo 
projekto (XIP-3602(2)) (1 pritarti iš dalies, pastabos pateiktos 2014 m.); 

14. Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.305 straipsnio papildymo ir kodekso xxiii 
skyriaus papildymo penkioliktuoju skirsniu įstatymo projekto Nr. XIP-3532 (1 pritarti, 
pastabos pateiktos 2011 m.); 

15. Dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 308 straipsnio 
pakeitimo ir 313 straipsnio papildymo įstatymo projekto (XIP-1217) (3 pritarti, pastabos 
pateiktos 2014 m.); 

16. Dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 187 straipsnio 
pakeitimo įstatymo projekto (XIIP-1421) (1 pritarti iš dalies, pastabos pateiktos 
2014 m.); 

17. Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso papildymo 306(2) straipsniu įstatymo 
projekto (XIIP-1671) (1 pritarti iš dalies, pastabos pateiktos 2014 m.); 

18. Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 19 straipsnio pakeitimo 
įstatymo projekto (Nr. XIIP-1134) (1 pritarti, pastabos pateiktos 2013 m.); 

19. Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso xxii skyriaus pavadinimo, 154 straipsnio 
pakeitimo ir 155, 232 ir 290 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo 
projekto (XIIP-1420) (1 pritarti, pastabos pateiktos 2014 m.); 

20. Dėl Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. Viii-
1591 12, 13 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (XIIP-1658) (1 atsižvelgti, 
pastabos pateiktos 2014 m.) 

Taip pat Instituto atliktais tyrimais buvo susidomėta ir valstybiniu lygmeniu. Lietuvos 
Respublikos valstybės kontrolės 2014 m. gegužės 23 d. valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-
P-40-1-6 „Viešojo intereso gynimo organizavimas“ Vyriausybei pateikė rekomendacijas, kur 
paminėtas Instituto vykdomas projektas dėl viešojo intereso ir jo įgyvendinimo problemos, 
valstybinėms institucijoms. Lietuvos Respublikos Vyriausybės išsiųstas raštas 31 institucijai 
„Dėl Valstybės kontrolės 2016 m. vasario 17 d. rašto Nr. S-(40-3343)-375 „Dėl 
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rekomendacijos įgyvendinimo“ su siūlymu atsižvelgti į Lietuvos teisės instituto išleistą 
monografiją „Viešojo intereso atpažinimo problema Lietuvos teisėje: kriterijai ir prioritetai“. 
 
1.4. Kiti darbai:   
Instituto darbuotojai buvo pasitelkiami kaip ekspertai į tarpinstitucines darbo grupes, 
komisijas ir pan. veiklas tiek nacionaliniu, tiek ir tarptautiniu mastu: 

1. Vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Svetlana Justickaja dalyvavo Nusikaltimų ir kitų 
teisės pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkurso vertinimo komisijos 
posėdyje, kuriame vertinami projektai ir siūlymai dėl konkurso nuostatų ir projektų 
vertinimo kriterijų.  

2. Vyriausiasis mokslo darbuotojas Skirmantas Bikelis dalyvavo posėdyje Generalinėje 
prokuratūroje Strategijos 2016 m. klausimais. 

3. Mokslo darbuotojas Antanas Jatkevičius dalyvavo Europos Tarybos penologinio 
bendradarbiavimo tarybos (PC-CP) darbo grupės posėdžiuose 
(http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/PRISONS/default_en.asp). 

4. Tyrėja Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė dalyvavo Europos Tarybos darbo grupėje dėl 
lobizmo. 

5. Direktorė Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė dalyvavo Europos administracinių teismų 
asociacijos darbo grupės „Migracija ir prieglobstis“ susitikime. 

6. Vyresnioji mokslo darbuotoja Ilona Michailovič dalyvavo Koordinacinės probacijos 
tarybos posėdyje Kalėjimų departamente. 

7. Tyrėjas Algimantas Kliunka dalyvavo Teisingumo ministerijoje BPK priežiūros 
komiteto posėdyje. 

8. Tyrėjas Evaldas Visockas dalyvavo VRM sudarytoje darbo grupėje „Bendruomenių, 
skirtų teritorijų saugumui užtikrinti ir saugiai kaimynystei įgyvendinti, kūrimosi 
poreikių analizei atlikti“.  

9. Vyriausiasis mokslo darbuotojas Skirmantas Bikelis dalyvavo darbo grupės posėdyje 
„Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio 
nustatymo rekomendacijų“ pakeitimo projektui parengti sudarymo“.  

 
2. Sklaidos priemonių (renginių, leidinių, kt.) skaičius, planuota – 102, įvykdyta – 151, 
t. y. įvykdyta 48 proc. daugiau, iš jų: 
 
2.1. Surengtų tarptautinių ir nacionalinių mokslo renginių (konferencijų, seminarų, 
paskaitų, mokslinių tyrimų pristatymų ir kt.) skaičius: planuota – 15 ir iš jų 2 
tarptautines, įvykdyta – 12 (2012 metais buvo 18, 2013 m. – 20, 2014 – 22), iš jų 3 
tarptautinės:  
 

1. 2015 m. sausio 16 d. Zagrebe (Kroatija) vyko ES Dvynių projekto atidarymo 
tarptautinė konferencija. 

2. 2015 m. birželio 19 d. Zagrebe (Kroatija) vyko ES Dvynių projekto baigiamoji 
tarptautinė konferencija.  

3. 2015 m. spalio 12–13 dienomis Teisingumo ministerijoje vykusios tarptautinės 
konferencijos „Įkalintų asmenų socialinė integracija: moksliniai tyrimai ir jų praktinis 
pritaikomumas“ metu pristatyti tarptautinio projekto „Nusikalstamą veiką įvykdžiusių 
asmenų resocializacija ES: pilietinės visuomenės vaidmens stiprinimas“ (RESOC) 
rezultatų pristatymas.  

http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/PRISONS/default_en.asp
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4. 2015 m. gegužės 20 d., gegužės 27 d. ir birželio 5 d. Vilniuje vyko trys viešosios 
diskusijos apie šeimos politiką. 

5. 2015 m. balandžio 24 d. Nacionalinėje teismų administracijoje vyko nacionalinis 
seminaras „Argumentavimas remiantis teismų praktika Europos Žmogaus Teisių 
Teismo sprendimuose dėl nešališkumo“, kurio metu taip pat buvo pristatyta mokslo 
studija. 

6. 2015 m. liepos 2 d. Teisingumo ministerijoje vyko nacionalinė ir spaudos konferencija, 
skirta projekto „Jaunimo delinkvencinis elgesys ir viktimizacija“ tyrimų rezultatams, 
vertinimams ir rekomendacijoms pristatyti. 
7. 2015 m. rugsėjo 16 d. Muitinės mokymo centre vyko seminaras-diskusija „Neteisėta 
cigarečių apyvarta: kriminologiniai ir teisiniai aspektai“, šio renginio metu pristatyti 
tarpiniai projekto „Neteisėta akcizinių prekių apyvarta kaip daugiaplanis socialinis 
reiškinys“ rezultatai. 
8. 2015 m. rugsėjo 28 d. Teisingumo ministerijoje vyko projekto „Viešojo intereso 
atpažinimo problema Lietuvos teisėje: kriterijai ir prioritetai“ baigiamoji konferencija. 
9. 2015 m. rugsėjo 25 d. Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete vykusio mokslo 
populiarinimo renginio „Tyrėjų naktis“ metu Igoris Bazylevas skaitė paskaitą prekybos 
žmonėmis tema „Šiuolaikinė vergovė: mitai ir tikrovė“. 
10. 2015 m. lapkričio 12 d. Lietuvos teisės instituto mansardoje vyko JAV profesoriaus 
D. Schultzo paskaita rinkimų teisės tema. 
11. 2015 m. gruodžio 8 d. Vidaus reikalų ministerijoje vyko konferencija, skirta 
Antikorupcijos dienai paminėti.  
12. 2015 m. gruodžio 10 d. Vytauto Didžiojo universitete Žmogaus teisių dienos proga vyko 
nacionalinė konferencija „Alkoholio vartojimas. Laivės ir atsakomybės ribos“. 
 

2.2. Mokslinių pranešimų mokslo renginiuose (seminaruose, konferencijose ir 
kt.) skaičius, planuota – 59 (2014 m. buvo 56+5 proc.), iš jų 8 – tarptautinių 
pranešimų, įvykdyta – 58, iš jų 30 – tarptautinių. 

Instituto darbuotojai 2015 m. dalyvavo 56 mokslo renginiuose, kuriuose perskaitė 58 
mokslinius pranešimus, iš kurių 30 pranešimų perskaitė tarptautiniuose renginiuose (žr. 
7 lentelę).  
 
7 lentelė. Moksliniai pranešimai konferencijose ir seminaruose 2015 metais 
 

Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas Data, vieta Pobūdis 

1. NVO ir atsakingų institucijų bendradarbiavimo galimybės 
neapykantos nusikaltimų srityje 

2015-01-28,  
LGL, Vilnius 

Apskritojo 
stalo 
diskusija  

Alina Mickevič. Neapykantos nusikaltimai: teorinė problematika ir Lietuvos kontekstas 

2. Privataus kaltinimo instituto Lietuvos teisinėje sistemoje 
perspektyvos 

2015-02-13,  
Seimas 

Apskritojo 
stalo 
diskusija 

Justas Namavičius. Kokiomis teisinėmis priemonėmis (baudžiamosiomis, administracinės ar civilinės 
atsakomybės) būtų efektyviausia ginti tas vertybes, kurios šiuo metu priskiriamos privataus kaltinimo 
sričiai? 

3. Conference on Handling Child Evidence Within the 
Framework of a Child-Friendly Justice System 

2015-02-19–20, 
Estija, Talinas 

Tarptautinė 
konferencija 

Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė. Ensuring a child-friendly environment for the interview in Lithuania 
4. Kontrabanda 2015-03-23,  Mokslinis-
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 MRU praktinis 
seminaras 

Skirmantas Bikelis. Cigarečių kontrabanda ir jos kontrolė: svarbesni ir mažiau svarbūs veiksniai. 
https://www.facebook.com/events/1424710267827103/ 
5. Prekybos žmonėmis strateginių bylų pristatymas 2015-04-09,  

Policijos PD 
Seminaras 

Igoris Bazylevas. Ekspertinis dalyvavimas diskusijose 
6. Tapatybės vagystės: problematika, teisinis 

reglamentavimas, tarptautinis kontekstas 
2015-04-16, Vilnius, 
„Artis centrum hotel“ 

Tarptautinė 
konferencija 

Igoris Bazylevas. Ekspertinis dalyvavimas diskusijose 
7. Apie bausmių taikymą  

 
2015-04-23, 
„Santaros-Šviesos“ 
draugija 

Apskritojo 
stalo 
diskusija 

Gintautas Sakalauskas. Baudimo politika Lietuvoje 
8. Viršnacionalinė teisė ir jos interpretavimas: ko gali 

pasimokyti Lietuvos teisinė sistema 
2015-04-24, 
Nacionalinė teismų 
administracija 

Konferencija 

9. Fiktyvios santuokos kaip prekyba žmonėmis forma. 
Situacija Lietuvoje 

2015-04-28, 
organizavo „Caritas“ , 
moderavo Etninių 
tyrimų institutas, 
vyko viešbutyje 
„Amberton“ 

Apskritojo 
stalo 
diskusija 

Igoris Bazylevas. Ekspertinis dalyvavimas diskusijose 
10. Dėl daugybinės pilietybės 2015-05-06, 

LR Seimo 
Konstitucijos komisija 

Apskritojo 
stalo 
diskusija 

Lina Beliūnienė. Ekspertinis dalyvavimas diskusijose 
11. Turto konfiskavimo taikymo probleminiai aspektai 2015-05-12, Lietuvos 

advokatūros 
asociacija 

Konferencija 

Skirmantas Bikelis: Klasikinio turto konfiskavimo taikymo problemos; Modernieji turto konfiskavimo 
mechanizmai ir naujausia teismų praktika 
12. Bausmė: ką sako įstatymas ir ko nori visuomenė  

http://www.teismai.lt/data/public/uploads/2015/04/konfe
rencija-programa-lat-2015-05-13.pdf  
 

2015-05-13,  
LAT 

Lietuvos 
teismų 
organizuota 
konferencija 

Gintautas Sakalauskas. Bausmės Lietuvoje: kaip arti ir kaip toli nuo europinės kultūros? 
II sesijos moderavimas 
13. Vieša diskusija „Koks turėtų būti šeimos politikos tikslas?“  

 
2015-05-20, 
VU Mokslinės 
komunikacijos ir 
informacijos centras 

Viešųjų 
diskusijų 
ciklas su NVO 
atstovais 

Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė. Ekspertinis dalyvavimas diskusijose 
14. Europos prokuratūra: konstituciniai aspektai, veiklos 

teisiniai pagrindai ir perspektyvos 
 

2015-05-22, Seimas Apskritojo 
stalo 
diskusija 

Justas Namavičius. Europos prokuratūros kompetencijos veikti Europos Sąjungos valstybėse 
15. Viešosios paskaitos 

 
2015-05-25,  
LTI 

Viešosios 
paskaitos 

Inga Daukšaitė. Lietuvos Respublikos Seime registruotų siūlymų keisti Baudžiamąjį kodeksą teisinis 
vertinimas; 
Justas Namavičius. Abstrakčios grėsmės veikos Lietuvos baudžiamosios politikos kontekste 
16. VI tarptautinis regioninis seminaras administracinės teisės 

klausimais 
2015-05-26–27, Ryga 
(Latvija)  

Tarptautinis 
seminaras 

Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė. Laikinosios apsaugos priemonės Lietuvos administraciniame procese 
(anglų k.) 

https://www.facebook.com/events/1424710267827103/
http://www.teismai.lt/data/public/uploads/2015/04/konferencija-programa-lat-2015-05-13.pdf
http://www.teismai.lt/data/public/uploads/2015/04/konferencija-programa-lat-2015-05-13.pdf
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17. XXVIII Baltijos kriminologų konferencija „Nusikaltimai ir 
socialinė kontrolė modernioje visuomenėje“ 

2015-05-27, 
Peterburgas 

Tarptautinė 
mokslinė 
konferencija 

Gintautas Sakalauskas. Didėjantis baudžiamasis represyvumas Lietuvoje 
18. Koks turėtų būti šeimos politikos tikslas? 2015-05-28, 

VU TSPMI 
Viešųjų 
diskusijų 
ciklas su 
mokslininkais 

Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė. Ekspertinis dalyvavimas diskusijose 
19. Bendravimas ir bendradarbiavimas  2015-05-29, 

Lukiškių tardymo 
izoliatorius-kalėjimas 

Konferencija 

Gintautas Sakalauskas. Ką įkalinimo sistemai nuolat primena S. Milgramo eksperimento rezultatai? 
20. Šeimos politikos tikslo paieškos  

 
2015-06-05,  
LR Seimas 

Viešosios 
diskusijos su 
politikais 

Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė. „Šeimos politika, kas tai?“ ir diskusijos apibendrinimas 
https://www.dropbox.com/s/ht721gqiqshfrig/Politiku%20ir%20valdininku%20diskusija.mp4?dl=0 
21. Etika ekonomikoje, politikoje ir teisėje 2015-06-05–07, Ryga 

(Latvija) 
DAAD 
(Vokietijos 
akademinių 
mainų 
programos) 
tarptautinė 
konferencija 

Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė. Atsakingo verslo ir kovos su korupcija teisinės sąsajos (vokiečių k.) 
22. Stokholmo kriminologijos simpoziumas  2015-06-07–10, 

Stokholmas 
Tarptautinis 
simpoziumas 

Alina Mickevič. Results of the ISRD-3 survey in Lithuania in a context of contemporary theories in 
criminology 
Skirmantas Bikelis. Modern Strategies For Tackling Proceeds From Organized Crime And Corruption – 
Lithuanian Experience 
23. Kalbos vienetų semantika ir struktūra 2015-06-12–13, 

Klaipėdos 
universitetas 

Mokslinė 
konferencija 

Dalia Gedzevičienė. Nusikaltėlio ir nusikaltimo metaforos Lietuvos viešajame kriminologiniame diskurse 
24. Viešųjų diskusijų ciklas apie šeimos politikos tikslą 2015-06-18, 

VU TSPMI 
Diskusijų 
ciklas 

Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė. Samprata  
Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė. Vertybės 
 http://www.scena.lt/lt/event?rid=10216&oid=261607 
25. Lietuvos kriminologų asociacijos, Vilniaus universiteto ir 

Lietuvos teisės instituto organizuota mokslinė-praktinė 
konferencija „Kriminologija Lietuvoje: teorija ir praktika“  
 

2015-06-27, Vilniaus 
universiteto 
Filosofijos fakultetas 

Konferencija 

Gintautas Sakalauskas. Ar pakeis ką nors bausmių taikymo praktikoje 2015 m. kovo 24 d. įsigalioję 
baudžiamojo kodekso pakeitimai? 
Renata Giedrytė-Mačiulienė. Kontrabanda ir neteisėta cigarečių apyvarta Lietuvoje: administracinių teisės 
pažeidimų analizė 
Svetlana Justickaja. Permąstant nusikaltimų prevenciją Lietuvoje 
Skirmantas Bikelis. Kovos su neteisėtu praturtėjimu patirtis Lietuvoje: ketinimai ir realybė 
26. 12-oji Europos vasaros teisės mokykla 

  
 

2015-07-01,  
Vilniaus universitetas 

Seminaras 

Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė. Vom Open Date zum Open Government (vokiečių k.) 
27. Jaunimo delinkvencinis elgesys ir nepilnamečių justicijos 

politika Lietuvoje: tendencijos ir lyginamieji aspektai 
2015-07-02,  
LTI 

Konferencija 

https://www.dropbox.com/s/ht721gqiqshfrig/Politiku%20ir%20valdininku%20diskusija.mp4?dl=0
http://www.scena.lt/lt/event?rid=10216&oid=261607
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Renata Giedrytė-Mačiulienė. 12–15 metų amžiaus (7–9 klasių) moksleivių delinkventinis elgesys 
Lietuvoje: kiekybinio tyrimo rezultatai 
Ilona Michailovič. Moderavo sesiją 
Gintautas Sakalauskas. Sveikinimo žodis 
Alina Mickevič. Jaunimo delinkvencijos apsauginiai veiksniai: kriminologinių teorijų tikrinimas ISRD-3 
klausimyne  
Svetlana Justickaja. 12–15 metų amžiaus moksleivių viktimizacija Lietuvoje 
 
28. „Social divisions, surveillance and the security state“ 43rd 

Annual Conference of the European Group for the Study of 
Deviance and Social Control 

2015-08-29, Talinas 
(Estija) 

Tarptautinė 
mokslinė 
konferencijoj
a  

Evaldas Visockas. Trust in justice as social regulator in criminal justice policy (liet. „Pasitikėjimas 
teisingumo sistema kaip socialinis kriminalinės justicijos reguliatorius“)  
29. Kolloquium zu Kriminalität und Strafjustiz der Neuzeit  2015-09-09, 

München Gauting, 
VFR 

Tarptautinė 
konferencija 

Justas Namavičius. Grundbegriffe des allgemeinen Teils des sowjetischen Strafrechts im Lichte der 
Strafpolitik 
30. Probacijos veiksmingumo vertinimas ir jo kriterijai 2015-09-15, Kalėjimų 

departamentas prie 
Lietuvos Respublikos 
teisingumo 
ministerijos 

Seminaras-
diskusija 

Gintautas Sakalauskas. Ką svarbu vertinti probacijos tarnybų veikloje 
Svetlana Justickaja, Liubovė Jarutienė. Užsienio šalių patirtis vertinant probacijos sistemos efektyvumą 
31. „Tyrėjų naktis“  2015-09-25, 

VU, Filosofijos 
fakultetas 

Tyrėjų naktis 

Igoris Bazylevas. Šiuolaikinė vergovė: mitai ir tikrovė 
32. Įkalintų asmenų socialinė integracija: moksliniai tyrimai ir 

jų praktinis pritaikomumas 
2015-10-12–13, 
Teisingumo 
ministerija 

Tarptautinė 
mokslinė 
praktinė 
konferencija 

Antanas Jatkevičius. Dviejų konferencijos sesijų moderavimas  
Gintautas Sakalauskas. Integraciją skatinantis įkalinimas? 
33. Valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba: Status Quo 

ir iššūkiai 
2015-11-13, 
Teisingumo 
ministerija 

Konferencija  

Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė, Agnė Limantė. Teisinės pagalbos kokybės standartai: europinė dimensija  
34. Ko netenkame dėl korupcijos, ką atrandame ją 

kontroliuodami 
2015-12-08,  
VRM 

Konferencija 

Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė. Korupcija privačiame sektoriuje: samprata ir paplitimas tam tikrose 
srityse 
35. Alkoholio vartojimas: laisvės ir atsakomybės ribos 2015-12-10, Vytauto 

Didžiojo universitetas 
(Kaunas) 

Konferencija 

Inga Daukšaitė. Neblaivūs vairuotojai keliuose: ar (kaip) galima juos sutramdyti?  
Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė. Įžanginis žodis konferencijoje  
36. Tekstas: lingvistika ir poetika 20 2015-12-11,  

Šiaulių universitetas 
Tarptautinė 
konferencija 

Dalia Gedzevičienė. Konceptualiosios metaforos viešajame kriminologiniame diskurse sovietmečiu ir 
dabar: lyginamasis tyrimas 
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Dar Instituto darbuotojai vykdydami Dvynių projektą skaitė 20 pranešimų Kroatijoje 
tikslinėms grupėms: teisėjams, prokurorams ir kt. teisininkams: 

1. Teismo ekspertizė – teisės į teisingą teismą garantijos;  
2. Forensic Speech and Audio Examination (Phonoscopy);  
3. Digital imaging examination; 
4. The determination of health damage (Forensic medicine); 
5. Ethics of forensic expert; 
6. Evaluation of expert witness findings (conclusions, opinion, etc.); 
7. Presentation on Forensic science institutions in Lithuania; 
8. Forensic examination of occupational safety; 
9. Forensic economic examinations; 

10. Forensic fire examination; 
11. Examination of information technologies; 
12. Forensic Serology & DNA; 
13. The expert witness; 
14. Forensic handwriting examination; 
15. Forensic toxicology; 
16. Forensic metallographic examination; 
17. Examination of drugs and psychotropic substances; 
18. Examinations of materials and fabrics (paint, fiber, glass); 
19. Forensic road accident reconstruction; 
20. Statistical data short review. 

 
2015 m., lyginant su praėjusiais metais, pranešimų skaičius didesnis 2 vienetais (2010 
metais buvo skaityti 24, 2011 metais – 34, 2012 metais – 50, 2013 metais – 80, 2014 metais 
– 56 moksliniai pranešimai). 
2.3. Išleistų teisės mokslinių praktinių leidinių skaičius: planuota – 4, įvykdyta – 4.  
Per 2015 m. išleisti 4 mokslinio teisės žurnalo „Teisės problemos“ numeriai: 2014 m. Nr. 4 ir 
2015 m. Nr. 1–3.  
2.4. Nerecenzuotos su moksliniu aparatu mokslo publikacijos: planuota – 6, įvykdyta – 
10: 

„Teisė e-aktualijos“ (planuoti 3 numeriai, išleista – 3). Siekiant sudaryti galimybę 
visiems suinteresuotiems asmenims susipažinti su Instituto rengiamomis išvadomis, 
komentarais dėl įstatymų ir kitų teisės aktų ar jų projektų, kitais nerecenzuojamais mokslo 
socialinės plėtros darbais bei tokiu būdu prisidėti prie mokslo eksperimentinės (socialinės) 
plėtros darbų sklaidos, 2013 metais pirmą kartą Institutas pradėjo leisti elektroninį 
nerecenzuojamą leidinį „Teisė e-aktualijos“ [ISSN 2335-8998 (Online)], kuriame 
publikuojami Lietuvos teisės instituto mokslo darbuotojų parengti socialinės plėtros darbai, 
kurie buvo pateikti valstybės bei savivaldybių institucijoms. Per 2015 metus išleista tiek pat, 
kiek ir planuota, numerių.  

Taip pat publikuoti nerecenzuoti 3 leidiniai ir 4 kitos publikacijos:  
1. Alternatyvios baudžiamosios sankcijos Europos Sąjungoje. V.: Eugrimas, 2015, p. 100. 

ISBN 978-609-437-288-9. 
2. Pažeidžiamos kalinių grupės vadovas. Vilnius, 2015, p. 112. ISBN 978-609-4-0-244-2. 
3. Įkalinimo sąlygų stebėsenos indeksas. Metodologija ir bandomojo tyrimo rezultatai. 

Vilnius, 2015, p. 86. ISBN 978-609-430-245-9. 
Publikuoti 4 nerecenzuoti straipsniai ir knygų skyriai: 
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1. Agnė Limantė. Case-comment “All Included”: The ECJ clarifies the notion of 
‘implementing measures’ within the meaning of Article 263(4) 
TFEU". Publikuota Preliminary Reference / The Columbia Journal of European Law 
Blog: http://blogs2.law.columbia.edu/cjel/preliminary-reference/2015/09/all-
included-the-ecj-clarifies-the-notion-of-implementing-measures-within-the-meaning-of-
article-2634-tfeu/ 

2. Gintautas Sakalauskas. Kindertageszentrum im litauischen Dorf als Augenblick der 
Theorie, der Praxis und der Beziehung // Schneider J., Sehm-Schurig (Hg.). Vom Sinn 
für den Augenblick. Erzählungen und Betrachtungen für Harald Wagner zur 
Emeritierung 2015. Münster: LIT-Verlag, 2015, p. 191–199. (ISBN 978-3-643-13194-
2) (leidinys nerecenzuotas, su mokslo aparatu ir su prieskyra nuo VU ir LTI). 

3. Skirmantas Bikelis, Gintautas Sakalauskas. Lithuania // Dünkel F., Grzywa-Holten J., 
Horsfield P. (eds.). Restorative Justice and Mediation in Penal Matters. 
Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2015, p. 477–500. ISBN 978-3-942865-
31-9. 

4. S. Knickmeier, S. Bikelis, M. Hough, M. Sato, H. Buker. Trafficking of goods: Report on 
the state-of-art situation of trafficking of goods in the EU countries // FIDUCIA. New 
European Crimes and Trust-Based Policy, Vol. 3, 2015, p. 35–52. ISBN 978-618-
81128-8-9 http://www.fiduciaproject.eu/fiducia_publications 

 
2.4. Straipsniai ir interviu žiniasklaidos priemonėse, pristatantys mokslinių tyrimų 
rezultatus: planuota – 18, atlikta – 33 (žr. 8 lentelę). Lyginant ir su praėjusiais metais 
atlikta 3 vnt. daugiau (2014 m. buvo – 30). Kai kurie tyrimų rezultatai buvo pristatyti 
daugiau nei vienoje žiniasklaidos priemonėje. 
 
8 lentelė. Straipsniai ir interviu žiniasklaidos priemonėse  

 

Nr.  Mokslininkas Viešosios informacijos 
priemonė ir tema 

Data  Nuoroda internete  

1 Gintautas Sakalauskas Balsas.lt – apie įkalintuosius 
iki gyvos galvos 

01.01 http://www.balsas.lt/naujiena/819468
/lietuvoje-iki-gyvos-galvos-kali-per-100-
zmoniu 

2 Gintautas Sakalauskas Delfi.lt – apie įkalinimą ir 
probaciją 

01.08 http://www.delfi.lt/news/daily/lithuani
a/gyventi-mokesi-uz-grotu-nezinau-ka-
reiskia-eiti-i-darba-ar-moketi-uz-
elektra.d?id=66801422 

3 Eglė Kavoliūnaitė-
Ragauskienė 

Vz.lt – apie dirbtinį 
apvaisinimą 

02.11 http://vz.lt/article/2015/2/11/teisinin
kai-ivertino-dirbtinio-apvaisinimo-
istatymo-projekta 

4 Gintautas Sakalauskas Regioninė televizija „Init“ –
apie atviro tipo įkalinimo 
įstaigų plėtrą Lietuvoje 

02.12  

5 Gintautas Sakalauskas LRT radijo žinių laida rusų 
kalba – apie kalinių skaičių ir 
kalinimo sąlygas Lietuvoje 

02.26  

6 Eglė Kavoliūnaitė-
Ragauskienė, Kristina 
Miliauskaitė 

Alkas.lt – apie vaikų iš 
Lietuvos teisių apauga 
Norvegijoje 
 

03.06 http://alkas.lt/2015/03/06/lietuva-del-
savo-vaiku-teisiu-norvegijoje-gali-kelti-
klausima-jungtinese-tautose/. 

7 Eglė Kavoliūnaitė-
Ragauskienė, Kristina 
Miliauskaitė 

Elektrenuzinios.lt – apie vaikų 
iš Lietuvos teisių apauga 
Norvegijoje 

03.06 http://www.elektrenuzinios.lt/intro/na
ujienos-2-2702 
 

8 Gintautas Sakalauskas  LRT radijo laida „60 minučių“ 05.13  

http://blogs2.law.columbia.edu/cjel/preliminary-reference/2015/09/all-included-the-ecj-clarifies-the-notion-of-implementing-measures-within-the-meaning-of-article-2634-tfeu/
http://blogs2.law.columbia.edu/cjel/preliminary-reference/2015/09/all-included-the-ecj-clarifies-the-notion-of-implementing-measures-within-the-meaning-of-article-2634-tfeu/
http://blogs2.law.columbia.edu/cjel/preliminary-reference/2015/09/all-included-the-ecj-clarifies-the-notion-of-implementing-measures-within-the-meaning-of-article-2634-tfeu/
http://www.fiduciaproject.eu/fiducia_publications
http://www.balsas.lt/naujiena/819468/lietuvoje-iki-gyvos-galvos-kali-per-100-zmoniu
http://www.balsas.lt/naujiena/819468/lietuvoje-iki-gyvos-galvos-kali-per-100-zmoniu
http://www.balsas.lt/naujiena/819468/lietuvoje-iki-gyvos-galvos-kali-per-100-zmoniu
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/gyventi-mokesi-uz-grotu-nezinau-ka-reiskia-eiti-i-darba-ar-moketi-uz-elektra.d?id=66801422
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/gyventi-mokesi-uz-grotu-nezinau-ka-reiskia-eiti-i-darba-ar-moketi-uz-elektra.d?id=66801422
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/gyventi-mokesi-uz-grotu-nezinau-ka-reiskia-eiti-i-darba-ar-moketi-uz-elektra.d?id=66801422
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/gyventi-mokesi-uz-grotu-nezinau-ka-reiskia-eiti-i-darba-ar-moketi-uz-elektra.d?id=66801422
http://vz.lt/article/2015/2/11/teisininkai-ivertino-dirbtinio-apvaisinimo-istatymo-projekta
http://vz.lt/article/2015/2/11/teisininkai-ivertino-dirbtinio-apvaisinimo-istatymo-projekta
http://vz.lt/article/2015/2/11/teisininkai-ivertino-dirbtinio-apvaisinimo-istatymo-projekta
http://alkas.lt/2015/03/06/lietuva-del-savo-vaiku-teisiu-norvegijoje-gali-kelti-klausima-jungtinese-tautose/
http://alkas.lt/2015/03/06/lietuva-del-savo-vaiku-teisiu-norvegijoje-gali-kelti-klausima-jungtinese-tautose/
http://alkas.lt/2015/03/06/lietuva-del-savo-vaiku-teisiu-norvegijoje-gali-kelti-klausima-jungtinese-tautose/
http://www.elektrenuzinios.lt/intro/naujienos-2-2702
http://www.elektrenuzinios.lt/intro/naujienos-2-2702
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– apie bausmių taikymo 
politiką Lietuvoje 

9 Gintautas Sakalauskas  
 

Delfi.lt – apie baudimo 
praktiką 

05.13 http://www.delfi.lt/news/daily/law/ner
eikia-pasiduoti-kersto-jausmui-bausme-
j-radzeviciui-teisinga.d?id=67963714 

10 Eglė Kavoliūnaitė-
Ragauskienė  
 

„M1 Plius“ – apie Lietuvos 
šeimos politiką  

05. 15  

11 Eglė Kavoliūnaitė- 

Ragauskienė  

 

Propatria.lt – apie šeimos 

politiką Lietuvoje 

05.21  

http://www.propatria.lt/2015/05/nevy

riausybines-organizacijos-

lietuvoje.html 

 

12 Eglė Kavoliūnaitė-

Ragauskienė  

 

Vareniskis.lt – apie šeimos 

politiką Lietuvoje 

 

05.22 

 

 

 

http://www.vareniskis.lt/naujienos_/n

aujienos/nvo-lietuvoje-nera-aiskaus-

seimos-politikos-tikslo-12183/ 

 

 

13 Eglė Kavoliūnaitė-
Ragauskienė  
 

Interviu „Laisvoji banga“ 
laidoje apie šeimos politiką 
Lietuvoje ir Europoje 

05.25 http://www.laisvojibanga.lt/naktigone-
2015-05-25/ 

14 Algimantas Kliunka   LRT televizijos laida ,,Laba 
diena, Lietuva“ – apie 
baudžiamąją atsakomybę už 
papirkimą 

05.25  

15 Eglė Kavoliūnaitė-
Ragauskienė  
 

Yrasalis.lt – apie pasaulio 
aplinkos demokratijos indeksą 

05.26 http://yrasalis.lt/naujienos/lietuva-
pirmauja-pasaulyje-pagal-aplinkos-
demokratijos-indeksa/ 

16 Eglė Kavoliūnaitė-
Ragauskienė 

Jp.lt – dalyvavimas diskusijoje 
apie šeimos politiką 

06.05 http://jp.lt/politikai-lietuvoje-neaisku-
kas-yra-seima/ 

17 Eglė Kavoliūnaitė-
Ragauskienė 

Laisvojibanga.lt – dalyvavimas 
diskusijoje apie šeimos 
politiką 

06.09 http://www.laisvojibanga.lt/vektorius-
2015-06-09/ 

18 Eglė Kavoliūnaitė-
Ragauskienė 

LRT televizijos laida „Labas 
rytas“ 

06.16 http://www.lrt.lt/mediateka/laidos/L/
1439/labas_rytas_lietuva/page/1 

19 Svetlana Justickaja  
 

LRT televizijos laida „Laba 
diena, Lietuva“ – apie jaunimo 
delinkvencinį elgesį ir 
nepilnamečių justicijos 
politiką Lietuvoje 

07.02 http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/80
018/laba_diena_lietuva 
 

20 Svetlana Justickaja  
 

Lrytas.lt – apie bausmes 
nepilnamečiams 

07.02 http://lietuvosdiena.lrytas.lt/kriminalai
/nepilnameciai-nusikalteliai-bausti-ar-
supratingai-atleisti-
20150702215131.htm 
 

21 Gintautas Sakalauskas Lzinios.lt – apie jaunimo 
nusikalstamą elgesį 

07.02 http://lzinios.lt/lzinios/Lietuva/nusikal
sta-ir-turtingu-tevu-vaikai/205247 
 
 

22 Svetlana Justickaja  
 

„Laisvoji banga“ laida 
„Vektorius“ apie nepilnamečių 
nusikalstamumą 

07.03 http://www.laisvojibanga.lt/category/v
ektorius/ 
 
 

23 Gintautas Sakalauskas Per radijo laidą M1 – dėl 
streikų Lietuvos įkalinimo 
įstaigose  

09.04  

24 Skirmantas Bikelis „Žinių radijo“ laida „Mano 
teisė“ – apie neteisėto 
praturtėjimo kontrolės 

09.16 http://www.ziniuradijas.lt/epizodas/20
15/09/16/mano-teise/48370 
 

http://www.delfi.lt/news/daily/law/nereikia-pasiduoti-kersto-jausmui-bausme-j-radzeviciui-teisinga.d?id=67963714
http://www.delfi.lt/news/daily/law/nereikia-pasiduoti-kersto-jausmui-bausme-j-radzeviciui-teisinga.d?id=67963714
http://www.delfi.lt/news/daily/law/nereikia-pasiduoti-kersto-jausmui-bausme-j-radzeviciui-teisinga.d?id=67963714
http://www.propatria.lt/2015/05/nevyriausybines-organizacijos-lietuvoje.html
http://www.propatria.lt/2015/05/nevyriausybines-organizacijos-lietuvoje.html
http://www.propatria.lt/2015/05/nevyriausybines-organizacijos-lietuvoje.html
http://www.vareniskis.lt/naujienos_/naujienos/nvo-lietuvoje-nera-aiskaus-seimos-politikos-tikslo-12183/
http://www.vareniskis.lt/naujienos_/naujienos/nvo-lietuvoje-nera-aiskaus-seimos-politikos-tikslo-12183/
http://www.vareniskis.lt/naujienos_/naujienos/nvo-lietuvoje-nera-aiskaus-seimos-politikos-tikslo-12183/
http://www.laisvojibanga.lt/naktigone-2015-05-25/
http://www.laisvojibanga.lt/naktigone-2015-05-25/
http://yrasalis.lt/naujienos/lietuva-pirmauja-pasaulyje-pagal-aplinkos-demokratijos-indeksa/
http://yrasalis.lt/naujienos/lietuva-pirmauja-pasaulyje-pagal-aplinkos-demokratijos-indeksa/
http://yrasalis.lt/naujienos/lietuva-pirmauja-pasaulyje-pagal-aplinkos-demokratijos-indeksa/
http://jp.lt/politikai-lietuvoje-neaisku-kas-yra-seima/
http://jp.lt/politikai-lietuvoje-neaisku-kas-yra-seima/
http://www.laisvojibanga.lt/vektorius-2015-06-09/
http://www.laisvojibanga.lt/vektorius-2015-06-09/
http://www.lrt.lt/mediateka/laidos/L/1439/labas_rytas_lietuva/page/1
http://www.lrt.lt/mediateka/laidos/L/1439/labas_rytas_lietuva/page/1
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/80018/laba_diena_lietuva
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/80018/laba_diena_lietuva
http://lietuvosdiena.lrytas.lt/kriminalai/nepilnameciai-nusikalteliai-bausti-ar-supratingai-atleisti-20150702215131.htm
http://lietuvosdiena.lrytas.lt/kriminalai/nepilnameciai-nusikalteliai-bausti-ar-supratingai-atleisti-20150702215131.htm
http://lietuvosdiena.lrytas.lt/kriminalai/nepilnameciai-nusikalteliai-bausti-ar-supratingai-atleisti-20150702215131.htm
http://lietuvosdiena.lrytas.lt/kriminalai/nepilnameciai-nusikalteliai-bausti-ar-supratingai-atleisti-20150702215131.htm
http://lzinios.lt/lzinios/Lietuva/nusikalsta-ir-turtingu-tevu-vaikai/205247
http://lzinios.lt/lzinios/Lietuva/nusikalsta-ir-turtingu-tevu-vaikai/205247
http://www.laisvojibanga.lt/category/vektorius/
http://www.laisvojibanga.lt/category/vektorius/
http://www.ziniuradijas.lt/epizodas/2015/09/16/mano-teise/48370
http://www.ziniuradijas.lt/epizodas/2015/09/16/mano-teise/48370
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priemones 
25 Gintautas Sakalauskas LRT radijo laida „112“ – apie 

įkalinimo problematiką ir 
organizuojamą konferenciją 

10.07 http://www.lrt.lt/mediateka/irasai#/pr
ogram/65542/limit/30 

26 Gintautas Sakalauskas Žurnalas „Veidas“ ( 2015 
Nr. 40, p. 38–39) – apie padėtį 
Lietuvos įkalinimo įstaigose  
 

10.09  

27 Gintautas Sakalauskas „Alytaus naujienos“ – apie 
pusiaukelės namus iš 
įkalinimo įstaigų 
paleidžiamiems asmenims  

11.05  

28 Gintautas Sakalauskas „Žinių radijo“ laida „Dienos 
klausimas“ – apie probaciją  

11.10 http://www.ziniuradijas.lt/epizodas/20
15/11/10/dienos-klausimas/50604 

29 Gintautas Sakalauskas „Žinių radijo“ laida „Aktualioji 
valanda“ – apie ilgalaikį 
įkalinimą  

11.17  

30 Gintautas Sakalauskas Delfi.lt – apie ilgalaikį įkalinimą 

be lygtinio paleidimo 
11.17 http://www.delfi.lt/news/daily/lithuan

ia/lietuviai-vieninteliai-europos-

sajungoje-kalina-iki-gyvos-galvos-

be-lygtinio-

paleidimo.d?id=69600416 

31 Gintautas Sakalauskas LRT radijo laida „Laida rusų 
kalba“ – apie nuteistų asmenų 
reabilitaciją Lietuvoje  

11.26  

32 Eglė Kavoliūnaitė-
Ragauskienė 

LRT radijo laidoje – apie 
alkoholio vartojimą 

12.07 http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/10
12353550 

33 Eglė Kavoliūnaitė-
Ragauskienė 

LRT radijo laidoje „Ryto 
garsai“ – apie korupciją 
privačiame sektoriuje 

12.08 http://www.lrt.lt/mediateka/irasai#/co
ntent/ryto%20garsai/limit/30 

 
Tarptautinis bendradarbiavimas ir projektinė veikla 

 
Ieškant papildomų finansavimo šaltinių, 2015 metais Lietuvos mokslo tarybai buvo 
pateiktos 4 paraiškos. Finansavimas buvo skirtas 1 paraiškai pagal LMT programą „Parama 
mokslo renginiams“. Pagal paraišką reikminių tyrimų projektams finansavimas nebuvo 
skirtas. Paraiška, teikta pagal Gerovės visuomenės programą, buvo pripažinta finansuotina, 
bet dėl lėšų limito finansavimas neskirtas. Paraiška pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 
2016–2024 metų programą yra dar vertinama. 2015 m. buvo vykdomi 3 Lietuvos mokslo 
tarybos finansuojami projektai pagal Mokslininkų grupių projektų programą: „Jaunimo 
delinkvencinis elgesys ir viktimizacija“, „Viešojo intereso atpažinimo problema Lietuvos 
teisėje: kriterijai ir prioritetai“, kurie šiais metais buvo sėkmingai užbaigti, bei „Neteisėta 
akcizinių prekių apyvarta kaip daugiaplanis socialinis reiškinys ir jo kontrolės problemos“, 
kurio įgyvendinimo pabaiga numatyta 2016 m.  

Taip pat buvo pateikta paraiška pagal LR užsienio reikalų ministerijos skelbtą viešojo 
pirkimo konkursą dėl darbų ir pareigybių vertinimo metodikos atitikties 2006 m. liepos 5 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir 
vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo 
įgyvendinimo (Recast direktyva). Viešasis konkursas nebuvo laimėtas. Užsienio reikalų 
ministerijai taip pat buvo teikta 1 paraišką pagal kvietimą vystomojo bendradarbiavimo 
projektams (Orange) vykdyti, kuriai finansavimas neskirtas.  

Tarptautinių projektų finansavimui iš viso buvo pateiktos 5 paraiškos: 

http://www.lrt.lt/mediateka/irasai#/program/65542/limit/30
http://www.lrt.lt/mediateka/irasai#/program/65542/limit/30
http://www.ziniuradijas.lt/epizodas/2015/11/10/dienos-klausimas/50604
http://www.ziniuradijas.lt/epizodas/2015/11/10/dienos-klausimas/50604
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/lietuviai-vieninteliai-europos-sajungoje-kalina-iki-gyvos-galvos-be-lygtinio-paleidimo.d?id=69600416
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/lietuviai-vieninteliai-europos-sajungoje-kalina-iki-gyvos-galvos-be-lygtinio-paleidimo.d?id=69600416
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/lietuviai-vieninteliai-europos-sajungoje-kalina-iki-gyvos-galvos-be-lygtinio-paleidimo.d?id=69600416
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/lietuviai-vieninteliai-europos-sajungoje-kalina-iki-gyvos-galvos-be-lygtinio-paleidimo.d?id=69600416
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/lietuviai-vieninteliai-europos-sajungoje-kalina-iki-gyvos-galvos-be-lygtinio-paleidimo.d?id=69600416
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1012353550
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1012353550
http://www.lrt.lt/mediateka/irasai#/content/ryto%20garsai/limit/30
http://www.lrt.lt/mediateka/irasai#/content/ryto%20garsai/limit/30
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·  3 paraiškos pagal Europos Komisijos programas „Teisingumas“ ir „Teisės, lygybė ir 
pilietiškumas“; 

·  1 paraiška pagal HERA jungtinės mokslinių tyrimų programą „Praeities taikymai“; 
·  1 paraiška pagal Europos Sąjungos Dvynių projektų programą. 
Iš pateiktų paraiškų: 1 laimėjo konkursą, gavo finansavimą; 1 paraiškai finansavimas 

nebuvo skirtas; dar 3 paraiškos yra vertinamos. 
2015 m. Lietuvos teisės institute buvo vykdomi 4 tarptautiniai moksliniai projektai 

bei 1 MTEP projektas pagal ES Dvynių programą: 
 
 1.      Parama justicijos sektoriaus reformai Ukrainoje 
Lietuvos teisės institutas dalyvauja Europos kaimynystės ir partnerystės instrumento 

(ENPI, angl. European Neighbourhood and Partnership Instrument) projekte „Parama 
teisingumo sistemos reformai Ukrainoje“ (angl. Support to Justice Sector Reforms in Ukraine) 
pagal priemonę EuropeAid/134175/L/ACT/UA. 

Projekto teikėja ir vadovaujanti institucija – Justice Coopération Internationale 
(Prancūzijos teisingumo ministerijos deleguota institucija), kiti partneriai: CIVIPOL Conseil 
(Prancūzijos vidaus reikalų ministerijos deleguota institucija), ADETEF (Prancūzijos finansų 
ministerijos deleguota institucija), Lenkijos teisingumo ministerija, Lietuvos teisingumo 
ministerija, Lietuvos teisės institutas, The German Foundation on International Legal 
Cooperation (IRZ – Vokietijos federalinės teisingumo ministerijos deleguota institucija), 
Ukrainos politinių ir teisinių reformų centras (angl. The Centre for Political and Legal 
Reforms). 

Projekto tikslas – geriausios praktikos ir patirties mainai tarp Ukrainos valdžios ir 
ekspertų iš Europos Sąjungos šalių (Vokietijos, Prancūzijos, Lietuvos ir Lenkijos), siekiant 
užtikrinti Ukrainoje nuoseklias reformas teisingumo srityje. Projektas stiprins 
bendradarbiavimą tarp Ukrainos ir ES ekspertų iš susijusių atitinkamų Prancūzijos, 
Vokietijos, Lenkijos ir Lietuvos ministerijų. Penkios pagrindinės tikslinės ES dėmesio sritys 
yra: teisės kreiptis į teismą užtikrinimas, gynybos teisės užtikrinimas, policijos ir 
prokuratūros reforma, teismų nepriklausomumo stiprinimas ir kova su korupcija. Projekto 
„Parama teisingumo sistemos reformai Ukrainoje“ biudžetas 8,6 mln. Eur. Jo trukmė 3,5 
metų (2014–2017 m.). 

 
2.      Naujos nusikaltimų rūšys Europoje ir pasitikėjimu grįsta politika (FIDUCIA) 
Lietuvos teisės institutas kartu su tarptautiniais partneriais 2015 m. vykdė Europos 7-

osios bendrosios mokslinės programos projektą ,,FIDUCIA – naujos nusikaltimų rūšys 
Europoje ir pasitikėjimu grįsta politika“, kuris analizavo visuomenės pasitikėjimo 
teisėsaugos institucijomis svarbą ir socialinius nusikaltimų kontrolės mechanizmus. 

Efektyvi teisingumo sistema turi būti vertinama ne tik siauru nusikaltimų kontrolės 
kriterijumi, bet daug platesniu kriterijumi, susijusiu su žmonių pasitikėjimu teisingumo 
sistema ir jų saugumo jausmu. Ilgalaikėje perspektyvoje visuomenės paklusimas įstatymams 
priklauso nuo teisėsaugos institucijų legitimumo, t. y. kiek teisėtumo ir valdžios visuomenė 
suteikia toms institucijoms, paklusdama jų atstovams.  

Projekte FIDUCIA buvo tiriami pasitikėjimu pagrįsti mechanizmai, t. y. kaip 
nusikalstamo elgesio reguliavimas pasireiškia per teisėsaugos institucijų veiklos įtaką 
pasitikėjimui baudžiamojo teisingumo sistema, visuomenės suvokiamam teisėsaugos 
institucijų legitimumui, žmonių paklusimui įstatymams. Dėmesys perkeliamas nuo įprastinio 
klausimo ,,kodėl žmonės pažeidžia įstatymus“ į klausimą ,,kodėl žmonės paklūsta 
įstatymams“. Tokiu būdu projekte nebuvo nagrinėjama „kova“ su pasekmėmis, griežtinant 
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baudžiamąją politiką, bet buvo orientuojamasi į paiešką visai kitokio pobūdžio sprendimų, 
susijusių su žmonių moralinėmis nuostatomis. 2015 m. projektas buvo sėkmingai užbaigtas. 

Daugiau informacijos: www.fiduciaproject.eu. 
 
3. Nusikalstamą veiką įvykdžiusių asmenų resocializacija ES: pilietinės 

visuomenės vaidmens stiprinimas (RE-SOC) 
Projektu „Nusikalstamą veiką įvykdžiusių asmenų resocializacija ES: pilietinės 

visuomenės vaidmens stiprinimas“ siekiama gerinti pažeidėjų resocializaciją bei padėtį 
kalėjimuose, susitelkiant ties trimis skirtingais, tačiau glaudžiai susijusiais tikslais: (1) 
skatinti platesnį įkalinimo alternatyvų taikymą, analizuojant jų taikymo apimtį, 
bendruomenių ir NVO vaidmenį jų įgyvendinime bei atrenkant geriausias praktikas; (2) 
gerinti tam tikrų pažeidžiamų kalinių grupių padėtį šias grupes įvardijant, analizuojant jų 
problemas bei atrenkant ir keičiantis gerosiomis praktikomis siekiant panaikinti šias 
problemas; (3) sukurti reguliaraus kalėjimų monitoringo priemonę naudojant prieinamą 
informaciją bei sukurti ir išbandyti rodiklių rinkinį. Be to, tiksliai orientuota, tačiau 
įvairialypė sklaidos strategija padės projekto rezultatus skleisti reikiamai auditorijai 
nacionaliniu ir Europos lygiu. 

Projektas buvo įgyvendinamas bendradarbiaujant penkių ES valstybių narių 
(Bulgarijos, Vokietijos, Ispanijos, Belgijos ir Lietuvos) mokslinių tyrimų institutams, 
turintiems patirties tiriant bei analizuojant įkalinimo sistemų reformą ir kalinių teises. 
2015 m. projektas buvo sėkmingai užbaigtas, publikuojant tris leidinius, pristatančius 
projekto rezultatus: „Įkalinimo sąlygų stebėsenos indeksas: metodologija ir bandomojo 
tyrimo rezultatai“, „Alternatyvios baudžiamosios sankcijos Europos Sąjungoje“ bei 
„Pažeidžiamos kalinių grupės“.  

 
4. ES Dvynių projektas Kroatijos Respublikoje „Teisėjų akademijos darbo 

stiprinimas kuriant mokslo programas ir rengiant ekspertų liudijimų mokymus“ 
Lietuvos teisės institutas buvo laimėjęs trumpalaikį ES Dvynių programos projektą 

Kroatijos Respublikoje „Teisėjų akademijos darbo stiprinimas kuriant mokslo programas ir 
rengiant ekspertų liudijimų mokymus“. 

Įgyvendindami šį projektą Lietuvos institucijų (Lietuvos teisės instituto, Teisingumo 
ministerijos, Lietuvos teismo ekspertizės centro, Generalinės prokuratūros bei Nacionalinės 
teismų administracijos) ekspertai bendradarbiavo su Kroatijos teisėjų akademija rengiant 
mokymų programas bei medžiagą apie ekspertų liudijimus civilinėse ir baudžiamosiose 
bylose, gerinant teismų darbuotojų bendradarbiavimą su liudijančiais ekspertais. Projekto 
tikslas buvo stiprinti geresnį bendradarbiavimą su ekspertais liudytojais teisminėse 
procedūrose, sukurti Kroatijos teisėjų akademijos profesinio mokymo programą, apimančią 
ekspertų liudijimų ir teisėjų, prokurorų bei advokatų kompetencijos sritis. Projekto 
partnerių pasiūlytos paslaugos: kvalifikuotų ir pripažintų ekspertų darbas projekte; 
ekspertų žinių ir patirties perdavimas mokymuose, praktiniuose užsiėmimuose ir 
seminaruose; abipusiai naudingos ir efektyvios partnerystės plėtojimas tarp abiejų šalių 
ekspertų. 

Projekto partneriai: Lietuvos teisės institutas, Nacionalinė teismų administracija, 
Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Lietuvos teismo ekspertizės centras, Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerija, Centrinė projektų valdymo agentūra. 

 
 
 

http://www.fiduciaproject.eu/
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5. ES teisėjų mokymai dėl IIa Briuselio reglamento: nuo Pietų iki Rytų 
2015 m. pabaigoje Lietuvos teisės institutas kartu su užsienio partneriais (Barselonos 

universitetu, Ispanija; Milano-Bicocca universitetu, Italija; Rijekos universitetu, Kroatija) 
pradėjo tarptautinio projekto „ES teisėjų mokymai dėl IIa Briuselio reglamento: nuo Pietų iki 
Rytų“ įgyvendinimą.  

2003 m. Europos Tarybos reglamentas dėl jurisdikcijos ir teismų sprendimų, susijusių 
su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, dar kitaip vadinamas reglamentu  
„Briuselis IIa“ – vienas sudėtingiausių privatinės šeimos teisės ES dokumentų, kuriame 
numatytos įvairios jurisdikcijos nustatymo, teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo 
taisyklės. Pastarosios yra gana nevienodai taikomos atskirose ES šalyse, todėl projektu 
siekiama susisteminti ir įvertinti pasirinktų ES valstybių teismų praktiką, atskleisti 
pagrindines Briuselio IIa reglamento taikymo tendencijas ir parengti praktinį 
apibendrinimą, kaip konkrečios nuostatos taikomos teismuose (pvz., kokiais kriterijais 
remiantis atskirose valstybėse nustatoma asmens gyvenamoji vieta). 

Projekto „ES teisėjų mokymai dėl IIa Briuselio reglamento: nuo Pietų iki Rytų“ 
įgyvendinimo metu bus paruošta teisėjų ir kitų teisininkų mokymų medžiaga apie tai, kaip 
turėtų būti taikomas reglamentas „Briuselis IIa“ sudėtingose šeimos privatinės teisės bylose, 
ypatingą dėmesį skiriant skyrybų klausimui, kai skiriasi skirtingų pilietybių asmenys, 
gyvenantys ne savo pilietybės šalyje, kartu akcentuojant su vaikų pagrobimu susijusius 
klausimus. 

Pagal parengtą mokymų medžiagą bus surengti specialūs mokymai keturiose šalyse – 
Italijoje, Ispanijoje, Kroatijoje ir Lietuvoje. Be Lietuvos teisės instituto kaip asocijuoti 
partneriai projekte dalyvauja Vaiko teisių ir įvaikinimo tarnyba bei Nacionalinė teismų 
administracija. Projekto pabaiga numatoma 2017 m. antroje pusėje. 
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IV. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 
 

 

Vertinimo 
kriterijaus kodas 

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų 
pavadinimai 

Vertinimo kriterijų reikšmės 

metinis 
planas 

įvykdyta 
įvykdymo 
procentas 

 Aktualiais ir kokybiškais tyrimais prisidėti prie teisinės politikos formavimo bei teisės ir kriminologijos 
mokslų plėtros nacionaliniu ir tarptautiniu mastu 

R-01-01-01 

Teisinių sprendimų, priimtų atsižvelgiant į 
šiuolaikinius mokslinius tyrimus, skaičiaus 
didėjimas, proc.  103 94 91 

Vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinės (socialinės) plėtros (MTEP) darbus pagal 
patvirtintas mokslinės veiklos kryptis ir skleisti jos rezultatus 

P-01-01-01-01  

Atliktų mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės (socialinės) plėtros darbų 
skaičius 65 46 71 

P-01-01-01-02 
Sklaidos priemonių (renginių, leidinių, kt.) 
skaičius  102 151 148 

 IŠ VISO   167 197 118 

 
2015 metais siekėme aktualiais ir kokybiškais tyrimais prisidėti prie teisinės politikos 

formavimo bei teisės ir kriminologijos mokslų plėtros nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. Ir 
tai mums pavyko įgyvendinti 91 procentu. 

Numatytas rezultato rodiklis pradėtas vertinti nuo 2012 m. Per 2012 metus atsižvelgta 
į 26 pastabas ir pasiūlymus. 2013 metais atsižvelgta į 31 (planas – 20 proc. daugiau, t. y. 31), 
2014 m. atsižvelgta į 32 (planas – 3 proc. daugiau, t. y. – 33), 2015 m. atsižvelgta į mažiau, nei 
buvo planuota, t. y. tik į 32 (planuota – 3 proc. daugiau, nei 2014 m., t. y. – 34) pastabas ir 
pasiūlymus, nes sumažėjo poreikis pateikti išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų 
projektų, kadangi tai nėra vertinama kaip mokslinė produkcija ir neatitinka valstybinio 
mokslo instituto statuso veiklos. Kita vertus, sprendimų, priimtų atsižvelgiant į mokslo 
pasiekimus, skaičius priklauso nuo to, kokius klausimus Seimas svarsto ataskaitiniu 
laikotarpiu. Taigi kai kurios pastabos ir pasiūlymai, kuriais buvo remtasi svarstant 
atitinkamus klausimus ataskaitiniu laikotarpiu, Instituto buvo pateikti 2011–2014 metais. 
Rezultato kriterijus (R-0104-03-01) „Teisinių sprendimų, priimtų atsižvelgiant į 
šiuolaikinius mokslinius tyrimus, skaičiaus didėjimas, proc.“ pasiektas 91 proc. (iš viso: 
planuota 103 proc., įvykdyta – 94 proc.). 

Taip pat Institutas 2015 m. 118 proc. įvykdė užsibrėžtą uždavinį ir pateikė aukšto lygio 
mokslinius tyrimus ir eksperimentinės (socialinės) plėtros (MTEP) darbus pagal patvirtintas 
mokslinės veiklos kryptis ir skleidė jos rezultatus, todėl planas pasiektas ir viršytas. 

Produkto kriterijai pasiekti iš dalies: „Atliktų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 
(socialinės) plėtros darbų skaičius“ (iš viso: planuota – 65, atlikta – 46) pasiektas 71 proc. ir 
sklaidos priemonių (renginių, publikacijų, kt.) skaičius (iš viso: planuota – 102, atlikta – 151) 
ne tik pasiektas, bet ir viršytas 48 proc.  
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V. PROGRAMOS ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 
 

 

Asignavimai 

Patvirtinti 
(patikslinti) 
asignavimai, 
tūkst. eurų 

Panaudoti 
asignavimai, 
tūkst. eurų 

Asignavimų 
panaudojimo 

procentas 

Iš viso asignavimų programai (1+2) 718,53 653,93 91 

Iš jų pagal finansavimo šaltinius: 467,00 442,80 94,82 

1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas 438,00 438,00 100 

iš jo: 
      

1.1. bendrojo finansavimo lėšos 

1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės 
finansinės paramos lėšos 

      

1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų 
įmokos 

29,00 4,80 16,55 

2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė 
parama projektams įgyvendinti ir kitos 
teisėtai gautos lėšos) 

251,53 211,13 83,94 

 
Biudžetiniai asignavimai panaudoti 100 proc. Pajamų įmokų planas įvykdytas 

16,55 proc., nes 2015 metais Institutas negavo planuojamų pajamų už realizuojamus 
Instituto leidinius bei atliktus mokslo darbus. Atitinkamai sumažėjo ir sumokėta į biudžetą 
pajamų įmokų suma. Institutas mokslo projektams vykdyti bei kitoms veikloms įgyvendinti 
gavo 251,53 tūkst. eurų iš kitų ūkio subjektų bei tarptautinių organizacijų fondų, o tai sudaro 
57,43 proc., lyginant su Instituto gautais valstybės biudžeto asignavimais. Tarptautinių 
organizacijų gautos lėšos projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos 2015 metais 
panaudotos tik iš dalies (83,94 proc.), kadangi projektų vykdymas tęsiamas 2016 metais.   
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VI. IŠVADOS 
 
 
Dauguma rodiklių ir prioritetų ataskaitiniu laikotarpiu buvo pasiekta. Planuojami prioritetai 
ir rodikliai rodo, kad jie yra fragmentiniai ir jų yra per daug.  

Efekto vertinimo kriterijus „Remiantis atliktų teisinės sistemos ir kriminologinių 
aukštos kokybės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės) plėtros (MTEP) darbų 
rezultatais, pasiūlymų (rekomendacijų) pateikimas viešojo valdymo, teisėkūros institucijoms 
bei akademinei bendruomenei“ (E-01-01) 2015 metais buvo pasiektas, nes planuota buvo 
31, įvykdyta – 46 vnt.  

Rezultato kriterijus (R-01-01-01) „Teisinių sprendimų, priimtų atsižvelgiant į 
šiuolaikinius mokslinius tyrimus, skaičiaus didėjimas, proc.“ pasiektas 91 proc. (iš viso: 
planuota 103 proc., atlikta – 94 proc.). 

2015 metais uždavinys „Vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinės 
(socialinės) plėtros (MTEP) darbus pagal patvirtintas mokslinės veiklos kryptis ir skleisti jos 
rezultatus“ pasiekė 118 proc. plano. Planas pasiektas ir viršytas. Tačiau uždaviniui 
įgyvendinti numatyti produkto kriterijai pasiekti iš dalies: (P-01-01-01-01) „Atliktų 
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės) plėtros darbų skaičius“ (iš viso: planuota 
– 65, atlikta – 46) pasiektas 71 proc. ir (P-01-01-01-02) sklaidos priemonių (renginių, 
publikacijų, kt.) skaičius (iš viso: planuota – 102, atlikta – 151) ne tik pasiektas, bet ir 
viršytas 48 proc.  
 
Pasiekimai pagal prioritetus:  
 
1 prioritetas  
Instituto mokslinių tyrimų bei eksperimentinės (socialinės) 
plėtros darbų aktualumo didinimas 
 

Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas prioriteto įgyvendinimas Siektina 
reikšmė 

Įvykdymas, 
proc. 

Mokslinių tyrimų, orientuotų į Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetų 
sritis, skaičiaus padidėjimas, proc.  

105 119 

Kitų eksperimentinės plėtros darbų skaičiaus didėjimas, proc. 103 73 

 
2 prioritetas.  
Mokslininkų potencialo didinimas, mokslinių tyrimų  
bei eksperimentinės (socialinės) plėtros darbų kokybės 
 gerinimas  

 
Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas prioriteto įgyvendinimas Siektina 

reikšmė 
Įvykdymas, 

proc. 
Mokslinės veiklos darbų kokybės Institute gerinimo plano įgyvendinimas, 
proc. 

100 75 

Instituto mokslo darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo 
renginiuose, skaičiaus padidėjimas, vnt. 

1 125 

Instituto darbuotojų, pradėjusių doktorantūros studijas ar turinčių mokslinį 
laipsnį, skaičiaus didėjimas, vnt. 

1 100 

Instituto darbuotojų, pradėjusių eiti aukštesnės kategorijos mokslo  
darbuotojų pareigas Institute, skaičiaus didėjimas, proc. 

105 - 
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Dokumentų jungtinei teisės mokslo krypties doktorantūrai įgyti pateikimas 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, vnt. 

1 - 

 
3 prioritetas 
Instituto bendradarbiavimo su verslo, valdžios ir visuomenės atstovais,  
mokslo ir studijų institucijomis didinimas 

 
Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas prioriteto įgyvendinimas Siektina 

reikšmė 
Įvykdymas, 

proc. 
Lėšų, gautų iš užsakomųjų tyrimų ir projektinės veiklos, dalies  
padidėjimas, proc. 

103 143 

Bendradarbiavimo sutarčių su mokslo ir studijų institucijų, valdžios ir 
valdymo, verslo ir nevyriausybinių organizacijų sektoriaus subjektais ir 
jų atstovais skaičiaus didėjimas, vnt. 

1 125 

Mokslinių pranešimų, kuriuos skaito Instituto darbuotojai  
mokslo renginiuose (seminaruose, konferencijose), skaičiaus  
padidėjimas, proc.                                                                                                            

105 103 
 

Parengtos (savarankiškai arba su partneriais) ir pateiktos paraiškos 
tarptautiniams ir nacionaliniams projektams, vnt. 

6 300 

 
4 prioritetas 
 Instituto tarptautinio profilio stiprinimas  
 
Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas prioriteto įgyvendinimas Siektina 

reikšmė 
Įvykdymas, 

proc. 
Užsienio partnerių einamaisiais metais skaičiaus didėjimas, vnt. 1 100 

Mokslo tyrimų rezultatų pristatymų / pranešimų tarptautiniuose 
mokslo renginiuose skaičiaus didėjimas, vnt. 

1 107 

Tarptautinių renginių, kuriuos organizuoja Institutas, skaičius, vnt. 2 150 
Tarptautinių publikacijų, priimtų spausdinti, skaičiaus didėjimas, vnt. 1 120 
Instituto leidžiamuose mokslo darbų leidiniuose  
užsienio kalba publikuotų mokslo straipsnių skaičius, vnt. 

2 150 

 
Įvertinus visus prioritetus ir rodiklius bei atsižvelgiant į ataskaitoje pateiktus 

duomenis, galima apibendrintai pasakyti, kad dauguma rodiklių pasiekta. Atkreipiamas 
dėmesys į tai, kad Strateginiame plane prioritetai ir rodikliai jiems pasiekti turėtų būti 
orientuojami tik į mokslinės produkcijos ir veiklos kokybę. 2015 m. vykęs LMT Institutų 
veiklos vertinimas, kuris turi įtakos ateinančių 3 metų finansavimui, sudarė prielaidas kai 
kuriuos rodiklius persvarstyti orientuojant juos į Instituto, kaip valstybinio mokslinių tyrimų 
instituto, veiklos garanto ir pagrindo užtikrinimą.  

Siekiant optimizuoti Instituto veiklą ir sutelkti visas pajėgas į įstatuose numatytų 
veiklos krypčių įgyvendinimą bei pasiekti daugiau rezultatų, reikėtų atsisakyti dalies 
rodiklių arba pakeisti juos tikslingai. 

Atsižvelgiant į tai, kad sumažėjo biudžetinis finansavimas iš ŠMM 2016–2018 metams, 
lėšos turėtų būti tikslingai skiriamos šiai veiklai stiprinti, atsisakant tarpinstitucinių 
programų vykdymo iš savų asignavimų ir pereinant prie užsakomųjų tyrimų, nes nuo 
2016 m. Institutas privalo uždirbti iš užsakomųjų tyrimų 15 proc. savo biudžetinio 
finansavimo.  
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Taip pat 2015 m. lapkričio 25 d. pakeitus Lietuvos teisės instituto direktorės įsakymu 
Nr. 1T-56 patvirtintą Pagrindinio ir papildomo darbo krūvio apskaitos nustatymo tvarkos 
aprašą, recenzuojami straipsniai, nepriklausomai kur jie publikuojami ir kokia kalba 
(lietuvių, anglų, rusų ir pan.) – žurnale „Teisės problemos“, VU „Teisė“ ar kokiame užsienio 
universiteto leidinyje – vertinamos vienodai, todėl nėra tikslinga numatyti matavimo 
rodiklio „Mokslo darbų, paskelbtų užsienyje anglų kalba“.   

Rezultato kriterijų (R-01-01-01) „Teisinių sprendimų, priimtų atsižvelgiant į 
šiuolaikinius mokslinius tyrimus, skaičiaus didėjimas, proc.“ reikėtų pakeisti, nes 
atsižvelgimo skaičius nulemtas kiekio. Kadangi išvadų pateikimas pats savaime Seimui ir 
kitoms institucijoms yra sumažėjęs, nes tai nėra mokslinė produkcija, kuri vertinama LMT, 
tai ir rezultatas bus nereikšmingas. Kita vertus, rezultato ir uždavinio kriterijai yra 
savarankiški ir nesusiję vienas su kitu. Siekiant, kad rezultato kriterijus būtų aiškiau susietas 
su uždavinio įgyvendinimui suplanuotų priemonių kriterijų vykdymu, siūlome sukeisti 
vietomis efekto kriterijų su rezultato kriterijumi formuluojant taip: 

Rezultatas – Remiantis einamaisiais metais atliktais MTEP darbų rezultatais, pasiūlymų 

(rekomendacijų) pateikimas. 

Rezultato kriterijus – proc., 
Siektina reikšmė –100 proc. 
Efekto kriterijus – Sėkmingai (teigiamai) pritaikytų teisinės politikos formavimui skirtų 

pasiūlymų, pagrįstų šiuolaikiniais teisės ir kriminologijos mokslų tyrimų rezultatais, santykis su 

pateiktais / svarstomais, proc. 
Siektina reikšmė – 60 proc. 
Atitinkamai įvertinus 2015 m. veiklą ir pasiekimus bei trūkumus, bei tai, kad Mokslo 

taryba pritarė 2016–2018 m. Instituto strateginiam veiklos plano projektui 2015 m. gegužės 
11 d. nutarimu Nr. 7T-4, tolimesnei sėkmingai 2016–2018 m. Instituto veiklos plėtotei 
siūlomi pakeitimai dėl prioritetų ir jų matavimo rodiklių (žr. kitą skyrių). 
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VII. PLANUOJAMO LAIKOTARPIO VEIKLOS PRIORITETAI 
 

 
1 prioritetas. Instituto mokslinių tyrimų bei eksperimentinės (socialinės) plėtros darbų 

aktualumo didinimas.  
1.1. Atlikti mokslinius fundamentinius tyrimus pagal ilgalaikes mokslo programas (2016 m. 

I–IV ketv.). 

1.2. Pagal Institute sukauptą mokslinių žinių potencialą atlikti taikomuosius tyrimus ir 

eksperimentinės (socialinės) plėtros darbus teisėkūros procese (2016 m. I–IV ketv.): 

1.2.1. išvadų, komentarų dėl teisės aktų ir / ar jų projektų rengimas; 

1.2.2. kitų taikomųjų mokslinių tyrimų atlikimas ir pritaikymas priimant sprendimus 

viešajame valdyme. 

1.3. Mokslo sklaidos organizavimas (2016 m. I–IV ketv.). 

 

Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas prioriteto įgyvendinimas Siektina reikšmė 

Mokslinių tyrimų, numatytų ilgalaikėse mokslo programose, 

vykdymas, proc.  

100 

Išleistų „Teisės e-aktualijų“ numerių skaičius, vnt. 2 

Bendrų renginių, skirtų mokslo darbų rezultatų sklaidai, skaičius, vnt. 5 

 

2 prioritetas. Mokslininkų potencialo didinimas, mokslinių tyrimų bei eksperimentinės 

(socialinės) plėtros darbų kokybės gerinimas.  
2.1. Vykdyti mokslinių darbų kokybės Institute gerinimo planą (2016 m. I–IV ketv.). 

2.2. Organizuoti renginius (konferencijas, seminarus), skirtus Instituto mokslinių tyrimų bei 

eksperimentinės (socialinės) plėtros darbų kokybei gerinti, arba sudaryti sąlygas Instituto mokslo 

darbuotojams dalyvauti analogiškuose renginiuose, kuriuos organizuoja ne Institutas (pvz., 

stažuotės, mokslinės konferencijos) (2016 m. I–IV ketv.). 

2.3. Sudaryti sąlygas Instituto darbuotojams publikuotis užsienyje ir tarptautinėse duomenų 

bazėse (2016 m. I–IV ketv.).  

2.4. Sudaryti prielaidas Institutui įgyti mokslo doktorantūros teisę: išanalizuoti teisės mokslo 

krypties doktorantūros studijų aplinką, formalizuoti bendradarbiavimą su partneriais ir pateikti 

doktorantūros teisei įgyti reikalingus dokumentus (doktorantūros projektą, paraišką, doktorantūros 

reglamento projektą ir kitus) Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai (2016–

2018 m.).  

 

Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas prioriteto įgyvendinimas Siektina reikšmė 

Mokslinės veiklos darbų kokybės Institute gerinimo plano įgyvendinimas, 

proc. 

90 

Vyriausiųjų mokslo darbuotojų ir jaunesniųjų mokslo darbuotojų bendrai 

parengtų mokslo darbų skaičius, vnt. 

3 

Mokslo darbų, paskelbtų leidiniuose, įtrauktuose į tarptautines duomenų 

bazes ir turinčius citavimo indeksą, skaičius, vnt. 

1 

 

3 prioritetas. Instituto vaidmens, bendradarbiaujant su verslo, valdžios ir visuomenės 

atstovais, mokslo ir studijų institucijomis, didinimas. 

3.1. Mokslo ir studijų institucijų, valdžios ir valdymo, verslo ir nevyriausybinių organizacijų 

sektoriaus subjektus ir jų atstovus įtraukti į bendradarbiavimą su Institutu (2016 m. I–IV ketv.). 



 

Lietuvos teisės instituto 2015 metų veiklos ataskaita 
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3.2. Vykdyti valstybės ir savivaldybių institucijų, verslo subjektų ir nevyriausybinių 

organizacijų užsakomuosius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės) plėtros darbus, teikti 

šiems subjektams metodologinę ir kitą pagalbą pagal Institute sukauptą mokslinių žinių potencialą 

(2016 m. I–IV ketv.).  

 

 

Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas prioriteto įgyvendinimas Siektina reikšmė 

Lėšų, gautų iš užsakomųjų tyrimų ir projektinės veiklos, dalies  

padidėjimas, lyginant su biudžetinėmis, proc. 

15 

Mokslinių pranešimų, kuriuos skaito Instituto darbuotojai  

mokslo renginiuose (seminaruose, konferencijose), skaičiaus  

padidėjimas, vnt.                                                                                                            

1 

 

 

4 prioritetas. Instituto tarptautinio profilio stiprinimas.  

4.1. Vykdyti bendrus mokslo ir / ar eksperimentinės (socialinės) plėtros darbus su užsienio 

partneriais (2016 m. I–IV ketv.). 

4.2. Rengti publikacijas recenzuojamuose leidiniuose, įtrauktuose į tarptautines duomenų 

bazes (2016 m. I–IV ketv.). 

4.3. Sudaryti veiksmų planą siekiant, kad mokslo žurnalas „Teisės problemos“ būtų įtrauktas į 

tarptautinę duomenų bazę (2016 m. I–IV ketv.). 

4.4. Plėsti instituto vaidmenį atstovaujant Lietuvos valstybei tarptautinėse organizacijose 

(2016 m. I–IV ketv.). 

 

 

Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas prioriteto įgyvendinimas Siektina reikšmė 

Mokslo tyrimų rezultatų pristatymų / pranešimų tarptautiniuose 

mokslo renginiuose skaičiaus didėjimas, vnt. 

1 

Tarptautinių renginių, kuriuos organizuoja Institutas, skaičius, vnt. 2 

Instituto leidžiamuose mokslo darbų leidiniuose  

užsienio kalba publikuotų mokslo straipsnių skaičius, vnt. 

2 

 

Asignavimai veiklos prioritetams įgyvendinti  

 

Prioriteto pavadinimas Asignavimai, tūkst. eurų 

1 prioritetas. Instituto mokslinių tyrimų bei eksperimentinės 

(socialinės) plėtros darbų aktualumo didinimas 

211 

2 prioritetas. Mokslininkų potencialo didinimas, mokslinių tyrimų bei 

eksperimentinės (socialinės) plėtros darbų kokybės gerinimas 

212 

3 prioritetas. Instituto bendradarbiavimo su verslo, valdžios ir 

visuomenės atstovais, mokslo ir studijų institucijomis didinimas 

15 

4 prioritetas. Instituto tarptautinio profilio stiprinimas 14 

 

 

 

 



 

Lietuvos teisės instituto 2015 metų veiklos ataskaita 
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PAGRINDINĖS TEISĖKŪROS INICIATYVOS 

 

Nenumatoma, nes Instituto veiklos profilis į šią veiklą nėra orientuotas. 

 

 

VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS 

 

1. Kokybės gerinimo plano įgyvendinimas. 

2. Komunikacijos plano įgyvendinimas. 

 
 
 
Direktorė                           Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė 
 


