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Lietuvos teisės instituto direktoriaus
2018 m. kovo 20d. įsakymu Nr. 1T-19

2018–2020 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“.

2018 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.
LIETUVOS TEISĖS INSTITUTO 2018 M. VEIKLOS PRIORITETAI
1 prioritetas. Teisinės valstybės plėtrai svarbių ilgalaikių mokslinių tyrimų bei
eksperimentinės (socialinės) plėtros (MTEP) darbų teisės bei kovos su korupcija ir
kriminologijos srityse vykdymas.
Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas prioriteto įgyvendinimas

Siektina reikšmė

Publikuotų monografijų ir mokslo studijų skaičius, vnt.

6

Mokslo straipsnių, publikuotų į Clarivate Analytics Web of Science (CA
WoS) ir (ar) SCOPUS duomenų bazes įtrauktuose tarptautiniuose
leidiniuose, skaičius, vnt.

3

Mokslo straipsnių, publikuotų Lietuvos tarptautiniuose ir užsienio
tarptautiniuose mokslo leidiniuose, referuojamuose tarptautinėse duomenų
bazėse (TDB), skaičius, vnt.

15

Mokslo straipsnių, publikuotų kituose užsienio ir Lietuvos nacionaliniuose
mokslo leidiniuose, skaičius, vnt.

12

Mokslinių išvadų, pateikiamų valstybės institucijoms, skaičius, vnt.

29

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

2

Išleisti žurnalo „Teisės problemos“ numeriai, vnt.

2

2 prioritetas. Instituto integracijos į Europos mokslinių tyrimų erdvę stiprinimas.
Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas prioriteto įgyvendinimas

Siektina reikšmė

Gautų lėšų santykis su visais Instituto Programai skirtais valstybės
biudžeto asignavimais, proc.
Vykdomų MTEP projektų skaičius, vnt.

30

Iš jų tarptautinių projektų skaičius, vnt.

5
4

Iš jų MTEP projektų, kuriuos koordinuoja Institutas (skaičiuojant
2

gruodžio 31 d. faktą), skaičius, vnt.

2

Mokslininkų, dalyvaujančių MTEP projektuose, skaičiaus santykis su
visais Instituto mokslininkais, proc. (skaičiuojant gruodžio 31 d. faktą)

10

Iš jų dalyvaujančių tarptautiniuose MTEP projektuose, proc.

6

Mokslo pranešimų mokslo renginiuose skaičius, vnt.

30

Iš jų tarptautiniuose mokslo renginiuose skaičius, vnt.

15

Tarptautinių renginių, kuriuos organizuoja Institutas, skaičius, vnt.

2

Tvarių tarpinstitucinių ryšių plėtojimas („įtinklinimas“):
Iš
jų
bendradarbiavimo
su
tarptautinėmis
institucijomis / universitetais (partnerių) skaičius, vnt.

mokslo

37

Iš jų tyrėjų mobilumo iš užsienio tarptautinių mokslo ir verslo
institucijų skaičius, vnt.
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Lentelė Nr. 1. Asignavimai veiklos prioritetams įgyvendinti
Prioriteto pavadinimas

Asignavimai,
eurų
1 prioritetas. Teisinės valstybės plėtrai svarbių ilgalaikių mokslinių tyrimų 336
bei eksperimentinės (socialinės) plėtros (MTEP) darbų teisės bei kovos
su korupcija ir kriminologijos srityse vykdymas.

tūkst.

2 prioritetas. Instituto integracijos į Europos mokslinių tyrimų erdvę 50
stiprinimas.

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

VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS
1. Intensyvinti tarpinstitucinius ryšius su svarbiausiais nacionaliniais ir tarptautiniais partneriais:
valstybinio sektoriaus institucijomis (vyriausybiniu sektoriumi, teisinių (teisėsaugos) institucijų
sektoriumi; universitetais, pramonės ir verslo asociacijomis bei NVO).
2. Kelti Instituto konkurencingumą Europos mokslinių tyrimų erdvėje ir intensyvinti Europos
Sąjungos teisės srities inovacinių žinių perdavimą pagal Europos Sąjungos vystomojo
bendradarbiavimo programas.
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3. Stiprinti Instituto mokslininkų potencialą (sudaryti sąlygas kelti kvalifikaciją, finansiškai skatinti
už kokybišką mokslinę produkciją ir už mokslinės produkcijos perviršį ir kt.).
4. Stiprinti mokslo vadybos modelį: skatinti mokslininko asmeninės atsakomybės principą ir įdiegti
efektyvius mokslininko atsakomybės valdymo įrankius (intensyvi komunikacija tarp
administracijos ir individualaus mokslininko; ketvirtiniai, pusmečio ir metiniai pasiekimų ir
rezultatų pokalbiai; pasiekimų gerinimo ir skolų likvidavimo planai; e-mokslinės veiklos
planavimas).
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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) 386 tūkst. eurų.
Iš jų DU: 282 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 2018–
2020 m. pareigybių skaičius bus 38, iš viso asignavimų – 386 tūkst. Eur, o išlaidos darbo
užmokesčiui sudarys 282 tūkst. eurų.
Projektinėms veikloms vykdyti pagal pateiktas nacionalines ir tarptautines projektų
paraiškas moksliniams tyrimams ekspertai iš kitų institucijų bus pasitelkiami tik tuomet, jei
nepakaks Instituto darbuotojų ir mokslininkų pajėgumų.

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

2018

2019

2020

38

38

38

282

282

282
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VALDYMO IŠLAIDOS
Lentelė Nr. 1. 2018–2020 metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos (tūkst. eurų)

Eil.
Nr.

1.

Programos pavadinimas

Teisiniai ir kriminologiniai
moksliniai tyrimai

Numatomi 2018-ųjų metų asignavimai
iš jų
išlaidoms
iš jų
iš viso
turtui
darbo
įsigyti
iš viso
užmokesčiui
386
386
282

Numatomi 2019-ųjų metų asignavimai
iš jų
Išlaidoms
iš viso
iš viso

iš jų darbo
užmokesčiui

386

386

282

turtui
įsigyti

Numatomi 2020-ųjų metų asignavimai
iš jų
išlaidoms
iš jų
iš viso
turtui įsigyti
darbo
iš viso
užmokesčiui
386
386
282

386

386

282

386

386

282

386

386

282

Iš viso asignavimų programoms

386

386

282

386

386

282

386

386

282

iš jų valdymo išlaidos

386

386

282

386

386

282

386

386

282

100,0

100,0

iš jų valdymo išlaidos*

Valdymo išlaidų dalis, procentais

100,0

100,00

100,00

100,0

100,0

100,00

100,0
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I. 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“,
kuris nuo 2015 m. įtrauktas 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“. 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 2018 metais.
Planuojant Instituto naujojo laikotarpio veiklas ir jų rodiklius, nuo 2018 metų strateginiame
veiklos plane siūlome apjungti buvusius keturis veiklos prioritetus į du, taip susikoncentruojant į
mokslo kokybę ir tarptautiškumo skatinimą.
1 prioritetas.

„Teisinės

valstybės

plėtrai

eksperimentinės (socialinės) plėtros (MTEP)

svarbių

ilgalaikių

mokslinių

tyrimų

bei

darbų teisės bei kovos su korupcija ir

kriminologijos srityse vykdymas“.
Nors nurodome, kad šį prioritetą matuosime kiekybiniais rodikliais (vienetais), tačiau vienetų
kokybinė išraiška atsiskleis skaičiuojant darbus atskirai pagal tai, kur mokslo darbai buvo
publikuoti, pvz., recenzuojamuose mokslo žurnaluose, žurnaluose, įtrauktuose į tarptautines
duomenų bazes, aukšto lygio leidiniuose ir kt. Mokslo darbų kokybė neatsiejama nuo mokslo darbų
rezultatų, publikuotų užsienio mokslo leidiniuose, kurių vis dar trūksta. Mokslo darbai planuojami
Instituto metiniame veiklos plane ir kiekvieno mokslo darbuotojo individualiame darbo plane. Nuo
2016 m. Institute pradėti taikyti veiklos, orientuojamos į rezultatą, sistemos pakeitimai, kai
tarptautinės publikacijos vertinamos didesniu mokslinės produkcijos apskaitos vienetų skaičiumi.
Tai turėtų paskatinti darbuotojus savo mokslinių tyrimų rezultatus publikuoti tarptautiniuose
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leidiniuose, skirtuose platesnei auditorijai, neapsiribojant vien tik Instituto leidžiamu žurnalu
„Teisės problemos“.
Vykdant Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. V-882 patvirtintas dvi
ilgalaikes mokslo programas „Subalansuotos baudžiamosios politikos ir efektyvios nusikaltimų
prevencijos link: visuomenės saugumo stiprinimo galimybių žmogaus teisių apsaugos kontekste
tyrimai“ (2016–2018) ir „Naujas požiūris į korupciją: iššūkiai ir galimybės peržengiant viešojo
sektoriaus ribas“ (2016–2020), jų įgyvendinimo rezultatai turi būti pateikti ne tik kiekybine išraiška,
bet taip pat turi būti diferencijuojami pagal tai, kokio lygio žurnale publikuoti darbai. Pagal
I prioritetą vedama bendra apskaita, t. y. įtraukiant tiek individualiuose darbo planuose, tiek ir pagal
ilgalaikes mokslo programas atliekamus darbus.
MTEP darbų sąraše yra ir mokslinės išvados, ir konstruktyvūs pasiūlymai teisės aktų
rengėjams ir jų vykdytojams apie aktualiausius tuo metu nagrinėtinus teisės aktų ar jų pakeitimų
projektus, kurie publikuojami Instituto leidžiamame elektroniniame žurnale „Teisės e-aktualijos“.
Šiame leidinyje platesnė visuomenė gali susipažinti su teisinio reguliavimo problematika ir galimais
sprendimo būdais, pagrįstais moksliniais tyrimais.
2 prioritetas. „Instituto integracijos į Europos mokslinių tyrimų erdvę stiprinimas“. Šį
prioritetą matuosime kiekybiniais rodikliais: vykdomų projektų ir juose

dalyvaujančių mūsų

darbuotojų skaičiumi; renginių ir mokslinių pranešimų skaičiumi, išskiriant tarptautinius. Taip pat
skaičiuosime mūsų leidžiamų leidinių kiekį bei gautas lėšas iš projektų ir užsakomųjų tyrimų.
Renginių organizavimas atima labai daug žmogiškųjų ir laiko sąnaudų, todėl bendrus tyrimų
rezultatų viešinimo renginius stengsimės organizuoti bendradarbiaudami su kitomis mokslo, ypač
su VU, VDU, KTU ir kt., ar viešosios valdžios institucijomis, pvz., Teisingumo, Vidaus reikalų ir
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijomis. Bent du renginius per metus planuojama organizuoti
tarptautinio masto.
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 Briuselio reglamento: nuo Pietų iki Rytų“, „Ukrainos Parlamento vyriausiojo
žmogaus teisių komisaro institucinių gebėjimų saugoti žmogaus teises ir laisves stiprinimas pagal
geriausią Europos patirtį“, „Turkijos žandarmerijos centrinės vadovybės pagalbos moterims ir
vaikams padalinių organizacinių gebėjimų didinimas“ ir kt. Tačiau siekiant, kad tokia projektinė
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veikla būtų tęstinė ir profesionali, Instituto veikla vykdant bendrus projektus turi būti stiprinama.
Todėl numatyti rodikliai „Mokslo tyrimų rezultatų pristatymų / pranešimų tarptautiniuose mokslo
renginiuose skaičius, vnt.“ ir „Tarptautinių renginių, kuriuos organizuoja Institutas, skaičius,
vnt.“ tiesiogiai atliepia Programos tikslą „Aktualiais ir kokybiškais tyrimais prisidėti prie teisinės
politikos formavimo bei teisės ir kriminologijos mokslų plėtros nacionaliniu ir tarptautiniu
mastu“ ir lieka galioti ir 2018 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

2018
metų

2019
metų

2020
metų

60

60

65

politikos formavimui skirtų pasiūlymų, pagrįstų
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 2018 m. prioritetai:
1 prioritetas. „Teisinės valstybės plėtrai svarbių ilgalaikių mokslinių tyrimų bei
eksperimentinės (socialinės) plėtros (MTEP) darbų teisės bei kovos su korupcija ir
kriminologijos srityse vykdymas“.
2 prioritetas. „Instituto integracijos į Europos mokslinių tyrimų erdvę 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.
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Vykdant programą, visų pirma siekiama užtikrinti, kad atlikti moksliniai tyrimai būtų aukštos
kokybės ir jais vadovautųsi: priimdami teisinius sprendimus tiek teisėkūros institucijos, tiek ir teisės
aktų vykdytojai (teisėjai, prokurorai, advokatai ir kt.); mokymo ir kvalifikacijos kėlimo tikslais;
sprendžiant nacionalines ir europines bei tarptautines teisines problemas.
Šios programos vertinimas nebuvo atliktas.
Programa yra įgyvendinama vienus metus ir bus vykdoma nuolat.
Iš viso šią programą 2018 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. 2018–2020 metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai (tūkst. eurų)

Patvirtinti 2017 metų asignavimai

2018 metų asignavimai

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

01

01-01

P-01-0101-01

iš viso

iš jų
darbo
užmokesčiui

Tikslas:

468

468

327

Einamaisiais metais
suplanuotų MTEP darbų
rezultatų pateikimas.

468

468

327

Uždavinys:

468

468

327

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

iš jų

išlaidoms
iš viso

468

388

468

388

Numatomi 2019 metų asignavimai Numatomi 2020 metų asignavimai
iš jų

išlaidoms

turtui
įsigyti

iš viso
iš viso

iš jų turtui
darbo įsigyti
užmokesčiui

iš jų

išlaidoms
iš viso
iš viso

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

turtu
iš viso
iš jų
i
darbo įsigy
užmoti
kesčiui

382

382

282

382

382

282

382

382

282

382

382

282

382

382

282

382

382

282

382

382

282

382

382

282

382

382

282

382

382

282

382

382

282

382

382

282

336

366

232

336

366

232

336

366

232

327

284
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P-01-0101-02

Priemonė: Sklaidos
priemonės (renginių,
leidinių, kt.)
1. Iš viso Lietuvos
Respublikos valstybės
biudžetas
iš jo:
1.1. bendrojo
finansavimo lėšos
1.2. Europos Sąjungos ir
kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties
lėšos ir pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai (Europos
Sąjungos finansinė
parama projektams
įgyvendinti ir kitos
teisėtai gautos lėšos)
Iš viso programai
finansuoti (1+2)

80

80

43

468

468

327

453

453

321

15

15

6

184

184

90

652

652

417

50

50

50

50

50

50

50

50

50

386

386

282

386

386

282

386

386

282

371

371

276

371

371

276

371

371

276

15

15

6

15

15

6

15

15

6

200

200

110

200

200

110

200

200

110

586

586

392

586

586

392

586

586

392

0

0
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Lentelė Nr. 3. Programos vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo
kriterijaus
kodas

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų
pavadinimai

Vertinimo kriterijų reikšmės
2018 metų

2019 metų

2020 metų

Tikslas: aktualiais ir kokybiškais tyrimais prisidėti prie teisinės politikos formavimo bei teisės ir kriminologijos mokslų
plėtros nacionaliniu ir tarptautiniu mastu
Einamaisiais metais suplanuotų MTEP darbų
rezultatų
pateikimas
suinteresuotoms
R-01-01-01
institucijoms ir visuomenei, proc.
100
100
100
Uždavinys: vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinės (socialinės) plėtros (MTEP) darbus pagal patvirtintas
mokslinės veiklos kryptis ir skleisti jų rezultatus
Mokslinių
tyrimų
ir
eksperimentinės
(socialinės) plėtros darbų (publikuotų) skaičius,
vnt.
39
P-01-01-01-01
36
36
Sklaidos priemonių (renginių, leidinių,
90
90
93
P-01-01-01-02
žiniasklaidos priemonių ir kt.) skaičius, vnt.
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Lentelė Nr. 4. 2018 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.

Lietuvos teisės institutas

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

222

0

282

0

282

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
2018 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
suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei, 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

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

9.

Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą

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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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 skaičių.
Skaičiuojamas Instituto pristatytų mokslinių tyrimų
rezultatų
mokslo
renginiuose,
visuomenės
informavimo sistemose ir pan., vienetų skaičius
Kartą metuose
Lietuvos teisės instituto mokslinė sekretorė Ingrida
Mačernytė-Panomariovienė,
ingrida.macernyte@teise.org, tel. (+370 5) 2101667
-

__________
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