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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. Taip pat rengiamos paraiškos įvairiems MTEP ir mokslo projektams įgyvendinti, 
gaunant papildomą finansavimą. Nuo 2016 m. Institutas vykdo Lietuvos ūkio poreikius 
atliepiančius mokslinius tyrimus, pvz., pagal Teisingumo ministerijos užsakymą vykdo 
Teisingumo ministerijos programos „Teisės sistema“ vieną iš uždavinių „Vertinti galiojančią 
teisę ir teisės aktų projektus ir užtikrinti politikos įgyvendinimo priežiūrą teisingumo 
ministro valdymo srityse“; Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir švietimo ir mokslo 
ministro 2015 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1R-251/V-916 „Dėl Visuomenės teisinio 
švietimo 2015–2016 m. veiksmų plano patvirtinimo“ patvirtintas priemones ir Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 228 „Dėl 2012–2016 metų 
programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių“ patvirtintas veiklas). 

Reikšmingas Instituto indėlis vykdant teisinį visuomenės švietimą leidžiant mokslo 
leidinius: teisės mokslo leidinys „Teisės problemos“, kurios nuo 2015 m. įtrauktos į 
tarptautinę duomenų bazę ICI Journal Master List, turintis ICV (Index Copernicus Value), 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“.  
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Vienas esminių Instituto veiklos pasikeitimų per ataskaitinį laikotarpį – 2016 m. 
pradėtos vykdyti dvi 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 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.). 

2016 m. buvo įkurta Lietuvos mokslinių tyrimų institutų direktorių konferencija 
(toliau – Konferencija), kuriai pirmuosius metus atstovauti išrinkti du Lietuvos mokslinių 
tyrimų institutų direktorių konferencijos atstovai, tarp kurių – ir LTI direktorė Jurgita 
Paužaitė-Kulvinskienė. Šios Konferencijos paskirtis – aktyviai dalyvauti mokslo politikos 
formavime tiek tiesiogiai dalyvaujant posėdžiuose su švietimo ir mokslo atstovais ar kitais 
mokslo ir studijų politikos formavimo ar jos vertinimo (MOSTA, LMT) subjektais, tiek raštu 
teikiant siūlymus bei pastabas dėl priimamų teisės aktų, dėl mokslo veiklos vertinimo, 
institutų finansavimo ir kt. klausimų. 

 
1 paveikslas. Lietuvos teisės instituto struktūra.  

 
 

2016 m. Lietuvos teisės instituto (toliau – Instituto) administracinę struktūrą sudarė 
administracija (direktorius, vienas pavaduotojas, mokslinis sekretorius, administratorius, 
vyr. buhalteris, personalo specialistas ir specialistas finansų klausimais), du bendrąsias 
funkcijas vykdantys skyriai (Bendrųjų reikalų ir leidybos skyrius ir Tarptautinių ryšių 
skyrius) ir keturi mokslinių tyrimų padaliniai (Teisinės sistemos tyrimų skyrius, 
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Kriminologijos tyrimų skyrius, Vaikų ir jaunimo teisės sektorius (prie Kriminologijos 
skyriaus) ir Baudžiamosios justicijos tyrimų skyrius). Pažymėtina, kad kai kurie Tarptautinių 
ryšių skyriaus darbuotojai, šalia pagrindinių skyriaus funkcijų, taip pat vykdo ir mokslinę 
tiriamąją veiklą.  
2016 m. strateginis valdymo pasikeitimas – turim nuolatinį pavaduotoją. Atnaujintas Instituto 
el. svetainės dizainas ir struktūra. 

SSGG ANALIZĖ 

 
1 lentelė 

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, atnaujintas 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. Daugelis 
darbuotojų yra kviečiami dalyvauti įvairiose darbo grupėse ar komisijose, kur gali būti 
pritaikomos teisės mokslo žinios. 

• 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. Taip pat atsiranda 
užsakomųjų tyrimų, kuriuos inicijuoja valstybės institucijos su papildomu finansavimu. 

• Stringant tyrimo atlikimui dėl mokslininkų kompetencijos ar jų darbo įgūdžių komandose 
trūkumų, ieškomi žmonės iš išorės, tai užtikrina tyrimų kokybės gerinimą. 

3. Silpnybės • Grupės (2–3) mokslininkų atliekami tyrimai, neturint grupės lyderio/vadovo, kuris būtų 
atsakingas už viso darbo kokybę bei komandinio darbo organizavimą, dažnai užsitęsia. 

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

• Lietuvos teisininkams sudėtinga publikuoti savo mokslinių tyrimų rezultatus prestižinėse 
tarptautinėse duomenų bazėse. Kita vertus, ir pats recenzavimo/publikavimo procesas 
tarptautiniuose žurnaluose ilgai užtrunka, todėl labai apsunkinamas darbų planavimo 
procesas. 

• Dėl nepakankamo bazinio (biudžeto) finansavimo sudėtinga pasiekti užsibrėžtų tikslų 
(įdarbinti aukštos kvalifikacijos darbuotojus). 
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4. Grėsmės • Mažėja bazinis 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, 
teismuose, prokuratūrose) arba privačiame sektoriuje. Pabrėžtina, 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. 

• Didelę žalą darbuotojų motyvacijai daro tai, kad moksliniams tyrimams teikiamas 
nepakankamas dėmesys formuojant valstybės politiką įvairiose srityse. Neišnaudojamas 
mokslo potencialas valstybės lygio kompleksinių tyrimų užsakymams atlikti. 

 
 

 

 
II. INSTITUTO MOKSLINĖ VEIKLA 2016 METAIS 

 

Institutas 2016 metais vykdė 2016–2018 metų programą „Teisiniai ir kriminologiniai 
moksliniai tyrimai“ pagal 2016–2018 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Lietuvos teisės 
instituto Mokslo tarybos 2016 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 7T-2.  
Šios programos strateginis tikslas – aktualiais ir kokybiškais tyrimais prisidėti prie teisinės 
politikos formavimo bei teisės ir kriminologijos mokslų plėtros nacionaliniu ir tarptautiniu 
mastu. Užsibrėžtam tikslui pasiekti numatėme rezultatą – teisinių sprendimų, priimtų 
atsižvelgiant į šiuolaikinius mokslinius tyrimus, skaičiaus didėjimas, 3 proc. 
Tikslui įgyvendinti užsibrėžėme ir uždavinį – vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus ir 
eksperimentinės (socialinės) plėtros (MTEP) darbus pagal patvirtintas mokslinės veiklos 
kryptis ir skleisti jos rezultatus. 
Uždaviniui pasiekti buvo numatyti du produktai:  
1) „Atliktų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės) plėtros darbų skaičius“ – planas 
67 vnt. 
2) „Sklaidos priemonių (renginių, leidinių, kt.) skaičius“ – planas 103 vnt.  
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1. MOKSLINIAI TYRIMAI IR JŲ KOKYBĖ 

 
1.1. Mokslo studijos ir monografijos 

 
Instituto darbuotojai per 2016 m. atliko 5 mokslinius tyrimus ir jų pagrindu parengė 4 

mokslo studijas ir 1 monografiją (žr. 3 pav.): 
Dr. Agnė Limantė; Aistė Augustauskaitė. Tarptautinių sutarčių ir kitų tarptautinio pobūdžio 
susitarimų sudarymas: praktiniai aspektai ir poreikio tobulinti reguliavimą Lietuvoje 
vertinimas [monografija]. V.: LTI, 2016, 157 p. ISBN 978-9986-704-42-3. 
Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė. Vaiko teisės baudžiamajame procese [mokslo studija]. V.: LTI, 
2016, 75 p. ISBN 978-9986-704-40-9. 
Dr. Agnė Limantė; Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė. Reglamento „Briuselis II a“ peržiūra: 
siūlomos naujovės ir jų įtaka Lietuvos teisinei sistemai [mokslo studija] V.: LTI, 2016, 109 p. 
ISBN 978-9986-704-41-9.  
Dr. Lina Beliūnienė. Eksplicitinis rėmimasis Konstitucijos preambule Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje [mokslo studija]. V.: LTI, 2016, 91 p. ISBN 978-9986-
704-39-3. 
Dr. Petras Ragauskas. Demokratijos sampratos atspindžiai Lietuvos Respublikos Konstitucinio 
Teismo jurisprudencijoje [mokslo studija]. V.: LTI, 2016, 86 p. ISBN 978-9986-704-38-6. 
 
Vertinant 2016 m. planą ir jo vykdymą, mokslo studijų ir monografijų buvo suplanuota 
daugiau (10 vnt.), nei padarėme (5 vnt.). Kadangi buvo publikuotos 2 neplanuotos mokslo 
studijos, todėl kitas dvi tų pačių autorių planuotas mokslo studijas („Konstitucinė aksiologija, 
jos vystymas konstitucinėje jurisprudencijoje“ [mokslo studija, 4 a. l.], „Korupcija privačiame 
sektoriuje ir jos daroma žala verslui“ [mokslo studija, 4 a. l.]) teko nukelti į 2017 m.  

Plano nepavyko pasiekti dėl to, kad viena mokslo studija „Lygtinio paleidimo taikymo 
problemos“ išorės recenzentų buvo pasiūlyta perdaryti ir autorės, perdariusios mokslo darbą, 
nusprendė teikti mokslo straipsnius, kuriuos publikuos 2017 m. Dėl kitos planuotos mokslo 
studijos („Abortai ir žmogaus teisės“ (preliminarus pavadinimas) [mokslo studija, 4 a. l.]) 
autorė apsigalvojo ir jos nedarys. LMT projekto NAPA (Kontrabanda) „Neteisėtos cigarečių 
apyvartos kriminologiniai aspektai ir kontrolės problemos“ terminas, suderinus su LMT, buvo 
nukeltas į 2017 m. kovo mėn. dėl monografijos apimties padidėjimo ir jos parengimo leidybai 
užtrukimo [autorių kolektyvas, 12 a. l.].  

Kitų mokslo darbų (3 mokslo studijų) parengimas užsitęsė ir jų išleidimas persikėlė į 2017 
metus: 

1. Įrodymais grindžiamos politikos įgyvendinimas nusikaltimų prevencijos srityje: 
užsienio šalių patirtis ir jos pritaikymo Lietuvoje galimybės [mokslo studija, 4 a. l., 
2016); 
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2. Jungtinių Tautų narkotikų kontrolės mechanizmas ir naujausios narkotikų politikos 

tendencijos pasaulyje [mokslo studija, 4 a. l.]; 

3. Kriminalinės žvalgybos subjektų informacinė sąveika sprendžiant taktinės kovos su 

nusikalstamumu uždavinius [mokslo studija, 5,5 a. l.]. 

4. Konstrukcionistinis socialinio žinojimo apie kriminalinę tikrovę modelis: masinių medijų 

vaidmuo [monografija].   

1.2. Mokslo straipsniai                                                                    

 

 
 
Instituto darbuotojai per 2016 m. atliko mokslinius tyrimus ir jų pagrindu parengė 

mokslo straipsnius. 2016 metais buvo planuota publikuoti 23 mokslo straipsnius, iš jų – 10 
tarptautinių. 2016 m. buvo publikuota 29 mokslo straipsniai ir knygų skyriai, iš kurių 8 
publikuoti tarptautiniuose žurnaluose (žr. 2 lentelę, 2 paveikslą).  
 

2 lentelė. Publikuoti mokslo straipsniai ir knygų dalys 2016 metais 
 

Eil. 
Nr. 

Autorius Pavadinimas Leidinys 

1. Gintautas 

Sakalauskas 

Šiuolaikinės 

baudžiamosios politikos 

Lietuvoje bruožai ir 

padariniai  

Ketvirtis amžiaus tiriant ir reformuojant 

Lietuvos teisinę sistemą [recenzuotų 

straipsnių rinkinys, mokslinis redaktorius 

P. Ragauskas ir J. Paužaitė-Kulvinskienė]. 

Vilnius: Akademinė leidyba, 2016, p. 205–

248. ISBN 978-9955-33-703-4. 

2. Ilona 

Michailovič, 

Renata 

Giedrytė-

Mačiulienė 

Policy and Practice 

dealing with Domestic 

Violence Cases in 

Lithuania 

 

Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 

2016/3, p. 13–22. ISSN 1407-2971. 

3. Tomas Rudzkis, 

Artūras 

Panomariovas 

Legal Presumptions in 

the Context of 

Contemporary Criminal 

Justice. Formulation of 

a Paradigm 

Acta Juridica Hungarica (Hungarian 

Journal of Legal Studies), Volume 57, 

Number 4, December 2016, p. 462–476. 

Print ISSN: 1216-2574; Online 

ISSN: 1588-2616. 

4. Justinas 

Namavičius  

Karūnos liudytojas 

baudžiamojoje teisėje  

Ketvirtis amžiaus tiriant ir reformuojant 

Lietuvos teisinę sistemą [recenzuotų 

straipsnių rinkinys, mokslinis redaktorius 

P. Ragauskas ir J. Paužaitė-Kulvinskienė]. 

Vilnius: Akademinė leidyba, 2016, p. 249–

266. ISBN 978-9955-33-703-4. 

5. Dalia 

Gedzevičienė 

Metaforinių scenarijų 

realizacija Lietuvos 

viešajame 

Ketvirtis amžiaus tiriant ir reformuojant 

Lietuvos teisinę sistemą [recenzuotų 

straipsnių rinkinys, mokslinis redaktorius 

P. Ragauskas ir J. Paužaitė-Kulvinskienė]. 
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kriminologiniame 

diskurse 

Vilnius: Akademinė leidyba, 2016, p. 267–

296. ISBN 978-9955-33-703-4. 

6. Dalia 

Gedzevičienė 

Nusikaltėlio ir 

nusikaltimo metaforos 

Lietuvos viešajame 

kriminologiniame 

diskurse   

Res Humanitariae, 2016, t. 19, p. 64–79. 

ISSN 1822-770.  

7. Ingrida 

Mačernytė-

Panomariovienė  

Darbo apmokėjimas 

kaip darbo sutarties 

sąlyga 

Ketvirtis amžiaus tiriant ir reformuojant 

Lietuvos teisinę sistemą [recenzuotų 

straipsnių rinkinys, mokslinis redaktorius 

P. Ragauskas ir J. Paužaitė-Kulvinskienė]. 

Vilnius: Akademinė leidyba, 2016, p. 383–

404. ISBN 978-9955-33-703-4. 

 Audronė 

Steiblytė 

 

Bendros pertvarkymo 

valdybos įgaliojimai 

skolintų vertybinių 

popierių bylos kontekste 

Teisės problemos, 2016, Nr. 2(92), p. 45–

69. 

9. Dalia 

Gedzevičienė 

Konceptualiosios 

metaforos viešajame 

kriminologiniame 

diskurse sovietmečiu ir 

dabar: lyginamasis 

tyrimas 

Acta humanitarica universitatis Saulensis, 

2016, t. 23, p.  90–107. ISSN 1822-7309. 

Prieiga per internetą: 

<http://www.su.lt/images/leidiniai/Acta/Act

a_23/08_Gedzeviciene.pdf>. Duomenų 

bazės: IndexCopernicus; MLA  

International Bibliography (OCLC sąrašas). 

10. Margarita 

Dobrynina 

The roots of “penal 

populism“: the role of 

media and politics 

Kriminologijos studijos, 2016, Nr. 4,  ISSN 

2351-6097. 

11. Liudvika 

Meškauskaitė, 

Mindaugas 

Lankauskas 

Baudžiamoji 

atsakomybė už asmens 

privataus 

gyvenimo neliečiamumo 

pažeidimus Europos 

Žmogaus Teisių 

Teismo bei Lietuvos 

teismų praktikos 

kontekste 

Teisės problemos, 2016, Nr. 1(91), p. 52–

80. 

12. Evaldas 

Visockas 

Pasitikėjimas 

teisėsaugos 

institucijomis Lietuvoje   

Teisės problemos, 2016, Nr. 2(92), p. 88–

116. 

13. Agnė Limantė, 

Manfredas 

Limantas 

Teisė į teisinę pagalbą 

Europoje  

Teisė, 2016, Nr. 99, p. 125–140. 

14. Agnė Limantė Europos Sąjungos 

vertybių užtikrinimo 

problemos  

Teisė, 2016, Nr. 98, p. 41–54. 

15. Agnė Limantė Recent developments in 

the acte clair case law of 

the EU Court of Justice: 

Towards a more flexible 

approach   

JCMS (Impact Factor: 1.83) Prieiga per 

internetą: 

<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111

/jcms.12434/abstract>. 

16. Petras 

Tarasevičius 

Teisėsaugos institucijų 

užduotis kriminalinėje 

žvalgyboje 

Teisės problemos, 2016, Nr. 1(91), p. 81–

114. 

http://teise.org/wp-content/uploads/2016/09/Meskauskaite-Lankauskas-2016_1-4.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2016/09/Meskauskaite-Lankauskas-2016_1-4.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2016/09/Meskauskaite-Lankauskas-2016_1-4.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2016/09/Meskauskaite-Lankauskas-2016_1-4.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2016/09/Meskauskaite-Lankauskas-2016_1-4.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2016/09/Meskauskaite-Lankauskas-2016_1-4.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2016/09/Meskauskaite-Lankauskas-2016_1-4.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2016/09/Meskauskaite-Lankauskas-2016_1-4.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2016/09/Meskauskaite-Lankauskas-2016_1-4.pdf
http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/10117
http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/10117
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcms.12434/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcms.12434/abstract
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17. Justina Dešriūtė Esminiai asmens 

duomenų apsaugos 

baudžiamajame procese 

reformos Europos 

Sąjungoje aspektai ir jų 

įtaka nacionaliniam 

teisiniam reguliavimui  

Teisės problemos, 2016, Nr. 1(91), p. 25–

51. 

18. Renata 

Giedrytė-

Mačiulienė, 

Judita 

Venckevičienė 

Mediacijos 

įgyvendinimas 

probacijos tarnybose 

Lietuvoje 

Teisės problemos, 2016, Nr. 2(92), p. 69–

87.  

19. Jurgita Paužaitė-

Kulvinskienė, 

Gabrielė 

Juodkaitė-

Granskienė, 

Virgilijus 

Pajaujis 

Teismo eksperto teisės. 

Lietuvos kontekstas 

Europos perspektyvoje  

Kriminalistika ir teismo ekspertologija: 

mokslas, studijos, praktika 12: mokslinių 

straipsnių rinkinys / [moksliniai redaktoriai 

Gabrielė Juodkaitė-Granskienė, Henryk 

Malewski, Magdalena Tomaszewska; 

mokslo komitetas: Tadeusz Tomaszewski 

(pirm.), Henryk Małewski, Mieczyslaw 

Goc, Rolf Ackermann ir kt.]. Lietuvos 

kriminalistų draugija, Lenkijos kriminalistų 

draugija, Lietuvos teismo ekspertizės 

centras, Varšuvos universitetas. Vilnius, 

Varšuva, 2016, 632 p. Lietuvių, anglų, 

lenkų, rusų kalbomis. 67–76 p. ISBN 978-

9986-555-43-8. 

20 Jurgita Paužaitė-

Kulvinskienė, 

Gabrielė 

Juodkaitė-

Granskienė, 

Virgilijus 

Pajaujis 

Teismo eksperto 

pareigos, atsakomybė ir 

iš jos kylančios 

sankcijos. Lietuvos 

kontekstas ir Europos 

perspektyvos [p. 339–

361]  

Baudžiamoji justicija ir verslas: recenzuotų 

mokslinių straipsnių rinkinys / [Armanas 

Abramavičius, Gintaras Švedas, Aurelijus 

Gutauskas ... [et al.]; Vyriausiasis mokslinis 

redaktorius Gintaras Švedas]. Vilnius: 

Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, 

2016. 480 p. 

21 Vida 

Gudžinskienė, 

Rita 

Raudeliūnaitė, 

[Rokas Uscila] 

Vaiko teisių 

įgyvendinimo galimybės 

vaikų dienos centruose 

 

Pedagogika, t. 121, Nr. 1, p. 209–224 / 

Vol. 121, No. 1, Vilnius, 2016, p. 209–224. 

ISSN 1392-0340, E-ISSN 2029-0551. (įeina 

į „Scopus“ DB, indeksuojamas IF, 400/3). 

22 Rokas Uscila Stebėjimo priemonių 

taikymas 

baudžiamojoje 

justicijoje 

Kriminalistika ir teismo ekspertologija: 

mokslas, studijos, praktika 12: mokslinių 

straipsnių rinkinys / [moksliniai redaktoriai 

Gabrielė Juodkaitė-Granskienė, Henryk 

Malewski, Magdalena Tomaszewska; 

mokslo komitetas: Tadeusz Tomaszewski 

(pirm.), Henryk Małewski, Mieczyslaw 

Goc, Rolf Ackermann ir kt.]. Lietuvos 

kriminalistų draugija, Lenkijos kriminalistų 

draugija, Lietuvos teismo ekspertizės 

centras, Varšuvos universitetas. Vilnius, 

Varšuva, 2016. 632 p. Lietuvių, anglų, 

lenkų, rusų kalbomis, p. 399–410. ISBN 

978-9986-555-43-8.   

http://teise.org/wp-content/uploads/2016/09/J.-Desriute-2016_1-4.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2016/09/J.-Desriute-2016_1-4.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2016/09/J.-Desriute-2016_1-4.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2016/09/J.-Desriute-2016_1-4.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2016/09/J.-Desriute-2016_1-4.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2016/09/J.-Desriute-2016_1-4.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2016/09/J.-Desriute-2016_1-4.pdf
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23 Skirmantas 

Bikelis, Renata 

Giedrytė-

Mačiulienė, 

Judita 

Venckevičienė 

Neteisėta cigarečių 

apyvarta: nubaustųjų 

administracine tvarka 

požymiai ir sankcijų 

proporcingumo 

problema  

Teisės problemos, 2016, Nr. 1(91), p. 5–24. 

24 Mindaugas 

Girdauskas, 

Ilona 

Michailovič 

Socialinio tyrimo išvada 

nagrinėjant 

baudžiamąsias bylas, 

p. 417–436 

Baudžiamoji justicija ir verslas: recenzuotų 

mokslinių straipsnių baudžiamosios teisės ir 

baudžiamojo proceso klausimais rinkinys / 

Vilniaus universiteto Teisės fakultetas; 

vyriausias mokslinis redaktorius Gintaras 

Švedas. Vilnius: Vilniaus universitetas: 

Vilniaus universiteto leidykla, 2016. 480 p. 

ISBN 978-609-459-669-8.  

25 Laima 

Andrikienė, 

Rūta 

Vaičiūnienė  

Lyčių nelygybė 

Lietuvoje: analizė ir 

vertinimas remiantis 

Lyčių lygybės indeksu 

2015 (EIGE) 

Kultūra ir visuomenė. Socialinių tyrimų 

žurnalas, 2016, 7(1). ISSN 2029-4573 

(Print), ISSN 2335-8777 (Online). 

26 И. Михайлович Проблематика 

медиации в случаях 

домашнего насилия  

Криминологический журнал 

Байкальского государственного 

университета экономики и права, 2016, 

Т. 10, № 2, p. 280–288. DOI: 

10.17150/1996-7756.2016.10(2).280-288. 

Criminology Journal of Baikal National 

University of Economics and Law, 2016, 

vol. 10, no. 2, pp. 280–288. ISSN 1996-

7756. Prieiga per internetą: 

<http://cj.isea.ru/reader/article.asp?id=208

21>. 

27 Rita Matulionytė 10 years for Google 

Books and Europeana: 

copyright law lessons 

that the EU could learn 

from USA 

 

International Journal of Law and 

Information Technology, 2016, 24, 44–71 

(leidėjas – Oxford University Press, 

žurnalas patenka į „Scopus“ DB, bet 

neindeksuojamas, 2 institucijos). Prieiga 

per internetą: 

<http://ijlit.oxfordjournals.org/content/24/1

/44.full.pdf+html>. 

28 [Rūta 

Vaičiūnienė], 

Artūras 

Tereškinas 

Adaptation to 

Imprisonment in 

Lithuanian Men's 

Prisons 

Skyrius knygoje: C. Damboeanu (ed.). 

Sociological Studies on Imprisonment. A 

European Perspective. Bucharest: Tritonic, 

2015, p. 71–114. ISBN: 978-606-749-076-

3. 

29 Kristina 

Bernotaitė 

 

Energinio efektyvumo 

teisinis reguliavimas ir 

taikymo ypatumai 

Teisės problemos, 2016, Nr. 2(92), p. 5–45. 

 
 
 
 
 
 

http://teise.org/wp-content/uploads/2016/09/Bikelis-Giedryte-Maciuliene-Venckeviciene2016_1-4.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2016/09/Bikelis-Giedryte-Maciuliene-Venckeviciene2016_1-4.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2016/09/Bikelis-Giedryte-Maciuliene-Venckeviciene2016_1-4.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2016/09/Bikelis-Giedryte-Maciuliene-Venckeviciene2016_1-4.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2016/09/Bikelis-Giedryte-Maciuliene-Venckeviciene2016_1-4.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2016/09/Bikelis-Giedryte-Maciuliene-Venckeviciene2016_1-4.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2017/02/Bernotait%C4%97-2016-2.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2017/02/Bernotait%C4%97-2016-2.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2017/02/Bernotait%C4%97-2016-2.pdf
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2 paveikslas. Recenzuoti mokslo straipsniai ir knygų skyriai 

 
 
Lyginant 2016 metais parengtas publikacijas su praėjusiais metais, kiekybine išraiška 

bendras publikacijų skaičius padidėjo 6 vnt., arba 26 proc. daugiau, nes 2015 m. buvo 
publikuota 23 straipsniai. 
 

1.3. Mokslo darbų kokybė: tarptautiškumas, bendros publikacijos ir straipsniai anglų kalba  

 
Nors straipsnių skaičiumi suplanuotą rodiklį viršijome 26 proc., tačiau dėl tarptautinių 
publikacijų mažesnio skaičiaus planą pasiekti pavyko tik iš dalies (žr. 2 pav.), nes tenka laukti 
publikavimo eilės į atitinkamą žurnalo numerį. Kai kurie mokslininkai mokslinių straipsnių 
nespėjo pataisyti pagal recenzentų pastabas. Dar vienas planuotas straipsnis „Justice 
Reinvestment: Solving Correctional Dilemma or a Dilemma Itself?” tarptautiniame žurnale 
nebus publikuotas, nes autorė išėjo iš darbo. 

 

Tarptautinių publikacijų vietoj planuotų 10 vnt. publikuota tik 7, t. y. 3 vnt. 
mažiau, arba planą įvykdėm 70 proc. 

 
Lyginant su praėjusiais metais, 2016 m. 

kiekybine prasme tarptautiniuose žurnaluose 
publikuota 1 vnt. daugiau, o kokybine prasme 
lyginant – „Scopus“ duomenų bazėje esančiuose 
žurnaluose šiais metais publikuota 2 vnt. daugiau 
nei pernai, t. y. 2015 m. – 3 straipsniai, 2016 m. – 
5 straipsniai (žr. 2 pav.). 

 
Instituto darbuotojų publikuoti straipsniai tarptautiniuose žurnaluose: 

1. Ilona Michailovič, Renata Giedrytė-Mačiulienė. Policy and Practice dealing with 
Domestic Violence Cases in Lithuania // Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 2016/3, 
p. 13–22. ISSN 1407-2971 (nėra tarptautinėse duomenų bazėse). 

2. Tomas Rudzkis, Artūras Panomariovas // Legal Presumptions in the Context of 
Contemporary Criminal Justice. Formulation of a Paradigm // Acta Juridica Hungarica 
(Hungarian Journal of Legal Studies), Volume 57, Number 4, December 2016, p. 462–

2016 m. publikuota 6 
straipsniais daugiau nei 

pernai 
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476. Print ISSN: 1216-2574, Online ISSN: 1588-2616 (įeina į „Scopus“ DB, 
indeksuojamas IF:0,123, H index 2). 

3. И. Михайлович. Проблематика медиации в случаях домашнего насилия // 
Криминологический журнал Байкальского государственного университета 
экономики и права, 2016, Т. 10, № 2, С. 280–288. DOI: 10.17150/1996-
7756.2016.10(2).280-288. Criminology Journal of Baikal National University of 
Economics and Law, 2016, vol. 10, no. 2, p. 280–288. ISSN 1996-7756. Prieiga per 
internetą: <http://cj.isea.ru/reader/article.asp?id=20821> (įeina į „Scopus“ DB, 
indeksuojamas IF: 0,162, H index 2). 

4. Rita Matulionytė. 10 years for Google Books and Europeana: copyright law lessons that 
the EU could learn from USA // International Journal of Law and Information 
Technology, 2016, 24, 44–71 (leidėjas – Oxford University Press, žurnalas patenka į 
„Scopus“ DB, bet neindeksuojamas, 2 institucijos). Prieiga per internetą: 
<http://ijlit.oxfordjournals.org/content/24/1/44.full.pdf+html>. 

5. Vida Gudžinskienė, Rita Raudeliūnaitė, [Rokas Uscila]. Vaiko teisių įgyvendinimo 
galimybės vaikų dienos centruose // Pedagogika, t. 121, Nr. 1, p. 209–224 / Vol. 121, 
No. 1, Vilnius, 2016, p. 209–224. ISSN 1392-0340, E-ISSN 2029-0551. (įeina į „Scopus“ 
DB, indeksuojamas IF: 0,187, H index 3). 

6. Agnė Limantė. Recent developments in the acte clair case law of the EU Court of Justice: 
Towards a more flexible approach. JCMS (įeina į „Scopus“ DB, indeksuojamas Impact 
Factor: 1.83). Prieiga per internetą: 
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcms.12434/abstract>. 

7. [Rūta Vaičiūnienė], Artūras Tereškinas. Adaptation to 
Imprisonment in Lithuanian Men's Prisons // Skyrius 
knygoje: C. Damboeanu (ed.) Sociological Studies on 
Imprisonment. A European Perspective. Bucharest: 
Tritonic, 2015, p. 71–114. ISBN: 978-606-749-076-3 
(nėra tarptautinėse duomenų bazėse ar išleistas 
prestižinės leidyklos). 

 
Publikacijas vertinant kokybine išraiška, reikia 

pasidžiaugti, kad planuotas rodiklis „Mokslo darbų, 
paskelbtų leidiniuose, įtrauktuose į tarptautines duomenų 
bazes ir turinčius citavimo indeksą, skaičius“ (1 vnt.) – pasiektas ir viršytas 3 kartus, 
nes tarp 6 publikuotų užsienio leidiniuose 3 publikacijos patenka į „Scopus“ duomenų bazę su 
citavimo IF indeksu (žr. 3 lentelę). Lyginant su 2015 m. jų buvo tik 2. 
 
3 lentelė. Publikacijų tarptautiškumas  

Rodiklis vienetai 
1. Publikacijų, patenkančių į tarptautines duomenų bazes („Scopus“ arba „ISI 
WoS“), skaičius 

5 

    1.1.  Iš jų leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį 4 
           1.1.1. Iš jų leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį ir kurių 
leidėjas ne Lietuvoje 

3 

2. Publikacijų, išleistų kt. užsienio recenzuojamuose leidiniuose ar knygose, 
skaičius 

2 

     2.1. Iš jų knygų skyriai, publikuoti prestižinėse leidyklose, skaičius - 

„Scopus“ duomenų 
bazėje esančiuose 
žurnaluose šiais 

metais publikuota 
2 publikacijomis 

daugiau nei pernai 

http://cj.isea.ru/reader/article.asp?id=20821
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcms.12434/abstract
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Vertinant, kaip į tyrimų atlikimą ir jų rezultatų publikavimą įsitraukia mūsų jaunesnieji 
mokslo darbuotojai, kurie neturi daktaro 
laipsnio, reikia pasidžiaugti, kad ir šį rodiklį 
pavyko ne tik pasiekti, bet ir viršyti dvigubai. 
Bendrai vyriausiųjų mokslo darbuotojų ir 
jaunesniųjų mokslo darbuotojų parengtų mokslo 
darbų skaičius viršytas: planuota – 3 vnt., 
įvykdyta – 7 vnt. 
 
Kalbant apie dar vieną svarbų suplanuotą rodiklį, 
kuris buvo numatytas ir LTI 2015–2016 m. 
kokybės gerinimo plane, pasiektas tik iš dalies, nes iš 2 suplanuotų buvo publikuotas tik 
vienas straipsnis anglų kalba Instituto leidžiamuose mokslo darbų leidiniuose, t. y. Margarita 

Dobrynina savo straipsnį „The roots of “penal populism“: the role of media and politics“ publikavo 

LTI ir VU bendrai leidžiamame žurnale „Kriminologijos studijos“. 

 

Instituto leidžiamuose mokslo darbų leidiniuose užsienio kalba publikuotų mokslo 
straipsnių skaičius nepasiektas: planuota – 2 vnt., įvykdyta 1 vnt.  

 
Kiekybine prasme paskaičiavus mokslinę produkciją, tai ji 2016 m. viršijo planą 1 vienetu, t. y. 
vietoje planuotų 33 vienetų atlikta – 34 vnt., lyginant su praėjusiais metais, skaičius padidėjo 
5 vnt. (žr. 3 pav.). 
 

3 paveikslas. Mokslo darbų skaičius vienetais 2012–2016 m. 
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Mokslo darbų skaičius vienetais 2012–2016 m.

Straipsniai recenzuojamuose leidiniuose Monografijos Mokslo studijos
 

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. 

Bendrai komandoje 
(patyrusiam mokslininkui 

vadovaujant 
jaunesniajam) publikuotų  

mokslo darbų skaičius 
viršytas dvigubai 
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Gintautas Sakalauskas yra mokslo žurnalo „Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: 
sandūra ir sąveika“ redkolegijos narys; nuo 2016 m. dr. Margarita Dobrynina  
yra tarptautinio mokslo žurnalo „European Journal of Criminology“ redaktoriaus pavaduotoja.  

 

 
 

1.4. Mokslo darbai pagal mokslo programas 

 Pagal 2016 m. išsikeltus prioritetus Institutas numatė, kad vykdys 100 proc. mokslinius 
fundamentinius tyrimus pagal ilgalaikes mokslo programas. 2016 metams buvo numatyti 
konkretūs darbai ir jų vykdytojai, tačiau ne viską pavyko įgyvendinti, kai kas persikėlė į 
2017 m., kai kuriuos darbus pakeitė kiti darbai (žr. Priedą Nr. 1-2). Pagal ilgalaikę mokslo 
programą „Subalansuotos baudžiamosios politikos ir efektyvios nusikaltimų prevencijos link: 
visuomenės saugumo stiprinimo galimybių žmogaus teisių apsaugos kontekste tyrimai“ 
(2016–2018 m.) buvo įvykdyta 94 proc. suplanuotų tais metais tyrimų (monografijų, mokslo 
studijų ir straipsnių), o pagal ilgalaikę mokslo programą „Naujas požiūris į korupciją: iššūkiai 
ir galimybės peržengiant viešojo sektoriaus ribas“ (2016–2020 m.) – tik 33 proc. 
 
Mokslinių tyrimų, numatytų ilgalaikėse mokslo programose, vykdymas nebuvo pasiektas: 

proc. Planas – 100 proc., įvykdyta 85 proc. 

Jų vykdymą galima iliustruoti 4 lentelėje, kur pagal norminius etatus ir skirtas lėšas 
programoms tenkančių planuotų/atliktų darbų skaičius labai skirtingas. Prieduose Nr.1 ir 
Nr.2 pateiktos Ilgalaikių mokslo programų ataskaitos už 2016 m. vykdymą. 2017 m. kovo 22 
d. raštu Nr. 4S-356 LMT įvertinusi ilgalaikių mokslo programų ataskaitas už 2016 m., siūlo 
Programas tęsti toliau. 
 
4 lentelė. Mokslo tyrimo darbai pagal programas, etatus ir lėšas 

 Programa Etatai 
(FTE) 

Lėšos, 
tūkst. Eur 

Numatomi rezultatai 

baigus programą  

 

Atlikti darbai per 
2016 m. 

Mokslo tiriamųjų darbų 

pagal biudžetinį 

finansavimą (ilgalaikę 

mokslo programą 

„Subalansuotos 

baudžiamosios politikos ir 

efektyvios nusikaltimų 

prevencijos link: 

visuomenės saugumo 

stiprinimo galimybių 

žmogaus teisių apsaugos 

9,25 et. 88282 4 mokslo studijos ir/ar 

2 monografijos 

 

- (planuota 1 

monografija ir 2 

studijos) 

42 mokslo straipsniai, 

kurių 18 bus 

publikuota  

periodiniuose 

recenzuojamuose 

mokslo leidiniuose, 

įtrauktuose į 

tarptautiniu mastu 

16 mokslo straipsnių 

(iš jų 8 TDB) 

(planuota 14 

straipsnių) 
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kontekste tyrimai“ (2016–

2018 m.)) 

pripažintas duomenų 

bazes (pvz., IBSS, 

EBSCO, CEEOL, 

DOAJ, SCOPUS) 

10 kitų MTEP darbų 

(mokslinės išvados ir 

rekomendacijos/pasiūl

ymai bei moksliniai 

teisės aktų komentarai, 

metodikos, sudaryti 

darbai ir pan.) 

17 išvadų (planuota-

3) 

28 pranešimus 

 

23 pranešimai 

(planuota 9) 

 

40 sklaidos priemonių 

17 sklaidos 

priemonių (planuota 

– 13)  

 

Mokslo tiriamųjų darbų 

pagal biudžetinį 

finansavimą (ilgalaikę 

mokslo programą „Naujas 

požiūris į korupciją: 

iššūkiai ir galimybės 

peržengiant viešojo 

sektoriaus ribas“ (2016–

2020 m.)) 

4,07 et. 

 

38844,08 1 monografija 

5 mokslo studijos  

- (planuota – 1 

mokslo studija) 

18 mokslinių 

straipsnių, kurių pusė 

bus publikuojama 

periodiniuose recen-

zuojamuose mokslo 

leidiniuose, įtrauktuose 

į tarptautiniu mastu 

pripažintas duomenų 

bazes (IBSS, EBSCO, 

CEEOL, DOAJ, 

SCOPUS)  

1 straipsnis (iš jų 1 

TDB)  

(planuota - 2 

straipsniai) 

6 MTEP darbai 

(mokslinės išvados, 

komentarai, 

metodikos, sudaryti 

darbai ir kt.) 

4 išvados  (planuota – 

1 metodika) 

   6 mokslo renginiai - 

12 pranešimų 

nacionalinėse ir  

tarptautinėse mokslo 

konferencijose 

- 

20 mokslo 

populiarinimo 

paskaitų, straipsnių, 

TV laidų, informacijos 

pranešimų 

socialiniuose tinkluose 

ir kt. 

3 sklaidos priemonės 

(planuota - 4) 

„Teisės sistema“ 

programa (2016 m.) 

3 et.  28632 5 (1 monografija,  

2 mokslo studijos, 

2 mokslinės išvados) 

5 (1 monografija,  

2 mokslo studijos,  

2 mokslinės išvados) 
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2. MTEP darbai 

2016 m. pagal Institute sukauptą mokslinių žinių potencialą buvo atlikti taikomieji 
tyrimai ir eksperimentinės (socialinės) plėtros darbai teisėkūros procese.  

 

2.1. Išvadų, komentarų dėl teisės aktų ir / ar jų projektų rengimas; planuota – 33, 
įvykdyta – 33. 

 
Teisinės, kriminologinės ir antikorupcinės ekspertizės ir išvados dėl teisės aktų 

ir jų projektų. 2016 metais atlikta tiek, kiek ir planuota, t. y. 33 (28+5), ir net 49 proc. 
daugiau nei pernai (2012 metais – 29, 2013 – 30, 2014 – 36, 2015 – 17) teisinių, 
kriminologinių ir antikorupcinių ekspertizių, išvadų dėl teisės aktų ir jų projektų. 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. 

Išvados pateiktos ne tik raštu, bet ir žodžiu. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad Instituto 
darbuotojai aktyviai dalyvauja įvairiose tiek nacionalinėse, tiek ir tarptautinėse darbo 
grupėse, komisijose ir kitų organizacinių vienetų veiklose, tam, kad užtikrintų ryšių palaikymą 
su tarptautiniais partneriais, darbuotojai yra kviečiami dalyvauti ir dalintis idėjomis bei 
pristatyti atliekamų tyrimų rezultatus tarptautinėse konferencijose ir pan. Pavyzdžiui, GRECO 
V vertinimo etapo parengiamosios darbo grupės darbe; Europos Tarybos penologinio 
bendradarbiavimo tarybos (PC-CP) darbo grupės veikloje (Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministro 2015 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. 1R-111); Europos Komisijos nusikaltimų 
statistikos politikos formavimo poreikiams tenkinti ekspertų grupės veikloje (Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės Europos Sąjungos komisijos 2015 m. balandžio 21 d. protokolinis 
sprendimas); darbo grupės „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio ir labai 
didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“ pakeitimo projektui rengti (Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro įsakymas) veikloje; Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 
priežiūros komiteto darbe (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas) ir darbo 
grupės išvadoms dėl asmenų, dalyvaujančių atskleidžiant korupcinio pobūdžio teisės 
pažeidimus, apsaugos mechanizmo tobulinimo parengti veikloje (Lietuvos generalinio 
prokuroro 2016 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. 1-114); darbo grupės visuomenės teisinio 
švietimo priemonėms rengti (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. gruodžio 
7 d. įsakymas Nr. 1R-331) veikloje; Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 
priežiūros komiteto veikloje; Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministerijos darbo grupės, kurios tikslas įvertinti Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 
taikymo praktiką, parengti šio įstatymo analizę bei pateikti siūlymus dėl galimų įstatymo 
spragų ir neaiškumų sprendimo būdų bei vienodos 
taikymo praktikos veikloje (Kalėjimų 
departamento prie Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerijos direktoriaus 2016 m. 
balandžio 18 d. įsakymas Nr. V-145); Vidaus 
reikalų ministerijos tarpžinybinės Nusikaltimų ir 
kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų 
vertinimo komisijos veikloje (Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. 
gegužės 4 d. įsakymas Nr. 1V-343); Tarptautinio 
jaunimo delinkvencinio elgesio, nuostatų ir 
viktimizacijos tyrimo darbo grupėje (International 

2016 metais LTI parengė 
49 proc. daugiau teisinių, 

kriminologinių ir 
antikorupcinių ekspertizių 
ir išvadų dėl teisės aktų ir 

jų projektų nei 2015 
metais 
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Self-Report Delinquency Study (ISRD). Europos nepilnamečių justicijos tarybos „Europos 
nepilnamečių justicijos observatorija“ (Europian Council for Juvenile Justice „European Juvenile 
justice Observatory“) veikloje; darbo grupės, vykdančios Lietuvos Respublikoje dėl 
nusikalstamų veikų, padarytų siekiant išreikšti neapykantą asmenų grupei ar jai 
priklausančiam asmeniui dėl rasės, tautybės, kalbos, kilmės, tikėjimo, seksualinės orientacijos 
ar dėl kitų neapykantos motyvų, stebėseną, analizę ir vertinimą (Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministro 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. 1V-813).  

 
Pagal tai, kas ir kiek taiko mūsų MTEP, t. y. atliktus mokslinius tyrimus ir išvadas, savo 

tiesioginiame darbe, galima įvertinti efekto kriterijų. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo peržiūrima 
Seimo teisės aktų projektų bazė ir atsižvelgta į komitetuose ar komisijose svarstomus teisės 
aktų projektus, kuriems buvo teiktos išvados ir Instituto mokslininkų.   

Vertinant efekto kriterijų „Sėkmingai (teigiamai) pritaikytų teisinės politikos 
formavimui skirtų pasiūlymų, pagrįstų šiuolaikiniais teisės ir kriminologijos mokslų tyrimų 
rezultatais, santykis su pateiktais / svarstomais, proc.“, iš 59 pasiūlymų, pateiktų teisės aktų 
rengėjams, į mūsų 34 siūlymus atsižvelgė ir į 25 neatsižvelgė (t. y. įvykdyta 58 proc., o 
planuota – 60 proc.) (žr. 5 pav.) dėl šių teisės aktų projektų: 

1. Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.48, 3.151, 3.153, 3.172, 3.176, 3.182, 
3.183, 3.184, 3.209, 3.210, 3.212, 3.217, 3.218, 3.219, 3.220, 3.223, 3.224, 3.226, 3.254, 
3.257, 3.259, 3.260, 3.262, 3.264, 3.266 ir 3.269 straipsnių pakeitimo įstatymo 
projekto Nr. XIIP-2933 – atsižvelgta į 3 (2015-05-29); 

2. dėl Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 pakeitimo įstatymo projekto – 
atsižvelgta į 3 (2015-05-29); 

3. dėl Civilinio kodekso 3.48, 3.151, 3.153, 3.172, 3.176, 3.182, 3.183, 3.184, 3.209, 3.210, 
3.212, 3.217, 3.218, 3.219, 3.220, 3.223, 3.224, 3.226, 3.254, 3.257, 3.259, 3.260, 3.262, 
3.264, 3.266 ir 3.269 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto – atsižvelgta į 2 (2015-
05-29); 

4. dėl Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 10, 20 ir 27(1) 
straipsnių pakeitimo įstatymo projekto – pritarta 1 siūlymui (2016-09-05); 

5. dėl Organizuoto nusikalstamumo užkardymo ir kontrolės įstatymo projekto – pritarė 
iš esmės 1 siūlymui (2016-05-20); 

6. dėl Bausmių vykdymo kodekso 40, 41, 94 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui – 
pritarė 1, nepritarė 6 pasiūlymams; 

7. dėl Baudžiamojo proceso kodekso 102, 127, 130, 233, 257, 276, 289, 290, 291, 308, 
313, 317, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 333, 374, 3741, 375, 377, 385, 448, 454 ir 460 
straipsnių pakeitimo, Kodekso papildymo 325(1) straipsniu ir 334 straipsnio 
pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektui – pritarta 1 pasiūlymui; 

8. dėl Konstitucijos 38 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui (2014-03-18) – nepritarė 
1 pasiūlymui; 
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9. dėl Baudžiamojo kodekso papildymo 182(1) straipsniu įstatymo projektui (2016-01-
28) – pritarė iš dalies 1 pasiūlymui; 

10. dėl Civilinio kodekso 3.43, 3.48, 3.53, 3.59, 3.64, 3.65, 3.76, 3.156, 3.157, 3.163, 3.169, 
3.170, 3.174, 3.175, 3.178, 3.184 ir 3.190 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui 
(2014-05-19) – pritarė iš dalies 1 pasiūlymui; 

11. Civilinio proceso kodekso 385 ir 541 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui (2014-
05-19) – atsižvelgė į 1 pasiūlymą;  

12. Probacijos įstatymo Nr. XI-1860 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui (2016-02-
09) – atsižvelgė į 1 ir atsižvelgta iš dalies į 2 pasiūlymus; 

13. Konstitucijos 38 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektui (2014-03-18) 
– pritarė 4 pasiūlymams; 

14. Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 16 straipsnio pakeitimo 
įstatymo projektui (2014-09-18) – nepritarta 1 pasiūlymui; 

15. Bausmių vykdymo kodekso 40, 41, 94 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui – 
pritarė 1 pasiūlymui; 

16. Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo projektui – pritarė 
7, iš dalies pritarė – 2, nepritarė – 17 pasiūlymų; 

17. Seimo kanceliarijos Teisės departamentas remiasi 
mūsų atliktais tyrimais teikdamas savo pastabas 
2016-03-07 dėl Organizuoto nusikalstamumo 
užkardymo ir kontrolės įstatymo projektui;  

18. Atsižvelgiant į LTI tyrimą 2015 m., 2016 m. spalio 
11 d. buvo priimtas Seimo nutarimas Nr. XII-2676 
„Dėl Visuomeninių teisėjų (tarėjų) instituto 
teismuose koncepcijos patvirtinimo“.  

 

4 paveikslas. Pateiktų išvadų skaičius ir atsižvelgimas į pasiūlymus 2013–2016 m. 

 
 

 

MTEP darbų skaičius 
2016 metais ne tik 

pasiektas, bet ir 
viršytas 
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Instituto darbuotojai atlieka ir kitus taikomuosius mokslinius tyrimus, kurie gali būti 
pritaikyti priimant sprendimus viešajame valdyme.  
Išmatavus pasiektus rodiklius, galima konstatuoti, kad atliktų mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės (socialinės) plėtros darbų skaičius ne tik pasiektas, bet ir viršytas, t. y. vietoje 
planuotų 33 publikacijų (10 monografijų, mokslo studijų ir 23 recenzuotų mokslo straipsnių) 
įvykdyta – 35 vnt., ir kiti MTEP darbai kiekybine išraiška atlikti ta apimtimi, kaip ir planuota, 
t. y. įvykdyta 33 vnt. Iš viso – 68 vnt., tai sudaro 103 proc. 
 
Šių rodiklių pasiekimui turėjo įtakos ir 2015 m. rugpjūčio 
13 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1T-41 patvirtinto „Dėl 
Lietuvos teisės instituto mokslinių tyrimų kokybės gerinimo 
2015–2016 m. plano“ (priedas Nr. 3) įgyvendinimas, 
kuriame buvo išskirtos kelios sritys darbų kokybei gerinti 
(tyrėjų kvalifikacijos kėlimas; darbų planavimo 
organizavimas; motyvacijos stiprinimas) ir kiekybei didinti 
(darbų vienetų didinimas; terminų laikymasis). Buvo 
dedamos visos pastangos šiam planui įvykdyti. Iš visų 
numatytų veiklų sunkiausiai sekėsi surasti užsieniečių 
tyrėjų bendroms publikacijoms rengti, nes jie nėra motyvuoti publikuotis „Scopus“ ar 
„Thomson Reuters“ DB; taip pat atrinkti vertimui geriausias publikacijas į anglų kalbą, nes tam 
pinigų nebuvo ir atitinkamai šios priemonės liko neįgyvendintos. Dar nebuvo įgyvendinta 
viena priemonė – tyrėjai turėjo kiekvieną mėnesį pristatyti aktualijas iš savo srities, pristatyti 
savo tyrimų tarpinius rezultatus, nes patys tyrėjai nematė poreikio dalintis su kolegomis savo 
moksliniais pasiekimais. Taip pat nebuvo įgyvendinta skyrių vedėjams numatyta priemonė 
dėl jų skyriaus darbuotojų darbų atlikimo laiku, kai jie turėjo raštu informuoti apie terminų 
nesilaikymą ir teikti pasiūlymus, kaip efektyviau atlikti pavedimus. Paprastai apie darbų 
atlikimo vėlavimą ir terminų nukėlimą informuodavo patys darbuotojai. 
Kadangi planas buvo parengtas 2 metams ir jo vykdymas iš dalies pasiteisino bei tam tikros 
priemonės yra nuolatinės ir jos efektyvios, todėl, atsižvelgiant į ateinantį periodą ir atliktus 
įvertinimus dėl šio plano vykdymo, reikėtų 2017 m. parengti naują planą su tam tikrais 
pakeitimais, kad turėtų daugiau teigiamų pokyčių.  
 

3. MOKSLO DARBŲ SKLAIDA 
 
Sklaidos priemonių (renginių, leidinių, kt.) skaičius – vietoj planuotų 103 vnt. atlikta 114 vnt., 
tai sudaro 111 proc. didėjimą. Šiam rodikliui pasiekti buvo vertinami ir 2016 m. nustatyti šie 
prioritetai (žr. 5 lentelę). 
 
5 lentelė. Mokslo darbų sklaidos priemonės 
Rodiklio pavadinimas ir kriterijaus reikšmė Planas Įvykdymas 
Išleistų mokslinių-praktinių leidinių skaičius 4 6 
   Iš jų:   išleistų „Teisės e-aktualijų“ numerių skaičius, vnt. 2 2 
              žurnalo „Teisės problemos“ numerių skaičius, vnt. 2 3 
             kitų leidinių skaičius, vnt. 2 1 
Bendrų renginių, skirtų mokslo darbų rezultatų sklaidai, 
skaičius, vnt. 

5 9 

Sklaidos priemonių 
skaičius 2016 
metais ne tik 

pasiektas, bet ir 
viršytas 
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      Iš jų: tarptautinių renginių, kuriuos organizuoja 
Institutas, skaičius, vnt. 

2 5 

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

+1(59) -11 (48) 

      Iš jų: mokslo tyrimų rezultatų pristatymų / pranešimų 
tarptautiniuose mokslo renginiuose skaičiaus didėjimas, 
vnt. 

+1 (8) 20 

Kitų sklaidos priemonių (interviu per TV, radiją, spaudą, 
el. portalus, el. blokus ir kt.) 

21 51 

 
3.1. Renginiai 

 
 
Prie 2016 m. prioritetinių veiklų Instituto strateginiame plane buvo numatyta 

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.). 

 
 

3.2. Moksliniai pranešimai 

 
 

2016 m., lyginant su praėjusiais metais, mokslinių pranešimų skaičius sumažėjo 11 
vienetų (2010 metais buvo skaityti 24, 2011 metais – 34, 2012 metais – 50, 2013 metais – 

80, 2014 metais – 56 moksliniai pranešimai, 2015 metais – 58) (žr. 5 paveikslą). 

 
 

Lyginant su 2015 m. galima pastebėti, kad nors buvo 
daugiau organizuota nei planuota tarptautinių renginių 
(planas – 2, įvykdyta – 5), tačiau mūsų darbuotojai skaitė 
mažiau tarptautinių pranešimų, t. y. 2015 m. – 30 
pranešimų, 2016 m. – 20 pranešimų, nors 2016 m. planą 
viršijo, t. y. planas – 8.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pranešimų 
tarptautinėse 

konferencijose 
įvykdyta daugiau 

nei planuota  
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5 paveikslas. Pranešimų skaičius 2010–2016 m. 
 

 
 

3.3. Moksliniai praktiniai leidiniai 

 
 

Ataskaitiniu laikotarpiu „Išleistų teisės mokslinių praktinių leidinių skaičius“ pasiektas ir 
viršytas, t. y. vietoj planuotų 4 išleista – 6.  
Išleisti 3 mokslinio teisės žurnalo „Teisės problemos“ numeriai: 2015 m. Nr. 4 ir 2016 m. 
Nr. 1–2. 
Dar vienas publikuotas leidinys, skirtas Lietuvos teisės instituto 25-mečiui paminėti: 
„Ketvirtis amžiaus tiriant ir reformuojant Lietuvos teisinę sistemą“ [recenzuotų straipsnių 
rinkinys, mokslinis redaktorius P. Ragauskas ir J. Paužaitė-Kulvinskienė]. Vilnius: Akademinė 
leidyba, 2016, p. 267–296. ISBN 978-9955-33-703-4.  

 
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 Institutas pradėjo leisti 
elektroninį nerecenzuojamą leidinį „Teisė e-aktualijos“ [ISSN 2335-8998 (Online)], kuriame 
kasmet publikuojami Lietuvos teisės instituto mokslo darbuotojų parengti socialinės plėtros 

Išleistų teisės 
mokslinių 

praktinių leidinių 
skaičius pasiektas 

ir viršytas 
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darbai, kurie buvo pateikti valstybės bei savivaldybių institucijoms. Per 2016 metus išleista 
tiek pat, kiek ir planuota, t. y. 2 numeriai.  

Nespėta parengti dar vieno planuoto straipsnių rinkinio „Baudžiamosios ir bausmių 
vykdymo politikos Lietuvoje tarptautinis palyginimas, tendencijos ir perspektyvos“ dėl 
straipsnių vertimo iš vokiečių kalbos, kurios apimtis padidėjo neplanuotai. 
 

 
3.4. Sklaida kitose priemonėse 

 
Rodiklis „Straipsniai ir interviu žiniasklaidos priemonėse, pristatantys mokslinių 

tyrimų rezultatus“ (planuota – 21, atlikta – 51) – pasiektas ir viršytas. Lyginant ir su 
praėjusiais metais atlikta 18 vnt. daugiau (2014 m. buvo – 30, 2015 – 33). Kai kurie tyrimų 
rezultatai buvo pristatyti daugiau nei vienoje žiniasklaidos priemonėje. 
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III. MOKSLININKŲ POTENCIALAS 
 

Institute dirba jaunas kolektyvas. 2016 m. dirbo 34 tyrėjai, kurie užėmė 25,125 et. 
2015 m. dirbo 32 tyrėjai, kurie užėmė 23,875 etato bei kurie 
turi įvairių socialinių mokslų ir humanitarinių mokslų 
srities išsilavinimą (žr. 6–7 lenteles). 
Reikia konstatuoti, jog Institutas nuolat susiduria su 
neišvengiamu mokslo darbuotojų judėjimu, todėl per 2016 
metus Institutą paliko 5 mokslo darbuotojai (apimant ir 
projektuose dirbančius), o tai sudaro 3 etatus. Instituto 
mokslinis potencialas sustiprėjo 6 darbuotojais, t. y. 1 
vyresn. mokslo darbuotoju, 2 mokslo darbuotojais 
(turinčiais mokslo daktaro laipsnį), 2 tyrėjais, 1 
jaunesniuoju mokslo darbuotoju, kurie užims 3,25 etato. 

 
 
6 lentelė. Tyrėjų profilis pagal mokslo šakas, proc. 2015–2016 m.** 
 

Mokslo šaka 2014 2015 2016 
Teisė  71 (28)   74 (23) 85,75 (29) 
Sociologija 15 (7)   13 (4) 5,7 (2) 
Psichologija 5 (2)   6,5(2) 2,85 (1) 
Komunikacijos ir informatika 5 (2)  3,25(1) 2,85 (1)  
Politikos mokslai 2 (1)  ----- - 
Humanitariniai 2 (1)   3,25(1) 2,85 (1)  

**Duomenys gruodžio 31 d. 
 
7 lentelė. Tyrėjų profilis pagal pareigybes. Užimti etatai 2015–2016 m. *** 
 

Tyrėjai 2014 2015 2016 
Vyriausieji mokslo darbuotojai 3,75 4,75  5,875 
Vyresnieji mokslo darbuotojai  3 3,5 3,375  
Mokslo darbuotojai   9,375 7,25 6 
Tyrėjai  5,875 4,75   9,125 
Jaunesnieji mokslo darbuotojai 4,125 3,625  0,75  
Iš viso 26,125  (41 žm.)    23,875  (32 žm.) 25,125 (34 žm.) 

***Duomenys gruodžio 31 d. 

 
Instituto mokslo darbuotojams buvo sudarytos sąlygos kelti kvalifikaciją dalyvaujant 

tiek Instituto organizuojamose kvalifikacijos kėlimo priemonėse, tiek ir kitų institucijų ar 
organizacijų organizuojamuose renginiuose (žr. 8–9 lenteles). 

 

2016 m. Institutą 
paliko 5 

darbuotojai, atėjo  
dirbti 6 darbuotojai 
(apimant ir projektuose 

dirbančius) 
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8 lentelė. Tyrėjų, pakėlusių kvalifikaciją, skaičius*** 
 

Pozicijos Darbuotojų skaičius 

Tyrėjų, kurių pareigos paaukštintos 1  
Tyrėjų skaičius, kurių publikacijos patenka į „Scopus“ arba „ISI 
WoS“ 

4 

      Iš jų leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį 3 
             Iš jų leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį ir kurių 
leidėjas ne Lietuvoje 

2 

Tyrėjų skaičius, kurių knygų skyriai publikuoti prestižinėse 
leidyklose  

1 

Ataskaitiniais metais priimta į doktorantūrą 2  
Dirbančių doktorantų skaičius 9  
Įgytas daktaro laipsnis - 
Tyrėjų, besistažavusių užsienyje (ne konferencijose), skaičius 2 
Tyrėjų, kurie skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose, 
organizuotose ne Lietuvoje, skaičius 

6 

***Duomenys 2016 m. gruodžio 31 d. 

 
Per 2016 m. laikotarpį vyko 38 komandiruotės, į kurias vyko 13 Instituto darbuotojų 

įvairiais tikslais, iš jų: skaityti pranešimų į konferencijas, simpoziumus ir seminarus; susitikti 
su projekto partneriais dėl vykdomų ar galimų vykdyti projektų; dalyvauti kaip ekspertai 
įvairiose darbo grupėse; dalyvauti mokymuose keliant savo kvalifikaciją ir kt. Detalesnė 
informacija pateikta 9 lentelėje. 

 
9 lentelė. Tarptautiniai mokslininkų mainai 
 

1. Besistažavusiųjų užsienyje iki 6mėn. 

Valstybė Darbuotojai  Dienų skaičius Lėšos ir jų šaltinis 

Madridas (Ispanijos 

Karalystė) 

Virgilijus 

Pajaujis; 

Justina Dešriūtė 

3 d. (spalio 26–

28 d.) 

LTI lėšos, 

Europos teisės akademijos organizuoti mokymai 

„Suėmimo įtaka nuteistųjų atžvilgiu“ (angl. „The 

Impact of Detention on Prisoners“) 

Budapeštas 

(Vengrijos 

Respublika) 

Virgilijus 

Pajaujis  

8 d. (gegužės 7–

14 d.) 

LTI lėšos, 

komandiruotė Eötvös Loránd universitete, kuriame 

vyko NOHA pavasario mokykla humanitarinės 

veiklos tematika. Kvalifikacijos kėlimas 

2. Kitas bendradarbiavimas (ne konferencijose ir ne vykdomų projektų susitikimai) 

Briuselis (Belgija) Evaldas 

Visockas 

 

Lapkričio 20–

22 d. 

 

LTI; 

ketvirtasis Europos Komisijos ekspertų grupės dėl 

nusikaltimų statistikos politikos formavimo 

poreikiams susitikimas 

Kijevas (Ukrainos 

Respublika) 

Aušra 

Rauličkytė 

 

Balandžio 21–

22 d.; 

gegužės 22–

25 d.; 

birželio 6–8 d.; 

rugsėjo 28–

spalio 1 d. 

„Dvynių“ projekto „Ukrainos Parlamento Vyriausiojo 

žmogaus teisių komisaro institucinių gebėjimų 

saugoti žmogaus teises ir laisves stiprinimas pagal 

geriausią Europos patirtį“ parnerių valstybių 

derybinis susitikimas, derinant „Dvynių“ sutarties 

projektą bei sutarties įgyvendinimo darbo planą 

Jurgita Paužaitė-

Kulvinskienė 

Balandžio 21–

22 d.; 

gegužės 23–

24 d.; 
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birželio 5–8 d.; 

rugsėjo 29–30 d. 

Salvija Kavalnė Gegužės 23–

24 d.; 

birželio 6–8 d. 

 

Strasbūras 

(Prancūzija) 

Eglė 

Kavoliūnaitė-

Ragauskienė 

Balandžio 5–

7 d.; 

rugsėjo 28–30 d. 

Europos Tarybos lėšos, 

GRECO 5 vertinimo etapo paruošiamosios darbo 

grupės posėdis 

Sausio 17–20 d.; 

birželio 13–

17 d.; 

rugsėjo 20–24 d. 

Europos Tarybos lėšos, 

darbo grupės, rengiančios Europos Tarybos 

rekomendacijas dėl lobistinės veiklos teisinio 

reguliavimo, darbinis susitikimas 

3. Vykdomų projektų susitikimai 

Utrechtas 

(Nyderlandai) 

Skirmantas 

Bikelis 

Vasario 4–5 d. Projekto „Siekiant, kad suėmimas būtų kraštutinė 

priemonė“ partnerių susitikimas 

Bukareštas 

(Vengrijos 

Respublika) 

Skirmantas 

Bikelis; 

Virgilijus 

Pajaujis 

Rugsėjo 7–9 d. 

Milanas (Italija) Eglė 

Kavoliūnaitė-

Ragauskienė; 

Agnė Limantė 

Kovo 9–10 d. 

(abi); 

birželio 16–18 d. 

(Agnė); lapkričio 

27–29 d. (abi) 

Projekto „ES teisėjų mokymai dėl II a Briuselio 

reglamento: nuo Pietų iki rytų“ bandomieji mokymai 

bei projekto dalyvių susitikimas mokymų medžiagai 

ir darbų organizavimui aptarti 

Rijekas (Kroatija) Eglė 

Kavoliūnaitė-

Ragauskienė; 

Agnė Limantė 

Balandžio 28–

gegužės 1 d. 

(Eglė); 

balandžio 28–

30 d. (Agnė) 

Barselona 

(Ispanijos 

Karalystė) 

Kristina 

Pranevičienė 

Gegužės 8–10 d. 

Briuselis (Belgija) Aušra 

Rauličkytė 

Gruodžio 7–

10 d. 

„Dvynių“ projekto „Ukrainos Parlamento Vyriausiojo 

žmogaus teisių komisaro institucinių gebėjimų 

saugoti žmogaus teises ir laisves stiprinimas pagal 

geriausią Europos patirtį“ mokymai 

4. Dalyvavimas tarptautinėse konferencijose, seminaruose, forumuose, simpoziumuose 

Ryga (Latvijos 

Respublika) 

Rokas Uscila Balandžio 28 d. LTI, 

tarptautinė konferencija „Tarpvalstybinis mediacijos 

plėtojimas skatinant ginčų sprendimų pokyčius 

Europos mastu“ 

Leipcigas 

(Vokietijos 

Federacinė 

Respublika) 

Jurgita Paužaitė-

Kulvinskienė 

Birželio 20–23 d. Organizatorių lėšos, 

Tarptautinis administracinės teisės mokslininkų ir 

praktikų forumas 

Budapeštas 

(Vengrijos 

Respublika) 

Virgilijus 

Pajaujis 

Rugpjūčio 24–

26 d. 

Dalis LTI lėšų, kita dalis iš organizatorių. 

Mokslinė konferencija „Šiuolaikinės teisės 

absolventų kartos požiūris“ 

Miunsteris 

(Vokietijos 

Federacinė 

Respublika) 

Ilona 

Michailovič; 

Skirmantas 

Bikelis; 

Mindaugas 

Lankauskas 

Rugsėjo 20–

24 d. 

Dalis LTI ir dalis iš Projekto; 

Europos kriminologų metinė konferencija 
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Baku 

(Azerbaidžano 

Respublika) 

Jurgita Paužaitė-

Kulvinskienė 

Lapkričio 23–

26 d. 

Organizatorių lėšos, 

tarptautinė mokslinė konferencija „Teisės vaidmuo ir 

teisininko išsilavinimas pereinamojo laikotarpio 

valstybių reformose“ 

 
Siekiant sudaryti sąlygas mūsų darbuotojams publikuotis užsienyje ir tarptautinėse 

duomenų bazėse, buvo organizuojamas tikslingas kvalifikacijos kėlimas (žr. 8 lentelę) tiek 
on-line, tiek ir Instituto patalpose, pvz.: 

-  vyko el. mokymai Elsevier Publishing Campus 

akademinių įgūdžių lavinimo mokykloje (3 

darbuotojai); 

- 2016 m. gegužės 26 d. LTI vyko VU bibliotekos 

organizuota paskaita apie mokslinės veiklos 

vertinimą, mokslometrijos šaltinius ir jų 

teikiamus citavimo rodiklius, skirtus mokslo 

vertinimui, taip pat apie tai, kaip tinkamai 

pasirinkti straipsnio publikavimui tarptautinį 

žurnalą, kuris nebūtų apgavikiškas. Dalyvių skaičius – 13; 

- 14 Instituto darbuotojų 2016 m. lapkričio 15 ir 17 d. išklausė 12 akad. val. mokymų 

ciklą tema „Kiekybinė ir kokybinė teksto turinio analizė, atliekama naudojant MAXQDA 

programinę įrangą“. 

Instituto mokslo darbuotojai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo renginiuose, skirtuose mokslo 
kokybei gerinti, todėl 2016 m. jų bendrųjų gebėjimų ir specialiųjų profesinių gebėjimų 
kvalifikacijos kėlimo priemonės buvo naudotos aktyviau. Instituto mokslo darbuotojų, 
dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo renginiuose, skaičius, lyginant su ankstesniais 
metais, buvo didesnis, t. y. 19 (2015 m. – 15, 2014 m. – tik 12) darbuotojų dalyvavo 
kvalifikacijos kėlimo kursuose.  

 
Apibendrinimas ir galimi pokyčiai 

 
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. 
Ir toliau 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. 

  

2016 metais 
 kvalifikaciją kėlė 

daugiau darbuotojų 
nei 2015 ir 2014 

metais. Skaičius siekė 
19 asmenų 
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IV. FINANSAVIMAS 
 
10 lentelė. Instituto asignavimai 
 

Asignavimai 

Patvirtinti 
(patikslinti) 
asignavimai, 
tūkst. eurų 

Panaudoti 
asignavimai, 
tūkst. eurų 

Asignavimų 
panaudojimo 

procentas 

Iš viso asignavimų programai (1+2) 575 466 81 

Iš jų pagal finansavimo šaltinius    

1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas 452 424 93,81 

iš jo: 
423 423 100 

1.1. bendrojo finansavimo lėšos 

1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės 
finansinės paramos lėšos 

      

1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų 
įmokos 

29 1 3,44 

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

123  42 34,15 

 
Biudžetiniai asignavimai (žr. 10 lentelę) panaudoti 100 proc., pajamų įmokų planas 

įvykdytas 3,44 proc., nes 2016 metais Institutas negavo planuojamų pajamų už realizuojamus 
Instituto leidinius bei atliktus mokslo darbus. Atitinkamai sumažėjo ir sumokėta į biudžetą 
pajamų įmokų suma. 2016 metais Institutas iš išorinio, t.y. iš tarptautinių organizacijų ir kitų 
ūkio ir valstybės subjektų, mokslo projektams vykdyti bei kitoms veikloms įgyvendinti viso 
gavo 123 tūkst. eurų, ir tai sudaro 29  proc. įplaukų, lyginant su Instituto gautu baziniu 
biudžetiniu finansavimu. Iš išorinio finansavimo šaltinių gautos lėšos moksliniams tyrimams 
ir eksperimentinei veiklai įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos 2016 metais panaudotos iš 
dalies (34,15 proc.), kadangi daugelio tarptautinių mokslinių projektų vykdymas bus tęsiamas 
2017-2018 metais. Į išorinio finansavimo sumą nėra įskaitytos lėšos (734108,00 Eur), gautos 
2016 m. gruodžio mėnesį ir skirtos Dvynių projektui “Ukrainos Parlamento Vyriausiojo 
žmogaus teisių komisaro institucinių gebėjimų saugoti žmogaus teises ir laisves stiprinimas 
pagal geriausią Europos patirtį“ įgyvendinti, kadangi mokslinės eksperimentinės plėtros 
veiklos numatytos vykdyti 2017 – 2018 m.  

Įgyvendinant rodiklį – ne valstybės biudžeto lėšų, gautų iš užsakomųjų tyrimų ir 
projektinės veiklos, dalies padidėjimas lyginant su valstybės biudžeto asignavimais - 
išskirtina, jog per ataskaitinį laikotarpį iš visų išorinio finansavimo lėšų, moksliniams 
tyrimams bei eksperimentinei veiklai ne iš Lietuvos Respublikos biudžeto (ŠMM, TM, LMT) 
vykdyti buvo gauti 46,5 tūkst. eurų (2015 – 167 tūkst. Eur.; 2014 m. – 75 tūkst. eurų). Lyginant 
su Instituto gautu baziniu valstybės biudžetiniu finansavimu tai sudaro 11  proc. (žr. 11–12 
lenteles), todėl ir toliau būtina aktyviai dalyvauti tarptautiniuose mokslinių užsakomųjų 
tyrimų ir projektų viešuosiuose konkursuose ir didinti ne valstybinio biudžetinio finansavimo 
dalį.   
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11 lentelė. Projektinės lėšos pagal programas  

Programa, finansavimo 

šaltinis 

Projekto pavadinimas Suma, Eur 

7 bendroji programa 7BP Naujos nusikaltimų rūšys 

Europoje ir pasitikėjimu grįsta 

politika (FIDUCIA) 

15675,92 

EK Moksleivių žinojimo apie 

Europos Parlamentą skatinimas 

7422,44 

EK ES teisėjų mokymai dėl II A 

Briuselio reglamento: nuo Pietų 

iki Rytų 

10481,9 

EK Siekiant, kad suėmimas būtų 

kraštutinė priemonė 

10735,12 

EK  Nusikalstamą veiką įvykdžiusių 

asmenų resocializacija ES: 

pilietinės visuomenės vaidmens 

stiprinimas 

2229,98 

Iš viso                                                                      46545,36 

Programa (TM lėšos) Teisės sistema 50000 

Mokslo, inovacijų ir technologijų 

agentūra (MITA) 

(Ilgalaikės programos 

skatinimas) 

4046 

LMT Neteisėta akcizinių prekių 

apyvarta kaip daugiaplanis 

socialinis reiškinys ir jo 

kontrolės problemos 

20389,25 

LMT Sutartis MOR-28/2016 

(konferencija) 

2229,98 

Iš viso:                                                      76665,23 

Iš viso:                                                                                                                                          123 210,59 

 
12 lentelė. 

Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas prioriteto įgyvendinimas Siektina 
reikšmė 

Įvykdymas, 
proc. 

Lėšų, gautų iš užsakomųjų tyrimų ir projektinės veiklos, 
dalies padidėjimas, lyginant su valstybės biudžeto 
asignavimais, proc. 

15 11 

 

Apibendrinimas 
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).  
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. 
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V. BENDRADARBIAVIMAS IR PROJEKTINĖ VEIKLA 
 

Institutas tęsė tradicijas ir siekė bendradarbiauti su mokslo ir studijų institucijomis, 
valdžios ir valdymo, verslo ir nevyriausybinių organizacijų sektoriaus subjektais ir jų 
atstovais. Nors ataskaitiniais metais buvo pasirašytos 3 tokios sutartys, tačiau subjektų, su 
kuriais bendradarbiauja Institutas, skaičius didesnis: Kalėjimų departamentas prie 
Teisingumo ministerijos, visi 13 Lietuvos valstybinių mokslinių tyrimų institutų; ir Jungtinės 
veiklos sutartis su Seimo kontrolierių įstaiga, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, 
Valstybine duomenų apsaugos inspekcija ir Vilniaus universitetu bei Centrine projektų 
valdymo agentūra. 

Ieškant papildomų finansavimo šaltinių ir plečiant bendradarbiavimo galimybes, 
2016 m. Tarptautinių ryšių skyrius ir atskiri mokslininkai parengė 14 įvairaus dydžio 
paraiškų Instituto vardu, tačiau pateikė tik 12. Lyginant su 2015 m. pateikta paraiškų 
mažiau (2015 m. – 18) (žr. 6 paveikslą). 
Iš 2016 m. pateiktų 12 paraiškų: 

• finansavimą gavo 3 paraiškos, iš viso 13083,58 Eur;  

• negaus finansavimo (yra sprendimai) 5 paraiškos;  

• laukiama sprendimo dėl 2 paraiškų.  

6 paveikslas. Projektinės veiklos 2012–2016 m. 
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7 paveikslas. Pateiktų ir vykdomų projektų santykis 2013–2016 m. 

 

 
 

Sėkmės rodiklis – pateiktų ir patvirtintų santykis 2013–2016 m. (žr. 7 paveikslą): 

2016 m. iš 12 pateiktų gavo finansavimą 3, dar 4 laukia įvertinimo; 2015 m. iš pateiktų 18 

gavo finansavimą 5, 2014 m. iš pateiktų 17 projektų gautas finansavimas 3 paraiškoms. 

2016 metais Lietuvos mokslo tarybai buvo pateiktos 3 paraiškos. Finansavimas buvo skirtas 
1 paraiškai pagal LMT programą „Parama mokslo renginiams“. 2015 m. – 2016 m. buvo 
vykdomas Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas projektas pagal Mokslininkų grupių 
projektų programą „Neteisėta akcizinių prekių apyvarta kaip daugiaplanis socialinis reiškinys 
ir jo kontrolės problemos“, kurio įgyvendinimo pabaiga numatyta 2017 m. kovo 31 d. Taip pat 
buvo gautas finansavimas tarptautinės konferencijos „Europos žmogaus teisių konvencijos 

įgyvendinimas – tarp subsidiarumo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo priežiūros“ organizavimui, 

kuri vyko 2016 m. rugsėjo 5 d. 
Tarptautiniams projektams finansuoti iš viso buvo pateiktos 9 
paraiškos (žr. 7 paveikslą): 
·  6 paraiškos pagal Europos Komisijos programą „Teisingumas“; 
·  1 paraiška Europos Parlamento skelbtam konkursui; 
·  1 paraiška pagal Europos Sąjungos „Dvynių“ projektų 
programą; 
·  1 paraiška pagal Europos Komisijos programą „Horizontas 
2020“. 
Iš pateiktų paraiškų: 2 laimėjo konkursą, gavo finansavimą; 5 
paraiškoms finansavimas nebuvo skirtas; dar 2 paraiškos yra 
vertinamos. 

 
2016 m. Lietuvos teisės institute buvo vykdomi 4 tarptautiniai projektai: 
 

2016 metais 
vykdomi 4 

tarptautiniai ir 
2 nacionaliniai 

projektai 
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1. Ukrainos Parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucinių gebėjimų 
saugoti žmogaus teises ir laisves stiprinimas pagal geriausią Europos patirtį 
 
Pagal programą ENPI (Eastern Partnership Integration and Cooperation Programme – 
Neighbourhood East) pateiktas projektas ir gautas finansavimas projektui „Ukrainos 
Parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucinių gebėjimų saugoti žmogaus 
teises ir laisves stiprinimas pagal geriausią Europos patirtį“ (angl. Implementation of the best 
European practices with the aim of strengthening the institutional capacity of the Apparatus of 
the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights to protect human rights and 
freedoms (Apparatus)). 

Projekto teikėja ir vadovaujanti institucija – Lietuvos teisės institutas ir Lietuvos 
Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga, kiti partneriai: Valstybinė duomenų apsaugos 
inspekcija, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Vilniaus universitetas bei Centrinė 
projektų valdymo agentūra. Austrijai projekte atstovauja Liudviko Bolcmano žmogaus teisių 
institutas.  

Projekto tikslas – siekiant užtikrinti veiksmingą prevenciją ir reagavimą į žmogaus teisių 
pažeidimus stiprinant ombudsmeno institucijos veiksmingumą kaip veiksmingą mechanizmą 
laikantis parlamentinės kontrolės žmogaus teisių ir laisvių nacionaliniu lygiu, atsižvelgiant į 
geriausią Europos praktiką. 

 
2. ES teisėjų mokymai dėl II a 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 II a 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 II a“ – 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 II a 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 II a Briuselio reglamento: nuo Pietų iki Rytų“ 
įgyvendinimo metu bus paruošta teisėjų ir kitų teisininkų mokymų medžiaga apie tai, kaip 
turėtų būti taikomas reglamentas „Briuselis II a“ 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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3. Moksleivių žinojimo apie Europos Parlamentą skatinimas 

 

2016 m. Lietuvos teisės institutas parengė ir pradėjo įgyvendinti teisinio švietimo projektą 
„Moksleivių žinojimo apie Europos Parlamentą skatinimas“ (angl. Promotion of European 
Parliament Knowledge for School Students).  

Pagrindinis projekto tikslas – paskatinti domėtis Europos Parlamento veikla ir pagerinti 
moksleivių teisines žinias apie Europos Parlamento vaidmenį ir funkcijas. Projektas bus 
įgyvendinamas naudojant aktyvius ir patrauklius mokymų metodus, pritaikytus moksleivių 
amžiui, žinių lygiui, poreikiams ir interesams. Moksleiviams bus dėstomos 3 temos: 1. Europos 
Parlamento kompetencijos ir politinės grupės Europos Parlamente; 2. Europos vertybės ir 
identitetas; 3. Europos Parlamento veikla užtikrinant žmogaus teises. 

 
4. Siekiant, kad suėmimas būtų kraštutinė priemonė 

2016 m. Lietuvos teisės institutas kartu su užsienio Teisės sociologijos ir kriminologijos 
institutu (Austrija), Greifsvaldo universitetu (Vokietija), Nacionaliniu kriminalistikos ir 
kriminologijos institutu (Belgija), Utrechto universitetu (Nyderlandai), Dublino technologijų 
institutu (Airija) bei Rumunijos socialinio darbo mokyklų asociacija (Rumunija) pradėjo 
tarptautinio Europos Komisijos finansuojamo projekto „Siekiant, kad suėmimas būtų 
kraštutinė priemonė“ (angl. Towards pretrial detention as Ultima Ratio) įgyvendinimą.  
Šio projekto metu bus siekiama išskirti suėmimo taikymo problemas ir geriausių praktikų 
pavyzdžius septyniose Europos šalyse – Austrijoje, Vokietijoje, Rumunijoje, Belgijoje, 
Lietuvoje, Airijoje ir Nyderlanduose. Bus tiriama kardomųjų priemonių taikymo praktika, 
alternatyvų suėmimui taikymo galimybės, suėmimo taikymo pagrindų interpretavimo 
klausimai. 
Tikimasi, kad projekto metu bus surinkta daug vertingos informacijos apie skirtingų valstybių 
taikomus kardomojo kalinimo modelius ir apie alternatyvias priemones. Taip pat tikimasi, kad 
projekte dalyvaujančios šalys įgaus galimybę pasidalinti savo patirtimi, siekiant išvengti 
ikiteisminio įkalinimo savo šalyje. Projektu taip pat siekiama padidinti Europos šalių 
tarpusavio bendradarbiavimą. 
 

Apibendrinimas 
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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VI. IŠVADOS 
 

 
Institutas 2016 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 „Sėkmingai (teigiamai) pritaikytų teisinės politikos 
formavimui skirtų pasiūlymų, pagrįstų šiuolaikiniais teisės ir kriminologijos mokslų tyrimų 
rezultatais, santykis su pateiktais / svarstomais, proc.“ (E-01-01) 2016 metais beveik buvo 
pasiektas, nes buvo planuota 60 proc., įvykdyta – 58 proc. Sprendimų, priimtų 
atsižvelgiant į Instituto tyrimais pagrįstus mokslo rezultatus, skaičius priklauso nuo to, kokius 
klausimus Seimas svarsto ataskaitiniu laikotarpiu. Institutas 2016 m. pateikė 33 išvadas dėl 
teisės aktų projektų, tačiau svarstymai ataskaitiniais metais vyko tik dėl kai kurių teisės aktų 
projektų. 2016 m. į Instituto teiktas išvadas dėl atitinkamų teisės aktų projektų Lietuvos 
Respublikos Seime buvo iš 59 siūlymų atsižvelgta net 34 kartus. 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. 

Įgyvendinant programos tikslą „Teisinių sprendimų, priimtų atsižvelgiant į 
šiuolaikinius mokslinius tyrimus, skaičiaus didėjimas, proc.“, rezultatas (R-01-01-01) 
„Teisinių sprendimų, priimtų atsižvelgiant į šiuolaikinius mokslinius tyrimus, skaičiaus 
didėjimas, proc.“ pasiektas 107 proc. (iš viso: planuota 103 proc. (t. y. 169 vnt.), atlikta – 
110 proc. (181 vnt.)).  

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“. Išmatavus uždavinio pirmojo produkto pasiektus rodiklius, galima konstatuoti, kad 
„atliktų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės) plėtros darbų skaičius“ ne tik 
pasiektas, bet ir viršytas, t. y. vietoje planuotų 33 publikacijų (10 monografijų, mokslo studijų 
ir 23 recenzuotų mokslo straipsnių) įvykdyta – 34 vnt., ir MTEP darbai kiekybine išraiška 
atlikti ta apimtimi, kaip ir planuota, t. y. įvykdyta 33 vnt., iš viso produkto „Atliktų mokslinių 
tyrimų ir eksperimentinės (socialinės) plėtros darbų skaičius“ reikšmė viršyta – 102 proc., 
vertinant antrąjį produktą „Sklaidos priemonių (renginių, leidinių, kt.) skaičius“ taip 
pat ne tik pasiektas, bet ir viršytas, t. y. vietoje planuotų 103 vnt. atlikta 114 vnt., o tai 
sudaro 111 proc. didėjimą. 

 
12 lentelė. 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 
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R-01-01-01 

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

103 
(169 vnt.)  

110 (181 
vnt.)  107 

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 66 67 102 

P-01-01-01-02 
Sklaidos priemonių (renginių, leidinių, kt.) 
skaičius  103 114  111 

 
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, numatytų ilgalaikėse mokslo programose, 
vykdymas, proc.  

100 85 

Išleistų „Teisės e-aktualijų“ numerių skaičius, vnt. 2 100 
Bendrų renginių, skirtų mokslo darbų rezultatų sklaidai, skaičius, vnt. 5 180 

 
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 

Vyriausiųjų mokslo darbuotojų ir jaunesniųjų mokslo darbuotojų 
bendrai parengtų mokslo darbų skaičius, vnt. 

3 233 

Mokslo darbų, paskelbtų leidiniuose, įtrauktuose į tarptautines 
duomenų bazes ir turinčius citavimo indeksą, skaičius, vnt. 

2 150 

 
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, lyginant su biudžetinėmis, proc. 

15 11 

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

1 81 
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4 prioritetas. 
 Instituto tarptautinio profilio stiprinimas  
 

Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas prioriteto įgyvendinimas Siektina 
reikšmė 

Įvykdymas, 
proc. 

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

1  250 

Tarptautinių renginių, kuriuos organizuoja Institutas, skaičius, 
vnt. 

2 250 

Instituto leidžiamuose mokslo darbų leidiniuose  
užsienio kalba publikuotų mokslo straipsnių skaičius, vnt. 

2 50 
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VII. VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO IR DARBŲ KOKYBĖS 
GERINIMO KRYPTYS 

 
 

Siekiant išlaikyti LTI 2016 m. veiklos rezultatų pozicijas ir jo kuriamą pridėtinę vertę žmogui, 

valstybei ir visuomenei, bus tęsiami pradėti darbai ir ieškomi keliai ir būdai, kaip institutui gauti 
didesnį finansavimą, kuris leistų labiau skatinti ir motyvuoti esamus ir pritraukti naujus 
darbuotojus atlikti tyrimus, naudingus Lietuvai, jos reikmėms, teisinėms institucijoms, 
teisininkams ir mokslininkams.  
Taip pat 2017 m. Institutui bus keliamas iššūkis – įveikti ilgalaikių programų tarpinį 
įvertinimą ir produktyviai tęsti programų vykdymą; atlaikyti universitetų optimizavimo 
procesą ir išsigryninti vertinius kriterijus, kurie stiprina Instituto kaip valstybinio mokslinių 
tyrimų instituto vaidmens pozicijas teisės mokslui. Stiprinti ryšius su tarptautiniais 
partneriais, ne tik tęsti pradėtų vykdyti, bet ir siekti naujų projektų, bei vieną iš tarptautinių 
projektų koordinuoti.  
 

 

1. Kokybės gerinimo plano parengimas ir vykdymas. 
2. Komunikacijos plano parengimas ir vykdymas. 

 
 
 
 
 
Direktorė                           Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė 
 


