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 I. INSTITUTO TEISINIS STATUSAS IR VEIKLOS 
PAGRINDAI 

 

 

 

Lietuvos teisės institutas (toliau ir – Institutas, LTI) yra strateginės reikšmės valstybinis 

mokslinių tyrimų institutas, kuris atlikdamas tarpdisciplininius teisinius bei kriminologinius 

mokslinius tyrimus aktyviai dalyvauja Lietuvos teisinės sistemos reformos darbuose taip, kad 

valstybe s priimami sprendimai bu tų pagrįsti objektyviais moksliniais įrodymais. 

Instituto steigimo pagrindas yra 1991 m. lapkrič io 23 d. Lietuvos Respublikos 

Vyriausybe s nutarimas Nr. 484 „Dėl Teisės instituto steigimo“. Jame, atsiž velgdama į bu tinumą 

koordinuoti teise s sistemos ir teisinių institučijų reformą, derinti ją su Respublikoje vykdoma 

ekonomine ir sočialine pertvarka, Vyriausybe  nutare  pavesti Teisingumo ministerijai įsteigti 

mokslo įstaigą – Teise s institutą. 

Vadovaudamasi Mokslo ir studijų įstatymu1, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. 

rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 1170 „Dėl Valstybinio mokslinių tyrimų instituto steigimo tvarkos, 

instituto steigimo dokumentų reikalavimų, instituto veiklos kvalifikačinių reikalavimų ir 

instituto veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“2, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 

2012 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1495 „Dėl Lietuvos teisės instituto steigimo“ pakeitė 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. lapkričio 23 d. nutarimą Nr. 484 ,,Dėl Teisės 

instituto steigimo“, kuriuo priėmė sprendimą pertvarkyti iki tol veikusią valstybinę mokslo 

įstaigą Teisės institutą, įsteigiant valstybinį mokslinių tyrimų institutą – Lietuvos teisės 

institutą. Minimame nutarime Vyriausybė nustatė, kad Institutas vykdys valstybei, 

visuomenei, tarptautiniam bendradarbiavimui ir ūkio subjektams svarbius mokslinius 

tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus naujose kryptyse: 

1. teisinės sistemos darnos, 

2. viešosios valdžios ir viešojo valdymo teisinio reguliavimo, 

3. baudžiamosios politikos, nusikaltimų kontrolės ir prevenčijos, 

4. šeimos, vaikų ir jaunimo teisinės ir sočialinės aplinkos. 

 

2012 metų gruodžio 5 dieną Institutas pradėjo savo veiklą kaip naujas, pertvarkytas 

subjektas – turėdamas naują teisinį statusą, naujas veiklas, naujas teises ir pareigas. 

 

 

 

                                                 
1 Lietuvos Respublikos Seimo 2009 m. balandžio 30 d. įstatymas Nr. XI-242 // Valstybės žinios, 2009-05-12, Nr. 54-

2140 (su vėlesniais pakeitimais). 
2 Valstybės žinios, 2009-09-29, Nr. 116-4958. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.353479?positionInSearchResults=7&searchModelUUID=043a098c-c7ef-48f9-b314-80a9db0bf702
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.353479?positionInSearchResults=7&searchModelUUID=043a098c-c7ef-48f9-b314-80a9db0bf702
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.353479?positionInSearchResults=7&searchModelUUID=043a098c-c7ef-48f9-b314-80a9db0bf702
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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 (sočialinės) plėtros darbus; 

2) bendradarbiaujant su verslo, valdžios, visuomenės 

atstovais ir sočialiniais partneriais, vykdyti mokslinių 

tyrimų ir eksperimentinės (sočialinės, kultūrinės) 

plėtros užsakomuosius darbus, teikti metodologinę, metodinę ir kitą pagalbą ūkio subjektams, 

mokslo ir studijų institučijoms; 

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

prie inovačijomis ir žiniomis grindžiamos ekonomikos kūrimo, žinioms imlios visuomenės 

ugdymo. 

Vadovaujantis Instituto strateginiais veiklos planais nuo 2019 m. Institutas savo veiklą 

intensyviai vykdė pagal du prioritetus: 

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

eksperimentinės (sočialinės) plėtros (MTEP) darbų teisės bei kovos su korupčija ir 

kriminologijos srityse vykdymas; 

- 2 prioritetas. Instituto integračijos į Europos mokslinių tyrimų erdvę stiprinimas. 
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Institute atliekami mokslo darbai: tyrimai, studijos, teisinės, kriminologinės bei 

antikorupčinės ekspertižės ir teikiamos mokslinės išvados įstatymų bei kitų teisės norminių 

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

teisės mokslo institučijose sukauptos mokslo žinios atitinkamais teisinės reglamentačijos 

klausimais. Taip pat rengiamos paraiškos įvairiems MTEP ir mokslo projektams įgyvendinti, 

gaunant papildomą finansavimą. 

Per ataskaitinį laikotarpį buvo priimti nauji teisės aktai, turėję įtakos ir Instituto veiklos 

organizavimui bei jo finansavimui: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. birželio 26 d. 

nutarimas Nr. 624 „Dėl administračinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto ir žemės 

sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti čentraližuotai“, kuriuo Lietuvos teisės 

instituto nekilnojamasis turtas buvo perduotas valdyti centralizuotai; Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2019 m. gruodžio 4 d. nutarimas Nr. 1218 „Dėl sutikimo reorganižuoti Lietuvos 

sočialinių tyrimų čentrą, Lietuvos teisės institutą ir Lietuvos agrarinės ekonomikos institutą“; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. spalio 25 d. nutarimo Nr. 865 „Dėl Lietuvos 

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

mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ (įsigaliojo 2019-10-28 d.); Lietuvos 

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

Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 

plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo“ (įsigaliojo 2019 m. balandžio 

26 dieną). 

 

 
 
Reikšmingiausi iššūkiai Institutui MTEP ir mokslinės veiklos administravimo srityje 
praėjusiais, 2019-aisiais, metais buvo: dalyvavimas kasmetiniame mokslinių tyrimų ir 
ekspertinės plėtros rezultatų įvertinime, kurį organizavo Lietuvos mokslo taryba 
(LMT); svarstymas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl trijų institutų 
(LAEI, LTI ir LSTC) reorganizavimo – jungimo būdu priėmimo; bendros su Mykolo 
Romerio universitetu (MRU) doktorantūros studijų programos vykdymo 
paieškos; Instituto turto perdavimas centralizuotai valdyti VĮ “Turto bankui”. 
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II. MOKSLINIAI TYRIMAI IR EKSPERIMENTINĖ 
PLĖTRA (MTEP) 

 
 
 
Institutas vykdo valstybės, ūkio ar visuomenės plėtrai svarbius tam tikros krypties ilgalaikius 

mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (sočialinę, kultūrinę) plėtrą, užtikrina valstybės 

kompetenčiją tam tikroje mokslo srityje ir Lietuvos mokslinių tyrimų integračiją į Europos 

mokslinių tyrimų erdvę. Mokslo darbų kiekis ir rūšys matomi 1 paveiksle. 

 
1 paveikslas. Mokslo produkcija 2013–2019 m. 
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2.1. MOKSLO DARBAI PAGAL ILGALAIKES MOKSLO  
        PROGRAMAS 
 
 

Vadovaudamasis Ilgalaikių institučinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (sočialinės, 

kultūrinės) plėtros programų iničijavimo, tvirtinimo, vykdymo ir vertinimo tvarkos aprašo, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymu 

Nr. V-153 „Dėl Ilgalaikių institučinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (sočialinės, 

kultūrinės) plėtros programų iničijavimo, tvirtinimo, vykdymo ir vertinimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“3, 21.1 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Lietuvos mokslo tarybos 2015 m. gegužės 

13 d. raštą Nr. 4S-608 „Dėl Lietuvos teisės instituto ilgalaikių mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės (sočialinės, kultūrinės) plėtros programų ekspertinio įvertinimo“, Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministras 2015 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. V-882 „Dėl 

ilgalaikių institučinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (sočialinės, kultūrinės) plėtros 

programų patvirtinimo“4 patvirtino Lietuvos teisės instituto parengtas dvi ilgalaikių 

institučinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (sočialinės, kultūrinės) plėtros programas. 

Pagal minėtą įsakymą Institutas tęsė vieną iš dviejų 2016 m. pradėtų vykdyti patvirtintų 

ilgalaikių mokslo programų – „Naujas požiūris į korupčiją: iššūkiai ir galimybės peržengiant 

viešojo sektoriaus ribas“ (2016–2020 m.). Kita programa „Veiksmingų baudimo ir kitų 

valstybės reagavimo į nusikalstamas veikas formų ir priemonių tyrimai“ (2019–2023 m.), 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 3 d. 

įsakymu Nr. V-359 „Dėl Lietuvos teisės instituto ilgalaikės institučinės mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės plėtros 2019–2023 metų programos patvirtinimo“, pradėta vykdyti šiais 

metais. 

 
2 paveikslas.    Mokslo darbai pagal ilgalaikę mokslo programą „Naujas požiūris į korupciją:  
                            iššūkiai ir galimybės peržengiant viešojo sektoriaus ribas“ 
 

 
 

                                                 
3 Valstybės žinios, 2011-02-08, Nr. 16-783. 
4 TAR, 2015-08-10, Nr. 12173. 
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Įgyvendinant ilgalaikę mokslo programą „Naujas požiūris į korupčiją: iššūkiai ir 

galimybės peržengiant viešojo sektoriaus ribas“ (2016–2020 m.) per 2019 m. (žr. 2 paveikslą) 

buvo: 

 publikuotos 2 mokslo studijos (pagal programą iš viso 5 mokslo studijos, iš jų 

publikuota 2018 m. – 2): 

1) Kavoliūnaitė-Ragauskienė E. Dovanos ir kyšio santykis: antropologinės implikačijos teisės sistemai. 
Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2019. eISBN 978-9986-704-61-4. Prieiga per internetą: 
<http://teise.org/lt/lti-veikla/publikacijos/>; 
 

2) Ragauskas P. Korupčijos privačiame sektoriuje (private-to-private corruption) daroma žala. Vilnius: 
Lietuvos teisės institutas, 2019. eISBN 978-9986-704-66-9. Prieiga per internetą: 
<http://teise.org/lt/lti-veikla/publikacijos/>. 

 
 publikuoti 2 mokslo straipsniai (iš programoje suplanuotų 18 straipsnių: 1 straipsnis 

publikuotas 2016 m., 2 straipsniai – 2017 m., 6 straipsniai – 2018 m.): 

1) Ambrazevičiūtė K. Korupčija darbo santykiuose // Teisės problemos, 2019, Nr. 1 (97), p. 47–70. 
ISSN 2351-6364 (online). 
 Prieiga per internetą: <http://teise.org/wp-content/uploads/2019/07/Ambrazeviciute_2019_1.pdf>; 
 

2) Lankauskas M. Korupčijos valdymas ir kontrolė panaudojant žiniasklaidos sektorių: korupčijos 
prevenčija stiprinant spaudos laisvę // Teisės problemos, 2019, Nr. 1 (97), p. 71–102. ISSN 2351-6364 
(online).  
Prieiga per internetą: <http://teise.org/wp-content/uploads/2019/07/Lankauskas_2019_1.pdf>. 

 
 organizuotas 1 mokslo renginys (iš programoje planuotų 6 renginių: 2 renginiai 

organizuoti 2017 m., 1 renginys – 2018 m.): 

1) 2019 m. gruodžio 9 d. STT, Klaipėdos universitetas ir LTI organizavo konferenčiją „Naujas požiūris į 
korupčiją: iššūkiai ir galimybės peržengiant viešojo sektoriaus ribas“. Kvietimas internete: 
<https://www.ku.lt/events/konferencija-naujas-poziuris-i-korupcija-issukiai-ir-galimybes-perzengiant-
viesojo-sektoriaus-ribas/>. Renginio vieta: Aula Magna konferenčijų salė („Studlendas“), Herkaus 
Manto g. 84, Klaipėda. 

 
 skaityti 4 moksliniai pranešimai (iš programoje planuotų 12 mokslo pranešimų: 5 

mokslo pranešimai skaityti 2017 m., 4 pranešimai – 2018 m.): 

1) Zaksaitė S. „Korupčija Lietuvos sporte: paplitimas ir kriminaližavimo problemos“ 2019 m. gruodžio 9 d. 
konferenčijoje „Naujas požiūris į korupčiją: iššūkiai ir galimybės peržengiant viešojo sektoriaus ribas“. 
Prieiga per internetą: <https://www.ku.lt/events/konferencija-naujas-poziuris-i-korupcija-issukiai-ir-
galimybes-perzengiant-viesojo-sektoriaus-ribas/>; 
 

2) dokt. Lukošius L. „Prekyba poveikiu: žodžių žaismas“ 2019 m. gruodžio 9 d. konferenčijoje „Naujas 
požiūris į korupčiją: iššūkiai ir galimybės peržengiant viešojo sektoriaus ribas“. Prieiga per internetą: 
<https://www.ku.lt/events/konferencija-naujas-poziuris-i-korupcija-issukiai-ir-galimybes-perzengiant-
viesojo-sektoriaus-ribas/>; 

 
3) Rimšaitė L. 2019 m. birželio 17 d. konkursui į pareigas skaitė viešąją paskaitą „Korupčijos apraiškos 

energetikos sektoriuje“; 
 

4) Ambrazevičiūtė K. 2019 m. birželio 17 d. konkursui į pareigas skaitė viešąją paskaitą „Korupčija darbo 
santykiuose“. 

 
 

http://teise.org/lt/lti-veikla/publikacijos/
http://teise.org/lt/lti-veikla/publikacijos/
http://teise.org/wp-content/uploads/2019/07/Ambrazeviciute_2019_1.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2019/07/Lankauskas_2019_1.pdf
https://www.ku.lt/events/konferencija-naujas-poziuris-i-korupcija-issukiai-ir-galimybes-perzengiant-viesojo-sektoriaus-ribas/
https://www.ku.lt/events/konferencija-naujas-poziuris-i-korupcija-issukiai-ir-galimybes-perzengiant-viesojo-sektoriaus-ribas/
https://www.ku.lt/events/konferencija-naujas-poziuris-i-korupcija-issukiai-ir-galimybes-perzengiant-viesojo-sektoriaus-ribas/
https://www.ku.lt/events/konferencija-naujas-poziuris-i-korupcija-issukiai-ir-galimybes-perzengiant-viesojo-sektoriaus-ribas/
https://www.ku.lt/events/konferencija-naujas-poziuris-i-korupcija-issukiai-ir-galimybes-perzengiant-viesojo-sektoriaus-ribas/
https://www.ku.lt/events/konferencija-naujas-poziuris-i-korupcija-issukiai-ir-galimybes-perzengiant-viesojo-sektoriaus-ribas/
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 pateiktos 2 mokslo sklaidos priemonės (iš programoje planuotų 20 sklaidos priemonių: 

2016 m. pateiktos 3; 2017 m. – 4, 2018 m. – 9): 

1) Kyšis ar dovana? Mokslo studijos pristatymas portale ltnews.lt. Prieiga per internetą: 
<http://www.ltnews.lt/2019/08/14/kysis-ar-dovana/>; 
 

2) Paskelbta mokslo studija „Dovanos ir kyšio santykis: antropologinės implikačijos teisės 
sistemai“. Mokslo studijos pristatymas portale teise.pro. Prieiga per internetą: 
<http://www.teise.pro/index.php/2019/07/10/paskelbta-mokslo-studija-dovanos-ir-kysio-
santykis-antropologines-implikacijos-teises-sistemai/>. 

 
Programos vykdymo rezultatai pateikti 3 priede ir iliustruoti 2 paveiksle. 
 
Antroji ilgalaikė mokslo programa „Veiksmingų baudimo ir kitų valstybės reagavimo į 

nusikalstamas veikas formų ir priemonių tyrimai“ (2019–2023 m.), kuri prasidėjo 2019 m., 

buvo sėkmingai vykdoma ir suplanuoti mokslinės veiklos režultatai buvo pasiekti, kai kurie ir 

viršyti. 2019 m. pagal šią programą buvo atlikta: 

1) publikuota 1 monografija (parengta publikavimui 2018 m.); 
2) publikuotas 1 mokslo straipsnis žurnale, patenkančiame į tarptautines duomenų 

bazes; 
3) publikuoti 5 mokslo straipsniai ir 2 skyriai recenzuojamose knygose; 
4) perskaityta 16 pranešimų mokslo renginiuose, iš jų 7 – tarptautiniuose; 
5) pateiktos 6 išvados (žodžiu ir raštu) dėl teisės aktų ir jų projektų, dalyvauta 5 

komisijose ar darbo grupėse; 
6) surengti 2 renginiai; 
7) pateikta 15 sklaidos priemonių. 

 
Visi mokslo darbai pagal šią ilgalaikę mokslo programą pateikti 4 priede ir 3 paveiksle. 
 
 
 
3 paveikslas. Mokslo darbai, atlikti 2019 m. pagal ilgalaikę mokslo programą „Veiksmingų baudimo  
                         ir kitų valstybės reagavimo į nusikalstamas veikas formų ir priemonių tyrimai“  
                        (2019–2023 m.) 

 
 

1 1

7

16

6

15

1

0

5

10

15

20

2019

monografijos ir studijos straipsniai su IF/SNIP

recenzuojami straipsniai ir knygų skyriai pranešimai mokslo renginiuose

išvados sklaidos priemonės

mokslo renginiai

http://www.ltnews.lt/2019/08/14/kysis-ar-dovana/
http://www.teise.pro/index.php/2019/07/10/paskelbta-mokslo-studija-dovanos-ir-kysio-santykis-antropologines-implikacijos-teises-sistemai/
http://www.teise.pro/index.php/2019/07/10/paskelbta-mokslo-studija-dovanos-ir-kysio-santykis-antropologines-implikacijos-teises-sistemai/
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2019 metams ilgalaikėms mokslo programoms vykdyti buvo numatyti konkretūs darbai 

ir jų vykdytojai. 3 ir 4 prieduose pateiktos ilgalaikių mokslo programų ataskaitos už 2019 m., 

kurioms LMT ekspertai pritarė ir siūlė tęsti jų vykdymą. 

 

 
Apibendrinimas 
 
Ilgalaikė mokslo programa „Naujas požiūris į korupčiją: iššūkiai ir galimybės peržengiant 

viešojo sektoriaus ribas“ (2016–2020 m.) baigiama, o suplanuoti darbai 2019 m. buvo atlikti. 

Ilgalaikė mokslo programa „Veiksmingų baudimo ir kitų valstybės reagavimo į nusikalstamas 
veikas formų ir priemonių tyrimai“ (2019–2023 m.) 2019 m. prasidėjo sėkmingai, nes 
suplanuoti darbai įvykdyti, o kai kurie net viršijant planą. 
 
 
 

2.2. MTEP DARBAI PAGAL LMT KONKURSINĮ  
         FINANSAVIMĄ 
 
Institutas aktyviai dalyvauja LMT skelbiamuose Valstybės užsakomųjų tyrimų, Mokslininkų 

iničijuotų projektų, Tarptautinio bendradarbiavimo programų projektiniuose kvietimuose, 

susijusiuose su valstybės, visuomenės problemų sprendimu, kreipiasi paramos karjerai, 

mobilumui ir sklaidai skatinti. 

Per ataskaitinį laikotarpį buvo vykdomi 8 LMT finansuoti projektai, iš jų 3 – MTEP (žr. 

4 paveikslą). 

Vykdant LMT finansuotą projektą „Veiksmingo policijos ir kitų suinteresuotų 

institucijų bendradarbiavimo link: smurto artimoje aplinkoje atpažinimo, pagalbos ir 

prevencijos modelis“ (POSIB), sutarties Nr. S-REP-18-5 (projekto trukmė 2018-04-09–

2019-09-30), atliktas tyrimas, kurio metu, įvertinus smurto artimoje aplinkoje atpažinimo, 

pagalbos teikimo mečhanižmus, egžistuojančias tarpinstitučinio bendradarbiavimo praktikas, 

buvo sukurtas ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai (tyrimo iničiatorei) 

pasiūlytas suinteresuotų institučijų bendradarbiavimo modelis. 

Tyrimo metu aštuoniose skirtingose Lietuvos apskrityse atlikti 45 pusiau struktūruoti 

interviu ir 3 fokusuotos grupinės diskusijos. Jose dalyvavo suinteresuotų institučijų, 

reaguojančių ir teikiančių pagalbą smurto artimoje aplinkoje atvejais, atstovai: poličijos 

pareigūnai, spečialižuotos pagalbos čentrų (toliau – SPC) ir savivaldybių vaiko teisių apsaugos 

skyrių (toliau – VTAS) spečialistai, nevyriausybinių organižačijų atstovai, prokurorai, teisėjai, 

probačijos pareigūnai ir kitų suinteresuotų institučijų darbuotojai. Projekto metu gauti 

rezultatai paskelbti ir pristatyti: 
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 išleistoje mokslo studijoje: 

1) Michailovič I., Justickaja S., Vaičiūnienė R., Kalpokas V., Visockas E. Veiksmingo policijos 

ir kitų suinteresuotų institučijų bendradarbiavimo link: smurto artimoje aplinkoje 

atpažinimo, pagalbos ir prevenčijos modelis [mokslo studija, 5 a. l.]. Vilnius: Lietuvos 

teisės institutas, 2019, 71 p. ISBN 978-9986-704-63-8 (internetinis/online), ISBN 978-

9986-704-64-5 (spausdintas). Prieiga per internetą: <http://teise.org/lt/lti-

veikla/publikacijos/>. 

 

 LTI organizuoto seminaro-diskusijos metu: 

1) 2019 m. rugsėjo 13 d. LR vidaus reikalų ministerijos Baltojoje salėje vykusio seminaro-

diskusijos „Veiksmingo poličijos ir kitų suinteresuotų institučijų bendradarbiavimo 

link: smurto artimoje aplinkoje atpažinimo, pagalbos ir prevenčijos modelis“ metu LTI 

mokslininkės (I. Mičhailovič, R. Vaičiūnienė ir S. Justickaja), pristatydamos tyrimo 

režultatus, skaitė 3 pranešimus. Antroje renginio dalyje prie apskritojo stalo susėdę 

šešių skirtingų institučijų (poličijos, prokuratūros ir teismų, SPC, VTAS bei vyrų križių 

čentrų) atstovai diskutavo apie suinteresuotų institučijų, dirbančių su smurto artimoje 

aplinkoje atvejais, vaidmenį bei bendradarbiavimo perspektyvas. 

 

 skaitant 5 mokslinius pranešimus: 

1) 2019 m. kovo 8 d. Ilona Mičhailovič ir Rūta Vaičiūnienė skaitė pranešimą „Towards the 

effective cooperation between police and other stakeholders: model for identification, 

support and prevention of domestič violenče“, kurio metu pristatė tarpinius tyrimo 

režultatus tarptautinių ekspertų pasitarime „CEP-EuroPris expert group meeting on 

Domestič Violenče in Prison and Probation“ Kalėjimų departamente, Vilniuje; 

2) 2019 m. kovo 12 d. Ilona Michailovič skaitė pranešimą „Suinteresuotų institučijų 

bendradarbiavimo problemos užkertant kelią smurtui artimoje aplinkoje“ Panevėžio 

apygardos prokuratūros organižuotame seminare-diskusijoje „Smurto artimoje 

aplinkoje šiuolaikinės problemos ir jų sprendimo būdai“ Panevėžyje; 

3) 2019 m. rugsėjo 13 d. Ilona Mičhailovič, Svetlana Justičkaja ir Rūta Vaičiūnienė 

nacionalinio reikminio projekto baigiamajame seminare-diskusijoje „Veiksmingo 

poličijos ir kitų suinteresuotų institučijų bendradarbiavimo link: smurto artimoje 

aplinkoje atpažinimo, pagalbos ir prevenčijos modelis“, vykusioje Vilniuje, skaitė 3 

pranešimus „Atlikto mokslinio tyrimo režultatų pristatymas“. 

 

 3 mokslo populiarinimo straipsniuose, radijo laidoje: 

1) 2018 m. spalio 29 d. radijo stoties „FM99“ laidoje „Išdrįsk padėti“ projekto vadovė 

Ilona Mičhailovič pristatė atliekamą tyrimą. Laida rengta bendradarbiaujant Lietuvos 

regioninių radijo stočių asočiačijai ir Lygių galimybių plėtros čentrui. Įrašas buvo 

transliuojamas visose Lietuvos regioninėse radijo stotyse. Prieiga per internetą: 

<http://www.fm99.lt/isdrisk-padeti-radijo-laidu-ciklas-apie-smurta-artimoje-

aplinkoje/>; 

http://teise.org/lt/lti-veikla/publikacijos/
http://teise.org/lt/lti-veikla/publikacijos/
http://www.fm99.lt/isdrisk-padeti-radijo-laidu-ciklas-apie-smurta-artimoje-aplinkoje/
http://www.fm99.lt/isdrisk-padeti-radijo-laidu-ciklas-apie-smurta-artimoje-aplinkoje/
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2) 2018–2019 m. buvo parengtos ir Instituto internetinėje svetainėje lietuvių ir anglų 

kalbomis publikuotos 3 naujienos, pristatančios projekto tikslus bei režultatus. Prieiga 

per internetą: <http://teise.org/lt/naujienos/>. 

 

Atliktas tyrimas leidžia daryti pagrindinę išvadą, kad suinteresuotoms institučijoms, 

dirbančioms su smurto artimoje aplinkoje atvejais, trūksta bendro požiūrio į smurtą. Jos 

smurto problemas vertina tik per savo žinybingumo prižmę. Kadangi tarpinstitučinio 

bendradarbiavimo dalyviams trūksta supratimo, kaip veikia kiti smurto artimoje aplinkoje 

užkardymo ir pagalbos teikimo tinklo subjektai, jie neįsisąmonina visos tarpinstitučinio 

bendradarbiavimo sistemos veikimo mečhanižmo. Dėl šių priežasčių smurto artimoje 

aplinkoje srityje dirbančių institučijų bendradarbiavimui labiau būdingas pirminis 

bendradarbiavimo lygmuo, kuriame apsiribojama tik ryšio palaikymu ir kitų institučijų 

informavimu, tačiau dėl grįžtamojo ryšio ir bendro požiūrio trūkumo dažniausiai netampantis 

komandiniu darbu, todėl negali būti laikomas koordinuotu tarpinstitučiniu atsaku į smurtą 

artimoje aplinkoje. 

 

Nuo 2019 m. liepos 1 d. pradėtas vykdyti LMT finansuojamas mokslininkų grupių 

projektas „Defeminizuotas baudžiamasis teisingumas: nuteistų moterų baudimo 

praktikos ir subjektyvios bausmės patirtys“ (FemiJust), sutarties Nr. S-MIP-19-39 

(projekto trukmė 2019-07-01–2021-03-31), leis paaiškinti bei problematižuoti moterų 

atžvilgiu didėjančio baudžiamojo represyvumo tendenčijas ir atskleisti nusikalstamų veikų 

sudėties pokyčius. Tyrimas leis geriau identifikuoti defeminižuotų baudžiamųjų praktikų 

kaitos galimybes ir formuluoti lyties požiūriu jautrią baudžiamąją politiką, orientuotą į 

nuteistų moterų integravimą bei resočialižačiją. 

 
2019 m. vykdyti du LMT finansuoti Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 m. 

programos projektai: 

1) Dr. G. Sakalausko vadovaujamas projektas „Kalinimo sąlygos ir kalinių socialinės 

integracijos prielaidos“ (Kalėjimas), sutarties Nr. S-LIP-19-38 (projekto 

trukmė 2019-04-01–2019-10-25); 

2) Dr. S. Bikelio vadovaujamas projektas „Civilinio turto konfiskavimo perspektyvos 

Lietuvoje“ (CTK), sutarties Nr. S-LIP-19-75 (projekto trukmė 2019-09-01–2019-10-

31). 

 

Gauto finansavimo pagrindu buvo publikuota 1 monografija ir 1 mokslo studija: 

1) Sakalauskas G., Vaičiūnienė R., Jarutienė L., Kalpokas V. Kalinimo sąlygos ir kalinių 

sočialinės integračijos prielaidos. Monografija [31 a. l.]. Vilnius: Lietuvos teisės 

institutas, Žara, 2019, 512 p. ISBN 978-9986-34-349-3 (spausdintas); 

http://teise.org/lt/naujienos/
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2) Bikelis S., Mikšys S. Civilinio turto konfiskavimo perspektyvos Lietuvoje. Mokslo studija 

[5,5 a. l.]. Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2019, 90 p. ISBN 978-9986-704-57-7 

(internetinis/online), ISBN 978-9986-704-65-2 (spausdintas). 

 

Nors iš LMT gautas finansavimas dengė tik spaudos darbų išlaidas, abu leidiniai buvo 

pristatyti mokslo bendruomenei, ekspertams bei plačiajai visuomenei: 

1) 2019 m. kovo 15 d. kartu su LR Seimu organižuotoje mokslinėje-praktinėje 

konferenčijoje „Civilinio turto konfiskavimo perspektyvos Lietuvoje“. Renginio vieta – 

LR Seimo III rūmų konferenčijų salė. Renginio metu studijos bendraautoris S. Bikelis 

skaitė 2 tyrimo režultatus apžvelgiančius pranešimus; 

2) 2019 m. gruodžio 12 d. LTI organizuotoje konferencijoje-monografijos pristatyme 

„Kalinimo sąlygos ir kalinių sočialinės integračijos prielaidos“. Renginio vieta – 

Vilniaus universiteto Mokslinės komunikačijos ir informačijos čentro konferenčijų salė 

(VU MKIC). Renginio metu Instituto mokslininkai skaitė 3 monografijoje publikuoto 

tyrimo rezultatus apibendrinančius pranešimus. 

 

2019 m. sėkmingai baigtas įgyvendinti LMT pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos 

fondų investičijų veiksmų priemonės veiklą „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą 

ugdymas“ finansuotas studentės R. Tirylytės-Zeleninos tyrimas „Korupciniai juridinių 

asmenų ryšiai ir konfiskavimas: tarptautinė ir nacionalinė perspektyvos“, projekto 

Nr. 09.3.3-LMT-K-712-10-0294 (projekto trukmė 2018-10-01–2019-04-30). Rudens ir 

pavasario semestrais, laisvu nuo auditorinių užsiėmimų metu, studentė pagal individualią 

programą Institute atliko mokslinį tiriamąjį darbą, vadovaujant tyrimų vadovui dr. S. Bikeliui. 

Pagrindinis projekto tikslas – kriminologiniu (turto kilmės) aspektu tirti juridinių 

asmenų įsitraukimo į politinę korupčiją modelius ir kontekstus, apibendrinti aktualias 

antikorupčinių tarptautinių konvenčijų nuostatas bei ekspertų rekomendačijas, analižuoti į 

neteisėtai įgyto turto konfiskavimą nukreiptų teisinių instrumentų reguliavimo ir praktinio 

taikymo problemas ir šių instrumentų panaudojimo perspektyvumą, ištirti naujai kuriamo 

teisinio instrumento (čivilinės konfiskačijos) turinį ir potenčialą kontroliuojant politinės 

korupčijos, į kurią įsitraukia juridiniai asmenys, apraiškas. 

Analižuodama tarpdisčiplininę, ganėtinai sudėtingą problemą, studentė patobulino 

mokslinio tyrimo įgūdžius, pagilino dalykines žinias apie juridinių asmenų daromų pažeidimų 

pobūdį ir jiems galimai taikytinų priemonių spektrą bei jų efektyvumą. Tyrimo pabaigoje 

studentė pateikė pagal mokslinių publikačijų reikalavimus parengtą tekstą, kurį sudarė 

anksčiau atliktos analižės kriminologiniu (turto kilmės) ir teisiniu aspektais bei tarptautinio 

konteksto vertinimas. 

2019 m. pagal iš tų pačių ES fondų finansuojamą 9 prioriteto poveiklę „Kompetenčijos 

kėlimas mokslinėje stažuotėje“ LMT skyrė lėšų ir Lietuvos teisės instituto mokslininko 

S. Nikarto stažuotei į Kembridžo universiteto Kriminologijos institutą (Jungtinė Karalystė). 

Projekto „Lietuvių emigrantų bausmės patirčių tyrimas mokslinės stažuotės Jungtinėje 
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Karalystėje metu“, sutarties Nr. 09.3.3-LMT-K-712-14-0174 (stažuotės trukmė 2019-09-04–

2019-10-12), tikslas – tobulinti mokslininko kvalifikačiją ir didinti tarptautinį mobilumą 

atliekant lietuvių emigrantų Jungtinėje Karalystėje (JK) bausmės patirčių tyrimą mokslinės 

stažuotės Kembridžo universiteto Kriminologijos institute metu. 

Stažuotės metu vykdytas tyrimas (8 interviu su JK nuteistais Lietuvos piliečiais; 6 

interviu su asmenimis, turinčiais darbo su JK nuteistais lietuviais patirties; fokusuotos 

grupinės diskusijos, kuriose dalyvavo 8 JK nuteisti Lietuvos piliečiai) daugiausia buvo 

orientuotas į tokius bausmės atlikimo aspektus kaip adaptačija užsienio valstybės teisiniame, 

sočialiniame ir kultūriniame kontekste, subjektyvusis bausmės legitimumas (pvž., bausmės 

suvokimas kaip teisingos, proporčingos), požiūris į savo perspektyvas ir ateitį bausmės 

atlikimo metu ir atlikus bausmę. Tyrimas padėjo identifikuoti šių asmenų priežiūros ir 

resočialižačijos tobulinimo būdus atsižvelgiant į šių nuteistųjų bausmės atlikimo spečifiką, jų 

kultūrinius ir sočialinius skirtumus, lyginant su Jungtinės Karalystės piliečiais. Artimiausiu 

metu planuojama tyrimo rezultatus publikuoti moksliniuose leidiniuose. 

Pagal LMT kvietimą „Parama mokslo renginiams“ gautas finansavimas regioninės 

mokslinės-praktinės konferencijos „Pasitinkant direktyvą 2016/1919: nauja teisinės 

pagalbos era“ organizavimui Vilniuje, sutarties Nr. S-MOR-19-55. 2019 m. birželio 27 d. LR 

teisingumo ministerijos konferenčijų salėje vykusios konferenčijos metu pranešimus skaitė 

vieni žymiausių teisinės pagalbos ekspertų. 

Be dviejų Instituto mokslininkų (dr. A. Limantės ir dr. S. Nikarto) skaitytų pranešimų, 

konferenčijoje patirtimi dalijosi Europos Komisijos atstovė Barbel Heinkelmann, kuri 

apžvelgė Teisinės pagalbos direktyvos rengimo metu kilusias diskusijas, pristatė Direktyvos 

esmę bei jos įgyvendinimo eigą valstybėse narėse. Miri Sharon, Jungtinių Tautų Narkotikų 

kontrolės ir nusikalstamumo prevenčijos biuro (angl. United Nations Office on Drugs and 

Crime) (toliau – UNODC) ekspertė, pristatė naujai išleistą UNODC teisinės pagalbos kokybės 

vadovą – „Handbook on Ensuring Quality of Legal Aid Servičes in Criminal Justiče Pročesses: 

Pračtičal Guidanče and Promising Pračtičes“, kurį rengiant ji dalyvavo. Pranešimą skaitė ir 

prof. Alan᾽as Paterson᾽as, taip pat prisidėjęs prie minėto vadovo rengimo. Šis profesorius 

pristatė advokatų veiklos individualų auditą („peer review“) ir jo privalumus. Be to, prof. dr. 

Anette Storgaard iš Orhuso universiteto (Danija) aptarė teisinės pagalbos aspektus, aktualius 

nuteistiesiems, bei pabrėžė jų teisių gynimo svarbą. 

Konferenčijoje taip pat skirta dėmesio konkrečių valstybių patirčiai įgyvendinant 

Teisinės pagalbos direktyvą. Iš Austrijos atvykęs prof. dr. Ričhard᾽as Soyer᾽is apžvelgė 

Austrijos patirtį ir požičiją, dr. Ivanka Ivanova – Bulgarijos situačiją, o Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos Teisinių institučijų departamento Teisinės pagalbos skyriaus vyr. 

spečialistė Vaida Rudėnaitė pristatė Lietuvos patirtį ir reguliavimo naujoves. 
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Konferencijos dalyvius pasveikino Lietuvos Respublikos Konstitučinio Teismo teise ja dr. 

Danute  Joč iene , Lietuvos teise s instituto direktore , Lietuvos Advokatų tarybos bei Valstybe s 

garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos atstovai. 

 
 
4 paveikslas. LMT paraiškos ir vykdomi MTEP projektai, finansuoti LMT, vnt. 2016–2019 m. 
 

 
 

 
2019 metais Lietuvos mokslo tarybai buvo pateiktos 7 paraiškos (4 MTEP) (žr. 

4 paveikslą), iš kurių 4 (1 MTEP) gavo finansavimą: 
 

1) jau minėtai regioninei mokslinei-praktinei konferencijai „Pasitinkant direktyvą 

2016/1919: nauja teisinės pagalbos era“ organizuoti, sutarties Nr. S-MOR-19-55, LMT 

skyrė beveik 3,5 tūkst. eurų; 

2) mokslo studijai „Civilinio turto konfiskavimo perspektyvos Lietuvoje“ išleisti; 

3) doktorantūros studijoms (tema „Siekio „kad nusikaltimai neapsimokėtų“ 

įgyvendinimo problematikos tyrimai“) kartu su MRU organizuoti; 

4) tyrimui „Smurtinės elgsenos artimoje aplinkoje kaita: darbo su smurtautojais 

instituciniu ir bendruomeniniu lygmenimis plėtros perspektyvos“ (SMEAK), kuris bus 

finansuotas pagal konkursinę prioritetinių mokslinių tyrimų programą „Gerovės 

visuomenė“ (projekto trukmė 2020-04-01–2021-12-31), įgyvendinti. Šis tyrimas 

nuosekliai pratęs anksčiau LTI mokslininkų grupės (vadovė dr. Ilona Mičhailovič) 

vykdytą LMT finansuotą reikminį projektą „Veiksmingo poličijos ir kitų suinteresuotų 

institučijų bendradarbiavimo link: smurto artimoje aplinkoje atpažinimo, pagalbos ir 

prevenčijos modelis“ (POSIB). Tyrėjų komandą sudarys mokslininkai: Ilona 

Mičhailovič (projekto vadovė), Svetlana Justickaja, Rūta Vaičiūnienė ir Vaidas Viršilas. 

LMT projekto įgyvendinimui skyrė beveik 110 tūkst. eurų. 
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2.3. MTEP DARBAI PAGAL ŪKIO IR KITŲ SUBJEKTŲ  
        UŽSAKYMUS 
 
 
Ataskaitiniu laikotarpiu iš steigėjo – Teisingumo ministerijos – užsakymų moksliniams 
tyrimams nebuvo gauta, nors ne kartą buvo kreiptasi į Institutą dėl pagalbos teikiant 
metodologines-ekspertines išvadas. 
 
 

Per 2019 m. Institutas gavo vieną užsakymą mokslo tyrimui atlikti. Lietuvos notarų 

rūmų užsakymu buvo atliktas mokslo tyrimas „Valstybės pareiga užtikrinti notarų paslaugų 

prieinamumą visuomenei ir notarų ekonominį nepriklausomumą ir nešališkumą: galimos 

priemonės ir jų privalumai bei trūkumai“, kurio rezultatai perduoti suinteresuotoms 

institucijoms bei parengta publikuoti juos apibendrinanti mokslo studija: 

 

1) Kavoliūnaitė-Ragauskienė E., Pūraitė-Andrikienė D. Valstybės pareiga užtikrinti notarų 
paslaugų prieinamumą visuomenei ir notarų ekonominį nepriklausomumą ir 
nešališkumą: galimos priemonės ir jų privalumai bei trūkumai. Vilnius, 2020 (5 a. l., 
85 psl.). 

 
Institutas taip pat aktyviai dalyvauja institučijų skelbiamuose viešuosiuose mokslinių 

tyrimų ar kitų su tuo susijusių veiklų pirkimuose (2018 m. dalyvauta 3 pirkimuose, 2019 m. – 

1). 2019 m. LTI dalyvavo ir laimėjo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie 

LR sočialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbtą viešąjį pirkimą leidinio/brošiūros „Tėvų 

konstitučija“ sukūrimo, dižaino, maketavimo ir redagavimo bei spausdinimo paslaugoms 

įsigyti. Visgi, pasikeitus situačijai, buvo nuspręsta paslaugų teikimo sutarties su užsakovu 

nepasirašyti ir minėtų paslaugų neteikti. 

Per visą 2019 m. laikotarpį LTI, be kita ko, įvairioms suinteresuotoms institučijoms 

(Načionalinei teismų administračijai, Kalėjimų departamentui, Generalinei prokuratūrai ir kt.) 

pateikė bent 5 komerčinius pasiūlymus mokslinių tyrimų, mokymų ar kitoms panašaus 

pobūdžio paslaugoms atlikti. 

 

 

Tarp nepatekusiųjų į ilgalaikes mokslo programas ir pagal užsakymus, buvo atliktas 

tyrimas, kurio pagrindu publikuota mokslo studija:   

 
Pūraitė-Andrikienė D. Konstitučinio Teismo įgaliojimų teikti išvadas objektai ir subjektai: 
teisinio reguliavimo problemos ir jų sprendimo galimybės [mokslo studija] V., 2019. 
P.  80.  ISBN 978-9986-704-62-1 . Prieiga per internetą: <http://teise.org/wp-

content/uploads/2019/07/D.Puraite-Andrikiene-Konsttitucinis-teismas-studija.pdf> 
 
 
  

http://teise.org/wp-content/uploads/2019/07/D.Puraite-Andrikiene-Konsttitucinis-teismas-studija.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2019/07/D.Puraite-Andrikiene-Konsttitucinis-teismas-studija.pdf
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Apibendrinimas 
 
Instituto darbuotojai, įvertinę aktualias teisinio reguliavimo ir taikymo problemas, per 

2019 m. atliko mokslinius tyrimus ir jų pagrindu parengė bei publikavo iš viso 4 mokslo 

studijas ir 24 mokslo straipsnius ar skyrius knygose (žr. 1 priedą). 

Pagal tai, kur tyrimų režultatai buvo publikuoti, galima matyti, kad Instituto darbuotojai 

renkasi įvairius mokslo žurnalus, iš jų net 41,6 proc. (2018 m. – 19 proc.) straipsnių 

publikuoti ne Lietuvoje leidžiamuose leidiniuose. Atskirai vertinant lietuviškus žurnalus, 

galima konstatuoti, jog daroma pažanga, nes tik 37,5 proc. (2018 m. – 54 proc.) publikuojasi 

Instituto leidžiamame mokslo žurnale ir 20,8 proc. – kituose. Nors mokslinių tyrimų režultatai 

daugiausia publikuojami lietuviškai ir tai, LMT ir tarptautinių ekspertų vertinimu, nėra gerai, 

tačiau načionalinio lygmens problematika, pateikta anglų kalba ir išpublikuota uždarą prieigą 

turinčiuose tarptautiniuose žurnaluose, bus sunkiai pasiekiama ir prieinama eiliniam teisėjui, 

prokurorui, advokatui ir kt., kuriems reikalingos tokios įžvalgos. 

 

Išmatavus kiekybinius rodiklius, galima konstatuoti, kad atliktų mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės (sočialinės) plėtros darbų skaičius pasiektas iš dalies, t. y. vietoje planuotų 

36 publikačijų (6 monografijų, mokslo studijų ar jų dalių ir 30 rečenžuotų mokslo straipsnių) 

įvykdyta – 28 vnt. (4 mokslo studijos ir 24 mokslo straipsniai ar skyrius knygose), tai yra 

uždavinys įgyvendintas 78 proc. 
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III. TARPTAUTIŠKUMAS IR INTEGRACIJA Į EUROPOS 
MOKSLINIŲ TYRIMŲ ERDVĘ 

 
 
 
 

3.1. AUKŠTO LYGIO PUBLIKACIJOS 
 
Atkreipiamas dėmesys į tai, kad pirmi žingsniai publikuotis aukštos kokybės žurnaluose 

pradėti tik nuo 2013 m. (žr. 5 paveikslą) ir 2013–2014 m. mokslinių straipsnių, publikuotų 

„Scopus“ duomenų bažėse esančiuose žurnaluose, turinčiuose čituojamumo indeksą SNIP, 

buvo tik po vieną per metus, tačiau 2015–2017 m. kasmet vienetu daugėjo: 2015 m. – 3 vnt., 

2016 m. – 4 vnt. ir 2017 m. – 5 vnt. Deja, 2018 m. tokių publikačijų nebuvo išleista, nes dėl 

leidybos planų jos buvo perkeltos į 2019 metus. Pirma publikačija leidiniuose, įtrauktuose į 

„Clarivate Analytics“, pasirodė tik 2016 m., tačiau 2017–2019 m. žurnaluose, turinčiuose IF 

indeksą, kasmet publikuojama po 2 straipsnius. 

 
5 paveikslas. Aukštos kokybės recenzuoti mokslo darbai 2013–2019 m. 

 
 
 

Mokslo straipsnių, publikuotų į Clarivate Analytics Web of Science (CA WoS) ir (ar) 

SCOPUS duomenų bažes įtrauktuose tarptautiniuose leidiniuose, skaičius“ (3 vnt.) – 

pasiektas ir viršytas, nes jų buvo publikuota 4 vienetai (žr. 6 paveikslą). Lyginant su 

2018 m. tokių publikačijų padidėjo dvigubai. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad čitavimo 

indeksus SNIP arba IF gali turėti ir Lietuvos leidyklų leidžiami mokslo žurnalai, tačiau mūsų 

darbuotojai savo tyrimų režultatus publikuoti renkasi už Lietuvos ribų esančius žurnalus: 
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AUKŠTOS KOKYBĖS PUBLIKACIJOS 
2019 m. 

1) Pūraitė-Andrikienė D. The Legal Force of Conclusions by the Lithuanian Constitutional Court and the issue of 
their (Non-)finality: Has the Time Come to Amend the Constitution? // Review of Central and East European 
Law, 2019, Volume 44: Issue 2, p. 232–268 (IF 0,34). DOI: <https://doi.org/10.1163/15730352-04402005>; 
 

2) Gedzevičienė D. Metaphor and Irony in the Public Criminological Discourse of Lithuania // East European 
Politics and Societies, 2019, Volume 33, Issue 2, p. 400–422. ISSN: 0888-3254 (IF 0,817). 
DOI: <https://doi.org/10.1177%2F0888325418796567>; 

 
3) Matulionyte R. Empowering Authors via Fairer Copyright Contract Law // University of New South Wales 

(UNSW) Law Journal, 2019, Vol. 42 (2), p. 681–718. DOI: <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3406472>; 
 
4) Limante A. Establishing habitual residence of adults under the Brussels IIa regulation: best practices from 

national case-law // Journal of Private International Law, 2018, Volume 14 (1), p. 160–181 (SNIP 0,93). 
DOI: <https://doi.org/10.1080/17441048.2018.1442128>. 

 
 
 
6 paveikslas. Publikacijos tarptautinėse duomenų bazėse 2016–2019 m., vnt. 

 
 

Mūsų darbuotojai kartu su kitų šalių bendraautoriais aktyviai įsitraukia į didesnius 

mokslinius tyrimus, kurių režultatai 2019 m. publikuoti 6 knygose (4 iš jų išleistos užsienio 

leidėjų, iš jų 2 – prestižinių leidėjų): 

 
1) Matulionyte R. A Central and Eastern European Perspective on EU Copyright Reform: The Case of Lithuania 

// Cambridge handbook of intellectual property in Central and Eastern Europe. Sundara Rajan M. T. (ed.). 
Cambridge, UK: Cambridge University Press (CUP), 2019, p. 259–283. 
DOI: <https://doi.org/10.1017/9781316661253.015>; 

 
2) Nikartas S. Community Sanctions: a real alternative to imprisonment or expansion of punishment? The case 

of Lithuania // Pržestępčžość XXI wieku. Sžanse i wyžwania dla kryminologii. Plywaczewski E. W. et al. (ed.). 
Wolters Kluwer, 2019, p. 501–514. ISBN 9788381870153; 
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https://doi.org/10.1163/15730352-04402005
https://doi.org/10.1177%2F0888325418796567
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3406472
https://doi.org/10.1080/17441048.2018.1442128
https://doi.org/10.1017/9781316661253.015
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3) Limante A., Chochrin T. Report on family law in Lithuania // Family Property and Succession in EU Member 
States: National Reports on the Collected Data. Ruggeri L., Kunda I., Winkler S. (Ed.). University of Rijeka, 
Faculty of Law, 2019, p. 407–426. ISBN 978-953-8034-25-1. Prieiga per internetą: <https://www.euro-
family.eu/documenti/news/psefs_e_book_compressed1.pdf>; 

 
4) Pauzaite-Kulvinskiene J., Limante A. Right to good administration in European legal framework // 

Administrative law and science in the European context. Vol. 3. Michalak M., Kledzik P. (ed.). Szczecin: 
Wydawničtwo Naukowe Uniwersytetu Sžčžečińskiego, 2019, p. 73–94. ISBN 9788379721436; 

 
5) Uscila R. Intervenčinė smurtinį elgesį keičianti programa, jos taikymas Lietuvoje: praktiniai ir teoriniai 

aspektai // Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika. MRU, 2019, p. 491–508. 
ISBN 9789986555469.  

 
Prieiga per internetą: <https://www.lvb.lt/permalink/f/1470m9t/ELABAPDB43493635>; 

6) Girdauskas M. Pročedūrinio teisingumo aspektai tiriant nusikalstamas veikas teisme // Kriminalistika ir 
teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika. MRU, 2019, p. 343–361. ISBN 9789986555469. Prieiga 
per internetą: <https://www.lvb.lt/permalink/f/1470m9t/ELABAPDB42123434>. 

 

Kiti 14 mokslo straipsnių (žr. 1 priedą) publikuoti recenzuojamuose leidiniuose, 
įtrauktuose į TDB, iš jų 1 publikuotas ne Lietuvos leidėjų anglų kalba: 
 
1) Matulionyte R. Copyright to Published Editions: A History of a Declining Right // Monash Law Review, 2019, 

Volume 45 (1), p. 70–97. ISSN 0311-3140. DOI: <https://doi.org/10.26180/5dca778cf3163>. 

 
Mūsų mokslininkai ne tik rengia ir publikuoja savo mokslinių tyrimų rezultatus, bet ir 

yra mokslo žurnalų redakčinių kolegijų 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 yra mokslo žurnalo „Kriminologijos studijos“ 

redkolegijos narys. 

 
 
Išmatavus pasiektus kokybinius rodiklius, galima konstatuoti, kad mokslo straipsnių, 
publikuotų tarptautiniuose leidiniuose, įtrauktuose į Clarivate Analytics Web of Science 
(CA WoS) ir (ar) SCOPUS duomenų bažes, skaičius viršytas, nes vietoje planuotų 3 buvo 
publikuoti 4 straipsniai. 
 
 

 
3.2. MTEP TARPTAUTINIAI PROJEKTAI 
 

Ieškant papildomų finansavimo šaltinių ir plečiant bendradarbiavimo galimybes, 

teikiamos tarptautinės paraiškos ir vykdomi projektai. Tendenčijos nuo 2016 m. iki 2019 m. 

galima matyti 7 paveiksle.  

 
 

  

https://www.euro-family.eu/documenti/news/psefs_e_book_compressed1.pdf
https://www.euro-family.eu/documenti/news/psefs_e_book_compressed1.pdf
https://www.lvb.lt/permalink/f/1470m9t/ELABAPDB43493635
https://www.lvb.lt/permalink/f/1470m9t/ELABAPDB42123434
https://doi.org/10.26180/5dca778cf3163
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7 paveikslas. Tarptautiniai MTEP projektai ir paraiškos, vnt. (2013–2019 m.)  

 

 
 
2019 m. LTI Tarptautinių ryšių skyrius parengė ir pateikė 1 paraišką (pagal Europos 

Komisijos remiamą programą „Teisingumas“ (angl. Justice). Jau gautas atsakymas, kad 

projektas (LA CHILD), kuriame LTI vėl imsis lyderiaujančio partnerio vaidmens, užsitikrino 

EK finansavimą (projekto suma 327 tūkst. Eur) ir bus pradėtas įgyvendinti 2020 m. pradžioje 

(numatyta LTI biudžeto dalis viršija 130 tūkst. Eur).  

 
2019 m. Lietuvos teisės institute buvo vykdomi 5 (4 MTEP) 
tarptautiniai projektai: 
 
1) EK programos „Teisingumas“ (angl. Justice) projektas 

„Keturios ES mokymų sesijos skirtingų šalių 

teisininkams bei socialinių tarnybų darbuotojams 

šeimos teisės reguliavimo klausimais“ (C.L.A.S.S.4EU) 

2019 metais Lietuvos teisės 

institutas kartu su partneriais 

ir toliau sėkmingai vykdė Europos Komisijos pagal 

„Teisingumo“ programą finansuojamo tarptautinio projekto 

„Keturios ES mokymų sesijos skirtingų šalių teisininkams bei 

sočialinių tarnybų darbuotojams šeimos teisės reguliavimo klausimais“ (C.L.A.S.S.4EU) (angl. 

4 EU training sessions on family law regulations for cross-border lawyers and social services), 

sutarties Nr. JUST-JTRA-EJTR-AG-2016-763874, veiklas. 2018 m. sausio 1 d. prasidėjęs 

projektas, kuriam Europos Komisija skyrė 245 tūkst. eurų, buvo sėkmingai pabaigtas 2019 m. 

gruodžio 31 d. Projekto partneriai: Veronos universitetas (Italija) ir Milano-Bicocca 

universitetas (Italija), Minjo universitetas (Portugalija), Loránd Eötvös universitetas 

(Vengrija) ir Lietuvos teisės institutas (Lietuva). 
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2019 m. projekte dalyvaujančių šalių (Italijos, Portugalijos, Vengrijos ir Lietuvos) 

teisininkams ir sočialinių tarnybų darbuotojams buvo organizuoti ketveri mokymai: 

1) 2019 m. kovo 28 d. 1-oji mokymų sesija Budapešte (Vengrija). Mokymų tema – „Tėvų 

pareigos“ (angl. Parental Responsibility); 

2) 2019 m. kovo 29 d. 2-oji mokymų sesija Budapešte (Vengrija). Mokymų tema – 

„Tarptautinis vaikų grobimas“ (angl. International Child Abduction); 

3) 2019 m. birželio 13 d. 3-ioji mokymų sesija Milane (Italija). Mokymų temos: „Skyrybos 

ir sutuoktinių gyvenimas skyrium (separačija)“ (angl. Divorce and Separation) bei 

„Išlaikymo pareiga“ (angl. Maintenance Obligations); 

4) 2019 m. birželio 14 d. 4-oji mokymų sesija Milane (Italija). Mokymų temos: 

„Sutuoktinių turto teisiniai režimai“ (angl. Matrimonial Property Regimes) bei „Teismų 

sprendimų judėjimas“ (angl. Circulation of Decisions). 

 
Atsižvelgiant į tai, kad migračija ir tarptautinio pobūdžio 

šeimos Europos Sąjungoje yra augantys reiškiniai, projektu 

C.L.A.S.S.4EU buvo siekiama apsaugoti vaikų ir kitų pažeidžiamų 

asmenų teises kritinėse situačijose, susijusiose su santuoka ir tėvų 

pareigomis, gilinant teisininkų ir sočialinių darbuotojų žinias tiek 

apie Reglamentą „Briuselis IIa“, tiek apie kitus ES reglamentus bei 

tarptautines konvenčijas dėl šeimos teisės. 

Be jau minėtų mokymų kursų, buvo parengta ir mokymų 

medžiaga5, kur surinkti projekto partnerių mokslininkų parengti 

pristatymai, atvejų analižės ir kita naudinga medžiaga apie ES 

šeimos teisės aktų taikymą. Šis 413 psl. leidinys laisvai prieinamas 

visų šalių suinteresuotoms institučijoms / asmenims, norintiems savo šalyje organizuoti 

analogiškus mokymus. 

Projekto metu pasiektus režultatus apibendrinanti tarptautinė konferenčija vyko 

2019 m. lapkričio 15 d. Veronos universiteto Teisės fakultete (Italija). Konferenčijos metu 

pranešimą „The role of prorogation in EU family law Regulations“ skaitė ir Instituto vyriausioji 

mokslo darbuotoja dr. Agnė Limantė. 

Plačiau apie projektą: <http://sites.les.univr.it/class4eu/>. 

 
2) EK programos „Teisingumas“ (angl. Justice) projektas „Teisinės pagalbos kokybės 

didinimas: bendrieji standartai skirtingoms šalims“ (QUAL-AID) 

Nuo 2017 metų Lietuvos teisės institutas kaip pagrindinis projekto koordinatorius kartu 

su partneriais iš Lietuvos, Vokietijos bei Nyderlandų įgyvendino ir 2019 m. sausio 15 d. 

sėkmingai užbaigė kitą „Teisingumo“ programos projektą „Teisinės pagalbos kokybės 

                                                 
5 Prieiga per internetą: <http://sites.les.univr.it/class4eu/index.php/train-the-trainers-tool/>. 

C.L.A.S.S.4EU projekto nuotrauka 

http://sites.les.univr.it/class4eu/
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gerinimas: bendrieji standartai skirtingoms šalims“ (angl. Enhancing the quality of Legal Aid: 

Common Standards for Different Countries) (QUAL-AID), sutarties 

Nr. JUST/2015/JACC/AG/PROC/8632. Europos Komisija šiam projektui skyrė daugiau nei 

270 tūkst. eurų, jo trukmė 2017-01-16–2019-01-15. Projekto partneriai: Frankfurto prie 

Maino Gėtės universitetas (Vokietija), Nyderlandų teisinės pagalbos tarnyba (Nyderlandai), 

Lietuvos advokatūra, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba ir Lietuvos teisės 

institutas (Lietuva). 

Šio projekto tikslas buvo sukurti minimalius advokatų veiklos / teisinės pagalbos 

standartus, tinkamus taikyti visose Europos Sąjungos valstybėse, ir sudaryti šių standartų 

laikymosi kontrolės metodiką, kurią taip pat būtų galima taikyti visose ES šalyse. Projekto 

pabaigoje angliškai bei kitomis projekto partnerių kalbomis (lietuviškai, vokiškai ir 

olandiškai) buvo išleisti 2 leidiniai: 

1) Burchard Ch., Jahn M., Zink S., Nikartas S., 

Limantė A., Totoraitis L., Banevičienė A., 

Jarmalė D. Praktikos standartai teisinės 

pagalbos teikėjams (angl. Practice Standards 

for Legal Aid Providers). Vilnius: Lietuvos 

teisės institutas, 2018, 72 p. ISBN 978-9986-

704-60-7 (spausdintas)6; 

2) Nikartas S., Limantė A. Teisinės pagalbos 

kokybės vertinimo priemonės ir kriterijai: 

gairės Europos Sąjungos šalims (angl. Tools and Criteria for Measuring Legal Aid 

Quality: Guidelines for EU Member States). Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2018, 62 p. 

ISBN 978-9986-704-59-1 (spausdintas)7. 

Projekto publikacijos cituojamos Jungtinių Tautų Narkotikų kontrolės ir 

nusikalstamumo prevencijos biuro (angl. United Nations Office on Drugs and Crime) leidinyje 

„Handbook on Framing, Establishing and Monitoring Quality of Legal Aid Services in Criminal 

Justice Processes: Fairness and effečtiveness of the čriminal justiče system“8. Jo autoriai taip 

pat dėkojo ir projekte dalyvavusiai Instituto mokslininkei dr. Agnei Limantei už įžvalgas ir 

pasiūlymus, suteiktus 2018 m. vykusių susitikimų metu. 

Mokslininkė buvo pakviesta ir į šios organižačijos renginį „Equal aččess to justiče for all: 

ensuring quality of legal aid servičes in čriminal čases“ Vienoje (Austrija), kuris 2019 m. 

gegužės 23 d. vyko Jungtinių Tautų Ekonominės ir sočialinės tarybos 28-osios Nusikaltimų 

prevencijos ir kriminalinio teisingumo komisijos sesijos (angl. 28th session of the CCPCJ 2019) 

                                                 
6 Prieiga per internetą: <http://teise.org/wp-content/uploads/2019/09/Qual-Aid_Practice-Standards_LT.pdf>. 
7 Prieiga per internetą: <http://teise.org/wp-content/uploads/2019/09/Qual-Aid_Guidelines-for-EU-Member-

States_LT.pdf>. 
8 Prieiga per internetą: <https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-

reform/HB_Ensuring_Quality_Legal_Aid_Services.pdf>. 
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rėmuose. Susitikime, kuriame dalyvavo apie 30 žmonių iš įvairių pasaulio šalių, buvo 

diskutuojama apie teisinės pagalbos kokybę bei galimybes ją užtikrinti. A. Limantė savo 

pranešimo metu pristatė QUAL-AID projektą ir esminius jo režultatus. 

Projekto metu sukauptomis žiniomis pasidalinta ir jau minėtos LMT remtos regioninės 

konferenčijos „Pasitinkant direktyvą 2016/1919: Nauja teisinės pagalbos era“ Vilniuje metu. 

Plačiau apie projektą: <http://qualaid.vgtpt.lt/en>. 

 

3) ES „Dvynių“ programos projektas Turkijoje „Žandarmerijos centrinės vadovybės 

pagalbos moterims ir vaikams padalinių organizacinių gebėjimų didinimas“ 

Nuo 2018 m. kovo mėn. Lietuvos 

teisės institutas kartu su partneriais 

įgyvendina Europos Sąjungos 

„Dvynių“ programos projektą 

Turkijoje „Žandarmerijos čentrinės 

vadovybės pagalbos moterims ir 

vaikams padalinių organižačinių 

gebėjimų didinimas“ (angl. Increasing 

the Organizational Capacity of the 

Women and Children Sections (WCS) 

of the Gendarmerie General Command), Nr. TR 15 IPA JH 04 17, kurio tikslas – didinti 

žandarmerijos čentrinės vadovybės pagalbos moterims ir vaikams padalinių organižačinius 

gebėjimus teikiant pagalbą moterims ir vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, taip pat 

mažinant smurtą artimoje aplinkoje. Numatytoms veikloms įgyvendinti Europos Komisija 

skyrė beveik 1,65 mln. eurų. Projekto trukmė: 2018-03–2020-07. Projekto partneriai: 

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos teisės institutas (Lietuva). 
     

Jau dvejus metus Lietuvos poličijos departamento spečialistų ir Lietuvos teisės instituto 

mokslininkų komanda kartu su ekspertais iš Latvijos, Estijos ir Slovėnijos padeda Turkijos 

žandarmerijai kurti komunikačijos strategiją, kurią pasitelkus bus skatinamas nepakantumas 

smurtui, pilietiška reakčija į smurtą prieš vaikus ir moteris, visuomenės ir žandarmerijos 

bendradarbiavimas sprendžiant šią problemą. 

Bendradarbiaujant su Turkijos žandarmerija rengiama institučinė pagalbos 

pažeidžiamoms visuomenės grupėms komunikačijos strategija, sukurtos mokymų programos 

ir organižuoti mokymai įvairių lygių žandarmerijos tarnybos darbuotojams visuose Turkijos 

regionuose. Planuojama, jog projekto pabaigoje bus parengta viešinimo medžiaga ir 

padidintas tiek teisėsaugos pareigūnų, tiek visuomenės suvokimas apie smurto artimoje 

aplinkoje problematiką, moterų ir vaikų teises bei saugumo didinimo poreikį. 

 

Projekto nuotrauka 
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4) EK programos „Teisingumas“ (angl. Justice) projektas „Procedūrinės garantijos 

įtariamiems ir kaltinamiems vaikams: individualaus vertinimo tobulinimo 

prielaidos ir galimybės“ (IA-CHILD) 

Nuo 2019 metų sausio 1 dienos Lietuvos teisės institutas kaip 

projekto koordinatorius kartu su partneriais iš Kroatijos, 

Graikijos, Kipro, Belgijos ir Lietuvos pradėjo įgyvendinti 

Europos Komisijos finansuojamą projektą „Pročedūrinės 

garantijos įtariamiems ir kaltinamiems vaikams: individualaus vertinimo tobulinimo 

prielaidos ir galimybės“ (angl. Procedural safeguards of accused or suspected children: 

improving the implementation of the right to individual assessment) (IA-CHILD), sutarties 

Nr. 802059-IA-CHILD-JUST-AG-2017/JUST-JACC-AG-2017. Projekto trukmė: 2019-01-01–

2020-12-31. Kartu su LTI projektą įgyvendina Zagrebo universiteto Švietimo ir reabilitačijos 

mokslų fakultetas (Kroatija), Tesalonikų Aristotelio universitetas (Graikija), „HFC Hope for 

Children“ politikos čentras (Kipras), IAYFJM Tarptautinė jaunimo ir šeimos teisėjų ir 

magistratų asočiačija (Belgija) bei Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 

įstaiga (Lietuva). 

Projekto tikslas – išnagrinėti teisinį reguliavimą ir praktiką, susijusią su individualiu 

įtariamų ar kaltinamų vaikų vertinimu baudžiamajame pročese keturiose projekto partnerių 

šalyse ir prisidėti prie veiksmingesnio Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 

2016/800 įgyvendinimo. 

Pirmaisiais projekto metais atlikta išsami esamos situačijos analižė keturiose partnerių 

šalyse, identifikuojant geriausią praktiką ir pagrindinius iššūkius įtariamų ar kaltinamų vaikų 

individualaus vertinimo procese. Gruodžio 5 d. suorganizuotų dirbtuvių (angl. workshop) „The 

implementation of individual assessment – challenges, international perspective and good-

pračtiče examples“ Zagrebe (Kroatija) metu partnerių mokslininkai ir ekspertai pristatė savo 

šalių ataskaitas (Lietuvos, Kroatijos, Graikijos ir Kipro) dėl individualaus vertinimo 

pritaikymo. Renginio metu buvo akcentuojamas tokį vertinimą atliekančių asmenų vaidmuo 

bei diskutuojama apie problemas, kylančias teisiniame reguliavime ir praktikoje, susijusioje 

su individualiu įtariamų ar kaltinamų vaikų vertinimu baudžiamajame pročese. 

Drauge su projekto partneriais užsiėmimus vedė Lietuvos teisės instituto mokslininkai 

dr. Rūta Vaičiūnienė, dr. Simonas Nikartas ir dr. Jolanta Apolevič. Mokymuose taip pat 

paskaitas skaitė Stefaan’as Pleysier’as apie nepilnamečių justičiją Belgijoje, Marta Pasčual – 

apie alternatyvias priemones vaikams bei Anja Mirosavljevic – apie individualaus vertinimo 

iššūkius. 

Tikimasi, jog šis projektas padės dalintis patirtimi, pagilinti žinias ir suformuluoti 

moksliniais įrodymais grįstus pasiūlymus, padėsiančius ES šalims načionaliniuose teisės 

aktuose adaptuoti Direktyvoje numatytas rekomendacijas. Projekto rezultatai bus pristatomi 

virtualių mokymų formatu, skirtu spečialistams, atliekantiems ir naudojantiems individualų 
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vertinimą, bei kitoms suinteresuotoms šalims. Šie mokymai leis pagerinti turimas žinias apie 

įvairius individualaus vertinimo modelius ES šalyse bei įtvirtinti įtariamų ar kaltinamų vaikų 

poreikių užtikrinimo standartus baudžiamajame pročese. 

Plačiau apie projektą: <http://teise.org>. 

 

5) ES „Dvynių“ programos projektas Ukrainoje „Ukrainos Parlamento Vyriausiojo 

žmogaus teisių komisaro institucinių gebėjimų saugoti žmogaus teises ir laisves 

stiprinimas pagal geriausią Europos patirtį“ (APPARATUS) 

Lietuva kaip vyresnioji partnerė kartu su Austrija 

2019 m. pradžioje baigė įgyvendinti Europos Sąjungos 

„Dvynių“ programos projektą „Ukrainos Parlamento 

Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institučinių 

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), Nr. ENI/2016/379-

352. Šio dvejų metų trukmės projekto, kuriam Europos Komisija skyrė 1,5 mln. eurų, 

administračinį ir finansinį valdymą užtikrino Centrinė projektų valdymo agentūra (Lietuva). 

Vadovaujami Seimo kontrolieriaus Augustino Normanto, projekte dirbo žymiausi 

Lietuvos teisės mokslo ir praktikos ekspertai iš Lietuvos teisės instituto, Lietuvos Respublikos 

Seimo kontrolierių įstaigos, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, Valstybinės duomenų 

apsaugos inspekcijos bei Vilniaus universiteto Teisės fakulteto. Austrijai projekte atstovavo 

Liudviko Bolčmano žmogaus teisių institutas. 

Projekto metu buvo siekiama sustiprinti Ukrainos Ombudsmeno aparato institucines 

galias. Atlikus situacijos analižę, susipažinus iš arčiau su Europos Žmogaus Teisių Teismo 

darbu, Lietuvos, Latvijos, Austrijos bei Kroatijos žmogaus teisių apsaugos sistemomis, 

surengus apskritojo stalo diskusijas, seminarus, buvo parengta geriausia Europos praktika 

paremta personalo apmokymo sistema. Lietuvos ekspertų paruošti pasiūlymai, mokymų 

planai ir programos buvo sėkmingai išbandytos bandomųjų mokymų Ukrainoje dirbantiems 

žmogaus teisių apsaugos spečialistams metu. 

Plačiau apie projektą: <www.twinning-ombudsman.org>. 

 

Apibendrinimas 

 

Nors Instituto dalyvavimas tarptautiniuose projektuose išlieka stabilus, tačiau projektų 

veiklos turėtų būti dar labiau orientuotos į mokslo produkčijos su tarptautiniu elementu 

plėtrą. Visgi skatintinas ir Instituto dalyvavimas taikomojo MTEP pobūdžio projektuose, 

kuriuose jis gali panaudoti savo spečifinį viešojo sektoriaus mokslinės įstaigos statusą. 

 

http://teise.org/lt/
http://www.twinning-ombudsman.org/


 

 

 

Lietuvos teisės instituto 2019 metų veiklos ataskaita 

 

28 

IV. MOKSLO DARBŲ SKLAIDA 
 
 
 
 

 
Sklaidos priemonių (renginių, leidinių, kt.) skaičius – vietoj 

planuotų 90 vnt. atlikta 134 vnt. Tai net 49 proc. daugiau, 

nei buvo siekta. Minėtas rodiklis apskaičiuojamas 

susumuojant 2019 m. atliktas mokslo darbų sklaidos 

priemones, numatytas 1 lentelėje. 

 
 
1 lentelė. Mokslo darbų sklaidos priemonės 2019 m. 
 

Rodiklio pavadinimas ir kriterijaus reikšmė Planas Įvykdymas 
Išleistų mokslinių-praktinių leidinių skaičius: 4 5 

- išleistų „Teisės e-aktualijų“ numerių skaičius, vnt. 2 2 
- žurnalo „Teisės problemos“ numerių skaičius, vnt. 2 2 
- kitų leidinių skaičius, vnt. - 1 

Tarptautinių renginių, kuriuos organizuoja Institutas, skaičius, 
vnt. 

2 2 

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

25 43 

- mokslo tyrimų režultatų pristatymų / pranešimų tarptautiniuose 
mokslo renginiuose skaičius, vnt. 

10 15 

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

59 84 

IŠ VISO 90 134 

 
 

4.1. RENGINIAI 
Prie 2019 m. prioritetinių veiklų Instituto strateginiame 

plane buvo numatyta organizuoti renginius (konferencijas, 

seminarus), skirtus Instituto mokslinių tyrimų bei 

eksperimentinės (sočialinės) plėtros darbų kokybei gerinti, 

arba sudaryti sąlygas Instituto mokslo darbuotojams 

dalyvauti analogiškuose renginiuose, kuriuos organižuoja ne 

Institutas (pvž., stažuotės, mokslinės konferenčijos) 

(2019 m. I–IV ketv.). 

2019 metais Lietuvos teisės instituto Tarptautinių 

ryšių skyrius kartu su LTI mokslininkais ir kitais partneriais 

organižavo ir įgyvendino 14 renginių (2 tarptautines, 4 

nacionalines konferencijas, 1 mokomąjį vižitą, 5 

tarptautinius mokymus, 1 tarptautinį ekspertų susitikimą ir 

1 apskritojo stalo diskusiją). 

2019 m. sklaidos 
priemonių rodiklis 

viršytas 

C.L.A.S.S.4EU projekto nuotrauka 
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1) Keturios tarptautinės mokymų sesijos šeimos teisės klausimais. 

Vykdant Europos Komisijos „Teisingumo“ programos projektą „Keturios ES mokymų sesijos 

skirtingų šalių teisininkams bei sočialinių tarnybų darbuotojams šeimos teisės reguliavimo 

klausimais“ (C.L.A.S.S.4EU), Lietuvos teisės instituto mokslininkės dr. Agnė Limantė ir Ana 

Pliner su užsienio kolegomis 2019 m. vedė keturias tarptautines mokymų sesijas advokatams 

ir sočialinių tarnybų darbuotojams Budapešte (Vengrija) ir Milane (Italija). 

Lektoriai iš Lietuvos, Italijos, Portugalijos ir Vengrijos pristatė įvairias temas šeimos 

teisės klausimais, taip pat dalyviams buvo siūlomos praktinės užduotys, padėjusios geriau 

susipažinti su aptariamais klausimais bei suteikusios galimybių padiskutuoti apie 

probleminius atvejus9. 

Lapkričio 15 d. projekto partneriai sukvietė 

besidominčius šia tema į Veronos universiteto Teisės 

fakultete (Italija) vykusią baigiamąją konferenčiją 

„Children Protečtion in the EU: New Rules and 

National Trends“, kurios metu buvo galimybė iš 

pirmų lūpų išgirsti apie šiuo metu rengiamą 

Reglamentą „Briuselis IIa Rečast“. Šia visiems 

aktualia tema pranešimus skaitė dr. Paolo Bruno bei 

dr. Miloš᾽as Hatapka, kurie atstovaudami savo šalims 

(Italijai ir Slovakijai) prisidėjo prie šio Reglamento rengimo. Renginio metu savo mintimis ir 

įžvalgomis dalijosi ir gausus įvairių šalių mokslininkų bei ekspertų būrys, tarp jų ir LTI 

mokslininkė A. Limantė10. 

 

2) Tarptautinė konferencija teisinės pagalbos 

klausimams aptarti  

Birželio 27 d. Teisingumo ministerijos 

konferenčijų salėje vyko Lietuvos teisės 

instituto organižuota tarptautinė 

konferenčija „Pasitinkant direktyvą 

2016/1919: nauja teisinės pagalbos era“. 

Joje pranešimus skaitė vieni žymiausių 

teisinės pagalbos ekspertų (Škotijos 

Strathčlyde’o universiteto prof. Alan᾽as 

Paterson᾽as (JK), prof. dr. Anette Storgaard iš Orhuso universiteto (Danija), prof. dr. 

                                                 
9 Daugiau informacijos: <http://sites.les.univr.it/class4eu/index.php/activities/training-sessions/2019-training-

sessions/>. 
10 Su konferencijos metu skaitytais pranešimais galima susipažinti projekto interneto svetainėje: 

<http://sites.les.univr.it/class4eu/index.php/promotional-event/>. 

Lietuvos teisės instituto nuotrauka 
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Ričhard᾽as Soyer᾽is, dirbantis Linčo Johaneso Keplerio universitete, bei dr. Ivanka Ivanova 

iš Sofijos (Bulgarija) „Atviros visuomenės“ instituto). 

 

Konferencijoje patirtimi taip pat dalijosi EK atstovė Barbel Heinkelmann, UNODC 

ekspertė Miri Sharon bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Teisinių institučijų 

departamento Teisinės pagalbos skyriaus vyr. spečialistė Vaida Rudėnaitė, kuri pristatė 

Lietuvos patirtį ir reguliavimo naujoves. 

Konferenčijoje pranešimus skaitė ir du Lietuvos teisės instituto mokslininkai – dr. Agnė 

Limantė ir dr. Simonas Nikartas, kurie taip pat moderavo renginį, vykusį anglų kalba11. 

Konferencijos dalyvius pasveikino Lietuvos Respublikos Konstitučinio Teismo teisėja dr. 

Danute  Joč iene , Lietuvos teise s instituto direktore , Lietuvos Advokatų tarybos bei Valstybe s 

garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos atstovai. 

 

3) Lietuvos teisės instituto mokslinė-praktinė konferencija civilinio turto 

konfiskavimo probleminiams klausimams aptarti 

Kovo 15 d. Institutas Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos 

komiteto kvietimu surengė mokslinę-praktinę konferenčiją, 

kurioje buvo pristatyti LTI mokslininko S. Bikelio kartu su 

S. Mikšiu parengtos mokslo studijos „Civilinio turto 

konfiskavimo perspektyvos Lietuvoje“ režultatai, apie juos 

diskutuota su suinteresuotų institučijų atstovais ir kitais 

konferencijos dalyviais. 

Seime vykusią konferenčiją sveikinimo žodžiu pradėjo premjeras Saulius Skvernelis, 

pabrėžęs čivilinio turto konfiskavimo instituto svarbą Lietuvai. Vėliau dr. S. Bikelis išsamiai 

pristatė atlikto tyrimo režultatus, Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, baudžiamųjų 

pročesų dėl neteisėto praturtėjimo Lietuvoje apibendrinimą, esmines tiek baudžiamosios 

atsakomybės už neteisėtą praturtėjimą, tiek čivilinio turto konfiskavimo problemas. Antrojoje 

konferenčijos dalyje pristatytas išvadas ir problemas komentavo praktikai ir politikai. 

Konferencijoje pasidžiaugta, kad šį kartą nenutiko taip, kad pirma buvo priimti 

įstatymai, o tik paskui atliekama jų analižė. Šiuo atveju mokslo studija jau pristatyta, o 

įstatymų projektai svarstomi Seime ir galės būti koreguojami tiek pagal mokslo, tiek pagal 

praktikų išsakytas pastabas. 

 

 

  

                                                 
11 Su visais konferencijos pranešimais galima susipažinti Instituto interneto svetainėje adresu: 

<http://teise.org/lt/pasaulinio-lygio-teisines-pagalbos-ekspertai-dalijosi-ziniomis-konferencijoje-vilniuje/>. 
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4) Lietuvos teisės instituto seminaras-diskusija smurto artimoje aplinkoje atpažinimo, 

pagalbos ir prevencijos modeliui pristatyti 

Rugsėjo 13 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos Baltojoje salėje vykusio seminaro-

diskusijos metu Instituto mokslininkės pristatė 

įgyvendinto LMT remiamo reikminio mokslinio 

projekto „Veiksmingo poličijos ir kitų suinteresuotų 

institučijų bendradarbiavimo link: smurto artimoje 

aplinkoje atpažinimo, pagalbos ir prevenčijos 

modelis“ (POSIB) metu atlikto tyrimo rezultatus. 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos, iničijavusios minėtąjį tyrimą, Viešojo 

saugumo politikos grupės vadovas R. Liubajevas džiaugėsi mokslininkų indėliu, o tyrimo 

rezultatus renginio dalyviams pristatė LTI mokslininkės dr. I. Mičhailovič, dr. S. Justickaja ir 

dr. R. Vaičiūnienė. 

Diskusijos metu, kurioje prie apskritojo stalo susėdo šešių skirtingų institučijų (poličijos, 

prokuratūros ir teismų, SPC, VTAS bei vyrų križių čentrų) atstovai, diskutuota apie 

suinteresuotų institučijų, dirbančių su smurto artimoje aplinkoje atvejais, vaidmenį bei 

bendradarbiavimo perspektyvas. Prieita prie išvados, kad tokio pobūdžio probleminės 

diskusijos nepaprastai naudingos, siekiant koordinuoto tarpinstitučinio atsako į smurtą 

artimoje aplinkoje. 

 

5) Nacionalinė konferencija Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti 

Gruodžio 9 d. Klaipėdos universitetas, Lietuvos 

teisės institutas ir Spečialiųjų tyrimų tarnyba 

sukvietė į Tarptautinei antikorupčijos dienai 

pažymėti skirtą konferenčiją „Naujas požiūris į 

korupčiją: iššūkiai ir galimybės peržengiant 

viešojo sektoriaus ribas“, vykusią Klaipėdoje. 

Renginio dalyviai turėjo galimybę pasiklausyti 

įvairių temų pranešimų: apie Lietuvoje 

vykstančius korupčinio pobūdžio pažeidimus ir 

nusikalstamas veikas, apie kovos su korupčijos veiksniais viešajame ir privačiame sektoriuose 

būdus ir priemones ir kt. Konferencijoje dalyvavo Klaipėdos miesto meras, keletas Seimo 

narių, Lietuvos Respublikos spečialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų, Viešųjų pirkimų tarnybos 

atstovų, mokslininkų, ekspertų, NVO sektoriuje dirbančių spečialistų, gausus skaičius 

studentų bei kitų šia tema besidominčių asmenų. 

Lietuvos teisės instituto nuotrauka 

Konferencijos organizatorių nuotrauka 
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Lietuvos teisės instituto mokslininkė dr. S. Zaksaitė konferencijoje skaitė pranešimą 

„Korupčija Lietuvos sporte: paplitimas ir kriminaližavimo problemos“, o doktorantas 

L. Lukošius kvietė renginio dalyvius padiskutuoti aktualia tema „Prekyba poveikiu: žodžių 

žaismas“. 

 

6) Diskusija ir konferencija resocializacijos Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje 

tyrimams pristatyti ir aptarti 

       Balandžio 30 d. Lietuvos teisės instituto mokslininkai kartu su Teisingumo ministerija 

organižavo diskusiją „Resočialižačijos pročesas Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje“. Jos 

metu Kalėjimų departamento bei įkalinimo įstaigų atstovams buvo pristatyti Instituto 

mokslininkų pastaruoju metu atlikti tyrimai. 

Teisingumo ministerijos Kolegijų salėje diskusijos dalyviams buvo pristatytas mokslo 

tyrimas „Sočialinės reabilitačijos priemonių taikymo laisvės atėmimo vietose analižė: esamos 

praktikos tobulinimo perspektyvos“. Viena iš tyrimo autorių, LTI mokslininkė dr. 

R. Vaičiūnienė papasakojo apie sočialinės reabilitačijos įgyvendinimui palankios atmosferos 

kūrimą – darbuotojų motyvavimą, kvalifikačiją ir palaikymą. Kitas tyrimo bendraautoris dr. 

V. Viršilas kalbėjo apie sočialinės reabilitačijos planavimą ir priemones – rižikos vertinimą, 

kalinčiųjų motyvačiją, aprobuotas ir neaprobuotas programas. 

Dr. G. Sakalauskas pristatė tyrimą „Kalinimo sąlygos, kalinių resočialižačijos prielaidos 

ir galimybės Lietuvoje“. Mokslininkas akčentavo tyrime paliečiamus bendrosios prevenčijos, 

santykių su įstaigų darbuotojais, nuteistųjų savijautos klausimus, pabrėžė nuteistųjų 

integračijos, kalinimo sąlygų normaližavimo, įkalinimo atvėrimo svarbą. 

Šio tyrimo režultatus apibendrinanti monografija pristatyta atskiroje konferencijoje 

„Kalinimo sąlygos ir kalinių sočialinės integračijos prielaidos“, 2019 m. gruodžio 12 d. 

vykusioje Vilniaus universiteto Mokslinės komunikačijos ir informačijos čentro konferenčijų 

salėje. Jos metu tyrimo bendraautoriai (G. Sakalauskas, V. Kalpokas, R. Vaičiūnienė ir 

L. Jarutienė) kartu su kitais šios srities spečialistais išsamiai apžvelgė pagrindinius tyrimo 

režultatus bei diskutavo apie jų reikšmę Lietuvos kalinimo sistemos perspektyvoms. 

 

 

 

Ateinančiais metais būtų skatintina bent 1 mokslo renginį nukreipti į platesnę auditoriją 

(pvz., mokslo populiarinimo renginiai) bei toliau koncentruotis į tarptautinių renginių 

organizavimą. 

Taip pat svarbu, laikantis tradičijų, organizuoti bendras konferencijas, skirtas Tarptautinei 

žmogaus teisių dienai ir Tarptautinei antikorupcijos dienai. 
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4.2. MOKSLINIAI PRANEŠIMAI 
 

 

2019 m. mokslinių pranešimų perskaityta daugiau nei 2018 m. (jų buvo - 31) – 43, iš kurių net 

15 – tarptautiniuose renginiuose. Pranešimų perskaityta 72 proc. daugiau, nei suplanuota 

(planas – 25 pranešimai). Tarptautiniuose mokslo renginiuose buvo planuota skaityti 10 

pranešimų, tačiau planas viršytas net 50 proc. (skaityti 15 pranešimų). 

 

 

2019 m. LTI mokslininkų skaityti mokslo pranešimai: 
 
1) Agnė Limantė tarptautinėje konferencijoje šeimos 

teisės tema „Developments in Family Law – Year by 
Year 2019“ 2019 m. sausio 14 d. skaitė pranešimą 
„Developments in Family Law in Lithuania“; 
Budapeštas, Vengrija; 

2) Mindaugas Lankauskas socialiniame čentre „Emma“ 
2019 m. vasario 8 d. skaitė pranešimą „Narkotikų 
politika kaip sočialinės kontrolės įrankis“; Kaunas, 
Lietuva; 

3) Ilona Mičhailovič ir Rūta Vaičiūnienė dalyvavo 12 Europos šalių vienijančios Europos 
kalėjimų ir korekčinio darbo organižačijos (angl. The European Organisation of Prison and 
Correctional Services, EuroPris) ir Europos probacijos konfederacijos (angl. Confederation 
of European Probation, CEP) Smurto artimoje aplinkoje ekspertų darbo grupės 
susitikime, kuriame 2019 m. kovo 8 d. skaitė pranešimą „Towards the effective 
cooperation between police and other stakeholders: model for identification, support and 
prevention of domestic violence“; Vilnius, Lietuva; 

4) Ilona Mičhailovič Panevėžio apygardos prokuratūros organižuotame seminare-diskusijoje 
„Smurto artimoje aplinkoje šiuolaikinės problemos ir jų sprendimo būdai“ 2019 m. kovo 
12 d. skaitė pranešimą „Suinteresuotų institučijų bendradarbiavimo problemos užkertant 
kelią smurtui artimoje aplinkoje“; Panevėžys, Lietuva; 

5) Skirmantas Bikelis mokslinėje-praktinėje konferenčijoje „Civilinio turto konfiskavimo 
perspektyvos Lietuvoje“ 2019 m. kovo 15 d. skaitė pranešimą „BK 1891 straipsnio taikymo 
patirtis Lietuvoje“; Vilnius, Lietuva; 

6) Skirmantas Bikelis mokslinėje-praktinėje konferenčijoje „Civilinio turto konfiskavimo 
perspektyvos Lietuvoje“ 2019 m. kovo 15 d. skaitė pranešimą „Civilinio turto 
konfiskavimo probleminiai klausimai, pridėtinė vertė“; Vilnius, Lietuva; 

7) Simonas Nikartas tarptautinėje Europos kriminologų draugijos (angl. European Society of 
Criminology) Bendruomeninių bausmių ir priemonių darbo grupės (angl. Community 
Sanctions and Measures Working Group) mokslinėje konferencijoje 2019 m. kovo 22 d. 
skaitė pranešimą „Probation offičers’ dečision-making in the context of the strict and 
punitive environment: the case of Lithuania“; Kembridžas, Jungtinė Karalystė; 

Vietoje planuotų 
10 tarptautinėse 
konferencijose 
perskaityta 15 

pranešimų 
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8) Rūta Vaičiūnienė tarptautinėje Europos kriminologų draugijos (angl. European Society of 
Criminology) Kalėjimo ir įkalinimo patirties tyrimų darbo grupės (angl. Working Group on 
Prison Life and the Effects of Imprisonment) mokslinėje konferenčijoje 2019 m. kovo 29 d. 
skaitė pranešimą „Doing prison work: inconsistent institutional identities and roles of 
prison officers“; Amsterdamas, Nyderlandai; 

9) Mindaugas Lankauskas Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (NTAKD) 
organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Kanapės: sumeluota ir nesumeluota tiesa“ 
2019 m. balandžio 1 d. skaitė pranešimą „Sočialinių mokslų tyrimai apie kanapes: 
rekreacija ir kriminalizacija“; Vilnius, Lietuva; 

10) Mindaugas Lankauskas Lietuvos kriminologų asočiačijos ir Vilniaus universiteto 
mokslinėje-praktinėje konferenčijoje „Nusikaltimų baimė: prigimtis, padariniai ir 
sprendimai“ 2019 m. balandžio 5 d. skaitė pranešimą „Narkotikų baimės Lietuvos 
žiniasklaidoje“; Vilnius, Lietuva; 

11) Mindaugas Lankauskas tarptautinio projekto „Narcomap“ partnerių organižuotoje 
baigiamojoje konferencijoje 2019 m. balandžio 16 d. skaitė pranešimą „Narkotikų baimės 
eskalačija naujų psičhoaktyviųjų medžiagų kontekste“; Vilnius, Lietuva; 

12) Rūta Vaičiūnienė kartu su Vaidu Viršilu LR teisingumo ministerijoje vykusioje 
diskusijoje „Resočialižačijos pročesas Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje“ 2019 m. 
balandžio 30 d. skaitė pranešimą „Mokslo tyrimo „Sočialinės reabilitačijos priemonių 
taikymo laisvės atėmimo vietose analižė: esamos praktikos tobulinimo perspektyvos“ 
pristatymas“; Vilnius, Lietuva; 

13) Gintautas Sakalauskas LR teisingumo ministerijoje vykusioje diskusijoje 
„Resočialižačijos pročesas Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje“ 2019 m. balandžio 30 d. 
skaitė pranešimą „Tyrimo „Kalinimo sąlygos, kalinių resočialižačijos prielaidos ir 
galimybės Lietuvoje“ pristatymas“; Vilnius, Lietuva; 

14) Agnė Limantė UNODC organizuotame renginyje „Equal access to justice for all: 
ensuring quality of legal aid services in criminal cases“ 2019 m. gegužės 24 d. skaitė 
pranešimą „Key-findings of the Proječt “Enhančing the Quality of Legal Aid: General 
Standards for Different Countries (QUAL-AID)“; Viena, Austrija; 

15) Laurynas Totoraitis Lietuvos teisės institute vykusios viešosios paskaitos metu 2019 m. 
birželio 17 d. skaitė pranešimą „Kriminalinės žvalgybos priemonių taikymas advokatų 
atžvilgiu“; Vilnius, Lietuva; 

16) Sofia Khatsernova Lietuvos teisės institute vykusios viešosios paskaitos metu 2019 m. 
birželio 17 d. skaitė pranešimą „Baudžiamosios politikos kryptis ir tendenčijos pramonės 
nuosavybės teisinės apsaugos kontekste“; Vilnius, Lietuva; 

17) Kristina Ambraževičiūtė Lietuvos teisės institute vykusios viešosios paskaitos metu 
2019 m. birželio 17 d. skaitė pranešimą „Korupcija darbo santykiuose“; Vilnius, Lietuva; 

18) Laura Rimšaitė Lietuvos teisės institute vykusios viešosios paskaitos metu 2019 m. 
birželio 17 d. skaitė pranešimą „Korupčijos apraiškos energetikos sektoriuje“; Vilnius, 
Lietuva; 

19) Mindaugas Lankauskas XXXII Baltijos kriminologų tarptautinėje konferencijoje 
„Social control over crime: what to do?“ 2019 m. birželio 20–23 d. skaitė pranešimą „Let‘s 
talk about drugs: changing attitude towards cannabis in Lithuanian mass-media“; Sankt 
Peterburgas, Rusija; 
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20) Skirmantas Bikelis XXXII Baltijos kriminologų tarptautinėje konferencijoje „Social 
control over crime: what to do?“ 2019 m. birželio 20–23 d. skaitė pranešimą „Eight Years 
of Criminalization of Illicit Enrichment: The Lithuanian Experience“; Sankt Peterburgas, 
Rusija; 

21) Agnė Limantė regioninėje konferencijoje „Pasitinkant direktyvą 2016/1919: nauja 
teisinės pagalbos era“ (anlg. Meeting Directive 2016/1919: The new age of legal aid) 
2019 m. birželio 27 d. skaitė pranešimą „Right to legal aid in the international and EU law: 
towards the quality of legal aid“; Vilnius, Lietuva; 

22) Simonas Nikartas regioninėje konferencijoje „Pasitinkant direktyvą 2016/1919: 
nauja teisinės pagalbos era“ (anlg. Meeting Directive 2016/1919: The new age of legal aid) 
2019 m. birželio 27 d. skaitė pranešimą „Presentation of the results of the Project 
“Enhančing the Quality of Legal Aid: General Standards for Different Countries” (QUAL-
AID)“; Vilnius, Lietuva; 

23) Ilona Mičhailovič načionalinio reikminio projekto baigiamajame seminare-diskusijoje 
„Veiksmingo poličijos ir kitų suinteresuotų institučijų bendradarbiavimo link: smurto 
artimoje aplinkoje atpažinimo, pagalbos ir prevenčijos modelis“ 2019 m. rugsėjo 13 d. 
skaitė pranešimą „Atlikto mokslinio tyrimo režultatų pristatymas“; Vilnius, Lietuva; 

24) Rūta Vaičiūnienė načionalinio reikminio projekto baigiamajame seminare-diskusijoje 
„Veiksmingo poličijos ir kitų suinteresuotų institučijų bendradarbiavimo link: smurto 
artimoje aplinkoje atpažinimo, pagalbos ir prevenčijos modelis“ 2019 m. rugsėjo 13 d. 
skaitė pranešimą „Atlikto mokslinio tyrimo režultatų pristatymas“; Vilnius, Lietuva; 

25) Svetlana Justickaja nacionalinio reikminio projekto baigiamajame seminare-diskusijoje 
„Veiksmingo poličijos ir kitų suinteresuotų institučijų bendradarbiavimo link: smurto 
artimoje aplinkoje atpažinimo, pagalbos ir prevenčijos modelis“ 2019 m. rugsėjo 13 d. 
skaitė pranešimą „Atlikto mokslinio tyrimo režultatų pristatymas“; Vilnius, Lietuva; 

26) Rokas Uscila XV tarptautiniame kongrese „Kriminalistika ir teismo ekspertologija: 
Mokslas, studijos, praktika“ 2019 m. rugsėjo 20 d. skaitė pranešimą „Intervenčinė smurtinį 
elgesį keičianti programa, jos taikymas Lietuvoje: praktiniai ir teoriniai aspektai“ (angl. 
Intervention program for changing of violant behaviour, its application in Lithuania: 
Practical and theoretical aspects); Kaunas, Lietuva; 

27) Mindaugas Girdauskas XV tarptautiniame kongrese „Kriminalistika ir teismo 
ekspertologija: Mokslas, studijos, praktika“ 2019 m. rugsėjo 20 d. skaitė pranešimą 
„Pročedūrinio teisingumo aspektai tiriant nusikalstamas veikas teisme“ (angl. Aspects of 
procedural justice of investigation of criminal offences in court); Kaunas, Lietuva; 

28) Skirmantas Bikelis Vilniaus universiteto Teisės fakulteto mokslinėje-praktinėje 
konferenčijoje „Civilinis turto konfiskavimas Lietuvoje: žingsnis pirmyn ar atgal?“ 2019 m. 
spalio 1 d. skaitė pranešimą „Civilinio turto konfiskavimo teisinio reguliavimo tikslingumo 
Lietuvoje klausimai“; Vilnius, Lietuva; 

29) Dovilė Pūraitė-Andrikienė Konstitucijos dienos proga Vilniaus universiteto Teisės 
fakulteto ir korporačijos „Iustitia“ renginyje „Teisės mokslo pietūs“ 2019 m. spalio 25 d. 
skaitė pranešimą „Konstitučinio Teismo nutarimų padariniai laiko aspektu“; Vilnius, 
Lietuva; 

30) Agnė Limantė tarptautinio projekto C.L.A.S.S.4EU baigiamojoje konferencijoje 
„Children Protection in the EU: New Rules and National Trends“ 2019 m. lapkričio 15 d. 
skaitė pranešimą „The role of prorogation in EU family law Regulations“; Verona, Italija; 
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31) Simonas Nikartas tarptautiniame seminare „Implementation of Quality Standards in 
Legal Aid System“ 2019 m. lapkričio 27 d. skaitė pranešimą „Tools and criteria for 
measuring legal aid quality“; Vilnius, Lietuva; 

32) Rūta Vaičiūnienė mokslinėje-praktinėje konferenčijoje „Resocializacijos proceso 
tobulinimo galimybės laisvės atėmimo vietų įstaigose“ 2019 m. lapkričio 28 d. skaitė 
pranešimą „Sočialinės reabilitačijos įgyvendinimui palankios aplinkos kūrimo būtinosios 
sąlygos“; Kėdainiai, Lietuva; 

33) Rokas Usčila mokslinėje-praktinėje konferenčijoje „Resocializacijos proceso tobulinimo 
galimybės laisvės atėmimo vietų įstaigose“ 2019 m. lapkričio 28 d. skaitė pranešimą 
„Dinaminės priežiūros įgyvendinimo trukdžiai, ką galime pakeisti?“; Kėdainiai, Lietuva; 

34) Dovilė Pūraitė-Andrikienė Vilniaus universiteto Teisės fakulteto kartu su Vilniaus 
universiteto Tečhnologijų uostu (VU Tečh Hub) organižuotoje konferenčijoje „GovTečh: 
Kas? Kaip? Kodėl?“ 2019 m. gruodžio 4 d. skaitė pranešimą „Govtečh praktika Europoje: 
rižikos ir galimybės“; Vilnius, Lietuva; 

35) Liutauras Lukošius Tarptautinės antikorupcijos dienos proga suorganizuotoje 
konferenčijoje „Naujas požiūris į korupčiją: iššūkiai ir galimybės peržengiant viešojo 
sektoriaus ribas“ 2019 m. gruodžio 9 d. skaitė pranešimą „Prekyba poveikiu: žodžių 
žaismas“; Klaipėda, Lietuva; 

36) Salomėja Zaksaitė Tarptautinės antikorupčijos dienos proga suorganižuotoje 
konferenčijoje „Naujas požiūris į korupčiją: iššūkiai ir galimybės peržengiant viešojo 
sektoriaus ribas“ 2019 m. gruodžio 9 d. skaitė pranešimą „Korupčija Lietuvos sporte: 
paplitimas ir kriminalizavimo problemos“; Klaipėda, Lietuva; 

37) Rūta Vaičiūnienė konferenčijoje-monografijos pristatyme „Kalinimo sąlygos ir kalinių 
sočialinės integračijos prielaidos“ 2019 m. gruodžio 12 d. skaitė pranešimą „Kalinių 
sočialinė integračija: teorija ir realybė“; Vilnius, Lietuva; 

38) Vaidas Kalpokas konferencijoje-monografijos pristatyme „Kalinimo sąlygos ir kalinių 
sočialinės integračijos prielaidos“ 2019 m. gruodžio 12 d. skaitė pranešimą „Tyrimo 
metodika ir pagrindinių kalinimo sąlygų vertinimas“; Vilnius, Lietuva; 

39) Liubovė Jarutienė konferenčijoje-monografijos pristatyme „Kalinimo sąlygos ir kalinių 
sočialinės integračijos prielaidos“ 2019 m. gruodžio 12 d. skaitė pranešimą „Kalinių 
sveikatos ir psičhologinės problemos“; Vilnius, Lietuva; 

40) Agnė Limantė Lietuvos teisės institute vykusios viešosios paskaitos metu 2019 m. 
gruodžio 19 d. skaitė pranešimą „Ateities kartų teisės“ – besiformuojančios ketvirtosios 
kartos žmogaus teisės?“; Vilnius, Lietuva; 

41) Rūta Vaičiūnienė Lietuvos teisės institute vykusios viešosios paskaitos metu 2019 m. 
gruodžio 19 d. skaitė pranešimą „Veiksmingo laisvės atėmimo bausmės vykdymo kryptys: 
įkalinimo įstaigų modernižavimas ir kalinių sočialinė integračija“; Vilnius, Lietuva; 

42) Dovilė Pūraitė-Andrikienė Lietuvos teisės institute vykusios viešosios paskaitos metu 
2019 m. gruodžio 19 d. skaitė pranešimą „GovTečh: Europos Sąjungos valstybių 
tendenčijos, iššūkiai ir jų sprendimo galimybės“; Vilnius, Lietuva; 

43) Mindaugas Lankauskas Lietuvos teisės institute vykusios viešosios paskaitos metu 
2019 m. gruodžio 19 d. skaitė pranešimą „Universalios bažinės pajamos“; Vilnius, Lietuva. 
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4.3. MOKSLINIAI PRAKTINIAI LEIDINIAI 
 
Reikšmingas Instituto indėlis vykdant teisinį visuomenės švietimą leidžiant mokslo leidinius: 

recenzuojamas mokslo leidinys „Teisės problemos“, kuris nuo 2015 m. įtrauktas į 

tarptautinę duomenų bažę „ICI Journal Master List“, turintis ICV (Index Copernicus Value), bei 

kartu su Lietuvos kriminologų draugija ir Vilniaus universitetu tęsiama rečenžuojamo leidinio 

„Kriminologijos studijos“12 leidyba, taip pat monografijų ir mokslo studijų serija „Teisės 

instituto mokslo tyrimai“13 bei nerecenzuojami MTEP leidiniai „Teisės e-aktualijos“14. 

 

                                      
 

Ataskaitiniu laikotarpiu, kaip ir planuota, išleisti du rečenžuoto leidinio „Teisės 

problemos“ numeriai (2019 m. Nr. 1 ir 2019 m. Nr. 2). 

 

Siekiant sudaryti galimybę visiems suinteresuotiems asmenims susipažinti su Instituto 

rengiamomis išvadomis, komentarais dėl įstatymų ir kitų teisės aktų ar jų projektų, kitais 

nerecenzuojamais mokslo sočialinės plėtros darbais bei tokiu būdu prisidėti prie mokslo 

eksperimentinės (sočialinės) plėtros darbų sklaidos, 2013 metais Institutas pradėjo leisti 

elektroninį nerečenžuojamą leidinį „Teisės e-aktualijos“ [ISSN 2335-8998 (Online)]. Jame 

kasmet publikuojami Lietuvos teisės instituto mokslo darbuotojų parengti sočialinės plėtros 

darbai, kurie buvo pateikti valstybės bei savivaldybių institučijoms. Per 2019 metus išleista 

tiek pat, kiek ir planuota, t. y. du numeriai. 

 

Taip pat publikuotas 1 nerecenzuotas leidinys: 
 

1) Baruffi C. M. (ed.) et al. Train-the-Trainers Tool. A guide for training sessions on EU 
family law regulations. 2019, p. 417.  
Prieiga per internetą: <http://sites.les.univr.it/class4eu/index.php/train-the-trainers-
tool/>. 

 
 

  

                                                 
12 Internetinė svetainė: <http://www.zurnalai.vu.lt/kriminologijos-studijos>. 
13 Internetinė svetainė: <http://teise.org/lt/lti-veikla/publikacijos/>. 
14 Internetinė svetainė: <http://teise.org/lt/lti-veikla/teises-e-aktualijos/>. 

http://sites.les.univr.it/class4eu/index.php/train-the-trainers-tool/
http://sites.les.univr.it/class4eu/index.php/train-the-trainers-tool/
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4.4. SKLAIDA KITOSE PRIEMONĖSE 
 
Tarptautinių ryšių skyrius ataskaitiniu laikotarpiu nuolat informavo žiniasklaidą apie LTI 

atliekamą mokslinę veiklą, vykdomus projektus, parengtą mokslinę produkčiją, MTEP darbus 

arba projektus, kuriuose dalyvauja Instituto mokslininkai. Pranešimai buvo platinami 

elektroniniu paštu tiesiogiai žiniasklaidos priemonėms arba konkretiems aktualiomis 

temomis besidomintiems žurnalistams. 

Atlikus 2019 m. Žiniasklaidos (interneto naujienų portalų ir agentūrų, spaudos, radijo ir 

televižijos bei kt.) ir sočialinių medijų monitoringą buvo identifikuoti 84 unikalūs su LTI veikla 

susijusios sklaidos kitose priemonėse vienetai (mokslininkų interviu TV ar radijuje, portalų 

žurnalistams, naujienos apie LTI vykdomus projektus, organižuojamus renginius ir pan.).  

Informacija tai pat buvo skelbiama Instituto interneto svetainėje (per metus – 36 

informačiniai pranešimai „Naujienų“ skiltyje), socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje. 

Socialiniame tinkle paskelbti 26 įvairūs pranešimai (nuo naujienų pasidalijimo iki 

komandiruočių ataskaitų, leidinių pristatymo, mokslinių publikačijų iki mokslininkų viešų 

pasisakymų žiniasklaidoje). 

Dalis informačinių pranešimų buvo skelbta visais kanalais (platinta žurnalistams, 

skelbta interneto svetainėje, taip pat sočialiniame tinkle „Fačebook“), tačiau kita dalis 

informacijos komunikuota tik kai kuriais kanalais. Skirtingi komunikacijos kanalai pasirinkti 

įvertinus skirtingas komunikačijos auditorijas. Informuojant visuomenę apie mokslo darbus, 

glaudžiai bendradarbiaujama su specializuotais teisės naujienų portalais: www.infolex.lt (čia 

paskelbta didžioji dalis Instituto viešos informačijos – 20 aktyvių nuorodų); Teisė.pro  (8 

aktyvios nuorodos). 

 

 
 
Apibendrinimas ir galimi pokyčiai 
 
Mokslinių tyrimų režultatų sklaida neturėtų apsiriboti tik mokslinės produkčijos 
publikavimu. Siektina, kad kiekvienas mokslininkas aktyviai komunikuotų įvairiais 
socialiniais viešinimo kanalais, ypač orientuodamasis į tarptautinę auditoriją. Tai padėtų LTI 
sėkmingiau integruotis į europinę mokslinių tyrimų erdvę. 
 

 
 
  

http://www.infolex/
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V. BENDRADARBIAVIMAS IR SOCIALINIŲ PARTNERIŲ 
TINKLAS (VERSLO, VALDŽIOS IR KITI SOCIALINIAI 

PARTNERIAI) 
 
 
 

5.1. VALSTYBĖS, ŪKIO AR VISUOMENĖS 
         POREIKIUS ATITINKANTYS MTEP 
 
Institute atliekami moksliniai tyrimai, vykdant Lietuvos 

Respublikos Septynioliktosios Vyriausybės programos 

įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 

patvirtinimo“. 

Institutas pagal savo galimybes nuolat stebi valstybės, 

ūkio ar visuomenės poreikį ir siūlo jį atitinkančius tyrimus 

ir eksperimentinę plėtrą: teikia išvadas Lietuvos 

Respublikos Seimui, Teisingumo ministerijai, Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijai dėl aktualių teisės aktų 

tobulinimo ar jų projektų, nuomonės dėl teisės aktų taikymo 

Lietuvos Aukščiausiajam Teismui ir Lietuvos Respublikos 

Konstituciniam Teismui; išreiškia nuomonę dėl teisės 

pažeidimų ir etikos – Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai, Vyriausiajai rinkimų komisijai 

ir kt. (daugiau informacijos žr. 5.2.1 skyrių); viešina atliktus mokslinius darbus 

publikuodamas juos viešai ir per mokslo renginius bei teikia mokslu pagrįstas įžvalgas ir 

komentarus savo internetinėje svetainėje www.teise.org, socialiniame tinkle „Facebook“ ir per 

įvairias žiniasklaidos priemones (daugiau informacijos žr. 4.4 skyrių). 

Tai, kad į Institutą kreipiasi dauguma valstybės institučijų, rodo poreikį ir pasitikėjimą 

mūsų darbu. 2019 m. Instituto darbuotoja dr. Rūta Vaičiūnienė dalyvavo Kalėjimų 

departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus sudarytoje 

darbo grupėje, kurios tikslas – atlikti sočialinės reabilitacijos proceso laisvės atėmimo vietų 

įstaigose tyrimą. Darbo grupės veiklos rezultatas – 2019 m. lapkričio 28 d. suorganizuota 

konferencija „Resočialižačijos proceso tobulinimo galimybės laisvės atėmimo vietų įstaigose“, 

kurioje pranešimus skaitė Lietuvos teisės instituto mokslininkai dr. Rūta Vaičiūnienė ir dr. 

Rokas Uscila. Konferencijos metu Instituto mokslininkai organizavo praktinius užsiėmimus 

įkalinimo įstaigų darbuotojams šiomis temomis: „Resočialižačijos proceso skatinimo ir 

vertinimo galimybės“ bei „Resočialižačijos darbuotojų motyvačinės sistemos kūrimas“. 

LTI pagrindiniai 
užsakovai – LR 

Seimas, TM, LR KT, 
VTEK, VRK, VRM, 
LAT, Generalinė 

prokuratūra ir kt. 
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Praktinių užsiėmimų metu surinktų duomenų apibendrinančios įžvalgos ir resocializacijos 

proceso tobulinimo gairės pateiktos Kalėjimų departamentui. 

Aktyviai dalyvaudamas LMT skelbiamuose 

taikomųjų mokslinių tyrimų kvietimuose, Institutas siūlo 

projektines temas, glaudžiai susijusias su poreikiu spręsti 

valstybės, visuomenės problemas. Pavyždžiui, vykdant 

LMT finansuotą reikminį projektą „Veiksmingo poličijos ir 

kitų suinteresuotų institučijų bendradarbiavimo link: 

smurto artimoje aplinkoje atpažinimo, pagalbos ir 

prevenčijos modelis“ (POSIB), sutarties Nr. S-REP-18-5, 

atliktas tyrimas, kurio rezultatai bus pritaikyti policijos ir 

kitų suinteresuotų institučijų, reaguojančių ir teikiančių pagalbą smurto artimoje aplinkoje 

atvejais, bendradarbiavimui gerinti. Nuo 2019 m. liepos 1 d. pradėtas vykdyti mokslininkų 

grupių projektas „Defeminižuotas baudžiamasis teisingumas: nuteistų moterų baudimo 

praktikos ir subjektyvios bausmės patirtys“ (FemiJust), sutarties Nr. S-MIP-19-39, leis 

paaiškinti bei problematižuoti moterų atžvilgiu didėjančio baudžiamojo represyvumo 

tendencijas ir atskleisti nusikalstamų veikų sudėties pokyčius. Tyrimas leis geriau 

identifikuoti defeminižuotų baudžiamųjų praktikų kaitos galimybes ir formuluoti lyties 

požiūriu jautrią baudžiamąją politiką, orientuotą į nuteistų moterų integravimą bei 

resočialižačiją. 

Mokslininkas dr. S. Bikelis, kartu su bendraautoriumi parengęs mokslo studiją „Civilinio 

turto konfiskavimo perspektyvos Lietuvoje“, aktyviai prisidėjo prie ilgiau nei metus trukusio 

naujo Civilinio turto konfiskavimo įstatymo ir su juo susijusių kitų įstatymų pakeitimų 

projektų rengimo. Per visą laikotarpį dalyvavo daugiau nei dvidešimtyje LR Seimo komitetų 

(pradžioje Načionalinio saugumo ir gynybos komiteto, vėliau Teisės ir teisėtvarkos komiteto) 

organižuotų posėdžių, iničijavo šiam naujam teisiniam institutui aptarti skirtą mokslinę-

praktinę konferenčiją, skaitė mokslinius pranešimus kituose renginiuose, aktyviai komentavo 

su šia tema susijusius klausimus žiniasklaidoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rengiant Civilinio 
turto konfiskavimo 
įstatymo projektą 

S. Bikelis dalyvavo 
virš 20 Seimo 

komitetų posėdžių 
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5.1.1. Instituto bendradarbiavimas su verslo, valdžios,  
          visuomenės atstovais ir socialiniais partneriais 
 
2019 m. Institutas tęsė tradičijas ir toliau sėkmingai bendradarbiavo su mokslo ir studijų 

institučijomis, valdžios ir valdymo, verslo bei nevyriausybinių organižačijų sektoriaus 

subjektais ir jų atstovais: 

 
1) Centrinė projektų valdymo agentūra 

(CPVA); 
2) Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba 

prie LR VRM (FNTT); 
3) Kalėjimų departamentas prie LR TM; 
4) Kauno vyrų križių čentras; 
5) Lietuvos advokatūra 
6) Lietuvos agrarinės ekonomikos 

institutas (LAEI); 
7) Lietuvos Auks č iausiasis Teismas (LAT); 
8) Lietuvos kriminalistų draugija; 
9) Lietuvos mokslo taryba (LMT); 
10) Lietuvos probacijos tarnyba; 
11) Lietuvos sočialinių tyrimų čentras 

(LSTC); 
12) Lietuvos teismo ekspertižės čentras; 
13) Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba; 
14) LR Generalinė prokuratūra; 
15) LR Konstitucinis Teismas; 
16) LR Seimas (LRS); 
17) LR Seimo kontrolierių įstaiga; 
18) LR sočialinės apsaugos ir darbo 

ministerija (SADM); 
19) LR švietimo, mokslo ir sporto 

ministerija (ŠMSM); 
20) LR teisingumo ministerija (TM); 
21) LR užsienio reikalų ministerija (URM); 
22) LR vidaus reikalų ministerija (VRM); 
23) LR Vyriausybė (LRV); 
24) Mykolo Romerio universitetas (MRU); 
25) Načionalinė teismų administračija 

(NTA); 
26) Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės 

departamentas (NTAKD); 
27) Policijos departamentas prie LR VRM; 
28) Spečialiųjų tyrimų tarnyba (STT); 
29) Šiaulių apylinke s teismo Šiaulių ru mai; 
30) Tels ių križių čentras; 
31) Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 

įstaiga; 

32) Valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos tarnyba (VGTPT); 

33) Valstybe s vaiko teisių apsaugos ir 
įvaikinimo tarnyba prie LR SADM; 

34) Valstybinė duomenų apsaugos 
inspekcija; 

35) Valstybinė teismo medicinos tarnyba; 
36) Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ 

Nuteistųjų konsultavimo čentras; 
37) Vilniaus miesto Specializuotos pagalbos 

centras; 
38) Vilniaus moterų namai; 
39) Vilniaus universitetas (VU); 
40) Vyriausioji tarnybine s etikos komisija 

(VTEK); 
41) Vytauto Didžiojo universitetas (VDU). 
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2019 m. Lietuvos teisės institute vykdyta projektų ar rengta bendrų projektinių 

paraiškų, renginių su 52 partneriais iš 26 skirtingų valstybių (žr. 2 lentelę ir 8 paveikslą). 

 
2 lentelė. 2019 m. LTI bendradarbiavo su partneriais iš nurodytų valstybių 
 

Nr. Šalis Nr. Institucija 

1.  Airija 1.  Dublino technologijos universitetas (TU Dublin) 

2.  Albanija 2.  „Center of Integrated Legal Servičes and Pračtičes“ 

3.  Austrija 

3.  Vienos Zigmundo Froido universitetas 

4.  Liudviko Bolčmano žmogaus teisių institutas 

5.  
Jungtinių Tautų Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevenčijos 
biuras 

6.  Linco Johano Keplerio universitetas 

4.  Belgija 

7.  Leveno katalikiškasis universitetas (KU Leuven) 

8.  
IAYFJM Tarptautinė jaunimo ir šeimos teisėjų ir magistratų 
asociacija 

9.  „Defenče for Children“ 

10.  Europos Sąjungos Tarybos Vertimų padalinys 

5.  Bulgarija 11.  Atviros visuomenės institutas 

6.  Čekija 12.  Masaryko universitetas 

7.  Danija 13.  Orhuso universitas 

8.  Estija 14.  Tartu universitetas 

9.  Graikija 15.  Tesalonikų Aristotelio universitetas 

10.  Ispanija 16.  Barselonos universitetas 

11.  Italija 

17.  Milano-Bicocca universitetas 

18.  Veronos universitetas 

19.  Bolonijos universitetas 

20.  Neapolio Parthenope universitetas 

21.  Aukštoji teismų taryba 

12.  Jungtinė Karalystė 

22.  Oksfordo universitetas 

23.  Kembridžo universiteto Kriminologijos institutas 

24.  Stratklaido universiteto teisės mokykla 

13.  Kipras 
25.  Kipro universitetas 

26.  „HFC Hope for Children“ politikos čentras 

14.  Kroatija 27.  Zagrebo universiteto Švietimo ir reabilitačijos mokslų fakultetas 

15.  Latvija 
28.  Latvijos universitetas 

29.  Turibos universitetas 

16.  Lenkija 
30.  Krokuvos jėžuitų universitetas „Ignatianum“ 

31.  Gdansko universitetas 

17.  Nyderlandai 

32.  Nyderlandų teisinės pagalbos valdyba 

33.  Europos kalėjimų ir korekčinio darbo organižačija (EuroPris) 

34.  Europos probacijos konfederacija 

18.  Portugalija 
35.  Minjo universitetas 

36.  Koimbros universitetas 

19.  Prančūžija 37.  Žano Monė universitetas Sent Etjene 

20.  Rumunija 38.  Tirgu Murešo menų universitetas 

21.  Slovakija 39.  Bratislavos Komenskio universitetas 

22.  Slovėnija 40.  Naujasis universitetas 

23.  Turkija 

41.  Turkijos žandarmerijos vadavietės Moterų ir vaikų skyrius 

42.  Turkijos teisingumo ministerija 

43.  Turkijos vidaus reikalų ministerija 
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44.  Turkijos šeimos ir sočialinės politikos ministerija 

24.  Ukraina 
45.  

Ukrainos Aukščiausiosios Rados (parlamento) vyriausiojo žmogaus 
teisių komisaro įstaiga (Ombudsmeno institucija) 

46.  
Charkovo prof. Bokariuso teismo ekspertižės mokslinių tyrimų 
institutas 

25.  Vengrija 

47.  Loránd Eötvös universitetas 

48.  
Vengrijos mokslų akademijos Sočialinių mokslų čentro Teisės 
studijų institutas 

49.  Budapešto Corvinus universitetas 

50.  Načionalinis viešosios tarnybos universitetas 

26.  Vokietija 
51.  Kylio Christiano Albrechto universitetas 

52.  Frankfurto prie Maino J. W. Goethe’s universitetas 

 
 
 
8 paveikslas. 2019 m. Institutas bendradarbiavo su partneriais iš pažymėtų valstybių 
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5.2. METODOLOGINĖ IR METODINĖ INOVATYVI 
       PAGALBA VERSLUI, VALDŽIOS, VISUOMENĖS  
       ATSTOVAMS IR SOCIALINIAMS PARTNERIAMS  
 
2019 m. Institutas vykdė Lietuvos ūkio poreikius atliepiančius mokslinius tyrimus, pvž., 

Lietuvos notarų rūmų užsakymu buvo atlikta mokslo studija „Valstybės pareiga užtikrinti 

notarų paslaugų prieinamumą visuomenei ir notarų ekonominį nepriklausomumą ir 

nešališkumą: galimos priemonės ir jų privalumai bei trūkumai“, kurios režultatai perduoti 

suinteresuotoms institucijoms. 

Mūsų darbuotojai dalyvauja įvairiose Seimo, ministerijų ir kitų institučijų sudarytose 

darbo grupėse, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl teisės aktų ir jų pakeitimų projektų. 

 

 

5.2.1. Teisinių ekspertizių ir teisinių išvadų dėl teisės aktų  
          ar jų projektų rengimas 
 
Instituto MTEP veikla labiausiai orientuota į Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetinę 

veiklos sritį „Teisėsauga“. Šioje srityje atliekant mokslinius tyrimus, režultatai nukreipiami į 

pasiūlymus dėl teisės aktų rengimo kokybės, teisinio reguliavimo atskirais aktualiais 

klausimais tobulinimo, spragų ir problemų juos taikant sprendimus. 

Nors kasmet teikiami pasiūlymai ir išvados dėl teisės 

aktų ar jų projektų, bet jų svarstymas nesutampa su 

kalendoriniais metais. 2019 metais buvo pateikta 16 iš 

planuotų 29 teisinių, kriminologinių ir antikorupcinių 

ekspertižių, 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 Lietuvos 

Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Lietuvos Respublikos 

Konstitucinio Teismo, Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos, Lietuvos 

Respublikos akademinės etikos ir pročedūrų kontrolieriaus tarnybos ir pan. Kitas svarbus 

momentas – sumažėjus Instituto finansavimui, į daugelio institučijų prašymus pateikti išvadas 

ar pasiūlymus mes negalėjome sureaguoti dėl papildomų žmogiškųjų išteklių (teko atleisti 

dalį mokslininkų) ir dėl laiko (prioritetas buvo teikiamas savo planuose numatytiems darbas 

vykdyti) trūkumo. 

Pagal tai, kas ir kiek taiko Instituto atliktus MTEP darbus, t. y. mokslinius tyrimus ir 

išvadas, savo tiesioginiame darbe, galima įvertinti efekto kriterijų. Ataskaitiniu laikotarpiu 

buvo peržiūrima Seimo teisės aktų projektų bažė ir atsižvelgta į komitetuose ar komisijose 

2019 metais buvo 
atsižvelgta 

100 proc. į visas 
LTI pateiktas 

išvadas ir 
pasiūlymus 
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2019 metais svarstomus teisės aktų projektus, kuriems buvo teikti pasiūlymai, išvados ir 

Instituto mokslininkų atlikti darbai. 

 
 
Vertinant efekto kriterijų „Sėkmingai (teigiamai) pritaikytų teisinės politikos formavimui 
skirtų pasiūlymų, pagrįstų šiuolaikiniais teisės ir kriminologijos mokslų tyrimų režultatais, 
santykis su pateiktais / svarstomais, proč.“, iš 19 pasiūlymų, pateiktų rengėjams dėl 17 teisės 
aktų projektų, rengėjai į visus atsižvelgė (t. y. įvykdyta 100 proc., o planuota – 60 proc.). 
 
 

2019 metais buvo atsižvelgta į LTI mokslininkų pateiktas išvadas dėl šių teisės aktų 
projektų: 

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl sutikimo reorganižuoti Lietuvos sočialinių 

tyrimų čentrą, Lietuvos teisės institutą ir Lietuvos agrarinės ekonomikos institutą“ projekto; 

2. įstatymų projektų Reg. Nr. XIIIP-4195 ir Nr. XIIIP-4196; 
3. Lietuvos Respublikos čivilinio pročeso kodekso 1 straipsnio pakeitimo įstatymo 

projekto Nr. XIIIP-3216; 
4. Turto čivilinio konfiskavimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3214; 
5. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 1, 2, 3, 4, 5, 9 

straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 73 straipsniu įstatymo projekto Nr. XIIIP-
3217; 

6. Baudžiamojo kodekso 189(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3215; 
7. Suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 2, 6, 7, 8, 12, 17, 20, 22, 27, 30, 32, 36, 40 

straipsnių pakeitimo ir 43 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto 
Nr. XIIIP-3176; 

8. Probačijos įstatymo Nr. XI-1860 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3175; 
9. Baudžiamojo pročeso kodekso 309, 339, 342, 353, 354, 357, 358, 360, 361, 362 ir 364 

straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3174; 
10. Bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3173; 

11.  Baudžiamojo kodekso 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 67, 70, 71, 74, 75, 82, 85, 92 ir 243 
straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3172; 

12. Baudžiamojo pročeso kodekso 89 ir 326 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto 
Nr. XIIIP-2462; 

13. Suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 2, 7, 8 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo 
projekto Nr. XIIIP-261; 

14. Pataisos pareigūnų veiklos įstatymo Nr. XIII-1387 4 ir 10 straipsnių pakeitimo ir 
5 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto Nr. XIIIP-3177; 

15. Baudžiamojo kodekso 42 ir 67 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 72(4) 
straipsniu įstatymo projekto Nr. XIIIP-3250; 

16. Baudžiamojo pročeso kodekso 342 ir 357 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto; 
17. Konstitucijos 48 ir 109 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3273. 

 
Kitoje Seimui 2019 m. pateiktoje teisės aktų rengimo ir svarstymo medžiagoje aptinkami 

šie Instituto atlikti tyrimai: 

1) Lietuvos teisės instituto 2014 m. atliktu moksliniu tyrimu „Galimybės siaurinti 

teismo funkčijas administračinių teisės pažeidimų pročese“ naudojosi Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerija rengdama Lietuvos Respublikos administračinių nusižengimų 

kodekso 12, 33, 43, 89, 110, 112, 573, 607, 608, 609, 610, 613, 614, 627, 631, 632, 635, 640, 
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642, 661, 673 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos vaiko 

minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 12 straipsnio pakeitimo įstatymų projektus; 

2) Remiantis Lietuvos teisės instituto 2015 m. 

parengta monografija „Tarėjų instituto perspektyvos 

Lietuvoje“ (tyrimo vadovas dr. Petras Ragauskas), 

Seimo nariai J. Bernatonis, G. Kirkilas, I. Šiaulienė ir 

A. Širinskienė Aiškinamajame rašte „Dėl įstatymų 

projektų Reg. Nr. XIIIP-3891- XIIIP-3895“, Nr. XIIIP-

3895, grindė pateiktų Lietuvos Respublikos tarėjų 

įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio proceso 

kodekso 62 straipsnio pakeitimo ir kodekso papildymo XIV skyriaus pirmuoju1 skirsniu 

įstatymo, Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 40 straipsnio pakeitimo ir 

kodekso papildymo XVIII1 skyriumi įstatymo, Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 

230 ir 231 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos administračinių nusižengimų 

kodekso papildymo 2262 straipsniu ir 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų laukiamus 

teigiamus rezultatus; 

3) Lietuvos Respublikos Konstitučijos 48 ir 109 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto 

Nr. XIIIP-3273 aiškinamajame rašte matyti, jog ta pačia LTI 2015 m. publikuota monografija 

„Tarėjų instituto perspektyvos Lietuvoje“ (tyrimo vadovas – Petras Ragauskas) rėmėsi 

47 Seimo narių grupė, teikusi minėto įstatymo projektą. 

 

 

5.2.2. Ekspertinės konsultacijos 

 

Instituto mokslo darbuotojų kvalifikačija suteikia pagrindą juos pasitelkti kaip žmogiškuosius 

išteklius teisėkūros procese ir valstybinės reikšmės ekspertų grupėse, komisijose, kur 

teikiamos plačios ekspertinės konsultačijos, teikiami mokslu grįsti siūlymai ir 

rekomendacijos. Pvz., 2019 m. dr. Rūta Vaičiūnienė buvo įtraukta į Kalėjimų departamento 

prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus sudarytą darbo grupę, kurios 

tikslas – atlikti sočialinės reabilitačijos pročeso laisvės atėmimo vietų įstaigose tyrimą. 

Instituto darbuotojai aktyviai dalyvauja ir tarptautinėse darbo grupėse, komisijose bei 

kitų organižačinių vienetų veiklose (svarbiausių narysčių sąrašas pateikiamas 3 lentelėje). 

2019 m. toliau sėkmingai tęsėsi anksčiau užsimežgęs bendradarbiavimas su Vienoje 

(Austrija) įsikūrusiu Jungtinių Tautų Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevenčijos 

biuru (UNODC). Jo išleistame leidinyje „Handbook on Framing, Establishing and Monitoring 

Quality of Legal Aid Services in Criminal Justice Processes: Fairness and effectiveness of the 

criminal justice system“ dėkojama LTI mokslininkei dr. A. Limantei už suteiktas vertingas 

pastabas ir pasiūlymus, taip pat tekste gausiai čituojami Instituto vykdyto QUAL-AID projekto 

Teikiant teisės aktų 
projektus LTI atliktais 
mokslo tyrimais ypač 
remiasi Teisingumo 
ministerija, Seimo 

nariai 
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leidiniuose aprašyti tyrimo režultatai. Kaip jau minėta, 2019 m. gegužės 24 d. A. Limantė 

dalyvavo UNODC organizuotame susitikime „Equal access to justice for all: ensuring quality of 

legal aid services in criminal cases“ Vienoje (Austrija), kur mokslininkų ir ekspertų 

bendruomenei pristatė QUAL-AID projekto metu vykdyto tyrimo rezultatus. Džiugu, jog ir 

minėto biuro ekspertė Miri Sharon 2019 m. birželio 27 d. atvyko į LTI Vilniuje organižuotą 

tarptautinį renginį, kur Lietuvos suinteresuotų institučijų atstovams, mokslininkams pristatė 

jau minėtą UNODC teisinės pagalbos kokybės vadovą. 

LTI tyrėja Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė 2019 m. balandžio 8–10 d. vyko į UNODC 

organizuotą ekspertų misiją „Implementation Review Mechanism: Second Cycle Country Visit: 

Majuro, The Republic of the Marshall Islands“, kurios metu vertino, kaip įgyvendinama 

Jungtinių Tautų konvenčija prieš korupčiją (angl. United Nations Convention against 

Corruption, UNCAC). 

 

3 lentelė. LTI mokslininkų narystės tarptautinėse organizacijose 

 
Eil. 
Nr. 

Tyrėjas Organizacija Narystė, pagrindas 

1.  

Baudžiamosios 
justičijos tyrimų 
skyriaus vyresnysis 
mokslo darbuotojas 
Simonas Nikartas 

Europos kriminologų draugijos 
Bendruomeninių bausmių ir 
priemonių darbo grupė (angl. 
European Society of Criminology 
Community Sanctions and Measures 
Working Group) 

Narys nuo 2018 m. 
Grupės narių sąrašas: 
<https://docs.google.com/spreadsh
eets/d/11ws_cKMbg0a7nG-
xqb2TgOdlq6EJeQFqcwSvhJVKUp0/
edit - gid=0>. 

2.  

Kriminologinių 
tyrimų skyriaus 
vyresnioji mokslo 
darbuotoja Rūta 
Vaičiūnienė 

Europos kriminologų draugijos (angl. 
European Society of Criminology) 
Kalėjimo ir įkalinimo patirties tyrimų 
darbo grupė (angl. Working Group on 
Prison Life and the Effects of 
Imprisonment) 

Narė nuo 2015 m. 

3.  

Baudžiamosios 
justičijos tyrimų 
skyriaus vyresnysis 
mokslo darbuotojas 
Simonas Nikartas 

Tarptautinis mokslininkų tinklas 
„Teisingumo prieinamumas“ (angl. 
Access to Justice) 

Darbo grupės „Actors and 
organisations“ narys nuo 2019 m. 

4.  

Baudžiamosios 
justičijos tyrimų 
skyriaus vyresnysis 
mokslo darbuotojas 
Simonas Nikartas 

Europos Tarybos veiksmingo 
teisingumo komisija (angl. European 
Commission for the Efficiency of 
Justice, CEPEJ) 

Pavaduojantis narys nuo 2018 m. 

5.  

Teisinės sistemos 
tyrimo skyriaus 
vyriausioji mokslo 
darbuotoja Agnė 
Limantė ir 
Baudžiamosios 
justičijos tyrimų 
skyriaus vyresnysis 
mokslo darbuotojas 
Simonas Nikartas 

Jungtinių Tautų Narkotikų kontrolės 
ir nusikalstamumo prevencijos biuro 
(UNODC) ekspertų tinklas 

Nariai. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11ws_cKMbg0a7nG-xqb2TgOdlq6EJeQFqcwSvhJVKUp0/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11ws_cKMbg0a7nG-xqb2TgOdlq6EJeQFqcwSvhJVKUp0/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11ws_cKMbg0a7nG-xqb2TgOdlq6EJeQFqcwSvhJVKUp0/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11ws_cKMbg0a7nG-xqb2TgOdlq6EJeQFqcwSvhJVKUp0/edit#gid=0
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6.  

Teisinės sistemos 
tyrimo skyriaus tyrėja 
Eglė Kavoliūnaitė-
Ragauskienė  

Jungtinių Tautų Narkotikų kontrolės 
ir nusikalstamumo prevencijos biuro 
(UNODC) ekspertė dėl Jungtinių 
Tautų konvenčijos prieš korupčiją 
(UNCAC) įgyvendinimo 

Ekspertė nuo 2011 m. Ekspertų 
sąrašas: 
<https://www.unodc.org/unodc/en
/treaties/CAC/IRG-experts.html>. 

7.  

Teisinės sistemos 
tyrimo skyriaus 
vyriausioji mokslo 
darbuotoja Rita 
Matulionytė 

Tarptautinė intelektinės nuosavybės 
mokymo ir tyrimų plėtros asociacija 
(angl. International Association for the 
Advancement of Teaching and 
Research in Intellectual Property, 
ATRIP) 

Narė nuo 2011 m. 

8.  

Teisinės sistemos 
tyrimo skyriaus 
vyriausioji mokslo 
darbuotoja Rita 
Matulionytė 

Tarptautinės teisės asočiačijos (angl. 
International Law Association, ILA) 
Intelektinės nuosavybės ir 
tarptautinės privatinės teisės 
komitetas (angl. Committee on 
Intellectual Property and Private 
International Law) 

Narė nuo 2011 m. Narių sąrašas: 
<https://www.ila-
hq.org/index.php/committees> Taip 
pat eina minėto komiteto 
„Intelektinės nuosavybės 
pažeidimams taikytinos teisės“ 
pakomitečio (angl. Sub-committee 
on applicable law to IP 
infringements) koordinatorės 
pareigas. 

 
Instituto darbuotojai taip pat aktyviai konsultuoja ar kaip ekspertai dalyvauja valstybės 

valdymo institučijų, valstybinių ir savivaldybių įstaigų ar organižačijų, verslo subjektų 
sudarytose darbo grupėse ar komisijose (žr. 4 lentelę). 
 
4 lentelė. LTI darbuotojai, dalyvaujantys nacionalinėse darbo grupėse ir komitetuose 
 

Eil.
Nr. 

Tyrėjas Darbo grupė / komitetas Dalyvavimo pagrindas 

1.  

Teisinės sistemos 
tyrimo skyriaus 
mokslo darbuotojas 
Mindaugas 
Lankauskas 

Lietuvos Respublikoje dėl 
nusikalstamų veikų, padarytų 
siekiant išreikšti neapykantą asmenų 
grupei ar jai priklausančiam asmeniui 
dėl rasės, tautybės, kalbos, kilmės, 
tikėjimo, seksualinės orientačijos ar 
dėl kitų neapykantos motyvų 
stebėsenos analizės ir vertinimo 

LR vidaus reikalų ministro 2016 m. 
lapkričio 21 d. įsakymas Nr. 1V-813 

2.  

Baudžiamosios 
justičijos tyrimų 
skyriaus tyrėjas 
Mindaugas 
Girdauskas 

Lietuvos Respublikos baudžiamojo 
pročeso kodekso priežiūros 
komitetas 

LR teisingumo ministro 2013 m. 
vasario 21 d. įsakymas Nr. 1R-56 
„Dėl Lietuvos Respublikos 
baudžiamojo pročeso kodekso 
priežiūros komiteto sudarymo“ 
(2017 m. gegužės 3 d. redakcija) 

3.  

Baudžiamosios 
justičijos tyrimų 
skyriaus vyresnysis 
mokslo darbuotojas 
Simonas Nikartas 

Probačijos tarnybų veiklos 
efektyvumo vertinimo rodikliams 
tobulinti 

Kalėjimų departamento prie LR 
teisingumo ministerijos 
direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. 
įsakymas Nr. V-231 

4.  

Baudžiamosios 
justičijos tyrimų 
skyriaus vyresnysis 
mokslo darbuotojas 
Skirmantas Bikelis 

Įvertinti teisines prielaidas čivilinio 
konfiskavimo instituto 
inkorporavimui į načionalinę teisę ir, 
prireikus, reikiamiems teisės aktų 
pakeitimų (naujų teisės aktų) 
projektams parengti 

LR vidaus reikalų ministro 2018 m. 
birželio 29 d. įsakymas Nr. 1V-467 
„Dėl projekto rengimo grupės 
sudarymo“ 

5.  

Kriminologinių 
tyrimų skyriaus 
vyresnysis mokslo 

Bausmių ir suėmimo vykdymo 
teisiniam reguliavimui tobulinti 

LR teisingumo ministro 2018 m. 
rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. 1R-
155 „Dėl darbo grupės sudarymo“ 

https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/IRG-experts.html
https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/IRG-experts.html
https://www.ila-hq.org/index.php/committees
https://www.ila-hq.org/index.php/committees
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darbuotojas Rokas 
Uscila 

6.  

Kriminologinių 
tyrimų skyriaus 
vyresnysis mokslo 
darbuotojas Rokas 
Uscila ir 
Baudžiamosios 
justičijos tyrimų 
skyriaus vyresnysis 
mokslo darbuotojas 
Simonas Nikartas 

Projekto „Kokybinės Lietuvos 
bausmių vykdymo sistemos 
pertvarka“ rengimo grupė 

Kalėjimų departamento prie LR 
teisingumo ministerijos 
direktoriaus 2018 m. rugsėjo 25 d. 
įsakymas Nr. V-429 „Dėl projekto 
rengimo grupės sudarymo“ 

7.  

Baudžiamosios 
justičijos tyrimų 
skyriaus vyresnysis 
mokslo darbuotojas 
Skirmantas Bikelis 

Lietuvos Respublikos baudžiamojo 
kodekso priežiūros komitetas 

LR teisingumo ministro 2019 m. 
vasario 28 d. įsakymas Nr. 1R-82 
„Dėl Lietuvos Respublikos 
baudžiamojo kodekso priežiūros 
komiteto sudarymo“ 

8.  

Mokslinė sekretorė 
Ingrida Mačernytė-
Panomariovienė 

Mokslo doktorantūros vykdymo 
tvarkos parengimui 

LR švietimo, mokslo ir sporto 
ministro 2019 m. kovo 7 d. 
įsakymas Nr. V-189 „Dėl darbo 
grupės sudarymo“ 

9.  

Kriminologinių 
tyrimų skyriaus 
vyresnioji mokslo 
darbuotoja Ilona 
Mičhailovič 

Prevencijos ir apsaugos nuo smurto 
prieš moteris bei smurto artimoje 
aplinkoje klausimams koordinuoti 

LR Ministro Pirmininko 2019 m. 
balandžio 15 d. potvarkis Nr. 78 
„Dėl darbo grupės sudarymo“ 

10.  

Kriminologinių 
tyrimų skyriaus 
vyresnysis mokslo 
darbuotojas Rokas 
Uscila 

Tarpžinybinė Nusikaltimų ir kitų 
teisės pažeidimų prevenčijos 
projektų ir bendruomenių iničiatyvų 
gerosios praktikos vertinimo 
komisija 

LR vidaus reikalų ministro 2019 m. 
balandžio 23 d. įsakymas Nr. 1V-
369 

11.  

Kriminologinių 
tyrimų skyriaus 
vyresnioji mokslo 
darbuotoja Rūta 
Vaičiūnienė 

Sočialinės reabilitačijos pročeso 
tyrimui laisvės atėmimo vietų 
įstaigose atlikti 

Kalėjimų departamento prie LR 
teisingumo ministerijos 
direktoriaus 2019 m. liepos 2 d. 
įsakymas Nr. V-249 „Dėl darbo 
grupės tyrimui atlikti sudarymo“ 

 
Taip pat Instituto darbuotojai dalyvauja ir įvairių Seimo komitetų organižuojamuose 

klausymuose dėl teisės aktų ar jų projektų ir teikia savo išvadas, pasiūlymus ar pastabas 

žodžiu. 

Instituto darbuotojai atlieka ir kitus taikomuosius mokslinius tyrimus, kurie gali būti 

pritaikyti priimant viešojo valdymo sprendimus. 
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VI. MOKSLINIS POTENCIALAS 
 

 

 

Didžiausias 2019 m. pasiekimas – laimėtas LMT finansuojamas 

projektas dėl papildomos doktorantūros vietos. 

Bendradarbiaujant kartu su MRU nuo 2019 m. rudens turime 

vieną doktorantą Liutaurą Lukošių, kuriam vadovauja mūsų 

vyresnysis mokslo darbuotojas Skirmantas Bikelis. Mokslinio 

tyrimo tema „Siekio „kad nusikaltimai neapsimokėtų“ įgyvendinimo problematikos tyrimai“. 

Mokslininkas dr. Simonas Nikartas ilgiau nei mėnesį stažavosi 

Kembridžo universitete (JK). Stažuotės metu buvo atliktas 

lietuvių emigrantų nuteistųjų tyrimas. 

Visi mokslo darbuotojai ir tyrėjai priimami į darbą bei 

atestuojami vadovaujantis Instituto Mokslo tarybos 

patvirtintais dokumentais: „Lietuvos teisės instituto mokslo 

darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių kvalifikačinių reikalavimų 

aprašu“ ir „Konkursų Lietuvos teisės instituto mokslo 

darbuotojų pareigoms užimti organižavimo ir mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų atestavimo 

tvarkos aprašu“. Institute darbuotojų darbo krūviai ir reikalavimai nustatyti vadovaujantis 

Lietuvos teisės instituto direktoriaus 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1T-64 „Dėl 

Pagrindinio ir papildomo darbo krūvio apskaitos nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

kuris įsigaliojo nuo 2018 m. sausio 1 d. 

Visgi Instituto mokslininkų ir kitų tyrėjų, užimtų visu krūviu, skaičius vis mažėja (žr. 

5 lentelę). Dėl stipriai sumenkusio finansavimo iš valstybės biudžeto 2019 m. Institutas 

susidūrė su rimtais iššūkiais siekdamas įgyvendinti įstatuose iškeltus tikslus, ypač vykdant 

ilgalaikes institučines mokslinių tyrimų ir ekspertimentinės plėtros programas. 

Laikantis darbuotojų skatinimo politikos kasmet už darbo krūvį viršijančius ar 

papildomus darbus, taip pat skatinimams teikiant paraiškas ir atliekant aukštos kokybės 

mokslo darbus, skiriamos lėšos (žr. 9 paveikslą). Nuo 2019 m. sausio 1 d. padidinti koeficientai 

mokslininkų grupėms. LR Seimui priėmus įmokų SODRAI mokėjimo pakeitimus, nuo 2019 m. 

beveik visa darbdavio socialinio draudimo įmokų dalis perkeliama darbuotojui, o darbo 

užmokestis apskaičiuojamas dauginant iš koefičiento 1,289 (žr. 10 paveikslą). 

 

 

 

 

 

  

Mokslinei stažuotei 
finansavimą iš LMT 
gavo ir Kembridže 
mėnesį stažavosi 

dr. S. Nikartas 

Turime  
pirmąjį 

doktorantą 
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9 paveikslas. Lėšų, skirtų priedams, priemokoms ir skatinimui, tūkst. Eur 2016–2019 m. 

 

 
 

 
10 paveikslas. 2017–2020 m. (sausio 1 d.) vidutinis bruto darbo užmokestis LTI, Eur 

 

 
 
5 lentelė. Tyrėjų profilis pagal pareigybes 2015–2019 m. (gruodžio 31 d.) 
 

Tyrėjai 2015 2016 2017 2018 2019 
Iš viso darbuotojų, vykdančių MTEP, skaičius vnt. 32 33 45 43 34 

Iš viso darbuotojų, vykdančių MTEP, užimtų 

etatų (kartu su administracija) 
23,875 25,76 23,09 20,25 21,75 

- iš viso mokslininkų (be administracijos), užimtų 

etatų 
22,13 21,13 20,625 18,5 15,25 

 Vyriausieji mokslo darbuotojai 3 2,375 2,75 2,5 0,875 

 Vyresnieji mokslo darbuotojai 3,5 3,375 4,625 6,25 7 

 Mokslo darbuotojai 7,25 5,875 8,25 7,25 4,625 

 Tyrėjai (kai kurie turintys dr. laipsnį) 4,75 8,75 3,5 2,125 1,5 

 Jaunesnieji mokslo darbuotojai 3,625 0,75 1,5 0,375 1,25 
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Kaip matyti iš 5 lentelės, Institute bendras darbuotojų skaičius sumažėjo dėl 

nepakankamo biudžetinio finansavimo. 

Institute darbuotojų migračija neišvengiama – vieni išeina iš darbo, kiti eina vaiko 

priežiūros atostogų ar grįžta iš jų ir pan. Kai kas pakilo karjeros laiptais, pakeitė pareigybę 

laimėję konkursą, kai kas susimažino arba atvirkščiai – pasididino etato dalį. 2019 m. iš darbo 

išėjo 6 mokslininkai: 2 mokslo darbuotojai, 2 tyrėjai ir 2 vyresnieji mokslo darbuotojai; atėjo 

– 7: 1 vyriausiasis mokslo darbuotojas, 1 vyresnysis mokslo darbuotojas, 2 mokslo 

darbuotojai ir 3 jaunesnieji mokslo darbuotojai. Didžioji dalis LTI darbuotojų dirba tik dalį 

pareigybės. 

2019 m. laikotarpiu vyko du viešieji konkursai į pareigas: birželio ir gruodžio mėn. 

Institute 2019 m. dirbo 5 tyrėjai15, kurie tuo pačiu metu buvo ir kitų mokslo ir studijų 

institučijų, pvz., VU, MRU, VDU, doktorantai. Kaip jau minėta, Liutauras Lukošius 2019 m. 

rudenį įstojo į Instituto kartu su MRU vykdomą bendrą doktorantūros programą. 

 

Bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetu, Institute kasmet 

praktiką atlieka psičhologijos ir kriminologijos bakalauro ir magistrantūros studijų programų 

studentai. 2019 m. praktikavosi 5 studentai. Visi studentai buvo įtraukti į Instituto atliekamus 

mokslinius tyrimus, jiems pavestos konkrečios užduotys, pvž., Probacijos sistemos, Smurto 

artimoje aplinkoje, Viktimižačijos padarinių įvertinimo ir kt. Praktikos vadovais buvo dr. 

Simonas Nikartas, dr. Rokas Uscila, dr. Rūta Vaičiūnienė, dr. Mindaugas Lankauskas ir kt. 

Paminėtina ir tai, kad nuo 2017 m. studentams LTI sukurtos HUB’o sąlygos, skirtas atskiras 

kabinetas su įrengtomis darbo vietomis. Pagal LMT finansavimą praktinei mokslinei veiklai 

Rasa Tirylytė-Zelenina Institute atliko mokslinį tyrimą „Korupčiniai juridinių asmenų ryšiai ir 

konfiskavimas: tarptautinė ir načionalinė perspektyvos“ (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-10-

0294). 

Paminėtinos ir tarptautinių ekspertų vižitačijos, apskritojo stalo diskusijos Institute, 

kuriose mokslininkai dalijasi savo ekspertinėmis patirtimis, analitinėmis įžvalgomis. Instituto 

mokslininkai aktyviai dalyvavo diskusijose, dalijosi savo mokslinėmis praktikomis, atliktais 

tyrimais, jų režultatais.  

Vasario 19–22 d., įgyvendinant bendradarbiavimo sutartį, pasirašytą tarp Charkovo 

prof. Bokariuso teismo ekspertižės mokslinio tyrimo instituto (Ukraina) ir LTI, buvo 

organižuota stažuotė septyniems Charkovo teismo ekspertižės instituto mokslo 

darbuotojams, tarp kurių – iškilūs Ukrainos teisininkai bei patyrę teismo ekspertai. 

Ukrainiečių ekspertų stažuotės tikslas buvo susipažinti su LTI mokslo tyrimų, išvadų 

teikimo gerosiomis praktikomis, aptarti galimas glaudesnio bendradarbiavimo sritis bei 

galimybes kartu rengti ir dalyvauti bendruose mokslo projektuose. 

                                                 
15 Evaldas Visockas, Ana Pilner, Sofia Khatsernova, Mindaugas Girdauskas, Vaidas Kalpokas. 
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Stažuotės metu Charkovo teismo ekspertižės instituto darbuotojai susipažino su 

Lietuvos teismo ekspertižės sistema, aplankė pagrindines valstybės ekspertines įstaigas, su 

Lietuvos teismo ekspertižės čentro, Lietuvos poličijos Kriminalistinių tyrimų čentro, 

Valstybinės teismo medičinos tarnybos darbuotojais aptarė teismo ekspertižės aktualijas ir 

problemas. 

Stažuotė buvo vertinga ne tik svečiams, bet ir LTI mokslininkams, nes aptartos ir 

išgrynintos mokslo darbuotojų ar doktorantų rengimo problemos yra panašios ir gali būti 

sprendžiamos panašiomis priemonėmis. Taip pat, bendraujant su Ukrainos teismo ekspertais, 

nutarta plačiau bendradarbiauti mokslinių tyrimų kriminalistikos, kriminologijos, teismo 

ekspertižės srityse. 

2019 m. lapkričio 13 d. Institute lankėsi ir su čia dirbančiais mokslininkais bendravo 

doc. dr. Inesa Šumilo iš Ukrainos teisės mokslų akademijos Teisės studijų instituto. Ji atvyko į 

Institutą aptarti bendro dalyvavimo tarptautiniuose projektuose ir bendrų mokslo studijų 

rengimo galimybių. 

 

Siekiant sudaryti sąlygas mūsų darbuotojams publikuotis užsienyje ir tarptautinėse 

duomenų bažėse, buvo organižuojamas ne tik tikslingas kvalifikačijos kėlimas elektroninėmis 

priemonėmis (on-line), bet nemažai dėmesio skirta jų galimybėms dalyvauti tarptautiniuose 

renginiuose, mokymuose plėsti. Pavyždžiui, 2019 m. laikotarpiu 19 mokslininkų dalyvavo 20 

mokslo renginių (daugiau žr. 6 lentelėje). 

 

 
6 lentelė. Tyrėjų kvalifikacijos kėlimas 2016–2019 m. 

 

Pozicijos 
Darbuotojų skaičius 

2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 
Tyrėjų, kurių pareigos paaukštintos 1 2 3 0 

Tyrėjų skaičius, kurių publikacijos patenka į „Scopus“ 

arba „ISI WoS“ 
4 6 2 4 

- leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį 3 6 2 4 

- leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį ir kurių 

leidėjas ne Lietuvoje 
2 5 2 4 

Tyrėjų skaičius, kurių knygų skyriai publikuoti 

prestižinėse leidyklose 
1 1 - 2 

Dirbančių doktorantų skaičius 9 7 4 6 

Įgytas daktaro laipsnis - 2 1 0 

Tyrėjų, besistažavusių užsienyje (ne konferencijose), 

skaičius 
2 - - 1 

Tyrėjų, kurie skaitė pranešimus tarptautinėse 

konferencijose, organizuotose ne Lietuvoje, skaičius 
6 10 8 5 

Tyrėjų, dalyvavusių mokslinėse konferencijose ir 

seminaruose, skaičius 
13 17 15 19 
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6.1. MOKSLININKŲ PRODUKTYVUMAS 
 

Instituto mokslininkai, vykdantys MTEP (be administracijos), 2019 m. laikotarpiu užėmė 

15,25 etato ir publikavo (žr. 11 paveikslas): 

- 20 straipsnių, arba 17 publikacijų (skaičiuojant prieskyras Institutui). Tai sudarė 1,11 

publikacijos, tenkančios vienam mokslininkui; 

- 4 aukščiausio lygio (turinčių IF / SNIP) publikačijas, tenkančias Institutui. Tai sudarė 

0,5 publikacijos, tenkančios vienam vyriausiajam ar vyresniajam mokslo darbuotojui 

(iš viso jų – 7,875 etato); 

- 17,35 a. l. monografijų ar mokslo studijų. Tai sudarė 1,18 a. l., tenkančio vienam 

mokslininkui. 

11 paveikslas. Recenzuotos publikacijos, tenkančios vienam mokslininkui, vnt. 2016–2019 m. 

 

 
 

Apibendrinimas 

 

Dėl vykstančios nuolatinės darbuotojų kaitos (išėjus į vaiko priežiūros atostogas / sugrįžus iš 
jų arba visai išėjus iš darbo, kartais nė neišdirbus vienerių metų ir pan.), Instituto planų 
įgyvendinimas tampa komplikuotas (dalies darbuotojų darbo krūviai liko neįvykdyti; kiti 
negalėjo savo darbų laiku publikuoti dėl ilgo rečenžavimo ir redagavimo proceso ar kitokių 
priežasčių). 
Siekiama, kad Instituto mokslininkų dalykinė kvalifikačija kiltų, tačiau, turint ribotą biudžetinį 
finansavimą, ateityje ir toliau tam bus stengiamasi gauti LMT konkursinį-projektinį 
finansavimą. 
Nors ir siekiama į LTI pritraukti jaunų mokslininkų (daktarų) bei formuoti aukštos 
kvalifikacijos tarpdisciplinines mokslininkų grupes, tačiau dėl gerai atlyginamo darbo 
privačiame sektoriuje sudėtinga pritraukti / išlaikyti tam tikrų sričių (pavyždžiui, privatinės 
teisės) spečialistų moksliniam darbui Institute. Visgi pastarųjų metų LTI įdirbis tarptautinio 
bendradarbiavimo ir projektinėje srityse gali sudaryti sąlygas jauniems mokslininkams 
įsitraukti į mokslinius tyrimus. 
Ir toliau Institutui išlieka svarbus siekis ugdyti socialiai atsakingus mokslinius lyderius, 
kurie aplink save galėtų burti ir „auginti“ jaunus mokslininkus ar mokslininkų grupes. 
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VII. FINANSINIAI RESURSAI 
 

 

 

Vienas iš esminių Instituto veiklos aspektų yra Instituto finansinės situačijos pokyčiai. 

Neramina aplinkybė, jog nors bendras Instituto finansavimas auga: 2018 m. 484 tūkst., 

2019 m. 520 tūkst., tačiau finansavimas iš valstybės biudžeto mažėja: 2018 m. – 417 tūkst. (iš 

jų darbo užmokesčiui – 409 tūkst. Eur), 2019 m. – 343 tūkst. (iš jų darbo užmokesčiui – 

337,5 tūkst. Eur). Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministerijos įsakymą ir kitus Mokslo ir studijų įstatymą įgyvendinančius teisės aktus, 

nustatančius bažinio valstybinio finansavimo moksliniams tyrimams ir MTEP metodiką, 

bažinis finansavimas priklauso nuo institučijai priskirtų visą darbo dieną dirbančių 

mokslininkų (VDDA) skaičiaus ir veiklos vertinimo už mokslinę produkčiją. 

 
7 lentelė. Instituto asignavimai 2019 metais 
 

Asignavimai 

Patvirtinti 
(patikslinti) 
asignavimai, 
tūkst. eurų 

Panaudoti 
asignavimai, 
tūkst. eurų 

Asignavimų 
panaudojimo 

procentas 

Iš viso asignavimų programai (1+2) 508 759 149 

1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas 358 343 96 

1.1. bendrojo finansavimo lėšos 343 343 100 

1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės 
finansinės paramos lėšos 

- - - 

1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos 15 0 0 

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

150 416 277 

 

Biudžetiniai asignavimai (žr. 7 lentelę) panaudoti 100 proc., o pajamų įmokų planas 

neįvykdytas (0 proc.), nes 2019 metais Institutas negavo pajamų už užsakytas paslaugas. 

Atitinkamai į biudžetą sumokėta pajamų įmokų suma 2019 m. – 0,00 Eur. 2019 metais 

Institutas iš išorinio šaltinio, t. y. iš tarptautinių organižačijų ir kitų ūkio ir valstybės subjektų, 

mokslo projektams vykdyti bei kitoms veikloms įgyvendinti iš viso gavo 520 tūkst. eurų (žr. 

9 lentelę), ir tai sudaro 151 proc. įplaukų, lyginant su Instituto gautu bažiniu biudžetiniu 

finansavimu. 2019 m. iš išorinio finansavimo šaltinių gautos lėšos moksliniams tyrimams ir 

eksperimentinei veiklai įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos ataskaitiniais metais 

panaudotos iš dalies – 80 proc. (gauta 520 tūkst. eurų, panaudota 416 tūkst. eurų), kadangi 

tarptautinių mokslinių projektų vykdymas bus tęsiamas 2020 metais. 
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8 lentelė. Pajamos iš tarptautinių projektų / ūkio subjektų užsakymų 2015–2019 m. (tūkst. Eur) 
 

Rodikliai 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Tarptautinių projektų lėšų suma 206 123 419 403 428 

1.1. lėšų suma, skirta MTEP veiklai 18 10 171 
280 

(14316) 
31017 

(257)18 

2. Ūkio subjektų užsakymų lėšų suma, skirta 
MTEP veiklai 

2 50 50 46 0 

Iš viso pajamų 208 173 
479 

(222) 
48419 520 

Valstybės biudžeto (VB) bažinis finansavimas 438 423 453 417 343 
MTEP veiklai iš projektų / ūkio subjektų 
užsakymų gaunamos pajamos lyginant su VB 
lėšomis, proč. 

5 14 49 
7820 

(4521) 
90 

(7522) 

 

Įgyvendinant rodiklį – lėšų, gautų iš užsakomųjų tyrimų ir projektinės veiklos (ne 

valstybės biudžeto), dalies padidėjimas lyginant su valstybės biudžeto asignavimais – 

išskirtina, jog per ataskaitinį laikotarpį MTEP veiklai iš projektų / ūkio subjektų užsakymų 

buvo gauta 119 tūkst. eurų (žr. 8 lentelę). Lyginant su Instituto gautu bažiniu valstybės 

biudžetiniu finansavimu tai sudaro 35 proc. (žr. 10 lentelę). Lyginant su 2018 m., rodiklio 

reikšmė sumažėjo perpus, todėl, siekiant gerinti padėtį, ir toliau būtina aktyviai dalyvauti 

tarptautiniuose mokslinių užsakomųjų tyrimų ir projektų viešuosiuose konkursuose ir didinti 

nevalstybinio biudžetinio finansavimo dalį. 

 
9 lentelė. 2019 m. gautos projektinės lėšos pagal programas 
 

Finansavimo 
šaltinis (programa) 

Projekto pavadinimas Suma, Eur 

EK (Dvyniai) 
Žandarmerijos čentrinės vadovybės pagalbos moterims ir 
vaikams padalinių organižačinių gebėjimų didinimas 

29 463,41 

EK (Dvyniai) 
Ukrainos Parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro 
institučinių gebėjimų saugoti žmogaus teises ir laisves 
stiprinimas pagal geriausią Europos patirtį (APPARATUS) 

148 794,73 

EK (Teisingumas) 
Teisinės pagalbos kokybės gerinimas: bendrieji standartai 
skirtingoms šalims (QUAL-AID) 

58 520,19 

EK (Teisingumas) 
Teisinė pagalba vaikams baudžiamajame procese: gerosios 
praktikos formavimas ir sklaida (LA CHILD) 

191 459,9523 

IŠ VISO: 428 238,28 

LMT (Reikminių tyrimų 
projektai) 

Veiksmingo poličijos ir kitų suinteresuotų institučijų 
bendradarbiavimo link: smurto artimoje aplinkoje atpažinimo, 
pagalbos ir prevencijos modelis (POSIB) 

34 957,00 

LMT (Mokslininkų grupių 
projektai) 

Defeminizuotas baudžiamasis teisingumas: nuteistų moterų 
baudimo praktikos ir subjektyvios bausmės patirtys (FemiJust) 

36 066,00 

                                                 
16 Jei „Dvynių“ projektų lėšas įskaitytų tik 50 proc. 
17 Įskaitant iš EK LA-CHILD projektui, kuris prasidėjo 2020 m., gauto finansavimo. 
18 Jei „Dvynių“ projektų lėšas įskaitytų tik 50 proc. 
19 Įskaitant iš LMT reikminiam projektui gautą finansavimą (35 042 Eur). 
20 MTEP veiklai skirta 326 tūkst. eurų (280 tūkst. + 46 tūkst. Eur). 
21 Jei „Dvynių“ projektų lėšas įskaitytų tik 50 proc. 
22 Jei „Dvynių“ projektų lėšas įskaitytų tik 50 proc. 
23 Partneriams pervesta 115 067,13 Eur. 
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LMT (Kompetencijos 
kėlimas mokslinėje 
stažuotėje) 

Lietuvių emigrantų bausmės patirčių tyrimas mokslinės 
stažuotės Jungtinėje Karalystėje metu 

3 174,78 

LMT (Studentų 
moksliniai tyrimai ir 
praktika) 

Korupčiniai juridinių asmenų ryšiai ir konfiskavimas: 
tarptautinė ir načionalinė perspektyvos 

2 008,20 

LMT (Lituanistikos 2016–
2024 m. programa) 

Civilinio turto konfiskavimo perspektyvos Lietuvoje (CTK) 1 629,00 
Kalinimo sąlygos ir kalinių sočialinės integračijos prielaidos 
(Kalėjimas) 

8 230,00 

LMT (Parama mokslo 
renginiams) 

Regioninė mokslinė-praktinė konferenčija „Pasitinkant 
direktyvą 2016/1919: nauja teisinės pagalbos era“ 

3 494,00 

LMT (Papildoma 
doktorantūros vieta) 

Tema: „Siekio „kad nusikaltimai neapsimokėtų“ įgyvendinimo 
problematikos tyrimai“ 

918,00 

LMT (Tyrėjų išvykų 
finansavimas) 

Mokslo vadybininko vižitas į renginį „Horižonto 2020 teminės 
srities „Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė“ kontaktų 
mugė“ Varšuvoje (Lenkijoje) 

551,57 

LMT (Tyrėjų išvykų 
finansavimas) 

Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių 
plėtojimas 

858,58 

IŠ VISO: 91 887,13 

 

IŠ VISO: 520 125,41 

 

 
10 lentelė. Lėšų gavimas proc. 

 

Rodiklis Siektina reikšmė Vykdymas, proc. 

Lėšų, gautų iš MTEP užsakomosios ir projektinės veiklos, dalis, 

lyginant su valstybės biudžeto (baziniu) finansavimu, proc. 130 135 (11924) 

 

 

 

Apibendrinimas 

 

Institutui skiriamas valstybinis biudžetinis finansavimas kasmet mažėja, dėl ko jau sudėtinga 

vykdyti ilgalaikes mokslo programas, nes dalį darbuotojų turėjome atleisti iš pareigų. 

Pastatas, kuriame įsikūręs Institutas, 2019 m. centralizuotai perduotas valdyti VĮ „Turto bankas“. 

Nuo šiol jų teikiamos paslaugos kasmet papildomai Institutui kainuos 3,5 tūkst. Eur. 

 

Kaip ir kasmet, Institutas sieks bendradarbiauti su verslo, valdžios ir visuomenės atstovais, 

mokslo ir studijų institucijomis tam, kad įgyvendintų 2009 m. rugsėjo 16 d. LR Vyriausybės 

nutarimu Nr. 1170 nustatytą ne mažesnį nei 30 proc. pajamų (ne iš valstybės biudžeto) įpareigojimą. 

 

Siektina turėti ne tik atskirų dalykinių sričių tarptautinių partnerių tinklą, pirmiausia Europoje, bet 

skatinamas bendradarbiavimas ir su Rytų partnerystės valstybėmis, nes tai atitinka ir Lietuvos 

užsienio politikos prioritetus. 

  

                                                 
24 Jei „Dvynių“ projektų lėšas įskaitytų tik 50 proc. 
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VIII. INFRASTRUKTŪRA, REIKALINGA  
INSTITUTO VEIKLAI 

 

 

Lietuvos teisės institutas turi mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (sočialinės, kultūrinės) 

plėtros darbams atlikti reikalingą infrastruktūrą. 

2019 m. Lietuvos teisės instituto administračinę struktūrą sudarė: administracija: 

direktorius (iki kovo 25 d.), mokslinis sekretorius (nuo kovo 25 d. vykdė direktoriaus 

funkcijas), administratorius, vyr. buhalteris ir personalo spečialistas, du bendrąsias funkčijas 

vykdantys skyriai (Bendrųjų reikalų ir leidybos skyrius bei Tarptautinių ryšių skyrius) ir 4 

mokslinių tyrimų padaliniai (Teisinės sistemos tyrimų skyrius, Kriminologijos tyrimų 

skyrius, Vaikų ir jaunimo teisės sektorius (prie Kriminologijos skyriaus) ir Baudžiamosios 

justičijos tyrimų skyrius) (žr. 12 paveikslą). Pažymėtina, kad kai kurie Tarptautinių ryšių 

skyriaus darbuotojai, šalia pagrindinių skyriaus funkčijų, taip pat vykdė ir mokslinę tiriamąją 

veiklą. 

Iššūkis Institutui – pasibaigus Instituto direktoriaus kadencijai, Teisingumo ministerija 

neskelbė konkurso į direktoriaus pareigas, todėl įstaiga turėjo tęsti veiklą be nuolatinio 

vadovo. 

 

12 paveikslas. Lietuvos teisės instituto struktūra 

 
11 lentelė. Lietuvos teisės instituto SSGG analizė 
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1. Stiprybės  Instituto mokslo darbuotojai yra sukaupę ilgalaikę patirtį teisėkūros, baudžiamosios 
teisės, baudžiamojo pročeso, kriminologinių, nepilnamečių justičijos, žmogaus teisių 
apsaugos tyrimų vykdymo, organižavimo ir koordinavimo srityse. 

 Institute dirba aukštos kvalifikačijos mokslo darbuotojai (apie 20 mokslo daktarų), 
tyrėjai ir spečialistai, besispečialižuojantys 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 institučijomis. 

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

 Tiriamajam darbui suformuota infrastruktūra: patalpos ir aprūpinimas darbo 
priemonėmis, turimos ir prieinamos vertingos duomenų bažės, atnaujintas 
internetinis tinklalapis, mokslinių publikačijų 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 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 Institute dirba daug doktorantų. Instituto įgyta patirtis 

leidžia siekti načionalinių, Europos Sąjungos ir kitų fondų finansavimo tarptautiniams 
projektams, daugiašaliams tyrimams vykdyti ir darbuotojų kvalifikačijai kelti. 

 Institute dirba jaunas kolektyvas, todėl yra didesnis atvirumas naujoms tyrimų 
kryptims. 

 Užmegžti ryšiai su Lietuvoje ir užsienio valstybėse veikiančiomis mokslo 
institučijomis sudaro sąlygas gerinti tyrimų kokybę pasitelkiant užsienio šalių 
mokslininkus ir kitų institučijų patirtį. Ryšiai su įvairiomis institučijomis sudaro 
puikias prielaidas laiku reaguoti į besikeičiančius teisės praktikos poreikius ir 
iničijuoti naujai atsirandančių teisės taikymo praktikos problemų tyrimus. 

 Yra galimybių užsitikrinti pakankamą projektinį finansavimą. Taip pat atsiranda 
užsakomųjų tyrimų, kuriuos iničijuoja valstybės institučijos su papildomu 
finansavimu. 

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

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

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

 Dėl nepakankamo bažinio finansavimo iš valstybės biudžeto sudėtinga pasiekti 
užsibrėžtų tikslų (įdarbinti aukštos kvalifikačijos darbuotojus, per brangu publikuotis 
aukšto lygio žurnaluose). 

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

 Lietuvoje mokslo darbuotojo profesija nėra prestižinė. Tai mažina spečialistų, ypač 
jaunimo, norą dirbti Institute, dėl to LTI 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 institučijose ar įstaigose dirba 
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sėkmingai ir produktyviai – tai rodo mokslinio darbo naudą ateities karjerai, tačiau 
pačiam Institutui tai –nuolatinis iššūkis. 

 Didelę žalą darbuotojų motyvačijai daro tai, kad formuojant valstybės politiką 
įvairiose srityse moksliniams tyrimams teikiamas nepakankamas dėmesys. 
Neišnaudojamas mokslo potenčialas valstybės lygio kompleksinių tyrimų 
užsakymams atlikti, nes toks darbas nėra vertinamas ŠMSM ir LMT ekspertų ir už jį 
neskiriamas pakankamas finansavimas. 
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IX. IŠVADOS PAGAL STRATEGINĮ 2019–2021 M. 
VEIKLOS PLANĄ 

 

 

Institutas 2019 metais vykdė strateginį tikslą „Užtikrinti aukštą atliekamų tyrimų ir 

eksperimentinės (sočialinės) plėtros (MTEP) darbų mokslinį lygį ir savalaikį mokslinių 

režultatų pateikimą sprendimų priėmėjams“ (01), įgyvendinantį 2019–2021 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, proč.“ (E-01-01) 2019 metais buvo 

pasiektas ir net viršytas, nes buvo planuota 60 proc., įvykdyta – 100 proc. Sprendimų, 

priimtų atsižvelgiant į Instituto tyrimais pagrįstus mokslo režultatus, skaičius priklauso nuo 

ataskaitiniu laikotarpiu Seimo svarstomų klausimų. Pavyždžiui, 2019 m. LTI pateikė 16 išvadų 

dėl teisės aktų projektų, tačiau svarstymai vyko dėl 17 teisės aktų projektų, kurie buvo pateikti 

ankstesniais 2017–2018 metais. Reikia tik pasidžiaugti, kad į Instituto teiktas 17 išvadų, 

kuriose buvo 19 pasiūlymų dėl atitinkamų teisės aktų projektų, 2019 m. Lietuvos Respublikos 

Seime buvo atsižvelgta į visus pasiūlymus. Tikėtina, kad į kitus pateiktus pasiūlymus ir 

pastabas 100 proc. bus atsižvelgta ir ateityje. 

Įgyvendinant programos tikslą „Teisinių sprendimų, priimtų atsižvelgiant į 

šiuolaikinius mokslinius tyrimus, skaičiaus didėjimas, proč.“, rezultatas (R-01-01-01) 

„Einamaisiais metais suplanuotų MTEP darbų režultatų pateikimas, proc.“ pasiektas ir 

viršytas 129 proc. (iš viso: planuota 100 proc. (t. y. 126 vnt., atlikta – 163 vnt.)). 

Programos tikslui pasiekti buvo vykdomas uždavinys (01-01) „Vykdyti aukšto lygio 

mokslinius tyrimus ir eksperimentinės (sočialinės) plėtros (MTEP) darbus pagal patvirtintas 

mokslinės veiklos kryptis ir skleisti jos režultatus“, kurį įgyvendinant buvo sukurti 

produktai: (P-01-01-01-01) „Atliktų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (sočialinės) 

plėtros darbų skaičius“ ir (P-01-01-01-02) „Sklaidos priemonių (renginių, publikačijų, kt.) 

skaičius“. Išmatavus uždavinio pirmojo produkto pasiektus rodiklius, galima konstatuoti, kad 

„Atliktų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės) plėtros darbų skaičius“ buvo 

pasiektas iš dalies. Kiekybine išraiška MTEP darbų atlikta mažiau (29 vnt.) nei planuota 

(36 vnt.). Pasiektas produkto „Atliktų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (sočialinės) 

plėtros darbų skaičius“ įvykdymo rezultatas – 81 proc. Antrojo produkto „Sklaidos 

priemonių (renginių, leidinių, kt.) skaičius“ įvykdymo planas taip pat ne tik pasiektas, bet 

ir viršytas. Vietoje planuotų 90 vnt. atlikta 134 vnt. Tai sudaro 149 proc. didėjimą (žr. 

12 lentelę). 
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12 lentelė. Programos įgyvendinimo rezultatai 

 

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai 

Vertinimo kriterijų reikšmės, vnt. 

metinis 

planas 
įvykdyta 

įvykdymo 

procentas 

Aktualiais ir kokybiškais tyrimais prisidėti prie teisinės politikos formavimo bei teisės ir kriminologijos mokslų 

plėtros nacionaliniu ir tarptautiniu mastu 

R-01-01-01 
Einamaisiais metais suplanuotų MTEP darbų rezultatų 

pateikimas, proc. 
126 162 129 

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 
36 28 78 

P-01-01-01-02 Sklaidos priemonių (renginių, leidinių ir kt.) skaičius 90 134 149 

 

9.1. PASIEKIMAI PAGAL PRIORITETUS: 
 

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

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

 

Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas prioriteto įgyvendinimas Siektina reikšmė Įvykdymas 

Publikuotų monografijų ir mokslo studijų skaičius, vnt. 6 4 (neįvykdyta) 

Mokslo straipsnių, publikuotų į Clarivate Analytics Web of Science 
(CA WoS) ir (ar) SCOPUS duomenų bažes įtrauktuose 
tarptautiniuose leidiniuose, skaičius, vnt. 

3 4 (viršyta) 

Skyriai prestižinėse leidyklose išleistose monografijose, vnt. - 2 (viršyta) 

Mokslo straipsnių, publikuotų Lietuvos tarptautiniuose ir užsienio 
tarptautiniuose mokslo leidiniuose, referuojamuose tarptautinėse 
duomenų bažėse (TDB), skaičius, vnt. 

15 14 (neįvykdyta) 

Mokslo straipsnių, publikuotų kituose užsienio ir Lietuvos 
nacionaliniuose mokslo leidiniuose, skaičius, vnt. 

12 4 (neįvykdyta) 

IŠ VISO 36 28 (neįvykdyta) 

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

Išleisti žurnalo „Teisės problemos“ numeriai, vnt. 2 2 
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2 prioritetas. Instituto integracijos į Europos mokslinių tyrimų erdvę stiprinimas. 

 

Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas prioriteto įgyvendinimas 
Siektina 

reikšmė 
Įvykdymas 

Gautų lėšų santykis su visais Instituto Programai skirtais valstybės 

biudžeto asignavimais, proc. 
30 

35 (viršyta) 

(1925) (neįvykdyta) 

Vykdomų MTEP projektų skaičius, vnt. 

- tarptautinių projektų skaičius, vnt. 
- MTEP projektų, kuriuos koordinuoja Institutas (skaičiuojant 

gruodžio 31 d. faktą), skaičius, vnt. 

5 

4 

 

2 

8 (viršyta) 

4 (įvykdyta) 

 

3 (viršyta) 

Mokslininkų, dalyvaujančių MTEP projektuose, skaičiaus santykis su 

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

- dalyvaujančių tarptautiniuose MTEP projektuose, proc. 

 

10 

 

6 

 

33 (viršyta) 

 

17 (viršyta) 

Mokslo pranešimų mokslo renginiuose skaičius, vnt. 

- iš jų tarptautiniuose mokslo renginiuose, vnt. 
25 

10 

43 (viršyta) 

15 (viršyta) 

Tarptautinių renginių, kuriuos organizuoja Institutas, skaičius, vnt. 2 2 (įvykdyta) 

Tvarių tarpinstitucinių ryšių plėtojimas („įtinklinimas“): 

- bendradarbiavimo su tarptautinėmis mokslo 

institucijomis / universitetais (partnerių) skaičius, vnt. 
- tyrėjų mobilumo iš užsienio tarptautinių mokslo ir verslo institucijų 

skaičius, vnt. 

 

 

37 

 

1 

 

 

52 (viršyta) 

 

8 (viršyta) 

 

 

 

Apibendrinimas 
 
2019 m. Institutas pateikė duomenis kasmetiniam veiklos vertinimui už 2018 m., kurį atliko 
LMT. 
 
Sėkmingai pradėta naujai patvirtinta ilgalaikė institučinė MTEP programa. Institutas 
išsigrynino vertinius kriterijus, kurie stiprina jo kaip valstybinio mokslinių tyrimų instituto 
vaidmens požičijas teisės mokslui. Taip pat stiprino ryšius su tarptautiniais partneriais ne tik 
tęsdamas pradėtus vykdyti, bet ir siekdamas naujų projektų. 

 

 

 

  

                                                 
25 Jei „Dvynių“ projektų lėšas įskaitytų tik 50 proc. 
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X. PLĖTROS IR VEIKLOS EFEKTYVUMO IŠŠŪKIAI 
 

 

Siekiant išlaikyti LTI veiklos kuriamą pridėtinę vertę žmogui, valstybei, verslui ir 

visuomenei, bus tęsiami pradėti darbai. Intensyvesnės papildomo finansavimo kelių ir būdų 

paieškos, tikimasi, leis praplėsti galimybes esamų darbuotojų skatinimui ir motyvavimui bei 

naujų pritraukimui. Tai padėtų užtikrinti tolesnį mokslinių tyrimų, naudingų Lietuvai, jos 

reikmėms, teisinėms institučijoms, teisininkams ir mokslininkams, atlikimą. 

2020 m. LTI susidurs su institutų optimizavimo ir trijų sočialinių mokslų institutų 

reorganizavimo jungimo būdu iššūkiu. Tai, be kita ko, vers Instituto bendruomenę išsigryninti 

LTI vaidmens pozicijas, ypač šalies teisės mokslui. 

Norint sušvelninti planuojamų struktūrinių pokyčių įtaką, bus siekiama intensyvinti 

ryšius su tarptautiniais partneriais, ieškoma naujų bendradarbiavimo būdų. Taip pat bus 

siekiama užsitikrinti projektinį finansavimą naujoms tyrimų idėjoms realižuoti bei 

koordinuoti bent vieną tarptautinio projekto konsorčiumą. 

 

 

Apibendrinimas 

 

1) Intensyvinti tarpinstitucinius ryšius su svarbiausiais nacionaliniais ir tarptautiniais 

partneriais: valstybinio sektoriaus institucijomis (vyriausybiniu sektoriumi, teisinių 

(teisėsaugos) institučijų sektoriumi; universitetais, pramonės ir verslo asočiačijomis bei 

NVO). 

2) Pritraukti teisės srities praktikus, turinčius žinių spečifinėse srityse bei svarstančius 

galimybę įsitraukti į mokslinę veiklą, sudarant jiems galimybes vykdyti bendrus tyrimus 

su Instituto mokslininkais. 

3) Kelti Instituto konkurencingumą Europos mokslinių tyrimų erdvėje ir intensyvinti 

Europos Sąjungos teisės srities inovačinių žinių perdavimą pagal ES vystomojo 

bendradarbiavimo programas. 

4) Stiprinti Instituto mokslininkų potencialą siekiant visų pirma išlaikyti turimas 

pareigybes bei pritraukiant jaunų gabių mokslininkų. 

 
 
 

 

 

 

 

L. e. p. Direktorė                                                                             Ingrida Mačernytė-Panomariovienė 
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PRIEDAI 
 

 

1 priedas. Publikuoti mokslo straipsniai 2019 metais 

 

Eil. 

Nr. 
Autorius Pavadinimas Leidinys 

1.  Agne LIMANTE 

Establishing habitual 
residence of adults under 
the Brussels IIa regulation: 
best practices from 
national case-law 

Journal of Private International Law, 2018, 
Vol. 14 (1), p. 160–181 (SNIP 0,93). 
DOI: <https://doi.org/10.1080/17441048.
2018.1442128>. 

2.  
Agne LIMANTE, 
Tomas CHOCHRIN 

Report on family law in 
Lithuania 

Skyrius knygoje: Family Property and 
Succession in EU Member States: National 
Reports on the Collected Data. Ruggeri L. 
et al. (ed.). University of Rijeka, Faculty of 
Law, 2019, p. 408–426. ISBN 978-953-
8034-25-1. 
Prieiga per internetą: <https://www.euro-
family.eu/documenti/news/psefs_e_book_c
ompressed1.pdf>. 

3.  Agnė LIMANTĖ 

Stiprėjantis tos pačios 
lyties asmenų šeiminių 
santykių teisinis 
pripažinimas Europoje 

Teisės problemos, 2019, Nr. 1 (97), p. 21–
46. ISSN 2351-6364 (online). 
Prieiga per 
internetą: <http://teise.org/wp-
content/uploads/2019/07/Limante_2019_
1.pdf>. 

4.  Agnė LIMANTĖ 

1980 m. Hagos konvencijos 
dėl tarptautinio vaikų 
grobimo čivilinių aspektų 
12 straipsnio taikymas 
Lietuvos teismų praktikoje 

Teisė, 2019, Nr. 110, p. 46–60. 
eISSN 2424-6050. 
DOI: <https://doi.org/10.15388/Teise.201
9.110.3%0D>. 

5.  
Artūras PANOMARIOVAS, 
Tomas RUDZKIS 

Kriminalinės žvalgybos 
duomenų panaudojimo 
baudžiamajame pročese 
problemos 

Teisės problemos, 2019, Nr. 2 (98), p. 97–
107. ISSN 2351-6364 (online). 
Prieiga per 
internetą: <http://teise.org/wp-
content/uploads/2020/01/Panomariovas_
Rudzkis_2019_2.pdf>. 

6.  Dalia GEDZEVIČIENĖ 
Metaphor and Irony in the 
Public Criminological 
Discourse of Lithuania 

East European Politics and Societies, 2019, 
Vol. 33, Issue 2, p. 400–422 (IF 0,817). 
DOI: <https://doi.org/10.1177/088832541
8796567>. 

7.  Darius PRANKA 

Baudžiamosios 
atsakomybės už neteisėtą 
disponavimą narkotinėmis 
ar psičhotropinėmis 
medžiagomis praktinės 
problemos ir teisinio 
reguliavimo trūkumai 

Teisės problemos, 2019, Nr. 2 (98), p. 27–
57. ISSN 2351-6364 (online). 
Prieiga per 
internetą: <http://teise.org/wp-
content/uploads/2020/01/Pranka_2019_2
.pdf>. 

8.  
Dovilė PŪRAITĖ-
ANDRIKIENĖ 

The Legal Force of 
Conclusions by the 
Lithuanian Constitutional 
Court and the issue of their 
(Non-)finality: Has the 
Time Come to Amend the 
Constitution? 

Review of Central and East European Law, 
2019, Vol. 44, Issue 2, p. 232–268 
(IF 0,34). 
DOI: <https://doi.org/10.1163/15730352-
04402005>. 

https://doi.org/10.1080/17441048.2018.1442128
https://doi.org/10.1080/17441048.2018.1442128
https://www.euro-family.eu/documenti/news/psefs_e_book_compressed1.pdf
https://www.euro-family.eu/documenti/news/psefs_e_book_compressed1.pdf
https://www.euro-family.eu/documenti/news/psefs_e_book_compressed1.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2019/07/Limante_2019_1.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2019/07/Limante_2019_1.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2019/07/Limante_2019_1.pdf
https://doi.org/10.15388/Teise.2019.110.3%0D
https://doi.org/10.15388/Teise.2019.110.3%0D
http://teise.org/wp-content/uploads/2020/01/Panomariovas_Rudzkis_2019_2.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2020/01/Panomariovas_Rudzkis_2019_2.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2020/01/Panomariovas_Rudzkis_2019_2.pdf
https://doi.org/10.1177/0888325418796567
https://doi.org/10.1177/0888325418796567
http://teise.org/wp-content/uploads/2020/01/Pranka_2019_2.pdf
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9.  

Giedrė SVIRBUTAITĖ-
KRUTKIENĖ, 
Raimundas DUŽINSKAS 

Pokomunistinių valstybių 
socialiniai modeliai 
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2 priedas. Mokslo tyrimo darbai pagal programas, etatus ir lėšas 2019 m. 

 

Etatai 

(FTE) 

Lėšos, 

Eur 

Numatomi rezultatai 2019 m. ir 

baigus programą 

2019
26 

2020 2021 2022 2023 

Ilgalaikė institucinė MTEP programa „Veiksmingų baudimo ir kitų valstybės reagavimo į nusikalstamas veikas 

formų ir priemonių tyrimai“ (2019–2023 m.) 

9,25 et. 119 097,00 Parengti mokslo darbų (monografijų, mokslo 

studijų, straipsnių rinkinių), kiekvieno 

apimtis – ne mažesnė nei 8 a. l. – 1 (iš viso – 

5 (7)). 

1     

Parengti tarptautinių publikacijų leidiniuose, 

įtrauktuose į tarptautiniu mastu pripažintas 

duomenų bazes (SCOPUS, IF), arba kaip 

skyrius knygose, išleistose prestižinėse 

leidyklose – 1 (2) (iš viso – 5 (10)). 

1     

Parengti straipsnių Lietuvos ir užsienio 

mokslo spaudoje. Kiekvieno apimtis ne 

mažesnė nei 0,5 a. l. Ne mažiau kaip ¼ 

planuojamų straipsnių paskelbti užsienio 

mokslo periodikoje – 5 (iš viso – 25). 

7     

Surengti nacionalines / tarptautines 

mokslines konferencijas / seminarus su ne 

mažiau kaip 30 dalyvių – 1 (iš viso – 3). 

1     

Informacijos pateikimas žiniasklaidai – 12 

priemonių (iš viso – 60). 
15     

Perskaityti pranešimų Lietuvos ir užsienio 

mokslinėse konferencijose, seminaruose – 4 

(iš viso – 20). 
16     

 

Etatai 

(FTE) 

Lėšos, 

Eur 

Numatomi rezultatai baigus 

programą 

Atlikti darbai, vnt. 
2020 

2016 2017 2018 2019 
Ilgalaikė institucinė MTEP programa „Naujas požiūris į korupciją: iššūkiai ir galimybės peržengiant viešojo 

sektoriaus ribas“ (2016–2020 m.) 

4,07 et. 38 844,08 1 monografija, 

5 mokslo studijos. - - 2 2  

18 mokslinių straipsnių, kurių pusė bus 

publikuojama periodiniuose 

recenzuojamuose mokslo leidiniuose, 

įtrauktuose į tarptautiniu mastu pripažintas 

duomenų bazes (IBSS, EBSCO, CEEOL, 

DOAJ, SCOPUS). 

- 6 3 2  

6 MTEP darbai (mokslinės išvados, 

komentarai, metodikos, sudaryti darbai ir kt.). 4 1 1 -  

6 mokslo renginiai. - 1 1 1  

12 pranešimų nacionalinėse ir tarptautinėse 

mokslo konferencijose. - 4 4 1  

20 mokslo populiarinimo paskaitų, 

straipsnių, TV laidų, informacijos pranešimų 

socialiniuose tinkluose ir kt. 

3 4 8 3  

 

 

                                                 
26 2019 m. atliktų darbų apimtys, vnt. 


