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2019–2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 
 

 

I SKYRIUS 

MISIJA 

Lietuvos teisės instituto (toliau – Institutas) misija – vykdyti inovatyvius teisinės minties ir 

socialinės praktikos tyrimus, kurių paskirtis – kurti ir kaupti teisės ir jai gretimų mokslų žinias, 

jomis remti Lietuvos teisės brandą. 
 

 

II SKYRIUS 

VEIKLOS PRIORITETAI (2019–2021) 

 

1 prioritetas. Teisinės valstybės plėtrai svarbių ilgalaikių mokslinių tyrimų bei 

eksperimentinės (socialinės) plėtros (MTEP) darbų teisės bei kovos su korupcija ir 

kriminologijos srityse vykdymas.  

2 prioritetas. Instituto integracijos į Europos mokslinių tyrimų erdvę stiprinimas.  
 

III SKYRIUS 

STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS 
 

1 grafikas. 2019–2021 metų planuojami strateginiai tikslai ir jiems įgyvendinti numatomos programos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 lentelė. 2019–2021 metų asignavimų pasiskirstymas pagal programas (tūkst. eurų) 

Eil. 

Nr. 

Programos kodas ir 

pavadinimas 

2019 metų asignavimai 2020 metų asignavimai 2021 metų asignavimai 

iš 

viso 

iš jų 

iš 

viso 

iš jų 

iš 

viso 

iš jų 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 
iš 

viso 

iš jų 

darbo 

užmokes-

čiui 

iš 

viso 

iš jų 

darbo 

užmokes-

čiui 

iš 

viso 

iš jų 

darbo 

užmokes-

čiui 

1. 

1.1 programa 

01.01. Teisiniai ir 

kriminologiniai 

moksliniai tyrimai 

326 326 303  326 326 303  326 326 303  

 Iš viso 326 326 303  326 326 303  326 326 303  

 
2 grafikas. 2019–2021 metų asignavimų pasiskirstymas pagal programas 

Strateginis tikslas 

Užtikrinti aukštą atliekamų tyrimų ir eksperimentinės (socialinės) 

plėtros (MTEP) darbų mokslinį lygį ir savalaikį mokslinių rezultatų 

pateikimą sprendimų priėmėjams 

1.1 programa: 01.01. Teisiniai ir kriminologiniai moksliniai 

tyrimai 



 

 
 

Strateginis tikslas  

Užtikrinti aukštą atliekamų tyrimų ir eksperimentinės (socialinės) plėtros (MTEP) darbų mokslinį 

lygį ir savalaikį mokslinių rezultatų pateikimą sprendimų priėmėjams  
 

EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAI 
 

  

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas ir 

mato vienetas 

2019 

metų 

2020 

metų 

2021 

metų 

E-01-01 Teisinės politikos formavimui skirtų 

pasiūlymų, pagrįstų šiuolaikiniais teisės ir 

kriminologijos mokslų tyrimų rezultatais, 

santykis su sėkmingai (teigiamai) įvertintais 

tais metais Seime svarstomuose teisės aktuose, 

proc. 

60 60 65 

 

3 grafikas. Teisinės politikos formavimui skirtų pasiūlymų, pagrįstų šiuolaikiniais teisės ir kriminologijos mokslų 

tyrimų rezultatais, santykis su sėkmingai (teigiamai) įvertintais tais metais Seime svarstomuose teisės aktuose, proc. 

 
Duomenų šaltinis: metinės LTI ataskaitos 

 

Programos tikslo – aktualiais ir kokybiškais tyrimais prisidėti prie teisinės politikos formavimo 

bei teisės ir kriminologijos mokslų plėtros nacionaliniu ir tarptautiniu mastu – rezultatui 

įgyvendinti būtina, kad į atliktus mokslinės ekspertinės veiklos darbus būtų atsižvelgiama kuriant 

ar koreguojant teisinį reglamentavimą, taip prisidedant prie teisinės politikos formavimo. Tai, 

kaip dažnai sprendimus dėl teisinio reglamentavimo priimančios institucijos atsižvelgia į 

Instituto mokslinės ekspertinės veiklos rezultatus, rodo tikslo rezultato įgyvendinimo 

efektyvumą. 
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STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS 

 

01.01. TEISINIAI IR KRIMINOLOGINIAI MOKSLINIAI TYRIMAI 

 

Instituto pagrindiniai strateginiai tikslai, orientuoti į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą 

(MTEP), apima teisinės ir kriminologinės raidos fundamentinius ir taikomuosius tyrimus, 

konkretizuojamus 4-iose Instituto mokslo darbų kryptyse, kurios yra patvirtintos Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės: 

- teisinės sistemos darnos tyrimai;  

- viešosios valdžios ir viešojo valdymo teisinio reguliavimo tyrimai; 

- šeimos, vaikų ir jaunimo teisinė ir socialinė aplinka; 

- baudžiamosios politikos, nusikaltimų kontrolės ir prevencijos tyrimai. 

Vykdant programą, visų pirma siekiama užtikrinti, kad atlikti moksliniai tyrimai būtų aukštos 

kokybės ir jais vadovautųsi: priimdami teisinius sprendimus tiek teisėkūros institucijos, tiek ir teisės 

aktų vykdytojai (teisėjai, prokurorai, advokatai ir kt.); mokymo ir kvalifikacijos kėlimo tikslais; 

sprendžiant nacionalines ir europines bei tarptautines teisines problemas.  

 

Šia programa įgyvendinami šie Instituto 2019–2021 m. prioritetai:  

 

1 prioritetas. Teisinės valstybės plėtrai svarbių ilgalaikių mokslinių tyrimų bei eksperimentinės 

(socialinės) plėtros (MTEP) darbų teisės bei kovos su korupcija ir kriminologijos srityse 

vykdymas. 

1 prioritetui matuoti numatomi šie rodikliai ir jų reikšmės (metams): 

Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas prioriteto įgyvendinimas Siektina reikšmė 

Publikuotų monografijų ir mokslo studijų skaičius, vnt. 6  

Mokslo straipsnių, publikuotų į Clarivate Analytics Web of Science (CA 

WoS) ir (ar) SCOPUS duomenų bazes įtrauktuose tarptautiniuose 

leidiniuose, skaičius, vnt. 

3 

Mokslo straipsnių, publikuotų Lietuvos tarptautiniuose ir užsienio 

tarptautiniuose mokslo leidiniuose, referuojamuose tarptautinėse duomenų 

bazėse (TDB), skaičius, vnt. 

20  

Mokslo straipsnių, publikuotų kituose užsienio ir Lietuvos nacionaliniuose 

mokslo leidiniuose, skaičius, vnt. 

7  

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

Išleistų žurnalo „Teisės problemos“ numerių skaičius, vnt. 2 

 

Nors nurodome, kad šį prioritetą matuosime kiekybiniais rodikliais (vienetais), tačiau vienetų 

kokybinė išraiška atsiskleis skaičiuojant darbus atskirai pagal tai, kur mokslo darbai buvo 

publikuoti, pvz., recenzuojamuose mokslo žurnaluose, žurnaluose, įtrauktuose į tarptautines 

duomenų bazes, aukšto lygio leidiniuose ir kt. Mokslo darbų kokybė neatsiejama nuo mokslo darbų 

rezultatų, publikuotų užsienio mokslo leidiniuose, kurių vis dar trūksta. Mokslo darbai planuojami 

Instituto metiniame veiklos plane ir kiekvieno mokslo darbuotojo individualiame darbo plane. Nuo 

2016 m. Institute pradėti taikyti veiklos, orientuojamos į rezultatą, sistemos pakeitimai, kai 

tarptautinės publikacijos vertinamos didesniu mokslinės produkcijos apskaitos vienetų skaičiumi. 

Nuo 2018 m. tarptautinės publikacijos vertinamos diferencijuojant pagal SNIP ir IF dydį. Tai turėtų 

paskatinti darbuotojus savo mokslinių tyrimų rezultatus publikuoti tarptautiniuose leidiniuose, 

skirtuose platesnei auditorijai, neapsiribojant vien tik Instituto leidžiamu žurnalu „Teisės 

problemos“.  

Vykdant Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. V-882 patvirtintas 



dvi ilgalaikes mokslo programas „Subalansuotos baudžiamosios politikos ir efektyvios nusikaltimų 

prevencijos link: visuomenės saugumo stiprinimo galimybių žmogaus teisių apsaugos kontekste 

tyrimai“ (2016–2018) ir „Naujas požiūris į korupciją: iššūkiai ir galimybės peržengiant viešojo 

sektoriaus ribas“ (2016–2020), jų įgyvendinimo rezultatai turi būti pateikti ne tik kiekybine išraiška, 

bet turi būti diferencijuojami ir pagal tai, kokio lygio žurnale publikuoti darbai. Baigiantis vienai iš 

ilgalaikių mokslo programų, 2019 m. pradedama nauja ilgalaikė mokslo programa, kuri bus 

vykdoma 2019–2023 m.  

Pagal I prioritetą vedama bendra apskaita, t. y. įtraukiant tiek individualiuose darbo 

planuose, tiek ir pagal ilgalaikes mokslo programas atliekamus darbus.  

MTEP darbų sąraše yra ir mokslinės išvados, ir konstruktyvūs pasiūlymai teisės aktų 

rengėjams ir jų vykdytojams apie aktualiausius tuo metu nagrinėtinus teisės aktų ar jų pakeitimų 

projektus, kurie publikuojami Instituto leidžiamame elektroniniame žurnale „Teisės e-aktualijos“. 

Šiame leidinyje platesnė visuomenė gali susipažinti su teisinio reguliavimo problematika ir galimais 

sprendimo būdais, pagrįstais moksliniais tyrimais. 

 

2 prioritetas. Instituto integracijos į Europos mokslinių tyrimų erdvę stiprinimas.  

 

2 prioritetui matuoti numatomi šie rodikliai ir jų reikšmės (metams): 

Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas prioriteto įgyvendinimas Siektina reikšmė 

Gautų lėšų santykis su visais Instituto Programai skirtais valstybės 

biudžeto asignavimais, proc. 

30 

Vykdomų MTEP projektų skaičius, vnt. 

    Iš jų tarptautinių projektų skaičius, vnt.  

    Iš jų MTEP projektų, kuriuos koordinuoja Institutas (skaičiuojant 

gruodžio 31 d. faktą), skaičius, vnt. 

5 

4  

 

2 

Mokslininkų, dalyvaujančių MTEP projektuose, skaičiaus santykis su 

visais Instituto mokslininkais, proc. (skaičiuojant gruodžio 31 d. faktą) 

   Iš jų dalyvaujančių tarptautiniuose MTEP projektuose, proc. 

 

10 

6 

Mokslo pranešimų mokslo renginiuose skaičius, vnt.  

     Iš jų tarptautiniuose mokslo renginiuose skaičius, vnt. 

25 

10 

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

Tvarių tarpinstitucinių ryšių plėtojimas („įtinklinimas“):   

      Iš jų bendradarbiavimo su tarptautinėmis mokslo 

institucijomis / universitetais (partnerių) skaičius, vnt. 

      Iš jų tyrėjų mobilumo iš užsienio tarptautinių mokslo ir verslo 

institucijų skaičius, vnt. 

 

37  

 

1 

 

Šį prioritetą matuosime kiekybiniais rodikliais: vykdomų projektų ir juose dalyvaujančių mūsų 

darbuotojų skaičiumi; renginių ir mokslinių pranešimų skaičiumi, išskiriant tarptautinius. Taip pat 

skaičiuosime mūsų leidžiamų leidinių kiekį bei gautas lėšas iš projektų ir užsakomųjų tyrimų, 

bendradarbiavimo su tarptautinėmis mokslo institucijomis / universitetais (partnerių) skaičių, iš jų 

tyrėjų mobilumo iš užsienio tarptautinių mokslo ir verslo institucijų skaičių, taip siekdami Instituto 

įtinklinimo. 

Įgyvendindami 2-ąjį prioritetą, numatytus rodiklius koduojame kaip „3 T: tarptautiškumas, 

taikomumas ir tarpdiscipliniškumas“ ir taip mes: 

1) siekdami užsidirbti iš MTEP veiklos ne tik dalyvaujame nacionalinių (pvz., LMT) ar 

tarptautinių fondų skelbiamuose tiksliniuose MTEP konkursuose, bet ir vykdome ūkio ir kitų 

subjektų užsakymus tam, kad mokslo tyrimai būtų naudingai pritaikomi Lietuvos valstybės, 

visuomenės ar žmogaus reikmėms. Atliekame Teisingumo ministerijos, Vidaus reikalų 

ministerijos ar kitų subjektų poreikius atliepiančius mokslinius tyrimus; 

2) siekdami dalintis patirtimi su kitais savo mokslo srities specialistais ir pasinaudoti savo 



žiniomis nacionaliniuose ar tarptautiniuose tyrimuose plečiame tarptautinių partnerių tinklą. 

Tai veda prie nuolatinio mokslininkų ir mokslo tyrimų tinklų atsinaujinimo. Be to, 

tarptautinis bendradarbiavimas leidžia palyginti teisines sistemas ir atrasti naujus tobulinimo 

būdus, kuriuos galime pasiūlyti nacionaliniam taikytojui. Mokslo darbuotojų su užsienio 

mokslinių tyrimų institucijomis užmegzti nauji ryšiai toliau plėtojami rengiant bendrus 

paraiškų projektus, atliekant tyrimus ir rengiant publikacijas, bendrai organizuojant renginius 

ar kitas iniciatyvas;  

3) vykdydami tarptautinius projektus (rengdami paraiškas) siekiame vadovaujančio vaidmens. 

Siekdami sukurti naujas mokslinių tyrimų kryptis, mes kuriame konsorciumus su kitų šalių 

specialistais. Taip mes įgyvendiname ilgalaikius projektus, tokius kaip „Keturios ES 

mokymų sesijos šeimos teisės reguliavimo klausimais skirtingų šalių teisininkams bei 

socialinių tarnybų darbuotojams“ (C.L.A.S.S.4EU); „Procesinės apsaugos priemonės 

nepilnamečiams įtariamiesiems ar kaltinamiesiems: teisės į individualų vertinimą 

įgyvendinimo gerinimas“ (IA-CHILD); 

4) nustatėme prioritetą tarptautinėms paraiškoms, kurios atitinka Lietuvos užsienio politikos 

kryptį (Rytų partnerystė „Dvynių“ projekte, kurį finansuoja Europos Komisija pagal 

„Teisingumo“ programą ir kt.). Šių projektų metu kitoms šalims perduodama nacionalinė 

patirtis; 

5) aktyviai dalyvaujame LMT finansuojamuose reikminių tyrimų projektuose, kurie atliepia 

skubius valstybės poreikiais grįstus mokslinius tyrimus. Tai tyrimai pagal valstybei ypač 

aktualias mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programų 

temas, pasiūlytas ministerijų ir kitų suinteresuotų valstybės institucijų. Pavyzdžiui, vykdome 

projektą „Veiksmingo policijos ir kitų suinteresuotų institucijų bendradarbiavimo link: 

smurto artimoje aplinkoje atpažinimo, pagalbos ir prevencijos modelis“ (POSIB), kurio metu 

tyrėjai įvertins smurto atpažinimo mechanizmus, esamą pagalbą aukoms, taikomas 

prevencines priemones, darbo su smurtautojais ypatumus. Tai padės pagerinti visą teisinę 

sistemą; 

6) stipriname mokslininkų konkurencingumą (kvalifikacijos kėlimas / dalyvavimas 

tarptautiniuose tinkluose, darbo grupėse, komisijų veiklose). Tokiu būdu skatinama 

mokslininkų pažanga, didinama jų kompetencija. Pavyzdžiui, dalis darbuotojų dalyvauja 

tarptautinėse mokslinėse organizacijose, pvz., dalyvavimas Europos kriminologų asociacijos 

Bendruomenės sankcijų ir priemonių darbo grupėje šios srities mokslininkams atveria 

galimybes rengti bendras publikacijas prestižiniuose mokslo leidiniuose, pristatyti 

mokslinius pranešimus tarptautiniuose mokslo renginiuose, taip pat įgyvendinti bendrus 

mokslinius tyrimus ir tarptautinius projektus. Dalyvavimas Europos Komisijos Ekspertų 

grupėje, atsakingoje už nusikalstamumo duomenų poreikio politikos srityje nustatymą, 

sudaro galimybę ne tik kartu su daugelio valstybių atstovais teikti atitinkamus duomenis į 

duomenų bazę, bet ir pasinaudoti tokiais duomenimis, kurie mokslininkams, ypač 

kriminologams, yra svarbūs ir aktualūs atliekant tyrimus, be to, ten jau yra sukurtas platus 

tyrėjų tinklas, suteikiantis galimybę vykdyti bendrus mokslinius tyrimus, pasidalinti savo 

rezultatais ir padaryti juos patrauklius. Mokslininkai, dalyvaudami nacionalinių institucijų 

sudarytose darbo grupėse kaip ekspertai, ne tik išsako savo įžvalgas, bet tuo pat metu 

apsikeičia nuomonėmis su kitais specialistais-praktikais, pasisemia naujų idėjų, kurios virsta 

mokslinėmis publikacijomis.  

Šios programos vertinimas nebuvo atliktas. Instituto mokslo darbai ir veiklos vertinamos 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos 

Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2017 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-706 „Dėl Palyginamojo ekspertinio mokslinių tyrimų 

ir eksperimentinės plėtros vertinimo reglamento patvirtinimo“ [TAR, 2017-09-27, Nr. 15120] bei 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-747 „Dėl 

kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir 

meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo“ [TAR 2017-10-04, i. k. 2017-15710]. 



 

Programa yra įgyvendinama ne vienus metus ir bus vykdoma nuolat.  

 

Iš viso šią programą įgyvendins 25 Instituto darbuotojai.  

 

Programos koordinatorius – Instituto mokslinė sekretorė Ingrida Mačernytė-Panomariovienė, 

tel. (+370 5) 2101667, el. p. ingrida.macernyte@teise.org 
 

 



2 lentelė. 2019–2021 metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai (tūkst. eurų) 

Tikslo, 

uždavinio, 

priemonės 

kodas 

Tikslo, uždavinio, 

priemonės pavadinimas 

Patvirtinti 2018 metų asignavimai 2019 metų asignavimai 
Numatomi 2020 metų 

asignavimai 

Numatomi 2021 metų 

asignavimai 

Tarpinstituci-

nio veiklos 

plano kodas 

Vyriausybės 

programos 

įgyvendinimo 

plano 

elemento 

kodas 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

iš viso 

iš jų 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti iš viso 

iš jų darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų darbo 

užmo-

kesčiui 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

01 Tikslas: einamaisiais metais 

suplanuotų MTEP darbų 

rezultatų pateikimas 

432 432 317  326 326 303  326 326 303  326 326 303    

01-01 Uždavinys: 

vykdyti aukšto lygio 

mokslinius tyrimus ir 

eksperimentinės (socialinės) 

plėtros (MTEP) darbus 

pagal patvirtintas mokslinės 

veiklos kryptis ir skleisti jų 

rezultatus 

432 432 317  326 326 303  326 326 303  326 326 303    

P-01-01-

01-01 

Priemonė: moksliniai 

tyrimai ir eksperimentinės 

(socialinės) plėtros darbai 

382 382 267  301 301 279  301 301 279  301 301 279    

P-01-01-

01-02 

Priemonė: sklaidos 

priemonės (renginių, 

leidinių, kt.) 

50 50 40  25 25 24  25 25 24  25 25 24    

 1. Iš viso Lietuvos 

Respublikos valstybės 

biudžetas  

432 432 317  326 326 303  326 326 303  326 326 303    

 iš jo:  

1.1. bendrojo finansavimo 

lėšos 

417 417 311  311 311 297  311 311 297  311 311 297    

 1.2. Europos Sąjungos ir 

kitos tarptautinės finansinės 

paramos lėšos 

                  

 1.3. tikslinės paskirties lėšos 

ir pajamų įmokos 
15 15 6  15 15 6  15 15 6  15 15 6    

 2. kiti šaltiniai (Europos 

Sąjungos finansinė parama 

projektams įgyvendinti ir 

kitos teisėtai gautos lėšos) 

485 485 424  150 150 125  150 150 125  150 150 125    

 Iš viso programai finansuoti 

(1+2) 
917 917 741  476 476 428  476 476 428  476 476 428    

 



3 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 

Vertinimo kriterijaus 

kodas 
Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir 

mato vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės Susijęs 

strateginio 

planavimo 

dokumentas  
2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 

 1 tikslas: aktualiais ir kokybiškais tyrimais prisidėti prie teisinės politikos formavimo bei teisės ir kriminologijos mokslų plėtros 

nacionaliniu ir tarptautiniu mastu 

R-01-01-01-01 Rezultato vertinimo kriterijus: einamaisiais 

metais suplanuotų MTEP darbų rezultatų 

pateikimas suinteresuotoms institucijoms ir 

visuomenei, proc. 

100 100 100 100 Metinis veiklos 

planas 

 1 tikslo 1 uždavinys: vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinės (socialinės) plėtros (MTEP) darbus pagal 

patvirtintas  

mokslinės veiklos kryptis ir skleisti jų rezultatus 

P-01-01-01-01-01 Produkto vertinimo kriterijus: mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės (socialinės) plėtros darbų 

(publikuotų) skaičius, vnt. 

36   36   36   36   Metinis veiklos 

planas 

P-01-01-01-01-02 Produkto vertinimo kriterijus: sklaidos priemonių 

(renginių, leidinių, žiniasklaidos priemonių ir kt.) 

skaičius, vnt. 

90 90 90 90 Metinis veiklos 

planas 

 

  



IV SKYRIUS 

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI IR VALDYMO IŠLAIDOS 

 
 

 
4 lentelė. Informacija apie institucijos (ministro valdymo srities) žmogiškuosius išteklius, asignavimus jiems išlaikyti ir valdymo išlaidas (tūkst. eurų) 

Eil. 

Nr. 

Institucijos ar įstaigos 

pavadinimas 

2018 metai 2019 metai 2020 metai 2021 metai 

Pareigybių 
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1. Lietuvos teisės institutas 38  317  25  303  25  303  25  303  

Iš viso  38  317  25  303  25  303  25  303  

* Valdymo išlaidos skaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų 

pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“. Informacija teikiama apie asignavimų valdytojus, kurie nurodyti minėto įsakymo 2 priede. 

 

Įprastinėms veikloms vykdyti ir strateginiame plane numatytiems rodikliams gerinti bus stengiamasi stabilizuoti išorinį darbuotojų judėjimą 

skatinant vidinį (karjeros) judėjimą. Planuojama, kad Instituto strateginiame plane numatytoms veikloms vykdyti Institute 2019–2021 m. pareigybių skaičius 

bus 25, išlaidos darbo užmokesčiui sudarys 303 tūkst. eurų.  

Projektinėms veikloms vykdyti pagal pateiktas nacionalines ir tarptautines projektų paraiškas moksliniams tyrimams ekspertai iš kitų institucijų 

pasitelkiami tik kai yra reikalingos specialios ar siauros specializacijos praktinės žinios.  

 

 



EFEKTO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

 

Pavadinimas Kodas 

Strateginis tikslas – užtikrinti aukštą atliekamų tyrimų ir eksperimentinės 

(socialinės) plėtros (MTEP) darbų mokslinį lygį ir savalaikį mokslinių rezultatų 

pateikimą sprendimų priėmėjams. 

 

Programa – teisiniai ir kriminologiniai moksliniai tyrimai.  01 

Tikslas – aktualiais ir kokybiškais tyrimais prisidėti prie teisinės politikos 

formavimo bei teisės ir kriminologijos mokslų plėtros nacionaliniu ir tarptautiniu 

mastu. 

 01 

Uždavinys – vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinės 

(socialinės) plėtros (MTEP) darbus pagal patvirtintas mokslinės veiklos kryptis ir 

skleisti jų rezultatus. 

01-01 

Efekto kriterijus – teisinės politikos formavimui skirtų pasiūlymų, pagrįstų 

šiuolaikiniais teisės ir kriminologijos mokslų tyrimų rezultatais, santykis su 

sėkmingai (teigiamai) įvertintais tais metais Seime svarstomuose teisės aktuose, 

proc. 

E-01-01 

 

1. Apibrėžimas Vertinama, kiek procentų nuo visų Instituto pateiktų 

mokslinių tyrimų ir mokslinių išvadų rezultatais 

pagrįstų pasiūlymų, kuriuos svarsto Seimas, sudaro 

ataskaitiniais metais teigiamai (atsižvelgti, pritarti, iš 

dalies pritarti) įvertinti.  

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne. Vertinimo kriterijus taikomas nuo 2016 metų. 

3. Pasirinkimo pagrindimas Tikslo – aktualiais ir kokybiškais tyrimais prisidėti 

prie teisinės politikos formavimo bei teisės ir 

kriminologijos mokslų plėtros nacionaliniu ir 

tarptautiniu mastu – rezultatui įgyvendinti būtina, kad 

į atliktus mokslinės ekspertinės veiklos darbus būtų 

atsižvelgiama kuriant ar koreguojant teisinį 

reglamentavimą, taip prisidedant prie teisinės 

politikos formavimo. Tai, kaip dažnai sprendimus dėl 

teisinio reglamentavimo priimančios institucijos 

atsižvelgia į Instituto mokslinės ekspertinės veiklos 

rezultatus, rodo tikslo rezultato įgyvendinimo 

efektyvumą. 

4. Skaičiavimo metodas  Efekto vertinimo kriterijaus reikšmė nustatoma 

skaičiuojant, kiek teisės aktų projektų aiškinamųjų 

raštų nurodo, kad rengiant teisės akto projektą buvo 

remtasi Instituto mokslinės ekspertinės veiklos 

darbais, taip pat skaičiuojant, kiek Lietuvos 

Respublikos Seimo komitetų posėdžių išvadų dėl 

teisės aktų projektų nurodo, jog tikslinant teisės aktų 

projektus nutarta atsižvelgti į Instituto mokslinės 

ekspertinės veiklos darbus. 

5. Duomenų šaltinis Teisės aktų registras http://tar.tic.lt/; Lietuvos 

Respublikos Seimas. Dokumentų paieška 

http://tar.tic.lt/


 http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_l.htm 

6. Duomenų auditas - 

7. Skaičiavimo reguliarumas Kartą metuose 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Lietuvos teisės instituto mokslinė sekretorė Ingrida 

Mačernytė-Panomariovienė, 

ingrida.macernyte@teise.org, tel. (+370 5) 2101667 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 

- 

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 

2019 metai 

(ataskaitinis laikotarpis) 

 

Pavadinimas Kodas 

Strateginis tikslas – užtikrinti aukštą atliekamų tyrimų ir eksperimentinės 

(socialinės) plėtros (MTEP) darbų mokslinį lygį ir savalaikį mokslinių rezultatų 

pateikimą sprendimų priėmėjams. 

 

Programa – teisiniai ir kriminologiniai moksliniai tyrimai.  01 

Tikslas – aktualiais ir kokybiškais tyrimais prisidėti prie teisinės politikos 

formavimo bei teisės ir kriminologijos mokslų plėtros nacionaliniu ir 

tarptautiniu mastu. 

 01 

Uždavinys – vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinės 

(socialinės) plėtros (MTEP) darbus pagal patvirtintas mokslinės veiklos kryptis 

ir skleisti jų rezultatus. 

01-01 

Rezultatas – einamaisiais metais suplanuotų MTEP darbų rezultatų pateikimas 

suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei, proc.  

R-01-01-01 

Produktas – mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės) plėtros darbų 

(monografijų, mokslo studijų ir mokslo straipsnių) skaičius, vnt. 

P-01-01-01-01 

Produktas – sklaidos priemonių (renginių, leidinių, žiniasklaidos priemonių ir 

kt.) skaičius, vnt. 

P-01-01-01-02 

 

1. Apibrėžimas Vertinamas pateiktų darbų rezultatų, lyginant su 

einamaisiais metais planuotais MTEP darbais, 

procentas.  

 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne. Vertinimo kriterijus taikomas nuo 2017 metų.  

3. Pasirinkimo pagrindimas Tikslui pasiekti užsibrėžto uždavinio „Vykdyti aukšto 

lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinės 

(socialinės) plėtros (MTEP) darbus pagal patvirtintas 

mokslinės veiklos kryptis ir skleisti jų rezultatus“ 

įgyvendinimas užtikrinamas dviem produktais, kurie 

turi turėti įtakos pasiekiant tikslą ir užtikrinant 

rezultatą.  

 

4. Skaičiavimo metodas  Rezultato (tikslui pasiekti) vertinimo kriterijaus 

reikšmė nustatoma skaičiuojant Instituto metiniame 

veiklos plane faktiškai publikuotų MTEP darbų (P-

01-01-01-01) ir atliktų sklaidos priemonių (P-01-01-

01-02) skaičius procentais. 

 

http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_l.htm
mailto:ingrida.macernyte@teise.org


5. Duomenų šaltinis Lietuvos teisės instituto metinis veiklos planas  

6. Duomenų auditas -  

7. Skaičiavimo reguliarumas Kartą metuose.  

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Lietuvos teisės instituto mokslinė sekretorė Ingrida 

Mačernytė-Panomariovienė, 

ingrida.macernyte@teise.org, tel. (+370 5) 2101667 

 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 

-  

 

1. Apibrėžimas Siekiant išlaikyti stabilų rodiklį, kad nemažėtų 

produkcijos kiekis ir kiltų jo kokybė, vertinamas 

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės) 

plėtros darbų skaičius.  

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne. Vertinimo kriterijus taikomas nuo 2017 metų. 

3. Pasirinkimo pagrindimas Institutas yra valstybės mokslinių tyrimų institutas, 

todėl jo pagrindinė veikla – atlikti mokslinius darbus 

ir skleisti jų rezultatus. Šių darbų skaičius rodo 

Instituto veiklos apimtis. 

4. Skaičiavimo metodas  Pirmojo uždavinio (produkto) vertinimo kriterijaus 

reikšmė nustatoma skaičiuojant Veiklos plane 

suplanuotų mokslo darbų faktišką publikuotų darbų 

kiekį. 

5. Duomenų šaltinis Skaičiuojamas Instituto oficialiai publikuotų mokslo 

darbų skaičius. 

6. Duomenų auditas - 

7. Skaičiavimo reguliarumas Kartą metuose. 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Lietuvos teisės instituto mokslinė sekretorė Ingrida 

Mačernytė-Panomariovienė, 

ingrida.macernyte@teise.org, tel. (+370 5) 2101667 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 

- 

 

1. Apibrėžimas Vertinama, kiek sklaidos priemonių (renginių, 

leidinių, interviu ir kt. žiniasklaidos priemonių) atlikta 

per ataskaitinius metus.  

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne. Vertinimo kriterijus taikomas nuo 2017 metų. 

3. Pasirinkimo pagrindimas Institutas yra valstybės mokslinių tyrimų institutas, 

todėl pagrindinė jo veikla – atlikti mokslinius darbus 

ir skleisti jų rezultatus. Šių darbų skaičius rodo 

Instituto veiklos apimtis. 

4. Skaičiavimo metodas  Antrojo uždavinio (produkto) vertinimo kriterijaus 

reikšmė nustatoma skaičiuojant per metus įvykdytų 

sklaidos priemonių skaičių. 

5. Duomenų šaltinis Skaičiuojamas Instituto mokslinių tyrimų rezultatų, 

pristatytų mokslo renginiuose, visuomenės 

informavimo sistemose ir pan., vienetų skaičius. 

6. Duomenų auditas - 

7. Skaičiavimo reguliarumas Kartą metuose. 

mailto:ingrida.macernyte@teise.org
mailto:ingrida.macernyte@teise.org


8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Lietuvos teisės instituto mokslinė sekretorė Ingrida 

Mačernytė-Panomariovienė, 

ingrida.macernyte@teise.org, tel. (+370 5) 2101667 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 

- 

__________ 

 

mailto:ingrida.macernyte@teise.org

