LIETUVOS TEISĖS INSTITUTAS

2017–2019-ŲJŲ METŲ
STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Asignavimų valdytojo kodas 90.900.2978
Lietuvos teisės institutas įsteigtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d.
nutarimu Nr. 1495 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. lapkričio 23 d. nutarimo
Nr. 484 ,,Dėl Teisės instituto steigimo“ pakeitimo“.

2017 m., Vilnius

I. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI

MISIJA
Lietuvos teisės instituto (toliau tekste – Institutas) misija – vykdyti inovatyvius teisinės minties
ir socialinės praktikos tyrimus, kurių paskirtis – kurti ir kaupti teisės ir jai gretimų mokslų žinias,
jomis remti Lietuvos teisės brandą.
VEIKLOS PRIORITETAI
1 prioritetas. Instituto mokslinių tyrimų bei eksperimentinės (socialinės) plėtros darbų
aktualumo didinimas.
1.1. Atlikti mokslinius fundamentinius tyrimus pagal ilgalaikes mokslo programas (2017 m. I–
IV ketv.).
1.2. Pagal Institute sukauptą mokslinių žinių potencialą atlikti taikomuosius tyrimus ir
eksperimentinės (socialinės) plėtros darbus teisėkūros procese (2017 m. I–IV ketv.);
1.2.1. išvadų, komentarų dėl teisės aktų ir / ar jų projektų rengimas (2017 m. I–IV ketv.):;
1.2.2. kitų taikomųjų mokslinių tyrimų atlikimas ir pritaikymas priimant sprendimus viešajame
valdyme (2017 m. I–IV ketv.);
Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas prioriteto įgyvendinimas

Siektina reikšmė

Ilgalaikės mokslo programos „Subalansuotos baudžiamosios politikos
ir efektyvios nusikaltimų prevencijos link: visuomenės saugumo
stiprinimo galimybių žmogaus teisių apsaugos kontekste tyrimai“
(2016–2018 m.) vykdymas einamaisiais metais, vnt.

ne mažiau 1/3 nuo visos
programos suplanuotų
darbų

Ilgalaikės mokslo programos „Naujas požiūris į korupciją: iššūkiai ir
galimybės peržengiant viešojo sektoriaus ribas“ (2016–2020 m.)
vykdymas einamaisiais metais, vnt.

ne mažiau 1/5 nuo visos
programos suplanuotų
darbų

Išleistų „Teisės e-aktualijų“ numerių skaičius, vnt.
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2 prioritetas. Mokslininkų potencialo didinimas, mokslinių tyrimų bei eksperimentinės
(socialinės) plėtros darbų kokybės gerinimas.
2.1. Laikytis mokslinių darbų kokybės Institute gerinimo strategijos (2017 m. I–IV ketv.).
2.2. Organizuoti renginius (konferencijas, seminarus), skirtus Instituto mokslinių tyrimų bei
eksperimentinės (socialinės) plėtros darbų kokybei gerinti, arba sudaryti sąlygas Instituto mokslo
darbuotojams dalyvauti analogiškuose renginiuose, kuriuos organizuoja ne Institutas (pvz.,
stažuotės, mokslinės konferencijos) (2017 m. I–IV ketv.).
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2.3. Sudaryti sąlygas Instituto darbuotojams publikuotis užsienyje ir tarptautinėse duomenų
bazėse (2017 m. I–IV ketv.).
2.4. Sudaryti prielaidas Institutui įgyti mokslo doktorantūros teisę: išanalizuoti teisės mokslo
krypties doktorantūros studijų aplinką, formalizuoti bendradarbiavimą su partneriais ir pateikti
doktorantūros teisei įgyti reikalingus dokumentus (doktorantūros projektą, paraišką, doktorantūros
reglamento projektą ir kitus) Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai (2017–2018 m.).
Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas prioriteto įgyvendinimas
Vyriausiųjų mokslo darbuotojų ir jaunesniųjų mokslo darbuotojų bendrai
parengtų mokslo darbų skaičius, vnt.
Mokslo darbų, paskelbtų leidiniuose, įtrauktuose į tarptautines duomenų
bazes ir turinčius citavimo indeksą, skaičius, vnt.

Siektina reikšmė
3
2

3 prioritetas. Instituto vaidmens, bendradarbiaujant su verslo, valdžios ir visuomenės
atstovais, mokslo ir studijų institucijomis, didinimas.
3.1. Mokslo ir studijų institucijų, valdžios ir valdymo, verslo ir nevyriausybinių organizacijų
sektoriaus subjektus ir jų atstovus įtraukti į bendradarbiavimą su Institutu (2017 m. I–IV ketv.).
3.2. Vykdyti valstybės ir savivaldybių institucijų, verslo subjektų ir nevyriausybinių
organizacijų užsakomuosius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės) plėtros darbus, teikti
šiems subjektams metodologinę ir kitą pagalbą pagal Institute sukauptą mokslinių žinių potencialą
(2017 m. I–IV ketv.).
3.3. Mokslo sklaidos organizavimas (2017 m. I–IV ketv.).
Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas prioriteto įgyvendinimas
Lėšų, gautų iš MTEP užsakomųjų tyrimų ir projektinės veiklos, dalis,
lyginant su biudžetinėmis, proc.
Mokslinių pranešimų, kuriuos skaito Instituto darbuotojai mokslo
renginiuose (seminaruose, konferencijose), skaičiaus padidėjimas, vnt.
Bendrų renginių, skirtų mokslo darbų rezultatų sklaidai, skaičius, vnt.

Siektina reikšmė
15
1
5

4 prioritetas. Instituto tarptautinio profilio stiprinimas.
4.1. Vykdyti bendrus mokslo ir / ar eksperimentinės (socialinės) plėtros darbus su užsienio
partneriais (2017 m. I–IV ketv.).
4.2. Rengti publikacijas recenzuojamuose leidiniuose, įtrauktuose į tarptautines duomenų bazes
(2017 m. I–IV ketv.).
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4.3. Plėsti instituto vaidmenį atstovaujant Lietuvos valstybei tarptautinėse organizacijose
(2017 m. I–IV ketv.).
Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas prioriteto įgyvendinimas

Siektina reikšmė

Mokslo tyrimų rezultatų pristatymų / pranešimų tarptautiniuose

20

mokslo renginiuose skaičius, vnt.
Tarptautinių renginių, kuriuos organizuoja Institutas, skaičius, vnt.
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Lentelė Nr. 1. Asignavimai veiklos prioritetams įgyvendinti
Prioriteto pavadinimas
Asignavimai, tūkst. eurų
1 prioritetas. Instituto mokslinių tyrimų bei eksperimentinės 344
(socialinės) plėtros darbų aktualumo didinimas.
2 prioritetas. Mokslininkų potencialo didinimas, mokslinių tyrimų bei 11
eksperimentinės (socialinės) plėtros darbų kokybės gerinimas.
3 prioritetas. Instituto bendradarbiavimo su verslo, valdžios ir 96
visuomenės atstovais, mokslo ir studijų institucijomis didinimas.
4 prioritetas. Instituto tarptautinio profilio stiprinimas.
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PAGRINDINĖS TEISĖKŪROS INICIATYVOS
Nenumatoma, nes Instituto veiklos profilis į šią veiklą nėra orientuotas.

VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS
1. Kokybės gerinimo strategijos rengimas ir įgyvendinimas.
2. Komunikacijos plano 2017-2018 m. rengimas ir jo įgyvendinimas.
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STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS
ASIGNAVIMAI STRATEGINIAMS TIKSLAMS IR PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI
I. Užtikrinti aukštą atliekamų tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės) plėtros (MTEP) darbų mokslinį lygį ir savalaikį
mokslinių rezultatų pateikimą sprendimų priėmėjams

1.1. Teisiniai ir kriminologiniai mokslo tyrimai
Asignavimai, iš viso (tūkst. eurų) 466 tūkst. eurų
Iš jų DU: 339 tūkst. eurų.
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ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
Įprastinėms veikloms vykdyti ir strateginiame plane numatytiems rodikliams gerinti
bus stengiamasi stabilizuoti išorinį darbuotojų judėjimą skatinant vidinį (karjeros) judėjimą.
Planuojama, kad Instituto strateginiame plane numatytoms veikloms vykdyti Institute 2017–2019
pareigybių skaičius sudarys

– 38, išlaidos darbo užmokesčiui sudarys 339

tūkst. eurų. Bus

siekiama darbuotojų karjeros augimo, o tarpdisciplininiams tyrimams atlikti bus įtraukiami ir kitų,
nei teisės, socialinių ir humanitarinių mokslo šakų mokslininkai.
Projektinėms veikloms vykdyti pagal pateiktas nacionalines ir tarptautines projektų
paraiškas moksliniams tyrimams bus pasitelkiami Instituto darbuotojai ir mokslininkai bei ekspertai
iš kitų institucijų.

Metai
Pareigybių skaičius, vnt.
Išlaidos darbo užmokesčiui,
(tūkst. eurų)

2017

2018

2019

38

38

38

339

324

324
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VALDYMO IŠLAIDOS
Lentelė Nr. 1. 2017–2019-ųjų metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos (tūkst. eurų)

Eil.
Nr.

1.
466
466

Programos pavadinimas

Teisiniai ir kriminologiniai
moksliniai tyrimai
466
iš jų valdymo išlaidos*

Numatomi 2017-ųjų metų asignavimai
iš jų
išlaidoms
iš jų
iš viso
turtui
darbo
įsigyti
iš viso
užmokesčiui
466
466
339

Numatomi 2018-ųjų metų asignavimai
iš jų
Išlaidoms
iš viso
iš viso

iš jų darbo
užmokesčiui

468

468

324

turtui
įsigyti

Numatomi 2019-ųjų metų asignavimai
iš jų
išlaidoms
iš jų
iš viso
turtui įsigyti
darbo
iš viso
užmokesčiui
468
468
324

466

466

339

468

468
339

339
324

339

468

468

324

466
Iš viso asignavimų programoms

466

466

339

468

468
339

339
324

339

468

468

324

iš jų valdymo išlaidos

466

466

339

468

468

324

468

468

324

100,0

100,0

Valdymo išlaidų dalis, procentais

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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II. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS
VEIKLOS KONTEKSTAS

Ilgalaikė institucinė mokslinių tyrimų patirtis, suburtas tarpdisciplininis mokslininkų ir kitų
tyrėjų kolektyvas, sukurti stiprūs ilgalaikiai ryšiai su užsienio mokslinių tyrimų institucijomis,
sudaryta moksliniams tyrimams tinkama infrastruktūra leidžia vykdyti numatytas veiklas, kurių
rezultatai publikuojami Instituto leidžiamame recenzuojamame mokslo žurnale „Teisės problemos“,
kurios nuo 2015 m. įtrauktos į tarptautinę duomenų bazę ICI Journal Master List, turintis ICV
(Index Copernicus Value)“, taip pat mokslo tyrimų (mokslo studijų, monografijų) serijose bei kartu
su Lietuvos kriminologų draugija ir Vilniaus universitetu pradėtame leisti žurnale „Kriminologijos
studijos“. Tačiau atliekami eksperimentinės plėtros darbai vis dar nepakankamai pristatomi
visuomenei, verslo ir nevyriausybinėms organizacijoms ir akademinei bendruomenei. Todėl nuo
2013 metų leidžiamas „Teisės e-aktualijų“ žurnalas, kuriame pateikiamos mokslinės išvados ir
konstruktyvūs pasiūlymai teisės aktų rengėjams ir jų vykdytojams apie aktualiausius tuo metu
nagrinėtinus teisės aktų ar jų pakeitimų projektus. Jo leidyba bus užtikrinta ir 2017 metais.
Planuojant Instituto naujojo laikotarpio veiklas ir jų rodiklius, nuo 2017 metų strateginiame
veiklos plane siūlome išlaikyti buvusius 4 veiklos prioritetus, kurių įgyvendinimą siūlome tęsti ir
tolimesniais laikotarpiais.
1 prioriteto „Instituto mokslinių tyrimų bei eksperimentinės (socialinės) plėtros darbų
aktualumo didinimas“ vykdymas.
Šį prioritetą matuosime šiais rodikliais:
Kadangi Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. V-882 patvirtintos dvi
ilgalaikės mokslo programos „Subalansuotos baudžiamosios politikos ir efektyvios nusikaltimų
prevencijos link: visuomenės saugumo stiprinimo galimybių žmogaus teisių apsaugos kontekste
tyrimai“ (2016–2018) ir „Naujas požiūris į korupciją: iššūkiai ir galimybės peržengiant viešojo
sektoriaus ribas“ (2016–2020), tai jų priemonės įgyvendinamos nuo 2016 m., todėl atitinkamai šių
veiklų įgyvendinimas 2017 m. įtraukiamas į pirmąjį prioritetą. Jų įvykdymo rodikliai skaičiuojami
nuo programų suplanuotų bendrų rezultatų.
MTEP darbų aktualumas gali būti didinamas leidžiant žurnalą „Teisės e-aktualijos“, kuriame
pateikiamos mokslinės išvados ir konstruktyvūs pasiūlymai teisės aktų rengėjams ir jų vykdytojams
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apie aktualiausius tuo metu nagrinėtinus teisės aktų ar jų pakeitimų projektus. Šiame leidinyje
platesnė visuomenė gali susipažinti su teisinio reguliavimo problematika ir galimais sprendimo
būdais, pagrįstais moksliniais tyrimais.
2 prioriteto „Mokslininkų potencialo didinimas, mokslinių tyrimų bei eksperimentinės
(socialinės) plėtros darbų kokybės gerinimas“ įgyvendinimas.
Šį prioritetą matuosime šiais rodikliais:
Mokslo darbų kokybė neatsiejama nuo mokslo darbų rezultatų, publikuotų užsienio mokslo
leidiniuose, kurių vis dar trūksta. Atitinkamai 2017 m. tęsiame priemonę „Sudaryti sąlygas Instituto
darbuotojams publikuotis tarptautinėse duomenų bazėse“, kuriai įgyvendinti reikalingos papildomos
lėšos – parengto mokslo straipsnio vertimui bei redagavimui ir leidybos sąnaudoms padengti.
Matuoti šį prioritetą imsimės pagal „mokslo darbų, paskelbtų leidiniuose, įtrauktuose į tarptautines
duomenų bazes ir turinčius citavimo indeksą, skaičių“. Taip pat tam paskatas sudarys ir nuo
2016 m. Institute pradėti taikyti veiklos, orientuojamos į rezultatą, sistemos pakeitimai, kai
tarptautinės publikacijos vertinamos didesniu mokslinės produkcijos apskaitos vienetų skaičiumi.
Instituto mokslinei veiklai gerinti ir kokybei užtikrinti bus parengtas Mokslinės veiklos darbų
kokybės Institute 2017–2018 m. gerinimo planas, kuriame, tęsiant tradicijas, viena iš priemonių darbuotojų kvalifikacijos tiek Institute numatomuose organizuoti renginiuose, tiek dalyvaujant kitų
subjektų organizuojamuose renginiuose kėlimas.
Taip pat bus skatinamos bendros publikacijos, kurias rengs jauni mokslo darbuotojai kartu su
mokslo daktaro laipsnį turinčiais mokslo darbuotojais.
3 prioriteto „Instituto vaidmens, bendradarbiaujant su verslo, valdžios ir visuomenės
atstovais, mokslo ir studijų institucijomis, didinimas“ vykdymas.
Šį prioritetą matuosime šiais rodikliais:
Vienas iš Institutui keliamų tikslų yra vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės)
plėtros užsakomuosius darbus, teikti metodologinę, metodinę ir kitą pagalbą, taip pat vykdant šią
veiklą bendradarbiauti su mokslo ir studijų institucijų, valdžios ir privataus sektoriaus atstovais.
Atsižvelgiant į tai, kad sumažėjo biudžetinis finansavimas 2016–2018 metams, lėšos turėtų būti
tikslingai skiriamos šiai veiklai stiprinti, atsisakant tarpinstitucinių programų vykdymo iš savų
asignavimų ir pereinant prie užsakomųjų tyrimų, nes 2016-2017 m. Institutas privalo uždirbti iš
užsakomųjų tyrimų 15 proc. savo biudžetinio finansavimo, o nuo 2018 m. – net 30 proc. savo
biudžetinio finansavimo.
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Praktikoje Instituto rengiamos konferencijos sulaukia didelio susidomėjimo, tačiau domėjimasis
mokslo darbais, publikacijomis, atliktais tyrimų rezultatais yra nepakankamas. Todėl rodiklio
„Mokslinių pranešimų, kuriuos skaito Instituto darbuotojai mokslo renginiuose (seminaruose,
konferencijose), skaičiaus padidėjimas“ neatsisakoma, bet siekiama didėjimo, lyginant su praėjusių
metų vykdymu.
Rodiklis „Bendrų renginių, skirtų mokslo darbų rezultatų sklaidai, skaičius“ susijęs ne tik su
atliktų tyrimų pristatymais tikslinėms auditorijoms, bet ir su jų aktualinimu, pasikviečiant
atitinkamų institucijų atstovus-ekspertus į bendrus forumus, apskrito stalo diskusijas dėl tarpinių
tyrimų rezultatų pristatymų.
4 prioriteto „Instituto tarptautinio profilio stiprinimas“ vykdymas.
Šį prioritetą matuosime šiais rodikliais:
Instituto tarptautinė veikla gana išplėtota – sudaryti ilgalaikiai susitarimai su Greifsvaldo, Mariboro
ir Utrechto universitetais, dalyvaujama didelės apimties tarptautiniuose mokslinės veiklos
projektuose su užsienio partneriais, tokiuose kaip Europos Komisijos finansuojamuose
tarptautiniuose projektuose „Siekiant, kad suėmimas būtų kraštutinė priemonė“, „ES teisėjų
mokymai dėl IIa Bruselio reglamento: nuo Pietų iki Rytų“ įgyvendinimą“, „Ukrainos parlamento
Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucinių gebėjimų saugoti žmogaus teises ir laisves
stiprinimas pagal geriausią Europos patirtį“ ir kt. Tačiau siekiant, kad tokia projektinė veikla būtų
tęstinė ir profesionali, Instituto veikla vykdant bendrus projektus turi būti stiprinama. Todėl
rodikliai „Mokslo tyrimų rezultatų pristatymų / pranešimų tarptautiniuose mokslo renginiuose
skaičius, vnt.“ ir „Tarptautinių renginių, kuriuos organizuoja Institutas, skaičius, vnt.“, kurie
tiesiogiai atliepia Programos tikslą „Aktualiais ir kokybiškais tyrimais prisidėti prie teisinės
politikos formavimo bei teisės ir kriminologijos mokslų plėtros nacionaliniu ir tarptautiniu mastu“
lieka galioti ir 2017 m.
STRATEGINIS TIKSLAS
Užtikrinti aukštą atliekamų tyrimų ir eksperimentinės (socialinės) plėtros (MTEP) darbų
mokslinį lygį ir savalaikį mokslinių rezultatų pateikimą sprendimų priėmėjams (01).
Vertinimo
Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas ir
kriterijaus
mato vienetas
kodas
E-01-01
Sėkmingai (teigiamai) pritaikytų teisinės

2017-ųjų
metų

2018-ųjų
metų

2019-ųjų
metų

60

60

65

politikos formavimui skirtų pasiūlymų, pagrįstų
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Vertinimo
kriterijaus
kodas

Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas ir
mato vienetas

2017-ųjų
metų

2018-ųjų
metų

2019-ųjų
metų

šiuolaikiniais teisės ir kriminologijos mokslų
tyrimų
rezultatais,
santykis
su
pateiktais / svarstomais, proc.
STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS
1.1. TEISINIAI IR KRIMINOLOGINIAI MOKSLINIAI TYRIMAI
Bendroji informacija apie programą
Šia programa įgyvendinami šie Instituto 2017 m. prioritetai:
1 prioritetas. Instituto mokslinių tyrimų bei eksperimentinės (socialinės) plėtros darbų aktualumo
didinimas.
2 prioritetas. Mokslininkų potencialo didinimas, mokslinių tyrimų bei eksperimentinės (socialinės)
plėtros darbų kokybės gerinimas.
3 prioritetas. Instituto vaidmens, bendradarbiaujant su verslo, valdžios ir visuomenės atstovais,
mokslo ir studijų institucijomis, didinimas.
4 prioritetas. Instituto tarptautinio profilio stiprinimas.
Instituto pagrindiniai strateginiai tikslai, orientuoti į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą
(MTEP), apima teisinės ir kriminologinės raidos fundamentinius ir taikomuosius tyrimus,
konkretizuojamus 4-iose Instituto mokslo darbų kryptyse, kurios yra patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės:
- teisinės sistemos darnos tyrimai;
- viešosios valdžios ir viešojo valdymo teisinio reguliavimo tyrimai;
- šeimos, vaikų ir jaunimo teisinė ir socialinė aplinka;
- baudžiamosios politikos, nusikaltimų kontrolės ir prevencijos tyrimai.
Vykdant programą, visų pirma siekiama užtikrinti, kad atlikti moksliniai tyrimai būtų aukštos
kokybės ir jais vadovautųsi: priimant teisinius sprendimus tiek teisėkūros institucijos, tiek ir teisės
aktų vykdytojai (teisėjai, prokurorai, advokatai ir kt.); mokymo ir kvalifikacijos kėlimo tikslais;
sprendžiant nacionalines ir europines bei tarptautines teisines problemas.
Šios programos vertinimas nebuvo atliktas.
Programa yra įgyvendinama vienus metus ir bus vykdoma nuolat.
Iš viso šią programą 2017 metais įgyvendins 38 Instituto darbuotojai.
Programos koordinatorius – Instituto mokslinė sekretorė Ingrida Mačernytė-Panomariovienė, tel.:
(+370 5) 2101667, el. p.: ingrida.macernyte@teise.org
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Lentelė Nr. 2. 2017–2019-ųjų metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai (tūkst. eurų)

Patvirtinti 2016-ųjų metų asignavimai

2017-ųjų metų asignavimai

iš jų
Tikslo,
uždavinio,
Tikslo, uždavinio,
priemonės priemonės pavadinimas
kodas

iš jų

išlaidoms
iš viso
iš viso

iš jų
darbo
užmokesčiui

Numatomi 2018-ųjų metų
asignavimai
iš jų

išlaidoms
turtui
įsigyti

iš viso
iš viso

iš jų turtui
darbo įsigyti
užmokesčiui

Numatomi 2019-ųjų metų
asignavimai
iš jų

išlaidoms
iš viso
iš viso

turtu
iš viso
iš jų
i
darbo įsigy
užmoti
kesčiui

Tarpinstitucini
o veiklos plano
išlaidoms
kodas,
Vyriausybės
iš jų
prioriteto
turtui
darbo
kodas
įsigyti
iš viso užmokesčiu
i

Tikslas:

452

452

312

466

466

339

468

468

324

468

468

324

01

Einamaisiais metais
suplanuotų MTEP darbų
rezultatų pateikimas.

452

452

312

466

466

339

468

468

324

468

468

324

01-01

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

452

452

312

466

466

339

468

468

324

468

468

324

Priemonė: moksliniai
tyrimai ir
eksperimentinės
(socialinės) plėtros
darbai.

357

357

252

385

385

285

443

443

314

443

443

314

P-01-0101-01

12

P-01-0101-02

Priemonė: Sklaidos
priemonės (renginių,
leidinių, kt.)

95

95

60

81

81

54

25

25

10

25

25

10

1. Iš viso Lietuvos
Respublikos valstybės
biudžetas
iš jo:

452

452

312

466

466

339

468

468

324

468

468

324

423

423

300

451

451

333

453

453

318

453

453

318

29

29

12

15

15

6

15

15

6

15

15

6

857

857

600

500

500

400

250

250

200

250

250

200

1309

1309

912

966

966

739

718

718

524

718

718

524

1.1. bendrojo
finansavimo lėšos
1.2. Europos Sąjungos ir
kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties
lėšos ir pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai (Europos
Sąjungos finansinė
parama projektams
įgyvendinti ir kitos
teisėtai gautos lėšos)
Iš viso programai
finansuoti (1+2)

0

0

13

Lentelė Nr. 3. Programos vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo
kriterijaus
kodas

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų
pavadinimai

Vertinimo kriterijų reikšmės
2017 metų

2018 metų

2019 metų

Aktualiais ir kokybiškais tyrimais prisidėti prie teisinės politikos formavimo bei teisės ir kriminologijos mokslų
plėtros nacionaliniu ir tarptautiniu mastu
Einamaisiais metais suplanuotų MTEP darbų
R-01-01-01
rezultatų pateikimas, proc.
100
100
100
Vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinės (socialinės) plėtros (MTEP) darbus pagal patvirtintas
mokslinės veiklos kryptis ir skleisti jų rezultatus

P-01-01-01-01
P-01-01-01-02

Mokslinių
tyrimų
ir
eksperimentinės
(socialinės) plėtros darbų skaičius, vnt.

30

30

31

Sklaidos priemonių (renginių, leidinių,
žiniasklaidos priemonių ir kt.) skaičius, vnt.

90

90

93
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Lentelė Nr. 4. 2017-ųjų metų pareigybių skaičius pagal institucijas / įstaigas ir pareigybių grupes
Pareigybių skaičius

Eil.
Nr.

Institucijos / įstaigos
pavadinimas

institucijos /
įstaigos vadovai ir
pavaduotojai

2

iš jų
valsty
bės
tarnau
tojai
0

Iš viso pareigybių

2

Iš viso išlaidų darbo
užmokesčiui

44

iš viso

1.

2

kitų padalinių
vadovai ir
pavaduotojai

Specialistai / neturintys
pavaldžių asmenų ir kiti
iš viso

iš jų valstybės
tarnautojai

Išlaidos darbo
užmokesčiui, tūkst. eurų

2

iš jų
valstyb
ės
tarnaut
ojai
0

0

2

0

34

0

38

0

0

0

16

0

279

0

339

0

339

iš viso

iš viso

iš jų valstybės
tarnautojai

34

0

38

0

0
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EFEKTO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS

Pavadinimas
Strateginis tikslas – Užtikrinti aukštą atliekamų tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės) plėtros (MTEP) darbų mokslinį lygį ir savalaikį mokslinių rezultatų
pateikimą sprendimų priėmėjams.

Kodas

Programa – Teisiniai ir kriminologiniai moksliniai tyrimai.

01

Tikslas – Aktualiais ir kokybiškais tyrimais prisidėti prie teisinės politikos
formavimo bei teisės ir kriminologijos mokslų plėtros nacionaliniu ir tarptautiniu
mastu.
Uždavinys – Vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinės
(socialinės) plėtros (MTEP) darbus pagal patvirtintas mokslinės veiklos kryptis ir
skleisti jų rezultatus.

01

01-01

Efekto kriterijus – Sėkmingai (teigiamai) pritaikytų teisinės politikos formavimui E-01-01
skirtų pasiūlymų, pagrįstų šiuolaikiniais teisės ir kriminologijos mokslų tyrimų
rezultatais, santykis su pateiktais / svarstomais, proc.
1.

Apibrėžimas

2.
3.

Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

Vertinama,
kiek
procentų
nuo
visų
Instituto pateiktų pasiūlymų,
pagrįstų
mokslinių
tyrimų ir mokslinių išvadų rezultatais, kuriuos svarsto
Seimas, sudaro ataskaitiniais metais teigiamai
(atsižvelgti, pritarti, iš dalies pritarti) įvertinti.
Ne. Vertinimo kriterijus taikomas nuo 2016 metų.
Tikslo „Aktualiais ir kokybiškais tyrimais prisidėti
prie teisinės politikos formavimo bei teisės ir
kriminologijos mokslų plėtros nacionaliniu ir
tarptautiniu mastu“ rezultatui įgyvendinti būtina, kad į
atliktus mokslinės ekspertinės veiklos darbus būtų
atsižvelgiama kuriant ar koreguojant teisinį
reglamentavimą, taip prisidedant prie teisinės
politikos formavimo. Tai, kaip dažnai sprendimus dėl
teisinio reglamentavimo priimančios institucijos
atsižvelgia į Instituto mokslinės ekspertinės veiklos
rezultatus, rodo tikslo rezultato įgyvendinimo
efektyvumą.
Efekto vertinimo kriterijaus reikšmė nustatoma
skaičiuojant, kiek teisės aktų projektų aiškinamųjų
raštų nurodo, kad rengiant teisės akto projektą buvo
remtasi Instituto mokslinės ekspertinės veiklos
darbais, taip pat skaičiuojant, kiek Lietuvos
Respublikos Seimo komitetų posėdžių išvadų dėl
teisės aktų projektų nurodo, jog tikslinant teisės aktų
projektus nutarta atsižvelgti į Instituto mokslinės
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5.

Duomenų šaltinis

6.
7.
8.

Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo

9.

Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą

ekspertinės veiklos darbus.
Teisės aktų registras http://tar.tic.lt/; Lietuvos
Respublikos Seimas. Dokumentų paieška
http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_l.htm
Kartą metuose
Lietuvos teisės instituto mokslinė sekretorė Ingrida
Mačernytė-Panomariovienė,
ingrida.macernyte@teise.org, tel.: (+370 5) 2101667
-

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2017 metai
(ataskaitinis laikotarpis)
Pavadinimas
Strateginis tikslas – Užtikrinti aukštą atliekamų tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės) plėtros (MTEP) darbų mokslinį lygį ir savalaikį mokslinių rezultatų
pateikimą sprendimų priėmėjams.
Programa – Teisiniai ir kriminologiniai moksliniai tyrimai.

Kodas

01

Tikslas – Aktualiais ir kokybiškais tyrimais prisidėti prie teisinės politikos
01
formavimo bei teisės ir kriminologijos mokslų plėtros nacionaliniu ir
tarptautiniu mastu.
Uždavinys – Vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinės
01-01
(socialinės) plėtros (MTEP) darbus pagal patvirtintas mokslinės veiklos kryptis
ir skleisti jų rezultatus.
Rezultatas – Einamaisiais metais suplanuotų MTEP darbų rezultatų pateikimas, R-01-01-01
proc.
Produktas – mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės) plėtros darbų
(monografijų, mokslo studijų ir mokslo straipsnių) skaičius, vnt.

P-01-01-01-01

Produktas – Sklaidos priemonių (renginių, leidinių, žiniasklaidos priemonių ir
kt.) skaičius, vnt.

P-01-01-01-02

1.

Apibrėžimas

2.

Ar tai naujas vertinimo kriterijus

Vertinamas pateiktų darbų rezultatų, lyginant su
einamaisiais metais planuotais MTEP darbais,
procentas.
Ne. Vertinimo kriterijus taikomas nuo 2017 metų.
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3.

Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

5.

Duomenų šaltinis

Siekiamo tikslo rezultatas turi atliepti ir uždaviniui
įgyvendinti skirtų priemonių vykdymo rezultatus, o
ne būti atskiru savarankišku rodikliu, kaip iki 2016 m.
Tikslui pasiekti užsibrėžto uždavinio „Vykdyti aukšto
lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinės
(socialinės) plėtros (MTEP) darbus pagal patvirtintas
mokslinės veiklos kryptis ir skleisti jų rezultatus“
įgyvendinimas užtikrinamas dviem produktais, kurie
turi turėti įtakos pasiekiant tikslą ir užtikrinant
rezultatą.
Rezultato (tikslui pasiekti) vertinimo kriterijaus
reikšmė nustatoma skaičiuojant Instituto metiniame
veiklos plane faktiškai publikuotų MTEP darbų (P01-01-01-01) ir atliktų sklaidos priemonių (P-01-0101-02) skaičius procentais.
Lietuvos teisės instituto metinis veiklos planas.

6.

Duomenų auditas

-

7.

Skaičiavimo reguliarumas

Kartą metuose

8.

Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo

9.

Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą

Lietuvos teisės instituto mokslinė sekretorė Ingrida
Mačernytė-Panomariovienė,
ingrida.macernyte@teise.org, tel.: (+370 5) 2101667
-

1.

Apibrėžimas

2.
3.

Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

5.

Duomenų šaltinis

6.
7.
8.

Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo

Siekiant išlaikyti stabilų rodiklį, kad nemažėtų
produkcijos kiekis ir jis tik didėtų kokybiškai,
vertinama, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės) plėtros darbų skaičius.
Taip. Vertinimo kriterijus taikomas nuo 2017 metų.
Institutas yra valstybės mokslinių tyrimų institutas,
todėl jo pagrindinė veikla – atlikti mokslinius darbus
ir skleisti jų rezultatus. Šių darbų skaičius rodo
Instituto veiklos apimtis.
Pirmojo uždavinio (produkto) vertinimo kriterijaus
reikšmė nustatoma skaičiuojant Veiklos plane
suplanuotų mokslo darbų faktiškas publikuotų darbų
kiekis.
Skaičiuojamas Instituto oficialiai publikuotų mokslo
darbų skaičius.
Kartą metuose
Lietuvos teisės instituto mokslinė sekretorė Ingrida
Mačernytė-Panomariovienė,
ingrida.macernyte@teise.org, tel.: (+370 5) 2101667
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9.

Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą

1.

Apibrėžimas

2.
3.

Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

5.

Duomenų šaltinis

6.
7.
8.

Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų atsakingas
kontaktinis asmuo

9.

Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą

-

Vertinama, kiek sklaidos priemonių (renginių,
leidinių, interviu ir kt. žiniasklaidos priemonių) atlikta
per ataskaitinius metus
Ne. Vertinimo kriterijus taikomas nuo 2017 metų.
Institutas yra valstybės mokslinių tyrimų institutas,
todėl jo pagrindinė veikla – atlikti mokslinius darbus
ir skleisti jų rezultatus. Šių darbų skaičius rodo
Instituto veiklos apimtis.
Antrojo uždavinio (produkto) vertinimo kriterijaus
reikšmė nustatoma skaičiuojant per metus įvykdytų
sklaidos priemonių skaičius.
Skaičiuojamas Instituto pristatytų mokslinių tyrimų
rezultatų
mokslo
renginiuose,
visuomenės
informavimo sistemose ir pan.
Kartą metuose
Lietuvos teisės instituto mokslinė sekretorė Ingrida
Mačernytė-Panomariovienė,
ingrida.macernyte@teise.org, tel.: (+370 5) 2101667
-

__________
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