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I. INSTITUTO TEISINIS STATUSAS IR VEIKLOS PAGRINDAI 

  

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

valstybinis mokslinių tyrimų institutas, kuris atlikdamas tarpdisciplininius 

teisinius bei kriminologinius mokslinius tyrimus aktyviai dalyvauja 

Lietuvos teisinės sistemos reformos darbuose taip, kad valstybės priimami 

sprendimai būtų pagrįsti objektyviais moksliniais įrodymais.  

Instituto steigimo pagrindas yra 1991 m. lapkričio 23 d. Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 484 „Dėl Teisės instituto 

steigimo“. Jame, atsižvelgdama į būtinumą koordinuoti teisės sistemos ir 

teisinių institucijų reformą, derinti ją su vykdoma Respublikoje ekonomine ir socialine 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 kvalifikacinių 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 prevencijos,  
4. šeimos, vaikų ir jaunimo teisinės ir socialinės aplinkos.  

2012 metų gruodžio 5 dieną Institutas pradėjo savo veiklą kaip naujas, pertvarkytas subjektas – 
turėdamas naują teisinį statusą, naujas veiklas, naujas teises ir pareigas. 
Pagrindiniai Instituto veiklos tikslai yra: 

 1) vykdyti mokslinės veiklos krypčių šalies ūkio, kultūros, 
sveikatos apsaugos ir visuomenės tęstinumui ir plėtrai 
svarbius ilgalaikius mokslinius tyrimus, eksperimentinės 
(socialinės) plėtros darbus;  
2) bendradarbiaujant su verslo, valdžios, visuomenės 
atstovais ir socialiniais partneriais, vykdyti mokslinių tyrimų 
ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 
užsakomuosius darbus, teikti metodologinę, metodinę ir kitą 
pagalbą ūkio subjektams, mokslo ir studijų institucijoms;  

                                                 
1 Lietuvos Respublikos Seimo 2009 m. balandžio 30 d. įstatymu 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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3) skleisti visuomenei mokslo žinias, diegti jas į švietimą, ūkinę ir visuomeninę veiklą, prisidėti prie 

inovacijomis ir žiniomis grindžiamos ekonomikos kūrimo, žinioms imlios visuomenės ugdymo. 

Vadovaudamasis Instituto strateginiais veiklos planais3 nuo 2012 m. iki 2017 m. Institutas savo 

veiklą intensyviai vykdė pagal šiuos prioritetus: 

1 prioritetas. Instituto mokslinių tyrimų bei eksperimentinės (socialinės) plėtros darbų 

(MTEP) aktualumo didinimas („tyrimų rezultatų taikomumas valstybės sprendimuose“); 

2 prioritetas. Mokslininkų potencialo didinimas, mokslinių tyrimų bei eksperimentinės 

(socialinės) plėtros darbų kokybės gerinimas;  

3 prioritetas. Instituto bendradarbiavimo su verslo, valdžios ir visuomenės atstovais, mokslo 

ir studijų institucijomis didinimas; 

4 prioritetas. Instituto tarptautinio profilio stiprinimas.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Lietuvos teisės instituto direktorės 2017 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr.1T-29 Dėl Strateginio veiklos plano 2017-2019 m. 

patvirtinimo. žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2017/04/LT_Strateginis-veiklos-planas-2017-2019.pdf 
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Institute atliekami mokslo darbai: tyrimai, studijos, teisinės, kriminologinės bei 

antikorupcinės ekspertizės ir teikiamos mokslinės išvados įstatymų bei kitų teisės norminių aktų 

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

mokslo institucijose sukauptos mokslo žinios atitinkamais teisinės reglamentacijos klausimais. 

Taip pat rengiamos paraiškos įvairiems MTEP ir mokslo projektams įgyvendinti, gaunant 

papildomą finansavimą.  

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

organizavimui bei jo finansavimui: Lietuvos Respublikos darbo kodekso 44 str. 1 d. 4 p., 112 str., 143 str. 

(įsigaliojo 2017-07-01); Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 13 str. 1 d. 1 p., 67 str. 2 d., 71 

ir 71-1 straipsniai, 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“ (įsigaliojęs 2017-11-01), Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. V-706 „Dėl Palyginamojo 

ekspertinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo reglamento patvirtinimo“ 

(įsigaliojo  2017-09-28). 

 

 

Reikšmingiausias iššūkis Institutui MTEP ir mokslinės veiklos administravimo srityje praėjusiais, 

2017 metais, buvo dalyvavimas neeiliniame Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslinės 

veiklos rezultatų įvertinime, kurį organizavo Lietuvos mokslo taryba.  

Siekiant mažinti administracinę naštą mokslo sektoriuje, LMT ekspertai nuo 2009 m. kas treji metai 

atlikdavo institucijų mokslinės (meninės) veiklos rezultatų vertinimą, kurį pristatydavo Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai.  

Atsižvelgiant į vykdomą aukštųjų mokyklų veiklos optimizavimo ir reformos iššūkius, 2017 m. buvo 

organizuotas neeilinis mokslo ir studijų institucijų mokslinės veiklos vertinimas, kurį sudarė 2015–

2016 metais atliktų mokslinės ir socialinės (eksperimentinės) plėtros darbų kiekybinė ir kokybinė analizė. 

Po šios analizės, įvertinus Instituto mokslinės veiklos SSGG, buvo sukurta strateginio planavimo darbo 

grupė, kuri parengė pakoreguotą Instituto strateginės veiklos planą ateinančiam trejų metų periodui 2018–

2020 m. atsižvelgiant į naujus iššūkius ir perspektyvas socialinių mokslų srityje.  
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II. MOKSLINIAI TYRIMAI IR EKSPERIMENTINĖ (SOCIALINĖ, 
KULTŪRINĖ) PLĖTRA (MTEP) 

 
 

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

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

kompetenciją tam tikroje mokslo srityje ir Lietuvos mokslinių tyrimų integraciją į Europos 

mokslinių tyrimų erdvę. Rezultatai matomi paveiksle Nr. 1. 

 
Paveikslas Nr. 1. Mokslo produkcija 2012–2017 m. 
 

 
 
 

Instituto darbuotojai, įvertinę aktualias teisinio reguliavimo ir taikymo problemas, per 

2017 m. atliko mokslinius tyrimus ir jų pagrindu publikavo 1 monografiją, 6 mokslo studijas 

(žr. priedą Nr.1), skyrių prestižinės leidyklos knygoje ir 30 mokslo straipsnių (žr. priedą Nr. 2). 

Nors Instituto įstatuose išskirtos 4 mokslo kryptys, bet jos savo tematikomis ir 

problematika yra tarpusavyje susijusios. Kitaip tariant, į teisinės sistemos darnos tyrimo akiratį gali 

patekti tiek viešosios valdžios ir viešojo valdymo teisinio reguliavimo klausimai, tiek ir šeimos ar 

vaikų teisinio reguliavimo klausimai. Panašiai ir baudžiamosios politikos bei nusikaltimų 
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prevencijos tyrimų krypčiai galime priskirti ir vaikų ir jaunimo socialinės aplinkos tyrimus. 2017 m. 

tyrimų rezultatų pasiskirstymas tarp mokslo krypčių pavaizduotas paveiksle Nr. 2.  

  
Paveikslas Nr. 2. Mokslo darbai pagal mokslinės veiklos kryptis 2016–2017 m. 

 

 
 
 

2.1. Pagal valstybės, ūkio ar visuomenės poreikius 
 

  

1. 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“ ir Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos programos „Teisės 

sistema“ priemonę „Teikti teisinės politikos 

formavimui skirtus pasiūlymus, pagrįstus 

šiuolaikinės teisės ir kriminologijos mokslų tyrimų 

rezultatais“. Reikšmingiausias 2017 m. mokslinis darbas yra Vyriausybės programos 
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priemonės Nr. 3.1.7.2 įgyvendinimas ir mokslinio tyrimo parengimas4 pagal priemonę 

„Baigiamojo (ex-post) vertinimo modelio Lietuvos teisės sistemoje parengimas5“. Šiuo 

tyrimu vadovavosi ir Valstybės kontrolė atlikdama 2017 m. valstybinį auditą: ataskaitoje 

„Teisėkūros procesas“ tyrimo pagrindu parengtos rekomendacijos6.  

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ataskaitoje 

dėl priemonių, kurių buvo imtasi ar kurių numatoma 

imtis, siekiant įgyvendinti Europos komiteto prieš 

kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį 

elgesį ar baudimą (CPT), numatyta, kad „šiuo metu 

Lietuvos teisės institutas atlieka mokslinį tyrimą dėl 

institutų (probacijos, bausmių, nesusijusių su laisvės 

atėmimu) tobulinimo ir naujų laisvės atėmimo 

alternatyvų diegimo galimybių ir rengia konkrečius 

siūlymus Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijai“7. 

3. Taip pat atliekami moksliniai tyrimai įgyvendinant 

atskiras valstybines tarpinstitucines 

nacionalines programas, pvz., pagal programą „Dėl 

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su 

korupcija 2015–2025 metų programos 

įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinio 

veiklos plano patvirtinimo“8 įgyvendinta priemonė 

„įvertinti, ar teisės aktuose įtvirtintas Lietuvos 

Respublikos tarptautinius ir Europos Sąjungos 

įsipareigojimus atitinkantis korupcijos viešajame ir 

privačiame sektoriuose kriminalizavimas“. 

Institutas dalyvauja įgyvendinant nacionalines 

strategijas, pvz., pagal „Valstybinę vartotojų teisių 

                                                 
4 P. Ragauskas, D. Bublienė, E. A. Vitkutė, A. Limantė. Teisinio reguliavimo ex post vertinimo perspektyvos Lietuvoje 

[vyr. redaktorius P. Ragauskas, mokslo studija]. 8,7 a. l. V., 2017. P. 149. ISBN 978-9986-704-51-5 (internetinis leidinys). 
5 Plačiau žr.: 

<http://www.tm.lt/dok/Vyriausyb%C4%97s%20programos%20%C4%AFgyvendinimo%20planas_TM_2017%2012%2014.p

df>. 
6 Valstybinio audito ataskaita „Teisėkūros procesas“, žr. daugiau: 

<https://www.vkontrole.lt/pranesimas_spaudai.aspx?id=24464>. 
7 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ataskaita dėl priemonių, kurių buvo imtasi ar kurių numatoma imtis, siekiant įgyvendinti 

Europos komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą (toliau – komitetas) 2016 m. 

rugsėjo 5–15 d. vizito Lietuvoje ataskaitoje nurodytas rekomendacijas. Prieiga per internetą: 

<https://rm.coe.int/pdf/16807846d7>. 
8 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimas Nr. 648 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos 

su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“. 

Europos Komiteto prieš 

kankinimą ir kitokį žiaurų, 

nežmonišką ar žeminantį elgesį ar 

baudimą (CPT) ataskaitoje: 

„Lietuvos teisės institutas atlieka 

mokslinį tyrimą dėl probacijos, 

bausmių, nesusijusių su laisvės 

atėmimu“. 

 
Pagal Vyriausybės 

programos įgyvendinimo 

planą, 2018 m. Institutas  

įgyvendins priemonę 

Nr. 3.3.3.4 „Kovos su 

korupcija sistemos 

tobulinimas“ bei kitas NKKP 

priemones. 

https://www.vkontrole.lt/pranesimas_spaudai.aspx?id=24464
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apsaugos 2015–2018 metų strategiją“9 atliktas išsamus mokslinis tyrimas10, kuriuo 

atskleidžiama pažangi užsienio valstybių patirtis, kaip apsaugoti vartotojų teises skolas 

išieškant ne teisme.  

4. Institutas aktyviai dalyvauja ir LMT 

skelbiamuose tiksliniuose MTEP konkursuose 

projektų įgyvendinimui, pvz., dėl reikminių tyrimų, 

dėl mokslininkų grupių tyrimų ir pan., kurie susiję 

su valstybės, visuomenės problemų sprendimu. 

Pavyzdžiui, pagal LMT 2017 m. skelbto reikminių 

tyrimų projektų konkurso rezultatus, laimėta 

paraiška „Policijos ir kitų suinteresuotų institucijų 

bendradarbiavimas atpažįstant smurto artimoje 

aplinkoje apraiškas ir užtikrinant efektyvų 

reagavimą bei prevencinių priemonių (metodų) 

taikymą“. Vykdant LMT finansuojamą projektą 

[2014-04-01–2016-09-30] pagal Mokslininkų grupių projekto finansavimo sutartį Nr. MIP-

092/2014/5T-3 2017 m. buvo publikuota monografija: Skirmantas Bikelis, Renata Giedrytė-

Mačiulienė, Inga Mickėnienė, Judita Venckevičienė. Cigarečių neteisėta apyvarta: kompleksinė 

reiškinio ir kontrolės priemonių analizė. Monografija. Vilnius: Eugrimas, 2017. P. 206. ISBN 978-

609-437-350-3.  

 

2.2. Pagal ilgalaikes mokslo programas 
 

Vadovaudamasis Ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programų 

inicijavimo, tvirtinimo, vykdymo ir vertinimo tvarkos 

aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-153 „Dėl ilgalaikių 

institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, 

kultūrinės) plėtros programų iniciavimo, tvirtinimo, vykdymo 

ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“11, 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 

(socialinės, kultūrinės) plėtros programų ekspertinio įvertinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministras 2015 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. V-882 „Dėl ilgalaikių institucinių mokslinių 

                                                 
9 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 18 d. nutarimas Nr. 281 „Dėl valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2015–

2018 metų strategijos patvirtinimo“. 
10 K. Bernotaitė, S. Kavalnė. Vartotojų teisių apsauga išieškant skolas ne teismo tvarka: užseinio valstybių praktika. Mokslo 

studija, V., 2017. P. 72. 4,78 a. l. ISBN 978-9986-704-50-8. 
11 Valstybės žinios, 2011-02-08, Nr. 16-783. 

Institutas LMT konkurse laimėjo 
reikminių tyrimų projektą „ 

Policijos ir kitų suinteresuotų 
institucijų bendradarbiavimas 

atpažįstant smurto artimoje 
aplinkoje apraiškas ir 

užtikrinant efektyvų reagavimą 
bei prevencinių priemonių 

(metodų) taikymą“, kurį pradės 
įgyvendinti 2018 m.  

LMT 2018 m. kovo 

28 d. raštu Nr. 4S-391, 

įvertinusi ilgalaikių 

mokslo programų 

ataskaitas už 2017 m., 

siūlo programas tęsti 

toliau 
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tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programų patvirtinimo“12 patvirtino 

Lietuvos teisės instituto parengtas dvi ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 

(socialinės, kultūrinės) plėtros programas. Institutas tęsė 2016 m. pradėtas vykdyti dvi 2015 m. 

rugpjūčio 7 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-882 „Dėl ilgalaikių 

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

patvirtinimo“13 patvirtintas ilgalaikes mokslo programas:  

1. Naujas požiūris į korupciją: iššūkiai ir galimybės peržengiant viešojo sektoriaus ribas 

(2016–2020 m.); 

2. Subalansuotos baudžiamosios politikos ir efektyvios nusikaltimų prevencijos link: 

visuomenės saugumo stiprinimo galimybių žmogaus teisių apsaugos kontekste tyrimai (2016–

2018 m.). 

Pagal 2017 m. išsikeltus prioritetus Instituto strateginiame plane14 buvo numatyti siektini 

rodikliai, kurie pavaizduoti lentelėje Nr. 1. 

 
Lentelė Nr. 1. Rodikliai ir siektinos reikšmės 
 

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 
 

Vykdant ilgalaikes programas buvo atlikti svarbūs moksliniai tyrimai, kurių rezultatai 

publikuoti monografijose, mokslo studijose, mokslo straipsniuose. Pvz., vykdant ilgalaikę mokslo 

programą „Subalansuotos baudžiamosios politikos ir efektyvios nusikaltimų prevencijos link: 

visuomenės saugumo stiprinimo galimybių žmogaus teisių apsaugos kontekste tyrimai (2016–

2018 m.)“ buvo publikuotos dvi mokslo studijos: 

 

1. Mindaugas Lankauskas. Jungtinių Tautų narkotikų kontrolės mechanizmas ir naujausios narkotikų 

politikos tendencijos dėl disponavimo narkotikais savo reikmėms pasaulyje bei Lietuvoje. Mokslo 

studija. Vilnius, 2017. P. 84. 6,5 aut. l. ISBN 978-9986-704-43-0 (online). 

 

                                                 
12 TAR, 2015-08-10, Nr. 12173. 
13 TAR, 2015-08-10, Nr. 12173. 
14 Lietuvos teisės instituto direktorės 2017 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr.1T-29 Dėl Strateginio veiklos plano 2017-2019 m. 

patvirtinimo. žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2017/04/LT_Strateginis-veiklos-planas-2017-2019.pdf 



 

 

Lietuvos teisės instituto 2017 metų veiklos ataskaita 

 

 

12 

 

 

 

2. Svetlana Justickaja. Įrodymais pagrįstos politikos įgyvendinimas nusikaltimų prevencijos srityje: 

užsienio šalių patirtis ir jos pritaikymo Lietuvoje galimybės. Mokslo studija. Vilnius, 2017. P. 108. 7,4 

aut. l. ISBN 978-9986-704-45-4 (online). 

 

Taip pat buvo publikuota 16,5 straipsnių ir pateikta 13 išvadų (žr. paveikslą Nr.3). Daugiau žr. 

prieduose Nr.3 ir Nr. 4. 

Vykdant ilgalaikę mokslo programą „Naujas požiūris į korupciją: iššūkiai ir galimybės 

peržengiant viešojo sektoriaus ribas“, buvo atlikta viena išvada ir publikuoti 6 straipsniai (žr. 

paveikslą Nr.4): 

 
1. Limantė A., Limantas M. Užsienio pareigūno samprata EBPO konvencijoje dėl kovos su užsienio 

pareigūnų papirkimu tarptautiniuose verslo sandoriuose // Teisė, 2017, t. 104, p. 128–143. Prieiga 
per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/10849>.  
 

2. Lankauskas M., Nikartas S. Korupcija nevyriausybiniame sektoriuje: politinė korupcija labdaros ir 
paramos fondų veikloje // Teisės problemos, 2017, Nr. 2(94). Prieiga per internetą: 
<http://teise.org/lt/lti-veikla/teises-problemos/>.  
 

3. Beliūnienė L. Kai kurios privačiame asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sektoriuje 
Lietuvoje paplitusios korupcijos apraiškos // Teisės problemos, Nr. 2018, Nr. 1(95). Prieiga per 
internetą: <http://teise.org/lt/lti-veikla/teises-problemos/>.  
 

4. Baltrimas J. Teisinė atsakomybė už akademinės etikos pažeidimus // Teisės problemos, 2018, 
Nr. 1(95). Prieiga per internetą: <http://teise.org/lt/lti-veikla/teises-problemos/>. 
 

5. Masnevaitė E. Korupcija rinkimuose: rinkėjų papirkimų atvejų analizė // Teisės problemos, 2018, 
Nr. 1(95). Prieiga per internetą: <http://teise.org/lt/lti-veikla/teises-problemos/>.  
 

6. Kavoliūnaitė-Ragauskiene E. How to Define a Lobbyist: Experience of Poland and Lithuania. Croatian 
and comparative public administration : a journal for theory and practice of public administration, 
Vol. 17, No. 1, 2017, p. 29–56. Prieiga per internetą: <https://hrcak.srce.hr/178720> . 

 
Apibendrinant rezultatus, vykdant ilgalaikę mokslo programą „Subalansuotos baudžiamosios 

politikos ir efektyvios nusikaltimų prevencijos link: visuomenės saugumo stiprinimo galimybių 

žmogaus teisių apsaugos kontekste tyrimai“ (2016–2018 m.) rezultato rodiklis buvo pasiektas, 

t. y. įgyvendinta ne mažiau kaip 1/3 nuo visos programos suplanuotų darbų, o įgyvendinant 

ilgalaikę mokslo programą „Naujas požiūris į korupciją: iššūkiai ir galimybės peržengiant viešojo 

sektoriaus ribas“ (2016–2020 m.) rodiklis nebuvo pilnai pasiektas, nes mokslo studijos 

parengimas persikėlė į 2018 metus. Programų vykdymo rezultatai iliustruoti prieduose Nr. 3-5 

ir paveiksluose Nr. 3 ir 4. 2018 m. kovo 28 d. raštu Nr. 4S-391 LMT, įvertinusi ilgalaikių mokslo 

programų ataskaitas už 2017 m., siūlo programas tęsti toliau. 

 

 

http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/10849
http://teise.org/wp-content/uploads/2017/12/Lankauskas-Nikartas-2017-2.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2017/12/Lankauskas-Nikartas-2017-2.pdf
http://teise.org/lt/lti-veikla/teises-problemos/
http://teise.org/lt/lti-veikla/teises-problemos/
http://teise.org/lt/lti-veikla/teises-problemos/
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=263455
http://hrcak.srce.hr/ccpa
http://hrcak.srce.hr/ccpa
https://hrcak.srce.hr/178720
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Paveikslas Nr. 3. Mokslo darbai pagal ilgalaikę mokslo programą „Subalansuotos baudžiamosios politikos 
                                    ir efektyvios nusikaltimų prevencijos link: visuomenės saugumo stiprinimo galimybių 
                                     žmogaus teisių apsaugos kontekste tyrimai“, 2016–2017 m. 
 

 
 

Paveikslas Nr. 4. Mokslo darbai pagal ilgalaikę mokslo programą „Naujas požiūris į korupciją:  
                                   iššūkiai ir galimybės peržengiant viešojo sektoriaus ribas“ 
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2017 metams ilgalaikių mokslo programų vykdymui buvo numatyti konkretūs darbai ir jų 

vykdytojai, tačiau ne viską pavyko įgyvendinti, kai kas persikėlė į 2018 m., kai kuriuos darbus 

pakeitė kiti darbai. Prieduose Nr. 4 ir Nr. 5 pateiktos ilgalaikių mokslo programų ataskaitos už 

2017 m., pateiktos LMT vertinimui.  

 
 

Apibendrinimas 
 

Mokslinių tyrimų, numatytų ilgalaikėse mokslo programose, vykdymas per 2016–2017 m. 
nebuvo pasiektas 100 proc. dėl didelės apimties ir sudėtingų darbų – mokslo studijų ir 
monografijų – rengimo ir recenzavimo proceso užtęsimo. 
 
 
 
 

 

2.3. Pagal ūkio ir kitų subjektų užsakymus  
 
Per 2017 m. Teisingumo ministerijos užsakymu buvo atlikti 4 moksliniai tyrimai, kurių rezultatai 

perduoti suinteresuotoms institucijoms ir publikuoti mokslinių darbų formatu (žr. paveikslą Nr. 5): 

  

1. P. Ragauskas, D. Bublienė, E. A. Vitkutė, A. Limantė. Teisinio reguliavimo ex post vertinimo 

perspektyvos Lietuvoje [vyr. redaktorius P. Ragauskas]. Mokslo studija. 8,7 a. l. V., 2017. P. 

149. ISBN 978-9986-704-51-5. 

 

2. R. Vaičiūnienė, Vaidas Viršila. Laisvės atėmimo vietose taikomų socialinės reabilitacijos 

priemonių sistemos analizė, probleminiai taikymo aspektai. Mokslo studija. 4,03 a. l. V., 2017. 

P. 74. ISBN 978-9986-704-49-2. 

 

3. G. Maslauskaitė, S. Khatsernova. Teismo ekspertizės ir objektų tyrimo reglamentavimo 

baudžiamajame procese Lietuvoje pakankamumas, atsižvelgiant į Europos Sąjungos 

standartus. Mokslo studija. 3,1 a. l. V., 2017. P. 48. ISBN 978-9986-704-48-5. 

 

4. K. Bernotaitė, S. Kavalnė. Vartotojų teisių apsauga išieškant skolas ne teismo tvarka: užseinio 

valstybių praktika. Mokslo studija. 4,78 a. l. V., 2017. P. 72 ISBN 978-9986-704-50-8. 
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Paveikslas Nr. 5. Mokslo darbai pagal Teisingumo ministerijos užsakymą vykdant programą „Teisės sistema“ 

 
 

 
 

 

Darbai, atlikti pagal Teisingumo ministerijos programą „Teisės sistema“15, atliepia visuomenei 

aktualias problemas, kurių sprendimai pagrįsti esminiais fundamentiniais tyrimais, buvo 

pateikti laiku ir tiksliai pagal užsakymo technines sąlygas. 

 

  

                                                 
15 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo sričių 2017–2019 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1R-305 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 

valdymo sričių 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“. 
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III. TARPTAUTIŠKUMAS IR INTEGRACIJA Į EUROPOS MOKSLINIŲ 
TYRIMŲ ERDVĘ 

 

 

Atkreipiamas dėmesys į tai, kad pirmi žingsniai publikuotis aukštos kokybės žurnaluose pradėti tik 
nuo 2013 m. (žr. paveikslą Nr. 6) ir 2013–2014 m. mokslinių straipsnių, publikuotų „Scopus“ 
duomenų bazėse esančiuose žurnaluose ir turinčiuose cituojamumo 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. Pirma publikacija leidiniuose, įtrauktuose į „Clarivate Analytics“, pasirodė tik 
2016 m., tačiau 2017 m. tokių publikacijų pasirodė jau vienetu daugiau, t. y. 2 publikacijos 
žurnaluose su IF, taip pat ir 1 skyrius prestižinėje leidykloje „Dalloz“ išleistoje knygoje, iš viso tokios 
kokybės darbų 2017 m., lyginant su 2016 m., padidėjo 3 vnt., arba 60 proc.  
 

 

2017 m. pastebima daugiau įvairesnių ir vertingesnių darbų, kurie rodo mokslo tyrimų 
kokybės augimą.  
 

 
Paveikslas Nr. 6. Recenzuoti mokslo darbai 2012–2017 m. 
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Svarbiausia 2017 m. tarptautinėje akademinėje bendruomenėje pripažintose leidyklose 

išleista monografijos dalis: Aleksandras Gonc arko. Le système pénitentiaire Lituanien. Skyrius 

knygoje: Les syste mes pe nitentiaires dans le monde. Sous la direction de Jean-Paul Ce re  et Carlos 

Eduardo A. Japiassu. 3e e dition. Paris: Dalloz. 2017. P. 229–244. ISBN13 978-2-247-16088-4. 

Prieiga per internetą: <https://www.lgdj.fr/les-systemes-penitentiaires-dans-le-monde- 

9782247160884.html>. 

Publikacijas vertinant kokybine išraiška, reikia pasidžiaugti, kad 

planuotas16 rodiklis „Mokslo darbų, paskelbtų leidiniuose, 

įtrauktuose į tarptautines duomenų bazes ir turinčiuose citavimo 

indeksą, skaičius“ (2 vnt.) – pasiektas ir viršytas 3,5 karto, nes tarp 10 

publikuotų užsienio leidiniuose 2 publikacijos patenka į „Clarivate 

Analytics“ duomenų bazes, turinčias citavimo indeksą IF, ir 5 

publikacijos patenka į „Scopus“ duomenų bazę, turinčią SNIP indeksą 

(žr. paveikslą Nr. 7). Lyginant su 2016 m., viso tarptautinių 

publikacijų padaugėjo 53 proc. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 

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

didžioji dalis (6 iš 7 publikacijų) mūsų darbuotojų savo tyrimų rezultatams publikuoti renkasi už 

Lietuvos ribų esančius žurnalus (žr. lentelę Nr. 2). 

 
Paveikslas Nr. 7. Tarptautinės publikacijos  

 

 
                                                 
16 Lietuvos teisės instituto direktorės 2017 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr.1T-29 Dėl Strateginio veiklos plano 2017-2019 m. 

patvirtinimo. žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2017/04/LT_Strateginis-veiklos-planas-2017-2019.pdf 
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Lentelė Nr. 2. 2017 m. aukštos kokybės publikacijos leidiniuose, įtrauktuose į tarptautines duomenų  
                                bazes ir turinčiuose citavimo indeksą  
 

1. R. Vaičiūnienė, A. Tereškinas. Transformations in Prison Subculture and Adjustment to Imprisonment 
in Post-Soviet Lithuanian Penitentiary Institutions // East European Politics and Societies, 2017, 
Vol. 31, Issue 3. ISSN: 08883254 [Published Sage Journals , IF 0,4]. Prieiga per internetą: 
<http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0888325417711221>. 

2. G. Slade, R. Vaičiūnienė. In comparative perspective: The effects of incarceration abroad on penal 
subjectivity among prisoners in Lithuania // European Journal of Criminology, 2017 (IF 1,359). 
Prieiga per internetą: <http://journals.sagepub.com/toc/euca/0/0>.  

3. V. Gudžinskienė, R. Raudeliūnaitė, R. Uscila. Socialinių darbuotojų patirtys rengiant vaikus 
savarankiškam gyvenimui bendruomeniniuose vaikų globos namuose // Pedagogika / Pedagogy, 
2017, t. 125, Nr. 1, p. 158–174 / Vol. 125, No. 1, p. 158–174. ISSN 1392-0340 E-ISSN 2029-0551 1/3. 
Prieiga per internetą: <http://pedagogika.leu.lt/index.php/Pedagogika/article/view/546/305> 
(žurnalas, patenkantis į „Scopus“ DB). SNIP 0,170. 

4. R. Matulionyte, Ph. McIntyre, E. Paton, D. Gleadhill. The System of Book Creation: Intellectual Property 
and the Self-Publishing Sector of the Creative Industries // Creative Industries Journal (forthcoming 
2017). Prieiga per internetą: 
<http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17510694.2017.1393193> 
ir nuo Australijos, SNIP 0,433. 

5. I. Michailovič, L. Jarutienė. Factors that Influence Parole Boards’ and Judges’ Decisions on Parole 
Application in Lithuania // Baltic Journal of Law & Politics, 2017, 10:1, p. 230–259. ISSN 2029-0454. 
SNIP 0,443. Prieigos per internetą: <https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/bjlp.2017.10.issue-
1/bjlp-2017-0009/bjlp-2017-0009.pdf>; <https://www.degruyter.com/view/j/bjlp.2017.10.issue-
1/bjlp-2017-0009/bjlp-2017-0009.xml?format=INT>. 

6. T. Rudzkis, A. Panomariovas. Legal Presumptions in the Context of Contemporary Criminal Justice. 
Different Expressions of Presumptions // Hungarian Journal of Legal Studies (Acta Juridica 
Hungarica), 2017, vol. 58, No 3, p. 359–372. SNIP 0,626 (Print: ISSN 2498-5473; Online: ISSN 2560-
1067),Volume 57(2016). 

7. R. Matulionyte. Lending E-Books in Libraries: Is a Technologically Neutral Approach the Solution? // 
International Journal of Law and Information Technology, 2017, Vol. 25/4, 1-24, doi: 
10.1093/ijlit/eax016. . Prieiga per internetą: <https://academic.oup.com/ijlit/article-
abstract/25/4/259/4457936?redirectedFrom=fulltext>. SNIP 0,69.17 

 

Kiti 23 mokslo straipsniai (žr. priedą Nr. 2) publikuoti recenzuojamuose leidiniuose, iš jų 
15 publikuoti leidiniuose, įtrauktuose į TDB18, iš jų 3 publikuoti ne Lietuvos leidėjų anglų 
kalba: 
 

1. E. Kavoliūnaitė-Ragauskienė. How to Define a Lobbyist: Experience of Poland and Lithuania 
// Croatian and comparative public administration: a journal for theory and practice of 
public administration, 2017, Vol. 17, No. 1, p. 29–56 (įtrauktas į TDB) URI. Prieiga per 
internetą: <http://hrcak.srce.hr/178720>.  

2. S. Bikelis. Prosecution for illicit enrichment: the Lithuanian perspective // Journal of Money 
Laundering Control, 2017, Vol. 20, Issue 2, p. 203–214. ISSN: 1368-5201. Prieiga per 

                                                 
17 Pagal metodiką [TAR, 2017-10-04, Nr. 15710]: NIP – visų darbo skirtingų šalies verslo įstaigų (įmonių) ir užsienio institucijų 

prieskyrų skaičius. Jei NIP didesnis už NA, laikoma, kad NIP = NA). NA – visų darbo autorių skaičius. Atitinkamai prieskyra 

Australijos universiteto Teisės mokyklai nieko nelemia. 
18 9 iš 30 straipsnių publikuoti savo LTI leidžiamame mokslo žurnale „Teisės problemos“, tai sudaro 30 proc. nuo visų.  

http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0888325417711221
http://journals.sagepub.com/author/Slade%2C+Gavin
http://journals.sagepub.com/author/Vai%C4%8Di%C5%ABnien%C4%97%2C+R%C5%ABta
http://journals.sagepub.com/toc/euca/0/0
http://pedagogika.leu.lt/index.php/Pedagogika/article/view/546/305
https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/bjlp.2017.10.issue-1/bjlp-2017-0009/bjlp-2017-0009.pdf
https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/bjlp.2017.10.issue-1/bjlp-2017-0009/bjlp-2017-0009.pdf
https://www.degruyter.com/view/j/bjlp.2017.10.issue-1/bjlp-2017-0009/bjlp-2017-0009.xml?format=INT
https://www.degruyter.com/view/j/bjlp.2017.10.issue-1/bjlp-2017-0009/bjlp-2017-0009.xml?format=INT
https://academic.oup.com/ijlit/article-abstract/25/4/259/4457936?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/ijlit/article-abstract/25/4/259/4457936?redirectedFrom=fulltext
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=263455
http://hrcak.srce.hr/ccpa
http://hrcak.srce.hr/ccpa
http://hrcak.srce.hr/178720
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internetą: <http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/JMLC-07-2016-0029>  
(leidėjas – „Emerald Publishing“, įtrauktas į EBSCO TDB). 

3. R. Matulionyte. A Boom of Self-Publishing and its Legal Challenges // European Intellectual 
Property Review 754, 2017, 39. 

 
 

Vertinant, kaip į tyrimų atlikimą ir jų rezultatų 
publikavimą įsitraukia mūsų jaunesnieji mokslo 
darbuotojai, kurie neturi daktaro laipsnio, reikia 
pasidžiaugti, kad ir šį rodiklį pavyko ne tik pasiekti, bet 
ir viršyti dvigubai. Bendrai vyriausiųjų mokslo 
darbuotojų ir jaunesniųjų mokslo darbuotojų parengtų 
mokslo darbų skaičius viršytas: planuota19 – 3 vnt., 
įvykdyta – 6 vnt. 

Mūsų mokslininkai 
ne tik rengia ir publikuoja savo mokslinių tyrimų rezultatus, bet 
ir yra vienų ar kitų mokslo žurnalų redakcinės kolegijos 
pirmininkai ir nariai, pvz., dr. Petras Ragauskas nuo 2011 m. yra 
Lietuvos teisės instituto leidžiamo mokslo žurnalo „Teisės 
problemos“ vyr. redaktorius, nuo 2014 m. dr. Skirmantas Bikelis 
ir dr. Gintautas Sakalauskas yra mokslo žurnalo „Kriminologijos 
studijos“ redkolegijos nariai; nuo 2012 m. dr. Gintautas 
Sakalauskas yra mokslo žurnalo „Sveikatos ir socialinių mokslų 
taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika“ redkolegijos narys.  
 

 
 

Apibendrinimas  
 

2017 m. tyrimų rezultatai buvo orientuoti į kokybės augimą ir pridėtinės vertės valstybei ir 
visuomenei didinimą, todėl galima matyti tendenciją, kad kasmet daugėja publikacijų 
tarptautinėje akademinėje bendruomenėje pripažintose leidyklose arba leidiniuose, 
įtrauktuose į „Clarivate Analytics“ ir „Scopus“ duomenų bazes, skaičius.  
 
 

 
 

  

                                                 
19 Lietuvos teisės instituto direktorės 2017 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr.1T-29 Dėl Strateginio veiklos plano 2017-2019 m. 

patvirtinimo. žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2017/04/LT_Strateginis-veiklos-planas-2017-2019.pdf 

 
Bendrai komandoje (patyrusiam 

mokslininkui vadovaujant 
jaunesniajam) publikuotų  

mokslo darbų skaičius viršytas 
dvigubai – 6   

Lietuvos mokslų 
akademijos Jaunųjų 

mokslininkų 
stipendiją 2017–2018 
gavo dr. Agnė Limantė 

 

http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/JMLC-07-2016-0029
http://emeraldgrouppublishing.com/
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IV. MOKSLO DARBŲ SKLAIDA 

 

 

 

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

planuotų20 90 vnt. atlikta 119 vnt., tai sudaro 132 proc. 

didėjimą. Šiam rodikliui pasiekti buvo vertinamos 2017 m. 

atliktos mokslo darbų sklaidos priemonės (žr.  lentelę 

Nr. 3). 

 
 
Lentelė Nr. 3. Mokslo darbų sklaidos priemonės 

 
Rodiklio pavadinimas ir kriterijaus reikšmė Planas Įvykdymas 

Išleistų mokslinių-praktinių leidinių skaičius 5 6 
   Iš jų:   išleistų „Teisės e-aktualijų“ numerių skaičius, vnt. 2 2 
              žurnalo „Teisės problemos“ numerių skaičius, vnt. 2 2 
             kitų leidinių skaičius, vnt. 1 2 
Bendrų renginių, skirtų mokslo darbų rezultatų sklaidai, 
skaičius, vnt. 

5 5 

      Iš jų: tarptautinių renginių, kuriuos organizuoja 
Institutas, skaičius, vnt. 

2 2 

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

+>1(48) 51 (+3) 

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

20 20 (0) 

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

Ne <12 71(43+28) 

IŠ VISO 90 133 (62+71) 

 

4.1. Renginiai 
 

Prie 2017 m. prioritetinių veiklų Instituto strateginiame plane buvo numatyta organizuoti 

renginius (konferencijas, seminarus), skirtus Instituto mokslinių tyrimų bei eksperimentinės 

(socialinės) plėtros darbų kokybei gerinti, arba sudaryti sąlygas Instituto mokslo 

darbuotojams dalyvauti analogiškuose renginiuose, kuriuos organizuoja ne Institutas (pvz., 

stažuotės, mokslinės konferencijos) (2017 m. I–IV ketv.). 

                                                 
20 Lietuvos teisės instituto direktorės 2017 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr.1T-29 Dėl Strateginio veiklos plano 2017-

2019 m. patvirtinimo. žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2017/04/LT_Strateginis-veiklos-planas-2017-2019.pdf 

Sklaidos priemonių 
skaičius 2017 metais ne 

tik pasiektas, bet ir 
viršytas 
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2017 metais Lietuvos teisės instituto Tarptautinių ryšių skyrius kartu su LTI 

mokslininkais ir kitais partneriais organizavo ir įgyvendino 15 renginių (2 tarptautines, 3 

nacionalines konferencijas, 1 mokomąjį vizitą, 4 tarptautinius mokymus, 2 edukacines veiklas; 

vyko 2 vidiniai LTI renginiai ir 1 šventinis – LTI 25-mečio konferencija-diskusija). 

 

1. Lietuvos teisės instituto 25-mečio konferencija-diskusija 

 

Minint LTI 25-erių metų veiklos jubiliejų, 

2017 m. sausio 15 d. buvo pristatyti Instituto 

nuveikti darbai bei organizuota diskusija apie 

teisės mokslo naudą valstybės valdymui. 

Susirinko ne tik LTI mokslininkai, bet ir įvairių 

valstybės institucijų atstovai, buvę darbuotojai. 

Sveikinimo žodžius tarė buvę Instituto vadovai 

bei teisingumo ministrai, generalinis prokuroras, 

Aukščiausiojo Teismo pirmininkas, kolegos iš 

kitų mokslo įstaigų, kiti  teisininkų 

bendruomenės nariai. 

Renginio metu buvo suorganizuota apskritojo stalo diskusija. Jos metu išsakytos įvairios 

mintys apie iššūkius, su kuriais šiandien Lietuvoje susiduria teisės mokslas, taip pat apie šiai mokslo 

sričiai brėžiamas raidos gaires. Diskusijoje dalyvavo Lietuvos mokslo tarybos atstovas, MRU prof. 

dr. D. Beinoravičius, Prezidentės patarėja S. Mačiukaitė-Žvinienė, Lietuvos apeliacinio teismo 

teisėjas V. Višinskis, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotojas S. Šedbaras, 

Konstitucinio Teismo teisėja D. Jočienė bei VU prof. habil. dr. V. Nekrošius. 

Renginio dalyviai taip pat galėjo susipažinti su jubiliejiniu LTI leidiniu – recenzuotų 

mokslinių straipsnių rinkiniu „Ketvirtis amžiaus tiriant ir reformuojant Lietuvos teisinę sistemą“. 

Leidinyje publikuota 11 LTI veiklos įvairovę atspindinčių straipsnių iš daugelio sričių: konstitucinės 

teisės, baudžiamosios teisės ir baudžiamosios politikos, baudžiamojo proceso teisės, 

administracinės teisės, darbo teisės, patentų teisės ir netgi kalbotyros. 

 

2. Projekto „Mano Europos Parlamentas“ renginys „Moksleivių žinių konkursas“ 

 

2016–2017 m. LTI įgyvendino teisinio švietimo projektą „Moksleivių žinojimo apie Europos 

Parlamentą skatinimas“ (angl. Promotion of European Parliament Knowledge for School 

Students), kurio metu Instituto mokslininkai lankėsi 20-yje Lietuvos mokyklų, ten skaitydami 

paskaitas apie Europos Parlamentą. Pagrindinės paskaitų temos buvo Europos Parlamento 

kompetencijos ir politinės grupės Europos Parlamente, Europos vertybės ir identitetas bei EP 

veikla užtikrinant žmogaus teises. 

 
 
 

Martyno Ambrazo nuotrauka 
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2017 m. kovo 17 d. Mykolo Romerio 

universitete vyko moksleivių žinių 
konkursas, kurio metu paaiškėjo mokyklos 
komanda, laimėjusi kelionę į Europos 
Parlamentą Briuselyje. Konkurse dalyvavo 
17 mokyklų iš visos Lietuvos (iš viso 165 
dalyviai). 

 
 
 
 
 

3. Ukrainos Parlamento vyriausiojo žmogaus teisių komisaro įstaigos (Ombudsmeno 
įstaigos) darbuotojų mokomasis vizitas Lietuvoje 

 
2017 m. balandžio 3–8 d. Lietuvoje ir Latvijoje vyko pirmasis mokomasis vizitas pagal 
Lietuvos ir Austrijos partnerių įgyvendinamą ES „Dvynių“ programos projektą „Ukrainos 
Parlamento vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucinių gebėjimų stiprinimas žmogaus 
teisių ir laisvių klausimais“ APPARATUS. Vizito metu lankėsi ir gerosios Europos Sąjungos 
patirties žmogaus teisių apsaugos srityje sėmėsi 10 Ukrainos Parlamento vyriausiojo žmogaus 
teisių komisaro įstaigos (Ombudsmeno įstaigos) darbuotojų. 

Kolegos iš Ukrainos Lietuvoje lankėsi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigoje, 
Lietuvos teisės institute, taip pat Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme, Valstybinėje 
duomenų inspekcijoje, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje, Lygių galimybių 
kontrolieriaus tarnyboje, Vilniaus universitete. Latvijoje Ukrainos atstovai apsilankė Latvijos 
Respublikos Parlamente, taip pat Konstituciniame Teisme bei Ombudsmeno tarnyboje. 
 
4. Keturios tarptautinės mokymų sesijos šeimos teisės klausimais 

 
Tęsiant tarptautinį projektą „ES teisėjų mokymai 
dėl Reglamento „Briuselis IIa“: nuo pietų iki rytų“, 
Lietuvos teisės instituto mokslininkės dr. Agnė 
Limantė, dr. Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė bei 
Kristina Pranevičienė kartu su užsienio kolegomis 
2017 m. vedė 4 tarptautines mokymų sesijas 
teisėjams, valstybės tarnautojams ir advokatams 
Rijekoje (Kroatija), Milane (Italija), Barselonoje 
(Ispanija) ir Vilniuje. 

Lektoriai iš Lietuvos, Italijos, Ispanijos, 
Kroatijos ir kitų šalių pristatė įvairias temas 
šeimos teisės klausimais, taip pat dalyviams buvo 
siūlomos praktinės užduotys, padėjusios geriau 

susipažinti su aptariamais klausimais bei suteikiančios galimybių padiskutuoti probleminiais 
atvejais. 

 
 

Martyno Ambrazo nuotrauka 

Projekto nuotrauka 
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Pagrindinės mokymų temos: 
- jurisdikcijos klausimai vaikų grobimo bylose bei bylų dėl tėvų pareigų vaikams 

sprendimas (mokymai Rijekoje); 
- vaikų grobimo bylų sprendimas Europos Sąjungos teismuose (mokymai Milane); 
- jurisdikcija santuokos ir tėvų pareigų bylose (mokymai Barselonoje); 
- jurisdikcija santuokos nutraukimo ir tėvų pareigų bylose (mokymai Vilniuje). 

 
5. „Tyrėjų nakties“ renginys „Kontrabandos keliai ir klystkeliai“ 
 
Lietuvos teisės institutas šiemet 

tradiciškai dalyvavo „Tyrėjų 

nakties“ renginiuose. Kartu su 

Muitinės mokymo centru LTI 

mokslininkas dr. Skirmantas Bikelis 

organizavo bendrą renginį 

„Kontrabandos keliai ir klystkeliai“. 

2017 m. rugsėjo 29 d. 

Lietuvos teisės instituto 

mokslininkas kvietė padiskutuoti 

apie cigarečių kontrabandą – kuo ji skiriasi nuo kitų narkotikų kontrabandos, kada cigarečių 

kontrabanda yra žalinga valstybei, o kada naudinga, kaip iš cigarečių kontrabandos gali 

pasipelnyti cigarečių fabrikai, ar jie tikrai dėl kontrabandos patiria žalos ir kt. 

Tuo tarpu vėliau renginį pratęsė Muitinės mokymo centro vyresnysis inspektorius 

kinologas Artūras Zaleckas, pasidalinęs savo ilgamete patirtimi bei žiniomis apie šunų 

dresūros specifiką bei kinologų darbo užkulisius. 

„Tyrėjų nakties“ lankytojams duris atvėrė ir Muitinės muziejus. 

 

 

6. XIII tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Kriminalistika ir teismo ekspertologija: 

mokslas, studijos, praktika“ 

 

2017 m. rugsėjo 14–16 d. Palangoje vyko XIII tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija, 

organizuota gavus Lietuvos mokslo tarybos paramą renginių finansavimui. Tarptautinę 

konferenciją „Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika“ organizavo 

Lietuvos kriminalistų draugija, Lietuvos teismo ekspertizės centras bei Lietuvos teisės 

institutas. 
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Konferencijos dalyvius (90 užsienio šalių mokslininkų 

ir praktikų) Palangoje sveikino Lietuvos teisės 

instituto direktoriaus pavaduotojas dr. Rokas Uscila, 

kiti svečiai. Šiemet į tarptautinę konferenciją susirinkę 

Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos, Rusijos, Vengrijos, 

Čekijos, Estijos, Azerbaidžano, Kazachstano, Latvijos, 

Italijos, JAV, Suomijos, Graikijos, Ispanijos 

mokslininkai bei praktikai aptarė Europos bendros 

kriminalistikos erdvės plėtros tendencijas ir 

perspektyvas. Nemažai dėmesio buvo skirta organizuotam nusikalstamumui ir jo grėsmėms 

viešajam saugumui, taip pat nusikaltimų tyrimo taktikai, metodikai ir strategijai, inovatyviems 

kriminalistikos studijų metodams. 

Konferencijos datai buvo išleistas dviejų tomų mokslinių straipsnių rinkinys, kuriame 

paskelbta daugiau nei 70 straipsnių ir pranešimų aktualiausiomis šios srities temomis – 

terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo užkardymas, nusikaltimų tyrimo efektyvumas, 

teismo ekspertizės reikšmė nusikaltimų tyrimuose. 

 

 

7. Nacionalinė mokslinė-praktinė konferencija „Resocializacija be įkalinimo: poreikis 

korekcijos sistemos reinvesticijai“ 

 

Lietuvos teisės institutas kartu su Teisingumo 

ministerija bei Kalėjimų departamentu 

2017 m. lapkričio 9 d. Vilniuje, Teisingumo 

ministerijos konferencijų salėje, organizavo 

mokslinę-praktinę konferenciją „Resocializaci-

ja be įkalinimo: poreikis korekcijos sistemos 

reinvesticijai“, kurioje buvo diskutuojama apie 

bausmę atlikusių nuteistųjų sugrąžinimą į 

visuomenę. 

Šioje konferencijoje dalyvavę žinomi 

Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkai ir 

praktikai siekė įvertinti teisės pažeidėjų resocializacijos priemonių įgyvendinimo ir teisinio 

reguliavimo tendencijas, pasiekimus, iškylančias problemas ir poreikius, taip pat buvo 

siekiama skatinti diskusiją resocializacijos sistemos plėtojimo klausimais. 

 

 

 

 

 

Giedrės Svirbutaitės-Krutkienės nuotrauka 
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8. Tarptautinė konferencija „Teisinės pagalbos kokybės gerinimas: bendri standartai 

skirtingoms šalims“ 

 

2017 m. lapkričio 22–23 dienomis Vilniuje 

vyko tarptautinė mokslo konferencija „Teisinės 

pagalbos kokybės gerinimas: bendri standartai 

skirtingoms šalims“, kurioje dalyvavo Lietuvos 

valstybinių ir mokslo institucijų, advokatūros ir 

kitų sričių specialistai, taip pat beveik trisdešimt 

aukšto lygio ekspertų iš visos Europos. Dviejų 

dienų trukmės intensyvioje konferencijoje siekta 

išsiaiškinti, kas yra kokybiška teisinė pagalba ir 

kaip ją reikėtų užtikrinti. 

Teisingumo ministerijoje vykusią tarptautinę konferenciją organizavo Lietuvos teisės 

institutas, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, Lietuvos advokatūra, 

Frankfurto prie Maino J. W. Goethe universitetas (Vokietija) bei Nyderlandų teisinės pagalbos 

valdyba (Nyderlandai). 

Dvi dienas trukusioje konferencijoje buvo analizuojamos kelios temos. Viena iš jų – 

teisinė pagalba ir jos kokybė tarptautinėje ir europinėje perspektyvoje. Tarptautiniame 

renginyje nemažai dėmesio skirta teisinės pagalbos kokybės klausimams, diskutuota apie 

pasirinktus teisinės pagalbos kokybės aspektus, aptarti gerosios praktikos pavyzdžiai. Taip 

pat buvo pristatomas teisinės pagalbos kokybės rodiklių nustatymas teisinės pagalbos teikėjų 

ir organizatorių požiūriu. Pranešimus skaitė tiek žinomi Lietuvos teisininkai, tiek 

mokslininkai iš užsienio šalių. 

Ši mokslo konferencija organizuota vykdant Europos Sąjungos „Teisingumo“ programos 

remiamą projektą „Enhancing the Quality of Legal Aid: General Standards for Different 

Countries“ („Teisinės pagalbos kokybės gerinimas: bendri standartai skirtingoms šalims“). 

 

9. Konferencija „Politinė korupcija Lietuvoje: grėsmės politinės sistemos konstitucinei 

sąrangai“  

 

Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti Vyriausioji 

rinkimų komisija, Lietuvos teisės institutas, Teisingumo 

ministerija ir Seimo Antikorupcijos komisija 2017 m. 

gruodžio 7 d. organizavo konferenciją „Politinė korupcija 

Lietuvoje: grėsmės politinės sistemos konstitucinei 

sąrangai“. 

Konferencijos dalyvius sveikino Vyriausiosios 

rinkimų komisijos pirmininkė L. Matjošaitytė, Lietuvos 

teisės instituto direktorė J. Paužaitė-Kulvinskienė ir 

Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkas V. Gailius. 

Giedrės Svirbutaitės-Krutkienės nuotrauka 

Mildos Adamonytės nuotrauka 
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Konferencijoje kalbėta apie politinės korupcijos formas rinkimuose, administracinės ir 

teisminės praktikos precedentus. Vyriausiosios rinkimų komisijos atstovai pateikė ne vieną 

pavyzdį iš keleto pastarųjų rinkimų, kurie iliustravo ne tik rinkėjų balsų pirkimo galimybes, 

bet ir rinkimų finansavimo tvarkos pažeidimus, mėginimus gudrauti renkant lėšas ar jas 

naudojant rinkėjų agitacijai. 

Diskusijos metu buvo svarstoma, kaip veiksmingiau taikyti korupcijos prevencijos 

priemones arba kaip tobulinti teisinį reglamentavimą. Diskusijos dalyviai pateikė pasiūlymus, 

kurie skatintų politinę atskaitomybę ir skaidrumą, gerintų korupcinio pobūdžio veikų 

atskleidimą ir greitesnį šias veikas padariusių asmenų nubaudimą, padėtų atskleisti 

nusikaltimais finansų sistemai valstybei daromą žalą arba užkirstų kelią jai atsirasti. 

 

10. Nacionalinė mokslinė-praktinė konferencija „Žmogaus teisių užtikrinimas 
pažeidžiamų grupių atstovams“ 

 

2017 m. gruodžio 12 d. Kaune, VDU konferencijų 

salėje, vyko mokslo konferencija „Žmogaus teisių 

užtikrinimas pažeidžiamų grupių atstovams“, kurioje 

pranešimus skaitė Lietuvos teisės instituto 

mokslininkai dr. Gintautas Sakalauskas, dr. Rūta 

Vaičiūnienė, dr. Johanas Baltrimas. 

Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkai 

konferencijoje taip pat analizavo įvairias temas, 

susijusias su žmogaus teisių užtikrinimu 

pažeidžiamoms grupėms. Buvo kalbama apie religinių mažumų teises, seksualinį 

priekabiavimą, paslėptą reklamą socialiniuose tinkluose, žmogaus teisių užtikrinimą 

neįgaliems asmenims, orumą terminalinių ligonių gyvenimo pabaigoje. 

 
Kad renginių organizavimo kokybė padidėtų, mokslo renginiai turėtų būti nukreipti į 
platesnę auditoriją ir už Lietuvos ribų. 
Laikantis tradicijų, organizuoti bendrus renginius, skirtus „Tyrėjų nakties“ pristatymui, 
Tarptautinei žmogaus teisių dienai ir Tarptautinei antikorupcijos dienai. 
 
 

 

4.2. Moksliniai pranešimai 
 
2017 m. perskaitytas 51 mokslinis pranešimas, iš kurių 20 – tarptautiniuose 

renginiuose.  
2017 m., lyginant su praėjusiais metais, mokslinių pranešimų skaičius padidėjo 

trimis pranešimais (2010 metais buvo skaityti 24, 2011 metais – 34, 2012 metais – 50, 2013 
metais – 80, 2014 metais – 56, 2015 metais – 58, 2016 metais – 48) (žr. paveikslą Nr. 9). 

Mildos Adamonytės nuotrauka 
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Lyginant su 2016 m., mūsų darbuotojai 
tarptautinių pranešimų skaitė tiek pat, t. y. 
2015 m. – 30 pranešimų, 2016 m. – 20 pranešimų, 
2017 m. – 20 pranešimų (žr. paveikslą Nr. 8). 
 
Paminėtini svarbiausi užsienyje skaityti mokslo 
pranešimai: 
 

1. Svetlana Justickaja. „Towards Evidence-based crime prevention: Where are we now?“ („Link 
įrodymais pagrįstos nusikalstamumo prevencijos: kur mes esame dabar?“), XXX Baltijos 
kriminologų seminaras 2017 m. gegužės 9 d. Rygoje, Latvijoje. 

2. Simonas Nikartas. „Guarantees for the quality of the legal aid in the pretrial phase of criminal 
proceeding in Lithuania“ 2017 m. birželio 7 d. konferencijoje „Guarantees for effective access 
to legal aid in the pretrial phase of criminal proceedings“ (Teisinės pagalbos prieinamumo 
garantijos ikiteisminio tyrimo stadijoje) Sofijoje, Bulgarijoje. 

3. Mindaugas Lankauskas. Stendinis pranešimas „Comparing professional, political and public 
discourses on cannabis decriminalisation in Lithuania“. 2017 m. rugsėjo 14 d. 17-tojoje 
metinėje Europos kriminologų asociacijos konferencijoje „Challenging Crime and ‚Crime 
Control‘ in Contemporary Europe“ Kardife, Jungtinėje Karalystėje. 

4. Ilona Michailovič. „Factors influencing parole boards' and judges' decisions on parole 
application in Lithuania“. 2017 m. rugsėjo 14 d. 17-tojoje metinėje Europos kriminologų 
asociacijos konferencijoje „Challenging Crime and ‚Crime Control‘ in Contemporary Europe“ 
Kardife, Jungtinėje Karalystėje.  

5. Laura Ūselė. „Criminal Liability of Young Adults (18-20 years) in Lithuania: Juveniles or 
Adults?” („18-20-mečių baudžiamoji atsakomybė Lietuvoje: nepilnamečiai ar suaugusieji?“). 
2017 m. rugsėjo 14 d. 17-tojoje metinėje Europos kriminologų asociacijos konferencijoje 
„Challenging Crime and ‚Crime Control‘ in Contemporary Europe“ Kardife, Jungtinėje 
Karalystėje.  

6. Simonas Nikartas. „Discussing non-custodial sanctions in Lithuania: a real alternative to 
imprisonment or an instrument of net widening?“ („Aptariant nestacionarias sankcijas 
Lietuvoje: reali alternatyva įkalinimui ar kontrolės tinklo išplėtimo instrumentas?“). 2017 m. 
rugsėjo 14 d. 17-tojije metinėje Europos kriminologų asociacijos konferencijoje „Challenging 
Crime and ‚Crime Control‘ in Contemporary Europe“ Kardife, Jungtinėje Karalystėje.  

7. Skirmantas Bikelis. „Issues of Criminal Liability of Political Parties in the Fight of Corruption“ 
2017 m. rugsėjo 14 d. 17-tojoje metinėje Europos kriminologų asociacijos konferencijoje 
„Challenging Crime and ‚Crime Control‘ in Contemporary Europe“ Kardife, Jungtinėje 
Karalystėje.  

8. Salvija Kavalnė. „Recommendations on Effective Implementation of the Mandate: 
Strengthening Administrative  Procedure  and Participation in Legislative Process“ 
tarptautiniame seminare „Strengthening The Ukrainian Ombudsperson Institution:  
Recommendations Regarding Changes To The Legal Framework Governing The Activities Of 
The Ombudsperson“. 2017 m. rugsėjo 28 d. Kijevas (Ukraina). 

9. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė. „Recommendations on the role of the Ombudsperson as a 
Promoter of Good Administration“ tarptautiniame seminare „Strengthening The Ukrainian 
Ombudsperson Institution: Recommendations Regarding Changes To The Legal Framework 
Governing The Activities Of The Ombudsperson“. 2017 m. rugsėjo 28 d. Kijevas (Ukraina).  

10. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė. „The development of pan-European general principles of good 
administration in Lithuania“. 2017 m. balandžio 27–29 d. Administracinės teisės mokslo 
universitete Špejeryje (Vokietija).   

Perskaitytas 51 mokslinis 
pranešimas, 

iš kurių 20 – tarptautiniuose 
renginiuose. 
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11. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė. Teisės vaidmuo ir teisininko išsilavinimas pereinamojo 
laikotarpio valstybių reformose tarptautiniame seminare 2017 m. lapkričio 23–25 d. Baku 
(Azerbaidžanas). 

12. Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė. „Taikomųjų teisinių instrumentų santykis. I dalis“ (angl. 
„Interplay between applicable legal instruments (1)“) tarptautiniame seminare 
„Brussels IIbis: in parental responsibility and child abduction cases“. 2017 m. balandžio 20–
21 d. Rijeka (Kroatija). 

13. Kristina Pranevičienė. „Taikomųjų teisinių instrumentų santykis. II dalis“ (angl. „Interplay 
between applicable legal instruments (2)“) tarptautiniame seminare „Brussels II bis: in 
parental responsibility and child abduction cases“. 2017 m. balandžio 20–21 d. Rijeka 
(Kroatija). 

14. Skirmantas Bikelis, Mary Rogan, Christine Morgenstern. „Presentation of or project results for 
Lithuania, Germany and Ireland“ tarptautiniame seminare „Siekiant, kad suėmimas būtų 
kraštutinė priemonė“. 2017 m. balandžio 19–21 d. Berlynas (Vokietija).  

15. Agnė Limantė kartu su prof. Costanza Honorati. „The Return Procedure in the State of Habitual 
Residence. The Overriding Mechanism and the Relation to Custody Proceeding“ seminare 
„Tarptautinių vaikų grobimo bylų nagrinėjimas“. 2017 m. birželio 8–9 d. Milanas (Italija). 

16. Agnė Limantė kartu su prof. Costanza Honorati. „Transfer of proceedings“ seminare 
„Tarptautinių vaikų grobimo bylų nagrinėjimas“. TRAINING ON JURISDICTION IN 
MATRIMONIAL AND PARENTAL RESPONSIBILITY MATTERS. 2017 m. liepos 3–6 d. 
Barselona (Ispanija). 

 
 
Paveikslas Nr. 8. Pranešimų skaičius 2012–2017 m. 
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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 bazę „ICI Journal Master List“, turinčią ICV (Index Copernicus Value), bei 

kartu su Lietuvos kriminologų draugija ir Vilniaus universitetu tęsiama recenzuojamo leidinio 

„Kriminologijos studijos“21 leidyba, taip pat monografijų ir mokslo studijų serija „Teisės 

instituto mokslo tyrimai“22 bei nerecenzuojami MTEP leidiniai „Teisės e-aktualijos“23.  

 

                                      
 

Ataskaitiniu laikotarpiu „Išleistų teisės mokslinių praktinių leidinių skaičius“ pasiektas ir 

viršytas, t. y. vietoj planuotų24 4 išleista – 7.  

 

Iš jų: 

 

1) recenzuoti 3 leidiniai: Vienas publikuotas leidinys „Bausmių 

taikymo ir vykdymo tarptautinis palyginimas, tendencijos ir 

perspektyvos Lietuvoje“ [recenzuotų straipsnių rinkinys, mokslinis 

redaktorius G. Sakalauskas]. Vilnius, 2017, p. 280. ISBN 978-9986-

34-328-8. 

 

Išleisti 2 mokslinio teisės žurnalo „Teisės problemos“ numeriai: 

2017 m. Nr. 1 ir 2017 m. Nr. 2. 

 

2) nerecenzuoti 3 leidiniai: 

Siekiant sudaryti galimybę visiems suinteresuotiems asmenims susipažinti su Instituto 

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

nerecenzuojamais mokslo socialinės plėtros darbais bei tokiu būdu prisidėti prie mokslo 

                                                 
21 http://www.zurnalai.vu.lt/kriminologijos-studijos 
22 http://teise.org/lt/lti-veikla/publikacijos/ 
23 http://teise.org/lt/lti-veikla/teises-e-aktualijos/ 
24 Lietuvos teisės instituto direktorės 2017 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr.1T-29 Dėl Strateginio veiklos plano 2017-

2019 m. patvirtinimo. žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2017/04/LT_Strateginis-veiklos-planas-2017-2019.pdf 
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eksperimentinės (socialinės) plėtros darbų sklaidos, 2013 metais Institutas pradėjo leisti 

elektroninį nerecenzuojamą leidinį „Teisė e-aktualijos“ [ISSN 2335-8998 (Online)], kuriame 

kasmet publikuojami Lietuvos teisės instituto mokslo darbuotojų parengti socialinės plėtros 

darbai, kurie buvo pateikti valstybės bei savivaldybių institucijoms. Per 2017 metus išleista 

tiek pat, kiek ir planuota25, t. y. 2 numeriai.  

 

Taip pat publikuotas leidinys: „Reglamento „Briuselis IIa“ taikymo 
vadovas“ / [Costanza Honorati, Cristina Gonzalez Beilfuss, Ivana 
Kunda, Agnė Limantė, Carola Ricci, Mirela Župan, Benedetta 
Ubertazzi]. Vilnius, 2017, p. 212. ISBN 978-9986-704-46-1. 
Žr.: <http://brussels2family.eu/learning-materials/handbook/>. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taip pat užbaigus projekto „Siekiant, kad suėmimas būtų 
kraštutinė priemonė“ veiklas, buvo pateiktos dvi mokslinės 
ataskaitos, viena jų – lietuvių kalba26, kita – anglų kalba27.  
Visą informaciją apie projektą 
žr.: <http://www.irks.at/detour/publications.html>. 

 
 

 

4.4. Sklaida kitose priemonėse 
 

Per 2017 metus Instituto Tarptautinių ryšių skyrius per BNS Spaudos centrą išplatino 

28 pranešimus žiniasklaidai apie atliekamą mokslinę veiklą, vykdomus projektus, parengtą 

mokslinę produkciją, MTEP darbus arba projektus, kuriuose dalyvauja LTI mokslininkai. 

Pranešimai taip pat buvo platinami elektroniniais laiškais tiesiogiai žiniasklaidos priemonėms 

arba konkretiems aktualiomis temomis besidomintiems žurnalistams. 

Apie LTI veiklą 2017 m. daugiausia rašė tokie naujienų portalai kaip 15min.lt, Delfi.lt, 

Lrt.lt. Glaudžiai bendradarbiaujama su teisės naujienų portalu www.infolex.lt – čia paskelbta 

didžioji dalis LTI viešos informacijos. 

                                                 
25 Lietuvos teisės instituto direktorės 2017 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr.1T-29 Dėl Strateginio veiklos plano 2017-

2019 m. patvirtinimo. žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2017/04/LT_Strateginis-veiklos-planas-2017-2019.pdf 
26 http://www.irks.at/detour/Uploads/Comperative%20report%20LT%2002%2020.pdf  
27 http://www.irks.at/detour/Uploads/LT%202nd%20Report%20final%20f2.pdf 

http://brussels2family.eu/learning-materials/handbook/
http://www.irks.at/detour/publications.html
http://www.irks.at/detour/Uploads/Comperative%20report%20LT%2002%2020.pdf
http://www.irks.at/detour/Uploads/LT%202nd%20Report%20final%20f2.pdf
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Informacija tai pat buvo skelbiama LTI interneto svetainėje (per metus – 64 

informaciniai pranešimai „Naujienų“ skiltyje) bei Instituto socialinio tinklo „Facebook“ 

paskyroje (socialiniame tinkle paskelbti 66 įvairūs pranešimai). Atkreiptinas dėmesys į LTI 

vykdytų projektų oficialiose svetainėse (5 internetiniai puslapiai ar socialinio tinklo 

„Facebook“ paskyros) skelbtą informaciją – per juos LTI sklaida pasiekė tarptautinę auditoriją. 

Dalis informacinių pranešimų buvo skelbta visais kanalais (platinta žurnalistams, 

skelbta LTI interneto svetainėje, socialiniame tinkle „Facebook“), kita dalis – tik kai kuriais. 

Skirtingi komunikacijos kanalai pasirinkti įvertinus skirtingas komunikacijos auditorijas. 

LTI komunikacijos vertinimas nėra tikslus, nes LTI neperka žiniasklaidos monitoringo. 

 
 

Apibendrinimas ir galimi pokyčiai 
 

Mokslinių tyrimų rezultatų sklaida turėtų neapsiriboti tik straipsnių publikavimu, bet ir 
kiekvieno autoriaus aktyviu dalyvavimu kitais socialiniais viešinimo kanalais, 
orientuojantis į tarptautinę auditoriją, tai padėtų sėkmingiau integruotis į europinę 
mokslinių tyrimų erdvę. 
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V. VALSTYBĖS IR MOKSLO INSTITUCIJOS, VERSLAS IR KITI 
SOCIALINIAI PARTNERIAI 

 
Institutas tęsė tradicijas ir bendradarbiavo su mokslo ir studijų institucijomis, valdžios ir 

valdymo, verslo ir nevyriausybinių organizacijų sektoriaus subjektais ir jų atstovais. 

Lietuvos teisės institutas sėkmingai bendradarbiavo su šiomis Lietuvos institucijomis ar 

organizacijomis: 

 
1. Baltijos pažangių technologijų institutas 

(BPTI); 
2. Centrinė projektų valdymo agentūra 

(CPVA); 
3. Kalėjimų departamentas prie LR TM; 
4. Lietuvos advokatūra; 
5. Lietuvos kriminalistų draugija; 
6. Lietuvos mokslo taryba (LMT); 
7. Lietuvos Respublikos generalinė 

prokuratūra; 
8. Lietuvos Respublikos vyriausioji 

rinkimų komisija (VRK); 
9. Lietuvos teismo ekspertizės centras; 
10. Lietuvos vyriausiasis administracinis 

teismas (LVAT); 
11. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba; 
12. Lietuvos Respublikos Seimo 

kontrolierių įstaiga; 
13. Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministerija (ŠMM); 
14. Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerija (TM); 
15. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų 

ministerija (URM); 

16. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministerija (VRM); 

17. Mykolo Romerio universitetas (MRU); 
18. Mokslo, inovacijų ir technologijų 

agentūra (MITA); 
19. Muitinės mokymo centras; 
20. Nacionalinė teismų administracija 

(NTA); 
21. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės 

departamentas (NTAKD); 
22. Policijos departamentas prie VRM; 
23. Seimo Antikorupcijos komisija; 
24. Seimo Priklausomybių prevencijos 

komisija; 
25. Specialiosios pedagogikos ir 

psichologijos centras (SPPC); 
26. Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT); 
27. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 

įstaiga; 
28. Valstybės garantuojamos teisinės 

pagalbos tarnyba (VGTPT); 
29. Valstybinė duomenų apsaugos 

inspekcija; 
30. Vilniaus universitetas (VU); 
31. Vytauto Didžiojo universitetas (VDU).

 
2017 m. Lietuvos teisės institute vykdyta projektų ar rengta bendrų projektinių 

paraiškų, renginių su 37 partneriais iš 19 skirtingų valstybių (žr. lentelę Nr. 4 ir paveikslą 

Nr. 9).



 

 

 

Lentelė Nr. 4. 2017 m. LTI bendradarbiavo su partneriais iš nurodytų valstybių 

 

 
Paveikslas Nr. 9. 2017 m. LTI bendradarbiavo su partneriais iš pažymėtų valstybių 

 

 
1. Airija 

1. Trinity College Dublin. 

2. Austrija 2. Institut fur Rechts-und 
Kriminalsoziologie (IRKS); 
3. Austrijos Liudviko Bolcmano 
žmogaus teisių institutas. 

3. Belgija 4. The National Institute of 
Criminalistics and Criminology; 
5. Tarptautinė jaunimo ir šeimos 
teisininkų asociacija; 
6. Tarptautinė nepilnamečių 
justicijos observatorija. 

4. Bulgarija 7. Center for the Study of 
Democracy. 

5. Didžioji 
Britanija 

8. London school of economics and 
political science; 
9. Birkbeck College - University of 
London. 

6. Graikija 10. Tesalonikų Aristotelio 
universitetas. 

7. Italija 11. Milano-Bicocca universitetas; 
12. Veronos universitetas; 
13. „Media, Educazione, Comunità“; 
14. Associazione bNET; 
15. Parmos universitetas. 

8. Ispanija 16. Universitat de Barcelona; 
17. Autonominis Barselonos 
universitetas. 

9. Kipras 18. Hope for children. 

10. Kroatija 19. Pravni fakultet Sveucilista u 
Rijeci; 
20. Zagrebo universitetas. 

11. Lenkija 21. Balstogės universitetas; 
22. Lodzės universitetas; 
23. Stowarzyszenie Fiore. 

12. Portugalija 24. Minjo universitetas. 
13. Rumunija 25. Association of Schools of Social 

Work in Romania. 
14. Olandija 26. University of Utracht; 

27. Nyderlandų teisinės pagalbos 
valdyba. 

15. Slovėnija 28. Zupnijski zavod sv. Jurija. 
16. Turkija 29. General Command of 

Gendarmerie; 
30. Republic of Turkey Prime 
Ministry Undersecretariat of 
Treasury Central Finance and 
Contracts Unit; 
31. Ministry of Justice; 
32. Union of Turkish Bar 
Associations. 

17. Ukraina 33. Ombudsmeno įstaiga, Apparatus 
of the Ukrainian Parliament 
Commissioner for Human Rights. 

18. Vengrija 34. Loránd Eötvös universitetas. 
19. Vokietija 35. Ernst Moritz Arndt University 

Greifswald; 
36. Frankfurto prie Maino 
J. W. Goethe’s universitetas; 
37. Starkmacher. e.V. (Manheimas, 
Vokietija) 
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5.1. Metodologinė ir metodinė inovatyvi pagalba 
 

2017 m. Institutas vykdė Lietuvos ūkio poreikius atliepiančius mokslinius tyrimus, pvz., pagal 
Teisingumo ministerijos užsakymą vykdė Teisingumo ministerijos programos „Teisės 
sistema“ vieną iš uždavinių „Vertinti galiojančią teisę ir teisės aktų projektus ir užtikrinti 
politikos įgyvendinimo priežiūrą teisingumo ministro valdymo srityse“28. Pagal šią programą 
2017 m. Institutas įvykdė 2 priemones: 1. Teikė teisinei politikai formuoti skirtus pasiūlymus, 
pagrįstus šiuolaikiniais teisės ir kriminologijos mokslų tyrimų rezultatais. Parengtos 4 mokslo 
studijos ir viena mokslinė išvada; 2. Užtikrino visuomenės (moksleivių) teisinio švietimo 
veiklas 20-yje Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, ugdė, skatino moksleivių žinojimą apie 
Europos Parlamentą. 
 

5.1.1. Teisinės ekspertizės ir teisinės išvados 
 
Instituto MTEP veikla labiausiai orientuota į Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetinę 
veiklos sritį „Teisėsauga“. Šioje srityje atliekant mokslinius tyrimus, rezultatai nukreipiami į 
pasiūlymus dėl teisės aktų rengimo kokybės, teisinio reguliavimo atskirais aktualiais 
klausimais tobulinimo, spragų ir problemų juos taikant sprendimus.  
2017 metais buvo pateikta 29 teisinės, kriminologinės ir antikorupcinės ekspertizės, išvados 
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. 

 
Pagal tai, kas ir kiek taiko Instituto atliktus 

MTEP darbus, t. y. atliktus mokslinius tyrimus ir 
išvadas, savo tiesioginiame darbe, galima įvertinti 
efekto kriterijų. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo 
peržiūrima Seimo teisės aktų projektų bazė ir 
atsižvelgta į komitetuose ar komisijose svarstomus 
teisės aktų projektus, kuriems buvo teiktos išvados 
ir Instituto mokslininkų.   

 
 
Vertinant efekto kriterijų „Sėkmingai (teigiamai) pritaikytų teisinės politikos 

formavimui skirtų pasiūlymų, pagrįstų šiuolaikiniais teisės ir kriminologijos mokslų tyrimų 
rezultatais, santykis su pateiktais / svarstomais, proc.“, iš 70 pasiūlymų, pateiktų teisės aktų 
rengėjams, į mūsų 67 siūlymus atsižvelgė ir tik į 3 neatsižvelgė (t. y. įvykdyta 96 proc., o 
planuota29 – 60 proc.) (žr. paveikslą Nr. 10) dėl šių teisės aktų projektų: 

 
1. Dėl Prokuratūros įstatymo Nr. I-599 1, 2, 9, 16, 19, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37(5), 39, 

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52 straipsnių ir priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 
16(1), 37(7) straipsniais ir 1 priedu ir 35 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo 
projekto: 2 išvadoms pritarta iš dalies;  

                                                 
28 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo sričių 2017–2019 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1R-305 „Dėl Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministro valdymo sričių 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“. 
29 Lietuvos teisės instituto direktorės 2017 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr.1T-29 Dėl Strateginio veiklos plano 2017-

2019 m. patvirtinimo. žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2017/04/LT_Strateginis-veiklos-planas-2017-2019.pdf 

2017 metais buvo atsižvelgta į 
96 proc. LTI pateiktų išvadų ir 
pasiūlymų ir tai yra 2 kartus 

daugiau nei 2016 m. 
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2. Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 342, 346, 348, 3652 ir 3654 straipsnių 
pakeitimo įstatymo projekto (Nr. XIIIP-1082), 2017 m. gruodžio 6 d. Nr. 102-P-48: 2 išvadoms 
pritarta iš dalies; 

3. Dėl Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 59 ir 119 straipsnių pakeitimo įstatymo 
projekto (Nr. XIIIP-1083), 2017-12-06 Nr. 102-p-48: 2 išvadoms pritarta iš dalies; 

4. Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 129, 140 ir 163 straipsnių pakeitimo įstatymo 
projekto (Nr. XIIIP-327), 2017 m. lapkričio 22 d. Nr. 102-P-45: 1 pritarta; 

5. Dėl Baudžiamojo kodekso 75 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto: į 1 atsižvelgta;  
6. Dėl Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 pakeitimo įstatymo projekto 2017-09-

13  Nr. 103-P-39: 18 pritarta / atsižvelgta, 8 iš dalies pritarta, 1 nepritarta;  
7. Dėl Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 pakeitimo įstatymo projekto 2017-09-

27  Nr. 103-P-43: 3 žodžiu išsakytoms pastaboms pritarta; 
8. Dėl Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 pakeitimo įstatymo projekto, 2017 m. 

rugsėjo 4 d. Nr. 102-P- 30: 28 pritarta, 2 nepritarta; 
9. Dėl Konstitucijos 106 ir 107 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto: 13 

pritarta / atsižvelgta; 
10. Dėl Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 

straipsniu patvirtinto Lietuvos Respublikos darbo kodekso 133 ir 134 straipsnių pakeitimo 
įstatymo projekto: 2 pritarta. 

 
Paveikslas Nr. 10. Pateiktų išvadų skaičius ir atsižvelgimas į pasiūlymus 2013–2017 m. 

 

 

 

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

pritaikyti priimant sprendimus viešajame valdyme.  

Pastebėta tendencija, kad 2017 m. politikams svarstant įvairius klausimus dėl teisinio 

reguliavimo vis plačiau naudojamasi Instituto darbuotojų atliktais tyrimais, pavyzdžiui: 

1. 2017 m. gegužės 30 d. Aiškinamajame rašte „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.18, 

2.19, 3.3, 3.16, 3.140, 3.141, 3.143, 3.146, 3.147, 3.150, 3.155 straipsnių, kodekso trečiosios 

knygos VI dalies XV skyriaus ir 5.13, 6.588, 6.590, 6.744 straipsnių pakeitimo įstatymo, 

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 

Nr. VIII-1864 50 straipsnio pakeitimo ir 28 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo 

ir Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo Nr. I-2237 5, 9 ir 13 straipsnių pakeitimo 

įstatymo projektų“ nurodyta: Rengiant Įstatymų projektus buvo atsižvelgta į Teisės instituto 
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2016 metais atlikto tyrimo „Partnerystės instituto reglamentavimas Europos valstybėse“ 

parengtą ataskaitą, kurioje išsamiai aprašyta Švedijos, Ispanijos ir kitų Europos šalių praktika 

partnerystės teisinio reguliavimo srityje“. 

2. „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-815 

„Dėl Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“ 

pakeitimo“, nurodyta: Atrenkant savivaldybes, kuriose reikėtų įrengti / atnaujinti žemo 

slenksčio paslaugų kabinetus, prioritetas teikiamas savivaldybėms, kuriose šiuo metu 

teikiamos žemo slenksčio paslaugos; savivaldybėms, kuriose sergamumas ŽIV viršija Lietuvos 

vidurkį (100 000 gyventojų) (Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

2015 m. duomenimis); savivaldybėms, kuriose ligotumas ŽIV viršija Lietuvos vidurkį (100 000 

gyventojų) (Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2015 m. 

duomenimis); savivaldybėms, kurių asmens sveikatos priežiūros įstaigos privalomojo 

sveikatos draudimo informacinėje sistemoje „Sveidra“ deklaravo asmenų, kuriems nustatyta 

diagnozė, kurios kodas pagal TLK yra F11 (opioidų vartojimas ir priklausomybė nuo jų), 

apsilankymus (Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ duomenų 

bazės 2015 m. duomenimis); savivaldybėms, kuriose nusikalstamos veikos, padarytos 

apsvaigus nuo narkotinių medžiagų, viršija Lietuvos vidurkį (Lietuvos teisės instituto 

2015 m. duomenimis); savivaldybėms, kuriose Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 

259 str. nurodytos nusikalstamos veikos viršija Lietuvos vidurkį (100 000 gyventojų) 

(Lietuvos teisės instituto 2015 m. duomenimis). 

Kitoje Seimui 2017 m. pateiktoje teisės aktų rengimo ir svarstymo medžiagoje aptinkami 

šie tyrimai: 

1. Nikartas S. Teisė nebūti kankinamam ir nepatirti žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio 

ar nebūti taip baudžiamam: probleminiai kalinimo sąlygų užtikrinimo aspektai. Mokslo studija. 

Teisės institutas, 2013. 

2. Aktualiausios žmogaus teisių užtikrinimo Lietuvoje 2008–2013 m. problemos: teisinis tyrimas. 

Kolektyvinė monografija, Lietuvos teisės institutas, Vilnius, 2014. 

3. Sakalauskas G. Šiuolaikinės baudžiamosios politikos Lietuvoje bruožai ir padariniai // Ketvirtis 

amžiaus tiriant ir reformuojant Lietuvos teisinę sistemą (moksl. red. P. Ragauskas, J. Paužaitė-

Kulvinskienė). Vilnius: Lietuvos teisės institutas, Akademinė leidyba, 2016, p. 205–247. 

4. Sakalauskas G. Ką liudija didėjantis baudžiamasis represyvumas Lietuvoje? // Kriminologijos 

studijos, 2014, Nr. 2, p. 95–136. 

5. Sakalauskas G., Bikelis S., Kalpokas V., Pocienė A. Baudžiamoji politika Lietuvoje: tendencijos ir 

lyginamieji aspektai. Teisės instituto mokslo tyrimai, t. 8. Vilnius: Teisės institutas, 2012. 

6. Dünkel F., Sakalauskas G. Įkalinimo praktikos Europos šalyse palyginimas // Bausmių taikymo 

ir vykdymo tarptautinis palyginimas, tendencijos ir perspektyvos Lietuvoje (moksl. red. 

G. Sakalauskas). Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2017. 

7. Sakalauskas G., Jarutienė L. Probacijos veiksmingumo vertinimas. Lietuvos teisės instituto 

mokslo tyrimai. Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2015, p. 29–32. Prieiga per internetą: 

<http://teise.org/wp-content/uploads/2016/06/Mokslo-studija-probacijos-veiksmingumo-

vertinimas.pdf>. 

8. Beliūnienė L. Žmogaus teisių apsaugos stiprinimas konstitucinio skundo institutu. Lietuvos 

teisės instituto mokslo tyrimai, 13 tomas. Vilnius: Justitia, 2014, p. 115. 
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5.1.2. Ekspertinės konsultacijos 
 
 Instituto mokslo darbuotojų kvalifikacija suteikia pagrindą juos pasitelkti kaip žmogiškuosius 

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

teikiamos plačios ekspertinės konsultacijos, teikiami mokslu grįsti siūlymai ir 

rekomendacijos.  

Instituto darbuotojai aktyviai dalyvauja įvairiose tiek 

nacionalinėse, tiek ir tarptautinėse darbo grupėse, 

komisijose ir kitų organizacinių vienetų veiklose tam, 

kad užtikrintų ryšių palaikymą su tarptautiniais 

partneriais, darbuotojai yra kviečiami dalyvauti ir 

dalintis idėjomis bei pristatyti atliekamų tyrimų 

rezultatus tarptautinėse konferencijose ir pan. 

Ataskaitiniais metais galime paminėti šių tyrėjų 

svarbiausias narystes tarptautinėse darbo grupėse, asociacijose, dalyvavimą tarptautinėse 

ekspertų grupėse (žr. lentelę Nr. 5). 

Lentelė Nr. 5. Narystė tarptautinėse organizacijose 
 

Eil. 

Nr. 

Tyrėjas Organizacija Narystė, pagrindas 

1.  Teisinės sistemos tyrimo skyriaus 
tyrėja, vykdanti skyriaus vedėjos 
funkcijas, Eglė Kavoliūnaitė-
Ragauskienė  

Europos teisinio 
bendradarbiavimo 
paruošiamoji 
lobizmo veiksmų 
grupė  

Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministro 2015 m. balandžio 29 d. 
įsakymas Nr. 1R-111 

2.  Teisinės sistemos tyrimo skyriaus 
tyrėja, vykdanti skyriaus vedėjos 
funkcijas,  Eglė Kavoliūnaitė-
Ragauskienė  

GRECO V vertinimo 
etapo parengiamoji 
darbo grupė 

 

Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministerijos siūlymu Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministro 
2015 m. balandžio 29 d. įsakymas 
Nr. 1R-111 

3.  Leidybos ir bendrųjų reikalų 
skyriaus mokslo darbuotojas-
vyriausiasis redaktorius Antanas 
Jatkevičius  
 

Europos tarybos 
penologinio 
bendradarbiavimo 
tarybos (PC-CP) 
darbo grupė 

Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministro 2015 m. balandžio 29 d. 
įsakymas Nr. 1R-111 

4.  Tarptautinių ryšių skyriaus tyrėjas 
Evaldas Visockas  
 

Europos Komisijos 
nusikaltimų 
statistikos politikos 
formavimo 
poreikiams tenkinti 
ekspertų grupė 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
Europos Sąjungos komisijos 2015 m. 
balandžio 21 d. protokolinis 
sprendimas 

5.  Kriminologinių tyrimų skyriaus 
tyrėja Renata Giedrytė-Mačiulienė  
 

Tarptautinio 
jaunimo 
delinkvencinio 
elgesio, nuostatų ir 
viktimizacijos tyrimo 
darbo grupė 
 
 

International Self-report 
Delinquency Study (ISRD) 

2017 metais Instituto 
darbuotojai aktyviai 

dalyvavo 8 tarptautinėse ir 
8 nacionalinėse darbo 

grupėse 
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6.  Teisinės sistemos tyrimo skyriaus 
vyresnioji mokslo darbuotoja Rita 
Matulionytė  
 

Tarptautinė 
intelektinės 
nuosavybės mokymo 
ir tyrimų 
asociacija(ATRIP)  

Narė nuo 2011 m. 

7.  Teisinės sistemos tyrimo skyriaus 
vyresnioji mokslo darbuotoja Rita 
Matulionytė  

Tarptautinės teisės 
asociacijos (ILA) 
intelektinės 
nuosavybės teisių 
poveikio 
pažeidimams 
taikytinos teisės 
pakomitečio 
koordinatorė  

Nuo 2011 m. (Sub-committee on 
applicable law to IP infringements) 

8.  Direktorė J. Paužaitė-Kulvinskienė  Europos 
administracinių 
teisėjų asociacijos 
narė-tyrėja 

Nuo 2010 m. 

 

Instituto darbuotojai aktyviai konsultuoja ir dalyvauja kaip ekspertai valstybės valdymo 

institucijų, valstybės ir savivaldybių įstaigų ir organizacijų, verslo subjektų sudarytose darbo 

grupėse ar komisijose, tai rodo lentelė Nr. 6. 

 
Lentelė Nr. 6. Darbuotojai, dalyvaujantys nacionalinėse darbo grupėse ir komitetuose 

 
Eil.
Nr. 

Tyrėjas Darbo grupė Dalyvavimo pagrindas 

1. Baudžiamosios justicijos 
tyrimų skyriaus vyriausiasis 
mokslo darbuotojas Petras 
Ragauskas 

Tarpinstitucinė darbo grupė 
visuomeninių teisėjų (tarėjų) 
instituto teismuose koncepcijai 
parengti 

Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministro 2015 m. 
spalio 7 d. įsakymas Nr. 1R-
284 

2. Baudžiamosios justicijos 
tyrimų skyriaus vyriausiasis 
mokslo darbuotojas 
Skirmantas Bikelis 

Lietuvos Respublikos 
baudžiamojo kodekso priežiūros 
komiteto posėdžiuose 

Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministro įsakymas 

3. Baudžiamosios justicijos 
tyrimų skyriaus vyriausiasis 
mokslo darbuotojas 
Skirmantas Bikelis 

Darbo grupės „Dėl narkotinių ir 
psichotropinių medžiagų 
nedidelio ir labai didelio kiekio 
nustatymo rekomendacijų“ 
pakeitimo projektui rengti 

Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 
2015 m. lapkričio 24 d. 
įsakymas Nr. V-1332 

4. Mokslinė sekretorė Ingrida 
Mačernytė-Panomariovienė 

Darbo grupės visuomenės 
teisinio švietimo priemonėms 
rengti 

Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministro 2015 m. 
gruodžio 7 d. įsakymas 
Nr. 1R-331 

5. Baudžiamosios justicijos 
tyrimų skyriaus tyrėjas 
Mindaugas Girdauskas 

Lietuvos Respublikos 
baudžiamojo proceso kodekso 
priežiūros komiteto posėdžiuose 

Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministro  2017 m. 
gegužės 2 d. įsakymas Nr. 1R-
111 „Dėl teisingumo ministro 
2013 m. vasario 21 d. įsakymo 
Nr. 1R-56 „Dėl Lietuvos 
Respublikos baudžiamojo 
proceso kodekso priežiūros 
komiteto sudarymo“ 
pakeitimo“ 
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6. Kriminologinių tyrimų 
skyriaus vyriausiasis mokslo 
darbuotojas Gintautas 
Sakalauskas ir vyresnioji 
mokslo darbuotoja Ilona 
Michailovič 

Kalėjimų departamento prie 
Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministerijos darbo grupė, kurios 
tikslas – įvertinti Lietuvos 
Respublikos probacijos įstatymo 
taikymo praktiką, parengti šio 
įstatymo analizę bei pateikti 
siūlymus dėl galimų įstatymo 
spragų ir neaiškumų sprendimo 
būdų bei vienodos taikymo 
praktikos  

Kalėjimų departamento prie 
Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerijos 
direktoriaus 2016 m. 
balandžio 18 d. įsakymas 
Nr. V-145 

7. Kriminologinių tyrimų 
skyriaus vyresnioji mokslo 
darbuotoja, vykdanti skyriaus 
vedėjos funkcijas, Svetlana 
Justickaja 

Vidaus reikalų ministerijos 
tarpžinybinė Nusikaltimų ir kitų 
teisės pažeidimų prevencijos 
projektų vertinimo komisija 

Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministro 2016 m. 
gegužės 4 d. įsakymas Nr. 1V-
343 

8. Baudžiamosios justicijos 
tyrimų skyriaus vyresnysis 
mokslo darbuotojas Simonas 
Nikartas 

Kalėjimų departamento prie 
Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministerijos darbo grupė dėl 
probacijos tarnybų veiklos 
efektyvumo vertinimo 
rodikliams tobulinti  

Kalėjimų departamento prie 
Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerijos 
direktoriaus 2017 m. gegužės 
26 d. įsakymas Nr. V-23 

 

Taip pat Instituto darbuotojai dalyvauja ir įvairių Seimo komitetų organizuojamuose 

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 sprendimus viešajame valdyme.  

 
 
Išmatavus pasiektus rodiklius, galima konstatuoti, kad atliktų mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės (socialinės) plėtros darbų skaičius ne tik pasiektas, bet ir viršytas, t. y. vietoje 
planuotų30 30 publikacijų (8 monografijų, mokslo studijų ar jų dalių ir 30 recenzuotų mokslo 
straipsnių) įvykdyta – 38 vnt., tai yra uždavinys įgyvendintas 126,66 proc. 
 

 

5.2. Projektai  
 

Ieškant papildomų finansavimo šaltinių ir plečiant bendradarbiavimo galimybes, 

2017 m. Tarptautinių ryšių skyrius ir atskiri mokslininkai parengė 10 įvairaus dydžio 

paraiškų Instituto vardu (bendra projektų suma 8 331 830,75 Eur). Dviejuose jų biudžetas 

nebuvo detalizuotas. Aštuoniose paraiškose planuojama LTI biudžeto dalis 556 137,75 Eur. 

Planuojamas Instituto indėlis 8 paraiškose 35 234,58 Eur. Iš 2017 m. pateiktų paraiškų: 

• finansavimą jau gavo 2 paraiškos – „Turkijos žandarmerijos Vaikų ir moterų skyrių 

organizacinių gebėjimų gerinimas“; LMT reikminių tyrimų projektas. 

• negavo finansavimo (yra sprendimai) 3 paraiškos; 

• laukiama sprendimo dėl 5 paraiškų. 

                                                 
30 Lietuvos teisės instituto direktorės 2017 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr.1T-29 Dėl Strateginio veiklos plano 2017-

2019 m. patvirtinimo. žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2017/04/LT_Strateginis-veiklos-planas-2017-2019.pdf 
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Lyginant su 2016 m. pateikta paraiškų mažiau (2016 m. – 11), tačiau projektų 

vykdyta daugiau (žr. paveikslą Nr. 11). 

 
Paveikslas Nr. 11. Projektinės veiklos 2012–2017 m. 

 

 
 
 

Sėkmės rodiklis – pateiktų ir patvirtintų santykis 2013–2017 m.: 2017 m. iš 10 pateiktų 

paraiškų gautas finansavimas 2 projektui, dar laukiama atsakymo dėl 5 paraiškų, 2016 m. iš 

11 pateiktų gavo finansavimą 3; 2015 m. iš pateiktų 18 gavo finansavimą 5, 2014 m. iš 

pateiktų 17 projektų gautas finansavimas 3 paraiškoms. 

 

 
2017 metais Lietuvos mokslo tarybai buvo pateiktos 4 paraiškos. Finansavimas buvo 

skirtas 1 paraiškai pagal LMT programą „Parama mokslo renginiams“. 
 
Tarptautiniams projektams finansuoti iš viso buvo pateiktos 5 
paraiškos: 

o 1 paraiška pagal Europos Komisijos programą 
„Teisingumas“; 

o 1 paraiška pagal „Erasmus plius“ programą; 
o 1 paraiška pagal Europos Sąjungos „Dvynių“ projektų 

programą; 
o 1 paraiška pagal Europos Sąjungos „Teisių, lygybės ir 

pilietybės“ programą; 
o 1 paraiška pagal Europos Komisijos programą „Horizontas 

2020“. 
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2017 m. Lietuvos teisės institute buvo vykdomi 1 nacionalinis ir 6 tarptautiniai 

projektai: 

1. Projektas „Moksleivių žinojimo apie Europos Parlamentą skatinimas“ 

Lietuvos teisės institutas įgyvendino teisinio švietimo projektą 

„Moksleivių žinojimo apie Europos Parlamentą skatinimas“ (angl. 

Promotion of European Parliament Knowledge for School Students). 

Pagrindinis projekto tikslas – paskatinti domėtis Europos Parlamento 

veikla ir pagerinti moksleivių teisines žinias apie šios institucijos vaidmenį ir funkcijas. 

Projektas įgyvendinamas naudojant aktyvius ir 

patrauklius mokymų metodus, pritaikytus 

moksleivių amžiui, žinių lygiui, poreikiams ir 

interesams. 

Projektas finansuojamas Europos Parlamento 

ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

lėšomis, jo biudžetas – beveik 25 tūkst. eurų. 

Projekto trukmė: 2016-09-01–2017-03-31. 

Projekto vykdytojas – Lietuvos teisės institutas. 

Plačiau apie projektą: <www.facebook.com/ManoEuroposParlamentas/>. 
 

2. EK programos „Teisingumas“ (angl. Justice) projektas „ES teisėjų mokymai dėl    
Reglamento „Briuselis IIa“: nuo pietų iki rytų“ 

 

Nuo 2015 metų pabaigos Lietuvos teisės institutas kartu su 

partneriais įgyvendina tarptautinį EK „Justice“ programos 

projektą „ES teisėjų mokymai dėl Reglamento „Briuselis IIa“: nuo pietų iki rytų“ (angl. EU 

Judiciary Training on Brussels IIa Regulation: From South to East). 

Projektu buvo siekiama susisteminti ir įvertinti pasirinktų ES valstybių teismų praktiką, 

atskleisti pagrindines Reglamento „Briuselis IIa“ taikymo tendencijas ir parengti praktinį 

apibendrinimą, kaip konkrečios nuostatos taikomos teismuose (pvz., kokiais kriterijais 

remiantis atskirose valstybėse nustatoma 

„asmens gyvenamoji vieta“). Projekto metu buvo 

ruošiama teisėjų ir kitų teisininkų mokymų 

medžiaga apie tai, kaip turėtų būti taikomas 

Reglamentas „Briuselis IIa“ sudėtingose šeimos 

privatinės teisės bylose, ypatingą dėmesį skiriant 

skyrybų klausimui, kuomet skiriasi skirtingų 

pilietybių asmenys, gyvenantys ne savo pilietybės 

Ievos Sinkevičiūtės nuotrauka 

Evaldo Visocko nuotrauka 
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šalyje, kartu akcentuojant su vaikų pagrobimu susijusius klausimus. 

Europos Komisija projektui skyrė daugiau nei 250 tūkst. eurų, jo trukmė: 2015-10-01–

2017-09-30. Pagrindinis projekto partneris: Milano Bicocca universitetas. Kiti partneriai: 

Barselonos universitetas, Rijekos universitetas. Be Lietuvos teisės instituto, kaip asocijuoti 

partneriai projekte taip pat dalyvauja Vaiko teisių ir įvaikinimo tarnyba bei Nacionalinė 

teismų administracija. 

Plačiau apie projektą: <brussels2family.eu/>. 

 
3. EK programos „Teisingumas“ (angl. Justice) projektas „Siekiant, kad suėmimas būtų 

kraštutinė priemonė“ (DETOUR) 

 
2016 m. Lietuvos teisės institutas kartu su užsienio 

partneriais pradėjo tarptautinio Europos Komisijos 

finansuojamo projekto „Siekiant, kad suėmimas būtų 

kraštutinė priemonė“ (angl. Towards pretrial detention as Ultima Ratio) (DETOUR) 

įgyvendinimą. 

Šio projekto metu buvo siekiama išskirti suėmimo taikymo problemas ir geriausių 

praktikų pavyzdžius septyniose Europos šalyse – Austrijoje, Vokietijoje, Rumunijoje, Belgijoje, 

Lietuvoje, Airijoje ir Nyderlanduose. Buvo tiriama kardomųjų priemonių taikymo praktika, 

alternatyvų suėmimui taikymo galimybės, suėmimo taikymo pagrindų interpretavimo 

klausimai. 

Europos Komisija projektui skyrė beveik 700 tūkst. eurų, jo trukmė: 2016-01-01–2017-

12-31. Pagrindinis partneris: Teisės 

sociologijos ir kriminologijos institutas 

(Austrija). Kiti partneriai: Greifsvaldo 

universitetas (Vokietija), Nacionalinis 

kriminalistikos ir kriminologijos 

institutas (Belgija), Utrechto 

universitetas (Nyderlandai), Dublino 

Švenčiausiosios Trejybės kolegija 

(Airija) bei Rumunijos socialinio darbo 

mokyklų asociacija (Rumunija). 

Plačiau apie projektą: <www.irks.at/detour/>. 

 

4. ES „Dvynių“ programos projektas „Ukrainos parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių 

komisaro institucinių gebėjimų saugoti žmogaus teises ir laisves stiprinimas pagal 

geriausią Europos patirtį“ (APARATUS) 

 

Lietuvos teisės institutas nuo 2017 m. sausio mėn. 

įgyvendina tarptautinį ES „Dvynių“ programos projektą  

DETOUR projekto nuotrauka 
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Ukrainoje „Ukrainos Parlamento vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucinių gebėjimų 

saugoti žmogaus teises ir laisves stiprinimas pagal geriausią Europos patirtį“ (angl. 

Implementation of the best European practices with the aim of strengthening the institutional 

capacity of the Apparatus of the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights to 

protect human rights and freedoms) (APPARATUS). 

Projekto tikslas – sustiprinti Ukrainos ombudsmeno aparato institucines galias, 

patobulinti Ombudsmeno veiklą apibrėžiančią teisės aktų bazę. Įgyvendinant projektą 

rengiamos esamų teisės aktų analizės ir rekomendacijos, kai kurių teisės aktų projektai, 

organizuojamos apskritojo stalo diskusijos, seminarai. Taip pat numatoma parengti geriausia 

Europos praktika paremtą mokymo Ukrainoje dirbantiems žmogaus teisių apsaugos 

specialistams sistemą. 

Europos Komisija projektui skyrė 1,5 mln. eurų, 

jo trukmė: 2017-01-03–2019-01-03. Projekto teikėja 

ir vadovaujanti institucija – Lietuvos teisės institutas 

ir Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga, kiti 

partneriai: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, 

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Vilniaus 

universitetas bei Centrinė projektų valdymo agentūra. 

Austrijai projekte atstovauja Liudviko Bolcmano 

žmogaus teisių institutas. 

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

 

5. 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 įgyvendina „Justice“ programos projektą 

„Teisinės pagalbos kokybės gerinimas: bendrieji standartai skirtingoms šalims“ 

(angl. Enhancing the quality of Legal Aid: Common Standards for Different Countries) (QUAL-

AID). 

APPARATUS projekto nuotrauka 
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Šio projekto tikslas – sukurti minimalius advokatų veiklos / teisinės pagalbos 

standartus, tinkamus taikyti visose Europos Sąjungos (ES) valstybėse ir sukurti šių standartų 

laikymosi kontrolės metodiką, tinkamą taikyti visose ES valstybėse. Siekiant pagerinti teisinių 

paslaugų kokybę, kuriami bendri standartai dėl 

teisinės pagalbos teikimo ir kokybės 

užtikrinimo, didinant teisinės pagalbos 

politikų, administratorių ir paslaugų teikėjų 

gebėjimus, siekiant užtikrinti aukštos kokybės 

teisinę pagalbą. 

Europos Komisija projektui skyrė 

daugiau nei 270 tūkst. eurų, jo trukmė 2017-

01-16–2019-01-15. Projekto partneriai: 

Frankfurto prie Maino J. W. Goethe’s 

universitetas, Nyderlandų teisinės pagalbos valdyba, Lietuvos advokatūra, Valstybės 

garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba. 

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

 

6. ES „Dvynių“ programos projektas „Teisinės pagalbos paslaugų stiprinimas Turkijoje“ 

 

Lietuvos teisės institutas nuo 2016 metų rugsėjo įgyvendina ES „Dvynių“ programos projektą 

Turkijoje „Teisinės pagalbos paslaugų stiprinimas Turkijoje“ (angl. Strengthening the Legal 

Aid Service in Turkey). 

Projekto tikslas – stiprinti Turkijos teisinės pagalbos tarnybą. Įgyvendindami projektą 

ekspertai iš Lietuvos, Turkijos, Ispanijos ir Prancūzijos analizuoja Turkijoje šiuo metu 

veikiančios teisinės pagalbos sistemos trūkumus ir stipriąsias puses, teikia pasiūlymus, kaip 

tobulinti teisinį sistemos reguliavimą, gerinti teisinės pagalbos sistemos finansų 

administravimą, rengia Turkijos teisinės pagalbos sistemos tobulinimo strateginį planą. 

Europos Komisija projektui skyrė beveik 1,4 mln. eurų, jo trukmė: 2016-09-01–2018-

08-31. Projektą įgyvendina Lietuvos, Ispanijos ir Prancūzijos konsorciumas, Lietuva projekte 

dalyvauja kaip jaunesnysis partneris kartu su atstovais iš Lietuvos teisės instituto, Teisingumo 

ministerijos, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos, Nacionalinės teismų 

administracijos bei Vyriausiojo administracinio teismo. Veiklą administruoja Centrinė 

projektų valdymo agentūra. 

 

 

 

 

 

 

Giedrės Svirbutaitės-Krutkienės nuotrauka 
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7. LMT projektas renginiams paremti: tarptautinė mokslinė praktinė konferencija 

„Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika“ 

Pagal LMT kvietimą „Parama mokslo renginiams“ Lietuvos teisės institutas 2017 m. rugsėjo 

14–16 dienomis kartu su partneriais organizavo XIII 

tarptautinę mokslinę praktinę konferenciją 

„Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, 

studijos, praktika“ (angl. XIII international scientific 

practical conference "Criminalistics and forensic 

expertology: science, studies, practice"). 

XIII konferencijoje dalyvavo mokslininkai iš 15 

šalių (pranešimus skaitė ne visų šalių atstovai). 

Pagrindinės konferencijos temos: Bendros 

kriminalistikos erdvės plėtros tendencijos ir perspektyvos; Nusikaltimų tyrimo taktika, 

metodika ir strategija kriminalistikos mokyklų koncepcijose; Ekspertinių tyrimų reikšmė 

įrodinėjimo procese; Kriminalistikos ir teismo ekspertologijos didaktika: inovatyvūs studijų 

metodai; Nusikaltimų elektroninėje erdvėje tyrimo inovacijos; Organizuotas 

nusikalstamumas ir jo grėsmės viešajam saugumui. 

 
 

Apibendrinimas 
Nors ir yra išaugęs Instituto dalyvavimas tarptautiniuose projektuose, tačiau projekto veiklos 
turėtų būti labiau orientuotos į mokslo produkcijos su tarptautiniu elementu plėtrą. Kai 
kuriais atvejais dalyvavimas moksliniuose tarptautiniuose projektuose iš Instituto 
pareikalauja didelių finansinių sąnaudų, nors dalykine prasme tai yra investicija į ateitį. 
Siektina subalansuoti Instituto dalyvavimą moksliniuose ir taikomojo MTEP pobūdžio 
tarptautiniuose projektuose. Todėl skatintinas Instituto dalyvavimas taikomojo MTEP 
pobūdžio projektuose, kuriuose Institutas gali panaudoti savo specifinį viešojo sektoriaus 
mokslinės įstaigos statusą. 
 
  

Konferencijos organizatorių nuotrauka 
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VI. MOKSLINIS POTENCIALAS 

 

 

 

Instituto mokslininkų ir kitų tyrėjų skaičius yra 

pakankami, kad Institutas įgyvendintų įstatuose 

nurodytus tikslus. 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 kvalifikacinių reikalavimų aprašu“31 

ir „Konkursų Lietuvos teisės instituto mokslo 

darbuotojų pareigoms užimti organizavimo ir mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų atestavimo 

tvarkos aprašu“32. Institute darbuotojų darbo krūviai ir reikalavimai nustatyti vadovaujantis 

Lietuvos teisės instituto direktoriaus 2015 m. gruodžio 25 d. įsakymu Nr. 1T-56 „Dėl 

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

kuris įsigaliojo nuo 2016 m. sausio 1 d. ir buvo pakeistas Lietuvos teisės instituto direktoriaus 

2017 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1T-64 (įsigaliojo 2018-01-01). Taip pat 2017 m. 

reaguojant į LMT ir ŠMM pateiktus projektus dėl minimalių kvalifikacinių reikalavimų mokslo 

darbuotojams, buvo parengti nauji mokslo darbuotojų kvalifikaciniai reikalavimai, suderinti 

su Darbo taryba ir įteikti Instituto mokslo tarybai tvirtinti. Taip pat vadovaujantis nauju Darbo 

kodeksu, kuris įsigaliojo nuo 2017 m. liepos 1 d., 2017 m. pabaigoje buvo pradėta rengti darbo 

apmokėjimo sistema mokslo darbuotojams ir kitiems tyrėjams.  

Laikantis darbuotojų skatinimo politikos kasmet už darbo krūvį viršijančius ir 

papildomus darbus bei skatinimui teikiant paraiškas ir atliekant aukštos kokybės mokslo 

darbus skiriamos lėšos. Nuo 2017 m. birželio mėn. jaunesniems mokslo darbuotojams ir 

tyrėjams buvo padidinti koeficientai, o nuo 2018 m. sausio 1 d. padidinti koeficientai ir kitoms 

mokslininkų grupėms (žr. paveikslą Nr. 12). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Plačiau: http://teise.org/wp-content/uploads/2016/07/Kvalifikaciniai_reikalavimai_2014_01_16.pdf 
32 Plačiau: http://teise.org/wp-content/uploads/2016/07/LTI-konkursu-ir-atestavimo-tvarka-2013-09-24.pdf ir 

http://teise.org/wp-content/uploads/2016/07/Konkursu_atestacines_komisijos_nario_-es_vertinimas.pdf  

http://teise.org/wp-content/uploads/2016/07/Kvalifikaciniai_reikalavimai_2014_01_16.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2016/07/LTI-konkursu-ir-atestavimo-tvarka-2013-09-24.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2016/07/LTI-konkursu-ir-atestavimo-tvarka-2013-09-24.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2016/07/Konkursu_atestacines_komisijos_nario_-es_vertinimas.pdf
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Paveikslas Nr. 12. Vidutinis darbo užmokestis, Eur  

 

  
 
Lentelė Nr. 7. Tyrėjų profilis pagal pareigybes 2015–2017 m. (gruodžio 31 d.) 

 

Tyrėjai 2015 2016 2017 
Iš viso darbuotojų, vykdančių MTEP, 
skaičius vnt. 

32 
 

33 45 

Iš viso darbuotojų, vykdančių MTEP, 
užimtų etatų (kartu su administracija)  

23,875 
 

25,76 23,09 

Iš jų: iš viso mokslininkų (be 
administracijos), užimtų etatų 

22,13 
 

21,13 
 

20,625 

Iš jų:  
Vyriausieji mokslo darbuotojai 

 
3  

 
2,375 

 
2,75 

Vyresnieji mokslo darbuotojai 3,5 3,375  4,625 
Mokslo darbuotojai 7,25 5,875 8,25 
Tyrėjai 4,75   8,75 3,5 
Jaunesnieji mokslo darbuotojai 3,625  0,75  1,5 

 

Kaip matyti iš lentelės Nr. 7, Institute bendras darbuotojų skaičius didėja dėl vykdomų 
projektų, bet mažėja užimtų etatų dėl mažėjančio biudžetinio finansavimo. 

Institute darbuotojų migracija 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. Išėjo iš darbo 7 
mokslininkai: 2 jaunesnieji mokslo darbuotojai, 4 tyrėjai ir 1 mokslo darbuotoja; atėjo – 3 
mokslo darbuotojai.  

Per 2017 m. vyko šeši vieši konkursai į pareigas. Juose dalyvavo 6 pretendentai, iš jų 5 
Instituto darbuotojai. Konkursus laimėjo 4 Instituto darbuotojai, iš kurių 2 perėjo į aukštesnę 
pareigybę.  
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Institute 2017 m. dirbo 7 tyrėjai33, kurie doktorantūrą studijuoja kitose mokslo ir studijų 

institucijose, pvz., VU, MRU, VDU. Taip pat didžioji dalis darbuotojų dirba tik dalį pareigybės. 

Bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetu Institute kasmet 

praktiką atlieka psichologijos ir kriminologijos studijų programų studentai (bakalauro ir 

magistrantūros studijų). 2017 m. pavasarį praktikavosi 12 studentų, rudenį – 6 studentai. Visi 

studentai buvo įtraukti į LTI atliekamus mokslinius tyrimus, jiems pavestos konkrečios 

užduotys, pvz., Probacijos sistemos, Smurto artimoje aplinkoje, Viktimizacijos padarinių 

įvertinimo ir kt. Praktikos vadovais buvo dr. Simonas Nikartas, dr. Rokas Uscila, 

dr. Skirmantas Bikelis, dr. Ilona Michailovič ir kt. Paminėtina ir tai, kad nuo 2017 m. 

studentams sukurtos HUB'o sąlygos, skirtas atskiras kabinetas su įrengtomis darbo vietomis. 

2017 m. liepos – rugsėjo mėn. Lietuvos teisės institute stažavosi Floridos valstijos 

universiteto tarptautinių santykių studijų studentė Laura Smidt (angl. Florida State University, 

Tallahassee, Florida, USA), kuri tyrinėjo Lietuvos nuteistųjų pusiaukelės namų problematiką, 

lankėsi ir Alytaus, Vilniaus pataisos namuose, Lukiškių kalėjime-tardymo izoliatoriuje, rengė 

tezes, kurias pristatė viešame studentų tezių aptarime. Praktikos vadovas – dr. Rokas Uscila. 

Paminėtinos ir tarptautinių ekspertų vizitacijos, apskritojo stalo diskusijos Institute, 

kuriose mokslininkai dalinasi savo ekspertinėmis patirtimis, analitinėmis įžvalgomis. LTI 

mokslininkai aktyviai dalyvavo diskusijose, dalinosi savo mokslinėmis praktikomis, atliktais 

tyrimais, jų rezultatais. Pvz.: 2017 m. rugsėjo 22 d. Lietuvos teisės institute (LTI) lankėsi ir su 

Instituto mokslininkais bendravo žinomas prancūzų kriminologas, saugumo srities ekspertas 

profesorius dr. Alain’as Bauer’is. Mokslininkas yra parašęs per keturiasdešimt knygų apie 

nusikalstamumą. A. Bauer’is yra dirbęs Prancūzijos prezidento Nicolas Sarkozy ir premjero 

Manuel’io Valls’o patarėju saugumo ir terorizmo klausimais, konsultavęs JAV ir Kanados 

pareigūnus. Taip pat paminėtinas dviejų Italijos mokslininkų Orazio Moscatello ir Pasquale De 

Rosa vizitai 2017 m. lapkričio 8 d., kurie dalinosi savo įžvalgomis dėl nuteistųjų 

resocializacijos veiksmingumo, taip pat smurto prieš vaikus klausimais. 

Nors Instituto mokslininkų ir kitų tyrėjų kompetencija yra pakankama mokslinių tyrimų 

ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros veiklai vykdyti Instituto įstatuose 

nurodytose kryptyse, tačiau kasmet Institutas organizuoja kvalifikacijos kėlimo 

priemones, kuriose dalyvauja ne tik naujai atėję dirbti darbuotojai, bet ir patyrę mokslininkai, 

pvz.:   

• 2017 m. birželio 9 d. vyko „Komandinio tobulėjimo“ ir „ES „Dvynių“ programa ir jos 

nauda Lietuvai“ seminarai, kuriuose dalyvavo 12 darbuotojų; 

• 2017 m. spalio 12–13 d. prof. habil. dr. V. Židžiūnaitė vedė 16 val. mokymus tema 

„Metodologijos kokybė teisės mokslo tyrimuose: kokybinis tyrimas, interviu, 

dokumentų analizė ir kokybinė turinio analizė“. Juose dalyvavo 15 darbuotojų. 

                                                 
33 Evaldas Visockas, Sofija Khatsernova, Evelina Agota Vitkutė, Mindaugas Lankauskas, Justina Dešriūtė, Johanas 
Baltrimas, Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė. 
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Siekiant sudaryti sąlygas mūsų darbuotojams publikuotis 

užsienyje ir tarptautinėse duomenų bazėse, buvo 

organizuojamas ne tik tikslingas kvalifikacijos kėlimas tiek on-

line, tiek ir Instituto patalpose, bet ir nemažai dėmesio buvo 

skiriama patiems mokslininkams kelti savo kvalifikaciją, 

galimybei dalyvauti tarptautiniuose renginiuose, mokymuose, 

pvz., per 2016 m. 13 mokslininkų dalyvavo 32 tarptautiniuose 

renginiuose, 2017 m. – 17 mokslininkų 32 tarptautiniuose 

renginiuose (daugiau žr. lentelėje Nr. 8).   
 
Lentelė Nr. 8. Tyrėjų kvalifikacijos kėlimas  

 

Pozicijos Darbuotojų 
skaičius, 2016 m. 

Darbuotojų 
skaičius, 2017 m. 

Tyrėjų, kurių pareigos paaukštintos, skaičius 1  2 
Tyrėjų skaičius, kurių publikacijos patenka į „Scopus“ arba „ISI 
WoS“ 

4 6 

      Iš jų leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį 3 6 
             Iš jų leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį ir kurių 
leidėjas ne Lietuvoje 

2 5 

Tyrėjų skaičius, kurių knygų skyriai publikuoti prestižinėse 
leidyklose  

1 1 

Dirbančių doktorantų skaičius 9  7 
Įgytas daktaro laipsnis - 2 
Tyrėjų, besistažavusių užsienyje (ne konferencijose), skaičius 2 - 
Tyrėjų, kurie skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose, 
organizuotose ne Lietuvoje, skaičius 

6 10 

Tyrėjų, dalyvavusių mokslinėse konferencijose ir seminaruose, 
skaičius 

13 17 

 

Mokslininkų produktyvumas 
 

20,62 pilnai užimtų mokslininkų (skaičiuojant 
VDDA34) per 2017 m. atliko 30 straipsnių arba 
15,47 publikacijos skaičiuojant prieskyras 
Institutui, o tai sudarė 0,75 publikacijos, 
tenkančios vienam mokslininkui (skaičiuojant 
VDDA), iš jų publikavo: 
 – 4 (2016 m. publikuota 2,83) aukščiausio lygio 
(turinčių SNIP arba IF arba išleisto prestižinės 
leidyklos) publikacijas, tenkančias Institutui, o 
tai sudarė 0,5435 publikacijos, tenkančios 
vienam vyr. ar vyresn. mokslo darbuotojui (iš 
viso jų – 7,37 skaičiuojant VDDA);  

                                                 
34 VDDA – visos darbo dienos atitikmenimis. 
35 Lyginant su 2016 m. (0,49 aukšto lygio publikacijos, tenkančios vienam vyr. ar vyresn. mokslo darbuotojui, iš viso 

etatų – 5,75) – vieno vyr. ir vyresn. mokslo darbuotojo darbo našumas padidėjo 10 proc. 

2017 metais 17 
mokslininkų 
dalyvavo 32 

tarptautiniuose 
renginiuose 
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– 11,5 recenzuotų publikacijų žurnaluose, neturinčiuose SNIP ar IF citavimo indekso, 

tenkančių Institutui, o tai sudarė 0,55 straipsnio, tenkančio vienam mokslininkui (skaičiuojant 

VDDA).  

– 49,21 a. l. monografijų ar mokslo studijų, o tai sudarė 2,38 a. l., tenkančio vienam 

mokslininkui (skaičiuojant VDDA). Tai iliustruoja paveikslas Nr. 13. 

 
 

Paveikslas Nr. 13. Publikacijų (recenzuotų), tenkančių vienam mokslininkui, 

                                      vnt. 2016–2017 m. 

 

 
 

 

Skaičiuojant produkcijos išraišką taškais pagal Taškų tvarką36, galima teigti, kad 

vidutiniškai jaunesniųjų mokslo darbuotojų ir tyrėjų darbo krūvis įvykdytas 713,8 vnt., o 

vyresn. ir vyr. mokslo darbuotojų – 957,3 vnt.37. Kitą darbo krūvį (iki 1100 vnt.) užėmė kiti 

darbai – išvados, sklaida, pranešimai ir kt. darbai. Vadinasi, suplanuoti individualūs darbo 

krūviai mokslininkams yra realūs.  

 

 

 

                                                 
36 Instituto direktorės 2017-12-21 d. įsakymu Nr. 1T-64 patvirtintas Pagrindinio ir papildomo darbo krūvio apskaitos 

nustatymo tvarkos aprašas. 
37 216 vnt. (400x0,75) už aukšto lygio straipsnį +121 vnt. už paprastą straipsnį +620,34 vnt. už monografiją / studiją. 

1,78
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Mokslo darbų, tenkančių vienam mokslininkui (skaičiuojant 
VDDA), vnt. 2016-2017 m.
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Apibendrinimas 

 

Dėl vykstančios nuolatinės darbuotojų kaitos Instituto planų įgyvendinimas tampa 
komplikuotas. Dėl darbuotojų migracijos (išėjus vaiko priežiūros atostogų arba sugrįžus iš jų 
arba visai išėjus iš darbo, priimti nauji darbuotojai ne visus metus dirba ir pan.) dalies 
darbuotojų darbo krūviai liko neįvykdyti, kiti darbuotojai savo darbus negalėjo laiku 
publikuoti dėl ilgo recenzavimo ir redagavimo proceso ir kt. priežasčių. 
Siekiama, jog LTI mokslininkų dalykinė kvalifikacija kiltų, tačiau, turint ribotą biudžetinį 
finansavimą, kvalifikacijai kelti ir ateityje bus skatinama naudoti centralizuotą LMT 
konkursinį-projektinį finansavimą.  
Tikslingai siekiama pritraukti jaunus mokslininkus (daktarus) ir formuoti aukštos 
kvalifikacijos tarpdisciplininę mokslininkų komandą.  
Ir toliau sudaryti sąlygas jauniems mokslininkams dalyvauti moksliniuose tyrimuose, 
įtraukiant juos iš pradžių į tarptautinių projektinių paraiškų rengimą, kadangi dėl gerai 
atlyginamo darbo privačiame sektoriuje pasiūlos sudėtinga pritraukti tam tikrų sričių 
(pavyzdžiui, privatinės teisės) specialistų moksliniam darbui Institute. 
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 situacijos pokyčiai. 

Neramina aplinkybė, jog nors bendras Instituto finansavimas auga, tačiau finansavimas iš 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos mažėja. Pagal Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos įstatymą įgyvendinančius 

teisės aktus, nustatančius bazinio valstybinio finansavimo moksliniams tyrimams ir MTEP 

metodiką, bazinis finansavimas priklauso nuo institucijai priskirtų norminių etatų skaičiaus 

ir veiklos vertinimo už mokslinę produkciją.  
 
Lentelė Nr. 9. Instituto asignavimai 2017 metais 
 

Asignavimai 

Patvirtinti 
(patikslinti) 
asignavimai, 
tūkst. eurų 

Panaudoti 
asignavimai, 
tūkst. eurų 

Asignavimų 
panaudojimo 

procentas 

1 2 3 4 

Iš viso asignavimų programai (1+2) 1096 909 82,94 

Iš jų pagal finansavimo šaltinius    

1. Lietuvos Respublikos valstybės 
biudžetas 

468 454 97,01 

iš jo: 
453 453 100 

1.1. bendrojo finansavimo lėšos 
1.2. Europos Sąjungos ir kitos 
tarptautinės finansinės paramos 
lėšos 

      

1.3. tikslinės paskirties lėšos ir 
pajamų įmokos 

15 1 6,67 

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

628 455 72,45 
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Biudžetiniai asignavimai (žr. lentelę Nr. 9) panaudoti 100 proc., pajamų įmokų planas 

įvykdytas 6,67 proc., nes 2017 metais Institutas negavo planuojamų pajamų už realizuojamus 

Instituto leidinius bei atliktus mokslo darbus. Atitinkamai sumažėjo ir sumokėta į biudžetą 

pajamų įmokų suma. 2017 metais Institutas iš išorės, t. y. iš tarptautinių organizacijų ir kitų 

ūkio ir valstybės subjektų, mokslo projektams vykdyti bei kitoms veikloms įgyvendinti iš viso 

gavo 628 tūkst. eurų, ir tai sudaro 139 proc. įplaukų, lyginant su Instituto gautu baziniu 

biudžetiniu finansavimu. Iš išorinio finansavimo šaltinių gautos lėšos moksliniams tyrimams 

ir eksperimentinei veiklai įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos 2017 metais panaudotos iš 

dalies (72,45 proc.), kadangi daugelio tarptautinių mokslinių projektų vykdymas bus tęsiamas 

2018–2019 metais.  

Įgyvendinant rodiklį 38 – ne valstybės biudžeto lėšų, gautų iš užsakomųjų tyrimų ir 

projektinės veiklos, dalies padidėjimas lyginant su valstybės baziniais biudžeto 

asignavimais – prognozuojama, jog, jeigu nepakis Lietuvo mokslo tarybos vertinimo 

praktika, 2018 m. pabaigoje39 iš visų išorinio finansavimo lėšų bus tik dalis lėšų pripažinta, 

kaip gautų už MTEP užsakomosios ir projektinės veiklos vykdymą ir tai sudarys apie 13-15% 

lyginant su Instituto gautu baziniu valstybės biudžetiniu finansavimu. Tokia santykinai 

nedidelė išskirtinai LMT ekspertų užskaitomų lėšų dalis susidaro dėl jau keletą 

metų LMT priimamų sprendimų ne tik dėl Instituto, bet ir kitų Lietuvos mokslų institucijų teisės 

mokslų srityje vykdomų tarptautinių mokslinių projektų ir MTEP veiklos vertinimo. Nors daugelio  

teisinius tyrimus vykdančių Lietuvos mokslo institucijų tarptautiniai socialinės ir eksperimentinės 

plėtros projektai pagal tarptautinius (Frascati vadovo) standartus laikytini MTEP veikla, kadangi 

juose dalyvauja užsienio valstybių mokslo instituticijos, iš projektų veiklų ir jų metu gautų 

tyrimų duomenų publikuojami mokslo darbai, kuriamos socialinės inovacijos, naudojamos Europos 

Komisijos ir kitų užsienio institucijų veikloje, kaip teisės aktų koncepcijos bei projektai, 

tarptautiniai veiklos standartai, rekomendacijos, teisinės politikos įgyvendinimo gairės ir 

pan.  Tačiau LMT ekspertai, vertindami projektinių veiklų sutartis dažnai nesivadovauja "turinio 

pirmenybės prieš formą" principu, neatsižvelgia į visus iš tarptautinių projektų vykdymo gaunamus 

gretutinius rezultatus, kurie sukuria projekto vykdytojams pridėtinius mokslinius 

rezultatus,  publikuojamus tarptautiniuose mokslo darbų formatuose.  

 
 

 
Apibendrinimas 

 
Kaip ir kasmet, Institutas sieks bendradarbiavimo su verslo, valdžios ir visuomenės 
atstovais, mokslo ir studijų institucijomis, nes nuo 2015 m. (trečiaisiais metais nuo 

                                                 
38Lietuvos teisės instituto direktorės 2017 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr.1T-29 Dėl Strateginio veiklos plano 2017-

2019 m. patvirtinimo. žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2017/04/LT_Strateginis-veiklos-planas-2017-2019.pdf 
39 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“ (įsigaliojęs 2017-11-01), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugsėjo 

26 d. įsakymas Nr. V-706 „Dėl Palyginamojo ekspertinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo 

reglamento patvirtinimo“ (įsigaliojo  2017-09-28).  
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Instituto įsteigimo) – ne mažiau 15 proc., nuo 2018 m. (šeštaisiais metais nuo Instituto 
įsteigimo) – ne mažiau 30 proc. pajamų (be iš valstybės biudžeto gaunamų asignavimų 
išlaidoms) Institutas, kaip savarankiškas valstybinis mokslo tyrimų institutas, įpareigojamas 
gauti teisinio reguliavimo (LRV 2009 m. rugsėjo 16 d. nutarimas Nr. 1170).  

Rekomenduotina ir toliau aktyviai dalyvauti tarptautiniuose mokslinių užsakomųjų 
tyrimų ir projektų viešuosiuose konkursuose ir didinti ne valstybinio bazinio biudžetinio 
finansavimo dalį, bet taip pat pradėti plačios aprėpties oficialias tarpinstitucines diskusijas, 
įtraukiant ne tik švietimo ir mokslo sritį reguliuojančių institucijų atstovus, bet ir 
Lietuvos užsienio politikos ir teisės sektoriaus įgyvendinime dalyvaujančias institucijas dėl 
Lietuvos mokslo institucijų vykdomų tarptautinių socialinės eksperimentinės plėtros ir 
socialinių inovacijų projektų rezultatų pripažinimo MTEP rezultatais.  

Siektina turėti ne tik atskirų dalykinių sričių tarptautinių partnerių tinklą, pirmiausia 
Europoje, bet skatinamas bendradarbiavimas ir su Rytų partnerystės valstybėmis, tai atitinka 
Lietuvos Respublikos užsienio politikos prioritetus.  
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VIII. INFRASTRUKTŪRA 

 

Institutas turi instituto profilį atitinkančią mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, 

kultūrinės) plėtros darbams atlikti reikalingą bazę. 

2017 m. Lietuvos teisės instituto administracinę struktūrą sudarė administracija 
(direktorius, vienas pavaduotojas, mokslinis sekretorius, administratorius, vyr. buhalteris, 
personalo specialistas ir specialistas finansų klausimais), du bendrąsias funkcijas vykdantys 
skyriai (Bendrųjų reikalų ir leidybos skyrius ir Tarptautinių ryšių skyrius) ir keturi mokslinių 
tyrimų padaliniai (Teisinės sistemos tyrimų skyrius, Kriminologijos tyrimų skyrius, Vaikų ir 
jaunimo teisės sektorius (prie Kriminologijos skyriaus) ir Baudžiamosios justicijos tyrimų 
skyrius) (žr. paveikslą Nr. 14). Pažymėtina, kad kai kurie Tarptautinių ryšių skyriaus 
darbuotojai, šalia pagrindinių skyriaus funkcijų, taip pat vykdė ir mokslinę tiriamąją veiklą. 

 
Paveikslas Nr. 14. Lietuvos teisės instituto struktūra 

 
LTI SSGG analizė pateikta lentelėje Nr. 10.  

 
Lentelė Nr. 10. SSGG ANALIZĖ 

1. Stiprybės • Instituto mokslo darbuotojai yra sukaupę ilgalaikę patirtį teisėkūros, baudžiamosios teisės, 
baudžiamojo proceso, kriminologinių, nepilnamečių justicijos, žmogaus teisių apsaugos 
tyrimų vykdymo, organizavimo ir koordinavimo srityse. 

• Institute dirba aukštos kvalifikacijos mokslo darbuotojai (25 mokslo daktarai), tyrėjai ir 
specialistai, besispecializuojantys atskirose srityse. 

• Vykdant nacionalinius ir tarptautinius projektus bei programas sukurti stiprūs ilgalaikiai 
ryšiai su Lietuvos (Vilniaus universiteto Teisės ir Filosofijos fakultetais, Mykolo Romerio 
universitetu, Vytauto Didžiojo universitetu ir kt.) ir užsienio šalių universitetais, mokslinių 
tyrimų institutais ir kitomis institucijomis. 
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• Darbuotojų profesiniai ryšiai sudaro galimybes prireikus konsultuotis su daugelio sričių 
specialistais Europos ir kitose pasaulio šalyse. 

• Tiriamajam darbui suformuota infrastruktūra: patalpos ir aprūpinimas darbo 
priemonėmis, turimos ir prieinamos vertingos duomenų bazės, atnaujintas internetinis 
tinklalapis, mokslinių publikacijų viešinimo sistema – leidžiami du moksliniai praktiniai 
žurnalai „Teisės problemos“ ir „Kriminologijos studijos“ bei mokslo darbų leidinių serija. 

• Institutas sugeba laiku reaguoti į besikeičiančius teisės praktikos poreikius. Daugelis 
darbuotojų yra kviečiami dalyvauti įvairiose darbo grupėse ar komisijose, kur gali būti 
pritaikomos teisės mokslo žinios. 

• Sukaupta vertinga teisinės ir kriminologinės literatūros biblioteka. 

2. Galimybės • Kvalifikacijos lygis kils, nes LTI dirba daug doktorantų. Instituto įgyta patirtis leidžia siekti 
nacionalinių, Europos Sąjungos ir kitų fondų finansinės paramos tarptautiniams 
projektams, daugiašaliams tyrimams vykdyti ir darbuotojų kvalifikacijai kelti. 

• Institute dirba jaunas kolektyvas, todėl yra didesnis atvirumas naujoms tyrimų kryptims. 
• Institute gali būti inicijuotas doktorantūros studijų programų kūrimas orientuojantis į 

nūdienos poreikius. Užmegzti ryšiai su Lietuvoje ir užsienio valstybėse veikiančiomis 
mokslo institucijomis sudaro sąlygas gerinti tyrimų kokybę pasitelkiant užsienio šalių 
mokslininkus ir kitų institucijų patirtį. Ryšiai su įvairiomis institucijomis sudaro puikias 
prielaidas laiku reaguoti į besikeičiančius teisės praktikos poreikius ir inicijuoti naujai 
atsirandančių teisės taikymo praktikos problemų tyrimus. 

• Yra galimybių užsitikrinti pakankamą projektinį finansavimą. Taip pat atsiranda 
užsakomųjų tyrimų, kuriuos inicijuoja valstybės institucijos su papildomu finansavimu. 

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

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

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

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

• Dėl nepakankamo bazinio (biudžeto) finansavimo sudėtinga pasiekti užsibrėžtų tikslų 
(įdarbinti aukštos kvalifikacijos darbuotojus). 

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

• Lietuvoje mokslo darbuotojo profesija nėra prestižinė. Tai mažina specialistų, ypač 
jaunimo, norą dirbti Institute, dėl to Institute vyrauja didelė darbuotojų kaita. Didžioji 
dalis darbuotojų dirba tik dalį laiko, todėl tai trukdo įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, turi 
neigiamos įtakos darbų kokybei. 

• Dėl nepakankamo finansavimo dažnai Institute praktinių įgūdžių ir darbo patirties įgiję 
darbuotojai renkasi geriau atlyginamą darbą valstybės tarnyboje (Seime, ministerijose, 
teismuose, prokuratūrose) arba privačiame sektoriuje. Pabrėžtina, kad absoliuti 
dauguma Institute dirbusių darbuotojų kitose institucijose ar įstaigose dirba sėkmingai ir 
produktyviai – tai rodo mokslinio darbo naudą ateities karjerai, tačiau pačiam Institutui 
tai nuolatinis iššūkis. 

• Metų gale išėjus iš darbo tyrėjai L. Ūselei, liko nepadaryti mokslo darbai, skirti vienai iš 
mokslo krypčių – šeimos, vaikų ir jaunimo teisinė ir socialinė aplinka – nustatytų Instituto 
įstatuose. 

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



 

Lietuvos teisės instituto 2017 metų veiklos ataskaita 

 

 

57 

 

 

IX. IŠVADOS PAGAL STRATEGINĮ 2017–2019 m.  
VEIKLOS PLANĄ40 

 
 

Institutas 2017 metais vykdė strateginį tikslą „Užtikrinti aukštą atliekamų tyrimų ir 

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

rezultatų pateikimą sprendimų priėmėjams“ (01), įgyvendinantį 2017–2019 metų programą 

„Teisiniai ir kriminologiniai moksliniai tyrimai“.  

Efekto vertinimo kriterijus „Sėkmingai (teigiamai) pritaikytų teisinės politikos 

formavimui skirtų pasiūlymų, pagrįstų šiuolaikiniais teisės ir kriminologijos mokslų tyrimų 

rezultatais, santykis su pateiktais / svarstomais, proc.“ (E-01-01) 2017 metais buvo 

pasiektas ir net viršytas, nes buvo planuota 60 proc., įvykdyta – 96 proc. Sprendimų, 

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

to, kokius klausimus Seimas svarsto ataskaitiniu laikotarpiu. Institutas 2017 m. pateikė 29 

išvadas dėl teisės aktų projektų, tačiau svarstymai ataskaitiniais metais vyko tik dėl kai kurių 

teisės aktų projektų. 2017 m. į Instituto teiktas išvadas dėl atitinkamų teisės aktų projektų 

Lietuvos Respublikos Seime iš 70 siūlymų buvo atsižvelgta net 63 kartus. Seime kai kurios 

pastabos ir pasiūlymai, kuriais buvo remtasi svarstant atitinkamus klausimus ataskaitiniu 

laikotarpiu, Instituto buvo pateiktos dar 2015–2016 metais. Ir tikėtina, kad dėl kitų pateiktų 

pasiūlymų ir pastabų bus atsižvelgta ateityje. 

Įgyvendinant programos tikslą „Teisinių sprendimų, priimtų atsižvelgiant į 

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

„Einamaisiais metais suplanuotų MTEP darbų rezultatų pateikimas, proc.“ pasiektas 155 proc. 

(iš viso: planuota 100 proc. (t. y. 110 vnt.), atlikta – 130 proc. (171 vnt.)).  

Programos tikslui pasiekti buvo vykdomas uždavinys (01-01) „Vykdyti aukšto lygio 

mokslinius tyrimus ir eksperimentinės (socialinės) plėtros (MTEP) darbus pagal patvirtintas 

mokslinės veiklos kryptis ir skleisti jos rezultatus“, kurį įgyvendinant buvo sukurti 

produktai: (P-01-01-01-01) „Atliktų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės) 

plėtros darbų skaičius“ ir (P-01-01-01-02) „Sklaidos priemonių (renginių, publikacijų, kt.) 

skaičius“. Išmatavus uždavinio pirmojo produkto pasiektus rodiklius, galima konstatuoti, kad 

„atliktų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės) plėtros darbų skaičius“ ne tik 

pasiektas, bet ir viršytas, t. y. vietoje planuotų 30 publikacijų įvykdyta – 38 vnt., ir MTEP 

darbai kiekybine išraiška atlikti ta apimtimi, kaip ir planuota, t. y. įvykdyta 30 vnt., iš viso 

produkto „Atliktų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės) plėtros darbų skaičius“ 

reikšmė viršyta – 127 proc., vertinant antrąjį produktą „Sklaidos priemonių (renginių, 

leidinių, kt.) skaičius“ taip pat ne tik pasiektas, bet ir viršytas, t. y. vietoje planuotų 90 vnt. 

atlikta 133 vnt., o tai sudaro 148 proc. didėjimą (žr. lentelę Nr. 11). 

                                                 
40Lietuvos teisės instituto direktorės 2017 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr.1T-29 Dėl Strateginio veiklos plano 2017-

2019 m. patvirtinimo. žr.: http://teise.org/wp-content/uploads/2017/04/LT_Strateginis-veiklos-planas-2017-2019.pdf 
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Lentelė Nr. 11. Programos įgyvendinimo rezultatai  

 

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai 

Vertinimo kriterijų reikšmės 

metinis 
planas 

įvykdyta 
įvykdymo 
procentas 

Aktualiais ir kokybiškais tyrimais prisidėti prie teisinės politikos formavimo bei teisės ir 
kriminologijos mokslų plėtros nacionaliniu ir tarptautiniu mastu 

R-01-01-01 
Einamaisiais metais suplanuotų MTEP 
darbų rezultatų pateikimas, proc. (110 vnt.)  

(171 
vnt.)  155 

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 30 38 127 

P-01-01-01-02 
Sklaidos priemonių (renginių, 
leidinių, kt.) skaičius 90 133 148 

 

 
Pasiekimai pagal prioritetus 

 
1 prioritetas. Instituto mokslinių tyrimų bei eksperimentinės (socialinės) 

plėtros darbų aktualumo didinimas 
 

Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas prioriteto 
įgyvendinimas 

Siektina reikšmė Įvykdymas, 
proc. 

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  

100 

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 

83 

Išleistų „Teisės e-aktualijų“ numerių skaičius, vnt. 2 100 
 

2 prioritetas. Mokslininkų potencialo didinimas, mokslinių tyrimų 
bei eksperimentinės (socialinės) plėtros darbų kokybės gerinimas  

 
Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas prioriteto 

įgyvendinimas 
Siektina reikšmė Įvykdymas, 

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

3 200 

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

2 350 
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3 prioritetas. Instituto bendradarbiavimo su verslo, valdžios ir visuomenės atstovais, 
mokslo ir studijų institucijomis didinimas 

 
Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas prioriteto 

įgyvendinimas 
Siektina 
reikšmė 

Įvykdymas, 
proc. 

Lėšų, gautų iš MTEP užsakomųjų tyrimų ir 
projektinės veiklos, dalis, lyginant su biudžetinėmis, 
proc. 

115 98 

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

1 62,5 

Bendrų renginių, skirtų mokslo darbų rezultatų 
sklaidai, skaičius, vnt. 

5 100 

 
 

4 prioritetas. Instituto tarptautinio profilio stiprinimas 
 

Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas prioriteto 
įgyvendinimas 

Siektina 
reikšmė 

Įvykdymas, 
proc. 

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

20 55 

Tarptautinių renginių, kuriuos organizuoja Institutas, 
skaičius, vnt. 

2 100 
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X. PLĖTROS IR VEIKLOS EFEKTYVUMO IŠŠŪKIAI 

 
 

Siekiant išlaikyti LTI 2017 m. veiklos rezultatų pozicijas ir jo kuriamą pridėtinę vertę žmogui, 

valstybei ir visuomenei, bus tęsiami pradėti darbai ir ieškomi keliai ir būdai, kaip Institutui 

gauti didesnį finansavimą, kuris leistų labiau skatinti ir motyvuoti esamus ir pritraukti naujus 

darbuotojus atlikti tyrimus, naudingus Lietuvai, jos reikmėms, teisinėms institucijoms, 

teisininkams ir mokslininkams.  

2018 m. Institutui bus keliami iššūkiai –sėkmingai užbaigti vieną iš ilgalaikių programų, 

kitą ilgalaikę programą produktyviai tęsti ir atlaikyti jos tarpinį vertinimą; atlaikyti tarptautinį 

palyginamąjį vertinimą, institutų optimizavimo procesą ir išsigryninti vertinius kriterijus, 

kurie stiprina Instituto kaip valstybinio mokslinių tyrimų instituto vaidmens pozicijas teisės 

mokslui. Stiprinti ryšius su tarptautiniais partneriais, ne tik tęsti pradėtų vykdyti, bet ir siekti 

naujų projektų, bei vieną iš tarptautinių projektų koordinuoti.  

 

 

 

1. 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). Pritraukti bei Instituto veikla sudominti ir teisės praktikus, turinčius žinių specifinėse 

srityse bei svarstančius galimybę įsitraukti į mokslinę veiklą, sudarant jiems galimybes rengti 

bendrus tyrimus su Instituto mokslininkais. 

2. Kelti Instituto konkurencingumą Europos mokslinių tyrimų erdvėje ir intensyvinti 

Europos Sąjungos teisės srities inovacinių žinių perdavimą pagal Europos Sąjungos vystomojo 

bendradarbiavimo programas.  

3. Stiprinti Instituto mokslininkų potencialą: sudaryti sąlygas kelti kvalifikaciją, finansiškai 

skatinti už kokybišką mokslinę produkciją ir už mokslinės produkcijos perviršį ir kt.; sukurti 

jaunųjų mokslininkų pritraukimo ir atrankos instrumentus, skatinti pažangių studentų 

praktikos atlikimą dalyvaujant Lietuvos teisės instituto tyrimuose; skatinti jaunųjų ir 

patyrusių mokslininkų bendradarbiavimą, atliekant bendrus tyrimus, ugdant jaunųjų 

mokslininkų gebėjimus, paskirstant mokslinį darbo krūvį; pritraukti užsienyje studijas 

baigusius jaunuosius mokslininkus, sudaryti sąlygas užsienyje gyvenantiems mokslininkams 

dirbti Lietuvos teisės institute nuotoliniu būdu; pritraukti aukšto lygmens užsienio 

mokslininkus, sudaryti galimybes įsitraukti Lietuvos teisės instituto tyrimus nuotoliniu būdu; 

skatinti mokslininkų grupių kūrimąsi, orientuojant mokslininkus į komandinį darbą, 

tarpdiscipliniškumą ir aukštą tyrimų kokybę ir kt. Siekti, kad į kiekvieną didesnės apimties 

LTI tyrimą ar vykdomą projektą įsitrauktų bent po vieną naują jaunąjį mokslininką. Didinti 

LTI žinomumą tarp jaunųjų mokslininkų, kurti instrumentus šiam žinomumui plėsti. 
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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); mokslo darbuotojams, vadovaujantiems padaliniams, projektams arba juos 

koordinuojantiems, sudaryti sąlygas mokslinei veiklai skirti ne mažiau 80 proc. darbo krūvio, 

arba atitinkamai faktiniam administracinio darbo krūviui, mažinti mokslinės veiklos darbo 

krūvį.  

 

 

Direktorė                         Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lietuvos teisės instituto 2017 metų veiklos ataskaita 

 

 

62 

 

 

P R I E D A I 

 

Priedas Nr. 1.  
 
Mokslo studijų ir monografijų, išleistų 2017 m. sąrašas: 

1. Skirmantas Bikelis, Renata Giedrytė-Mačiulienė, Inga Mickėnienė, Judita 

Venckevičienė. Cigarečių neteisėta apyvarta: kompleksinė reiškinio ir kontrolės 

priemonių analizė. Monografija. Vilnius: Eugrimas, 2017. P. 206. ISBN 978-609-437-

350-3. 

2. Mindaugas Lankauskas. Jungtinių Tautų narkotikų kontrolės mechanizmas ir naujausios 

narkotikų politikos tendencijos dėl disponavimo narkotikais savo reikmėms pasaulyje bei 

Lietuvoje. Mokslo studija. Vilnius, 2017. P. 84. 6,5 aut. l. ISBN 978-9986-704-43-0 

(online); 

3. Svetlana Justickaja. Įrodymais pagrįstos politikos įgyvendinimas nusikaltimų prevencijos 

srityje: užsienio šalių patirtis ir jos pritaikymo Lietuvoje galimybės. Mokslo studija. 

Vilnius, 2017. P. 108. 7,4 aut. l. ISBN 978-9986-704-45-4 (online). 

4. Petras Ragauskas, D. Bublienė, E. A. Vitkutė, A. Limantė. Teisinio reguliavimo ex post 
vertinimo perspektyvos Lietuvoje [vyr. redaktorius P. Ragauskas]. Mokslo studija. 
8,7 a. l. V., 2017. P. 149. ISBN 978-9986-704-51-5. 

5. Rūta Vaičiūnienė, Vaidas Viršila. Laisvės atėmimo vietose taikomų socialinės 
reabilitacijos priemonių sistemos analizė, probleminiai taikymo aspektai. Mokslo studija. 
4,03 a. l. V., 2017. P. 74. ISBN 978-9986-704-49-2. 

6. Giedrė Maslauskaitė, Sofija Khatsernova. Teismo ekspertizės ir objektų tyrimo 
reglamentavimo baudžiamajame procese Lietuvoje pakankamumas, atsižvelgiant į 
Europos Sąjungos standartus. Mokslo studija. 3,1 a. l. V., 2017. P. 48. ISBN 978-9986-
704-48-5. 

7. Kristina Bernotaitė, Salvija Kavalnė. Vartotojų teisių apsauga išieškant skolas ne teismo 
tvarka: užseinio valstybių praktika. Mokslo studija. 4,78 a. l. V., 2017. P. 72 ISBN 978-
9986-704-50-8. 

 

Priedas Nr. 2.  
 
Lentelė. Publikuoti mokslo straipsniai 2017 metais 

 

Eil. 
Nr. 

Autorius Pavadinimas Leidinys 

1. 
 

Gedzevičienė, 
Dalia 

Konceptualiosios 
metaforos viešajame 
kriminologiniame 
diskurse sovietmečiu ir 
dabar: lyginamasis 
tyrimas 

Acta humanitarica universitatis 
Saulensis, 2016, t. 23, p. 90–107. ISSN 
1822-7309. Prieiga per internetą: 
<http://www.su.lt/images/leidiniai/Act
a/Acta_23/08_Gedzeviciene.pdf> 
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2. Gedzevičienė, 
Dalia 

Ironijos raiška ir funkcijos 
Lietuvos viešajame 
kriminologiniame 
diskurse 

Recenzuotų mokslinių straipsnių 
rinkinys „Tarp eilučių: lingvistikos, 
literatūrologijos, medijų erdvė TELL ME 
2016“/ ‘Thought Elaboration: 
Linguistics, Literature, Media Expression 
TELL ME 2016’, 2017, p. 11–26. Leidėjas 
– Vilniaus universitetas. ISSN 2345-
0703. Elektroninis leidinys. Prieiga per 
internetą: 
<http://www.knf.vu.lt/dokumentai/fail
ai/katedru/germanu/TELL_ME_2017.pd
f> 

3. Kavoliūnaitė-
Ragauskienė, 
Eglė 

How to Define a Lobbyist: 
Experience of Poland and 
Lithuania: Croatian and 
comparative public 
administration  

A journal for theory and practice of 
public administration [interaktyvus], 
2017, vol. 17, No. 1, p. 29–56. URI  
Prieiga per internetą: 
<http://hrcak.srce.hr/178720> 

4. Bikelis, 
Skirmantas 

Prosecution for illicit 
enrichment: the 
Lithuanian perspective 

Journal of Money Laundering Control 
[interaktyvus]. 2017, vol. 20, Issue 2, p. 
203–214, ISSN: 1368-5201. Prieiga 
per internetą: 
<http://www.emeraldinsight.com/doi/a
bs/10.1108/JMLC-07-2016-0029>   

5. Gudžinskienė, 
Vida; 
Raudeliūnaitė, 
Rita; Uscila, 
Rokas 

Socialinių darbuotojų 
patirtys rengiant vaikus 
savarankiškam 
gyvenimui 
bendruomeniniuose 
vaikų globos namuose 

Pedagogika / Pedagogy [interaktyvus]. 
2017, t. 125, Nr. 1, p. 158–174 / vol. 125, 
No. 1, p. 158–174, 2017. ISSN 1392-
0340, E-ISSN 2029-0551 Prieiga per 
internetą: 
<http://pedagogika.leu.lt/index.php/Pe
dagogika/article/view/546/305> 

6. Vaičiūnienė, 
Rūta; 
Tereškinas, 
Artūras 

Transformations in Prison 
Subculture and 
Adjustment to 
Imprisonment in Post-
Soviet Lithuanian 
Penitentiary Institutions 

East European Politics and Societies and 
cultures [interaktyvus]. 2017, vol. 31, 
issue 3, p. 659-679. ISSN 08883254 
[Published Sage Journals , IF 0,4]. 
Prieiga per internetą: 
<http://journals.sagepub.com/doi/full/
10.1177/0888325417711221>   

7. Baltrimas, 
Johanas 

Administracinės teisenos 
naujovės teismų praktikos 
kontekste 

Teisės problemos, 2017, Nr. 1(93), p. 29–
52 
 

8. Dešriūtė, 
Justina 

Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo 
vaidmuo plėtojant 
abipusio pripažinimo 
principą: baudžiamosios 
justicijos perspektyva 

Teisės problemos, 2017, Nr. 1(93), p. 53–
77 
 

9. Tarasevičius, 
Petras. 

Nusikalstamų veikų 
prevencijos kriminalinėje 
žvalgyboje samprata ir 
įgyvendinimo problemos 

Teisės problemos, 2017, Nr. 1(93),  
p. 78–99 
 

http://www.knf.vu.lt/dokumentai/failai/katedru/germanu/TELL_ME_2017.pdf
http://www.knf.vu.lt/dokumentai/failai/katedru/germanu/TELL_ME_2017.pdf
http://www.knf.vu.lt/dokumentai/failai/katedru/germanu/TELL_ME_2017.pdf
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=263455
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=263455
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=263455
http://hrcak.srce.hr/ccpa
http://hrcak.srce.hr/ccpa
http://hrcak.srce.hr/ccpa
http://hrcak.srce.hr/178720
http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/JMLC-07-2016-0029
http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/JMLC-07-2016-0029
http://pedagogika.leu.lt/index.php/Pedagogika/article/view/546/305
http://pedagogika.leu.lt/index.php/Pedagogika/article/view/546/305
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0888325417711221
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0888325417711221
http://teise.org/wp-content/uploads/2017/07/Baltrimas-2017-1.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2017/07/Baltrimas-2017-1.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2017/07/Baltrimas-2017-1.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2017/07/Desriute-2017-1.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2017/07/Desriute-2017-1.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2017/07/Desriute-2017-1.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2017/07/Desriute-2017-1.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2017/07/Desriute-2017-1.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2017/07/Desriute-2017-1.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2017/07/Tarasevicius-2017-1.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2017/07/Tarasevicius-2017-1.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2017/07/Tarasevicius-2017-1.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2017/07/Tarasevicius-2017-1.pdf
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10. Rauličkytė, 
Aušra; 
Vinogradnaitė
, Inga 

Teisinio sektoriaus 
reformos iššūkiai 
Moldovoje 

Teisės problemos, 2017, Nr. 1(93), p. 5–
28 
 

11. Slade, Gavin; 
Vaičiūnienė, 
Rūta  

In comparative 
perspective: The effects of 
incarceration abroad on 
penal subjectivity among 
prisoners in Lithuania 

European Journal of Criminology, 2017  
1–18; SAGE, First Published September 
13, 2017 
DOI: 10.1177/1477370817726716 
journals.sagepub.com/home/euc 
(IF 1,359)   
http://journals.sagepub.com/doi/full/
10.1177/1477370817726716 
 

12. Uscila, Rokas Mediacijos taikymas 
baudžiamojoje justicijoje 

Kriminalistika ir teismo ekspertologija: 
mokslas, studijos, praktika. Vilnius, 
Lietuvos teismo ekspertizės centras, 
2017, d. 1, p. 221–234. ISBN 978-9986-
555-44-5 (I dalis)  

13. Limantė, 
Agnė; 
Limantas, 
Manfredas 

Užsienio pareigūno 
samprata EBPO 
konvencijoje dėl kovos su 
užsienio pareigūnų 
papirkimu 
tarptautiniuose verslo 
sandoriuose 

Teisė [interaktyvus], 2017, Nr. 104, 
p. 128–143. Prieiga per internetą: 
<http://www.zurnalai.vu.lt/teise/articl
e/view/10849> 

14. Michailovič, 
Ilona; 
Jarutienė, 
Liubovė 

Factors that Influence 
Parole Boards and Judges. 
Decisions on Parole 
Application in Lithuania  

Baltic Journal of Law & Politics 
[interaktyvus], 2017, vol. 10(1), p. 230–
259. ISSN 2029-0454. DOI: 
10.1515/bjlp-2017-0009 (SNIP 0,443) 
Prieiga per internetą: 
<https://www.degruyter.com/download
pdf/j/bjlp.2017.10.issue-1/bjlp-2017-
0009/bjlp-2017-0009.pdf> ; 
<https://www.degruyter.com/view/j/bjl
p.2017.10.issue-1/bjlp-2017-0009/bjlp-
2017-0009.xml?format=INT>     

15. Matulionytė, 
R.; McIntyre, 
Ph.; Paton, E.; 
Gleadhill, D. 

The System of Book 
Creation: Intellectual 
Property and the Self-
Publishing Sector of the 
Creative Industries. 

Creative Industries Journal, Vol. 10, issue 
3. Routledge: Taylor & Francis Group. 
2017, Pages 191-210. ISSN: 1751-0694 
(Print) 1751-0708 (Online) DOI: 
10.1080/17510694.2017.1393193. 
[interaktyvus]. Prieiga per internetą: 
<http://www.tandfonline.com/doi/full/
10.1080/17510694.2017.1393193> 

16. Matulionytė, 
Rita 

Lending E-Books in 
Libraries: Is a 
Technologically Neutral 
Approach the Solution? 

International Journal of Law and 
Information Technology [interaktyvus]. 
2017, vol. 25/4, 1-24, doi: 
10.1093/ijlit/eax016 Prieiga per 
internetą: 
<https://academic.oup.com/ijlit/article-
abstract/25/4/259/4457936?redirected
From=fulltext>.   

http://teise.org/wp-content/uploads/2017/07/Raulickyte-Vinogradnaite-2017-1.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2017/07/Raulickyte-Vinogradnaite-2017-1.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2017/07/Raulickyte-Vinogradnaite-2017-1.pdf
http://journals.sagepub.com/author/Slade%2C+Gavin
http://journals.sagepub.com/author/Slade%2C+Gavin
http://journals.sagepub.com/author/Vai%C4%8Di%C5%ABnien%C4%97%2C+R%C5%ABta
http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/10849
http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/10849
https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/bjlp.2017.10.issue-1/bjlp-2017-0009/bjlp-2017-0009.pdf
https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/bjlp.2017.10.issue-1/bjlp-2017-0009/bjlp-2017-0009.pdf
https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/bjlp.2017.10.issue-1/bjlp-2017-0009/bjlp-2017-0009.pdf
https://www.degruyter.com/view/j/bjlp.2017.10.issue-1/bjlp-2017-0009/bjlp-2017-0009.xml?format=INT
https://www.degruyter.com/view/j/bjlp.2017.10.issue-1/bjlp-2017-0009/bjlp-2017-0009.xml?format=INT
https://www.degruyter.com/view/j/bjlp.2017.10.issue-1/bjlp-2017-0009/bjlp-2017-0009.xml?format=INT
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17510694.2017.1393193
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17510694.2017.1393193
https://academic.oup.com/ijlit/article-abstract/25/4/259/4457936?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/ijlit/article-abstract/25/4/259/4457936?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/ijlit/article-abstract/25/4/259/4457936?redirectedFrom=fulltext
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17. Matulionyte, 
Rita 

A Boom of Self-Publishing 
and its Legal Challenges  

European Intellectual Property Review. 
Vol. 39 Issue 12. Thomson Reuters and 
Contributors, 2017: 754-763. 
ISSN: 0142-0461 

18. Dünkel, F.; 
Sakalauskas 
G.  

Įkalinimo praktikos 
Europos šalyse 
palyginimas 

Bausmių taikymo ir vykdymo 
tarptautinis palyginimas, tendencijos ir 
perspektyvos Lietuvoje. Vilnius,  Lietuvos 
teisės institutas, 2017, p. 91–116  

19. Sakalauskas, 
Gintautas 

(Re)socializaciją 
skatinantis įkalinimas?  

Bausmių taikymo ir vykdymo 
tarptautinis palyginimas, tendencijos ir 
perspektyvos Lietuvoje. Vilnius, Lietuvos 
teisės institutas, 2017, p. 159–180. ISBN 
978-9986-34-328-8 

20 Vaičiūnienė, 
Rūta 

Įkalintų asmenų 
resocializacijos galimybės 
kolektyvinio kalinimo ir 
kalėjimo subkultūros 
sąlygomis 

Bausmių taikymo ir vykdymo 
tarptautinis palyginimas, tendencijos ir 
perspektyvos Lietuvoje. Vilnius, 2017, 
p. 181–204. ISBN 978-9986-34-328-8 
 

21 Limantė, Agnė Teisėkūros tobulinimo 
keliu: teisės aktų 
vertinimas, jo rūšys bei 
plėtotė  

Teisės problemos [interaktyvus], 2017, 
Nr. 2(94), p. 22–43.  
Prieiga per internetą: 
<http://teise.org/wp-
content/uploads/2017/12/Limante-
2017-2.pdf> 

22 Lankauskas, 
Mindaugas; Ni
kartas, 
Simonas 

Korupcija 
nevyriausybiniame 
sektoriuje: politinė 
korupcija labdaros ir 
paramos fondų veikloje  
 

Teisės problemos, 2017, Nr. 2(94), p. 87–
114 

23 Justickaja, 
Svetlana; Gied
rytė-
Mačiulienė, 
Renata  
 

Viktimizaciją patyrusių ir 
delinkvencinio elgesio 
patirties turinčių 7–9 
klasių moksleivių 
ypatumai 

Teisės problemos, 2017, Nr. 2(94), p. 44–
61 

24 Tarasevičius, 
Petras 

Techninių priemonių 
naudojimo kriminalinėje 
žvalgyboje teisėtumo 
problemos  

Teisė, 2017, t. 105, p. 84–99 

25 Rudzkis, 
Tomas; 
Panomariovas
, Artūras 

Legal Presumptions in the 
Context of Contemporary 
Criminal Justice. Different 
Expressions of 
Presumptions 

Hungarian Journal of Legal Studies (Acta 
Juridica Hungarica), 2017, vol. 58, No 3, 
p. 359–372. SNIP-0,626 (Print: ISSN 
2498-5473; Online: ISSN 2560-
1067),Volume 57 (2016) 

26 Nekrošius, 
Vytautas; 
Pranevičienė, 
Kristina 

Pilietybė kaip 
teismingumą santuokos 
nutraukimo bylose pagal 
Europos Sąjungos teisę 
pagrindžiantis kriterijus 

Teisės problemos, 2017, Nr. 2(94), p. 5–
21 

http://teise.org/wp-content/uploads/2017/12/Limante-2017-2.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2017/12/Limante-2017-2.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2017/12/Limante-2017-2.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2017/12/Limante-2017-2.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2017/12/Limante-2017-2.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2017/12/Limante-2017-2.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2017/12/Limante-2017-2.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2017/12/Lankauskas-Nikartas-2017-2.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2017/12/Lankauskas-Nikartas-2017-2.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2017/12/Lankauskas-Nikartas-2017-2.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2017/12/Lankauskas-Nikartas-2017-2.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2017/12/Lankauskas-Nikartas-2017-2.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2017/12/Justickaja-Giedryte-2017-2.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2017/12/Justickaja-Giedryte-2017-2.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2017/12/Justickaja-Giedryte-2017-2.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2017/12/Justickaja-Giedryte-2017-2.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2017/12/Justickaja-Giedryte-2017-2.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2017/12/Nekrosius-Praneviciene-2017-2.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2017/12/Nekrosius-Praneviciene-2017-2.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2017/12/Nekrosius-Praneviciene-2017-2.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2017/12/Nekrosius-Praneviciene-2017-2.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2017/12/Nekrosius-Praneviciene-2017-2.pdf
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27 Pranka, 
Darius; 
Gelžinytė, 
Virginija 

Baudžiamojo poveikio 
priemonės – įmokos į 
nukentėjusių nuo 
nusikaltimų asmenų fondą 
teisinio reguliavimo 
problemos  

Teisės problemos, 2017, Nr. 2(94), 
p. 62–86 

28 Sakalauskas, 
Gintautas 

Nusikaltimų prevencijos 
programų Lietuvoje 
nuostatos: tarp absurdo ir 
kokybės 

Kriminologijos studijos [interaktyvus], 
2016, Nr. 4, p. 72-97. ISSN 2351-6097. 
Prieiga per internetą: 
<http://www.zurnalai.vu.lt/kriminologi
jos-studijos/article/view/10728/8812>. 

29 Michailovič, 
Ilona; 
Jarutienė, 
Liubovė 

Lygtinio paleidimo iš 
pataisos įstaigų taikymo 
problemos Lietuvoje 

Kriminologijos studijos [interaktyvus], 
2016, Nr. 4, p. 145–182. ISSN 2351-
6097. Prieiga per internetą: 
<http://www.zurnalai.vu.lt/kriminologi
jos-studijos/article/view/10731/8815> 

30 Justickaja, 
Svetlana; 
Giedrytė-
Mačiulienė, 
Renata 

Delinkvencinis elgesys ir 
lyčių skirtumai: situacinio 
veiksmo teorijos 
tikrinimas (pagal 
Tarptautinio jaunimo 
delinkvencinio elgesio, 
nuostatų ir viktimizacijos 
tyrimo (ISRD-3) 
duomenis)  

Kriminologijos studijos [interaktyvus], 
2016, Nr. 4, p. 125-144. ISSN 2351-
6097. Prieiga per internetą: 
<http://www.zurnalai.vu.lt/kriminologi
jos-studijos/article/view/10730/8814> 

 

Priedas Nr. 3.  
 
Lentelė. Mokslo tyrimo darbai pagal ilgalaikes mokslo programas, etatus ir lėšas 

 

Programa Etatai 

(FTE) 

Lėšos, 

tūkst. Eur 

Numatomi rezultatai 

baigus programą 

 

Atlikti 
darbai per 

2016 m. 

Atlikti darbai 

per 2017 m. 

Mokslo tiriamųjų darbų 
pagal biudžetinį 
finansavimą (ilgalaikę 
mokslo programą 
„Subalansuotos 
baudžiamosios politikos 
ir efektyvios 
nusikaltimų prevencijos 
link: visuomenės 
saugumo stiprinimo 
galimybių žmogaus 
teisių apsaugos 
kontekste tyrimai“ 
(2016–2018 m.)) 

9,25 et. 88282 4 mokslo studijos 
ir/ar 2 monografijos 

2 mokslo 
studijos po 
recenzentų, 
ruošiamos 
leidybai 
 (planuota 1 
monografija 
ir 2 studijos) 
[neįvykdyta] 

2 mokslo 
studijos  
(įvykdyta ir 
viršyta) 

42 mokslo straipsniai, 
kurių 18 bus 
publikuota  
periodiniuose 
recenzuojamuose 
mokslo leidiniuose, 
įtrauktuose į 
tarptautiniu mastu 
pripažintas duomenų 
bazes (pvz., IBSS, 

16 mokslo 
straipsnių (iš 
jų 8 TDB) 
 
(planuota 14 
straipsnių) 
(įvykdyta ir 
viršyta) 

16,5 mokslo 
straipsnių, iš jų 
10,5 TDB 
 
(įvykdyta ir 
viršyta) 

http://teise.org/wp-content/uploads/2017/12/Pranka-Gelzinyte-2017-2.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2017/12/Pranka-Gelzinyte-2017-2.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2017/12/Pranka-Gelzinyte-2017-2.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2017/12/Pranka-Gelzinyte-2017-2.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2017/12/Pranka-Gelzinyte-2017-2.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2017/12/Pranka-Gelzinyte-2017-2.pdf
http://www.zurnalai.vu.lt/kriminologijos-studijos/article/view/10728/8812
http://www.zurnalai.vu.lt/kriminologijos-studijos/article/view/10728/8812
http://www.zurnalai.vu.lt/kriminologijos-studijos/article/view/10731/8815
http://www.zurnalai.vu.lt/kriminologijos-studijos/article/view/10731/8815
http://www.zurnalai.vu.lt/kriminologijos-studijos/article/view/10730/8814
http://www.zurnalai.vu.lt/kriminologijos-studijos/article/view/10730/8814
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EBSCO, CEEOL, DOAJ, 
SCOPUS) 

10 kitų MTEP darbų 
(mokslinės išvados ir 
rekomendacijos/pasi
ūlymai bei moksliniai 
teisės aktų 
komentarai, 
metodikos, sudaryti 
darbai ir pan.) 

17 išvadų  
 
(planuota-3) 
(įvykdyta ir 
viršyta) 

13 išvadų ir  
(įvykdyta ir 
viršyta) 
 

28 pranešimai 
 

23 prane-
šimai 
(planuota 9) 
(įvykdyta ir 
viršyta) 

18 pranešimų  
(įvykdyta ir 
viršyta) 

 
40 sklaidos priemonių 

17 sklaidos 
priemonių 
(planuota – 
13)  
(įvykdyta ir 
viršyta) 

15 sklaidos 
priemonių  
(įvykdyta ir 
viršyta) 

Mokslo tiriamųjų darbų 
pagal biudžetinį 
finansavimą (ilgalaikę 
mokslo programą 
„Naujas požiūris į 
korupciją: iššūkiai ir 
galimybės peržengiant 
viešojo sektoriaus 
ribas“ (2016–2020 m.)) 

4,07 et. 
 

38844,08 1 monografija 
5 mokslo studijos  

planuota 1 
mokslo 
studija 
(neįvykdyta) 

2 mokslo 
studijos 
rengiamos 
recenzavimui 
(neįvykdyta) 

18 mokslinių 
straipsnių, kurių pusė 
bus publikuojama 
periodiniuose 
recenzuojamuose 
mokslo leidiniuose, 
įtrauktuose į 
tarptautiniu mastu 
pripažintas duomenų 
bazes (IBSS, EBSCO, 
CEEOL, DOAJ, 
SCOPUS)  

1 straipsnis 
(iš jų 1 TDB)  
(planuota – 2 
straipsniai) 
 
(iš dalies 
įvykdyta) 

6 straipsniai (iš 
jų 6 TDB) 
 
(įvykdyta ir 
viršyta) 

6 MTEP darbai 
(mokslinės išvados, 
komentarai, 
metodikos, sudaryti 
darbai ir kt.) 

4 išvados 
 
(planuota – 1 
metodika) 
(įvykdyta ir 
viršyta) 

 1 
(įvykdyta) 
 

   6 mokslo renginiai -(nebuvo 
planuota) 

1  
(įvykdyta) 

12 pranešimų 
nacionalinėse ir  
tarptautinėse mokslo 
konferencijose 

-(nebuvo 

planuota) 

4 moksliniai 
pranešimai ir 1 
vieša paskaita  
(įvykdyta ir 
viršyta) 

20 mokslo 
populiarinimo 
paskaitų, straipsnių, 
TV laidų, informacijos 
pranešimų 

3 sklaidos 
priemonės 
 
(planuota – 
4) 

4 sklaidos 
priemonės 
spaudoje 
 
(įvykdyta) 
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socialiniuose 
tinkluose ir kt. 

(iš dalies 
įvykdyta) 

„Teisės sistema“ 
programa  

3 et.  27862,09 
(2017 m.) 

Pagal užsakymą 
kasmet 

5 (1 mono-
grafija,  
2 mokslo 
studijos,  
2 mokslinės 
išvados) 
(įvykdyta) 

5 (4 mokslo 
studijos ir 1 
mokslinė 
išvada) 
(įvykdyta) 

 

Priedas Nr. 4.  

ILGALAIKĖS INSTITUCINĖS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS (SOCIALINĖS, 
KULTŪRINĖS) PLĖTROS PROGRAMOS 

METINĖ ATASKAITA 
 
 

Gauta Lietuvos mokslo 
taryboje 

 (Data – pildo Taryba) 

Ataskaitos registracijos Nr.  (Pildo Taryba) 
 

1. DUOMENYS APIE PROGRAMĄ 
 

Programos pavadinimas 

SUBALANSUOTOS BAUDŽIAMOSIOS POLITIKOS IR 
EFEKTYVIOS NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS LINK: 
VISUOMENĖS SAUGUMO STIPRINIMO GALIMYBIŲ 
ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGOS KONTEKSTE 
TYRIMAI 

Mokslo ir studijų institucija 
(programos vykdytoja) 

Lietuvos teisės institutas  
Ankštoji g. 1A, Vilnius  
Tel. (+370 5) 2497591; el. p. info@teise.org 
Kodas 111952785 

Programos trukmė 3 metai (2016–2018 m.) 
Laikotarpis, už kurį teikiama 
ataskaita 

2017 metai 

Programai skirti norminiai etatai 9,25 norminiai etatai 
 

2. PROGRAMOS VYKDYTOJAI 
Eil. Nr. Mokslo laipsnis Vardas, pavardė Pareigos 
Programos vadovas 

1. Mokslų daktarė Svetlana Justickaja, 0,5 et., nuo 
2017-08-21 1 et.  

Vyresn.mokslo 
darbuotoja/ mokslo 
darbuotoja 

Kiti programos vykdytojai  
2. Mokslų daktaras Gintautas Sakalauskas, 0,75 et., 

nuo 09-01 0,5 et. 
Vyr. mokslo darbuotojas 

http://maps.google.com/?q=Ank%C5%A1toji%20g.%201A,%20LT-01109%20Vilnius
tel:(+370%205)%202497591
mailto:info@teise.org
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3. Mokslų daktaras Simonas Nikartas, 1 et. nuo 
2017-03-07 

Vyresn. mokslo 
darbuotojas 

4. Mokslų daktarė Ilona Michailovič, 0,5 et.  Vyresn. mokslo 
darbuotoja 

5. Mokslų daktaras Tomas Rudzkis, 0,5 et.  Vyresn. mokslo 
darbuotojas 

6. Mokslų daktaras Rokas Uscila, 1 et. (kaip 
papildomas darbas) 

Direktoriaus 
pavaduotojas 

7. Mokslų daktaras Skirmantas Bikelis, 1 et.  Vyr. mokslo darbuotojas 
8. Mokslų daktaras Justinas Namavičius, 0,25 et., 

nuo 2017-10-01 0,5 et.  
Mokslo 
darbuotojas/vyresn.mok
slo darbuotojas 

9. Mokslų daktarė Rūta Vaičiūnienė, 1 et. nuo 
2017-06-06 (grįžo iš vaiko 
priežiūros atostogų) 

Mokslo darbuotoja 

10 Mokslų daktaras Petras Tarasevičius, 1 et.  Mokslo darbuotojas 
11. Magistrė Justina Dešriūtė, 0,5 et. iki 

2017-09-15 
Jaunesn. mokslo 
darbuotoja 

12. Magistras Liubovė Jarutienė, 0,5 et. iki 
2017-04-02 (toliau vaiko 
priežiūros atostogose) 

Jaunesn. mokslo 
darbuotoja 

13. Magistrė Renata Giedrytė-Mačiulienė, 
0,875 et. iki 2017-04-06 

Tyrėja 

14. Magistras Mindaugas Lankauskas, 0,75 
et. 

Tyrėjas 

15. Magistrė Laura Ūselė, 1 et. iki 2017-12-
01 

Tyrėja 

16. Mokslų daktaras Darius Pranka, 0,125 et. nuo 
2017-09-01  

Mokslo darbuotojas 

17. Magistrė Virginija Gelžinytė, 0,125 et. 
nuo 2017-03-01 

Jaunesn. mokslo 
darbuotoja 

18. Magistrė Rasa Tirylytė-Zelenina, 0,5 et. 
nuo 2017-08-24 

Jaunesn. mokslo 
darbuotoja 

 
3. ATLIKTI DARBAI IR PROGRAMOS REZULTATAI 

 
 
Programos tikslas – ištirti visuomenės saugumo stiprinimo galimybes ir pasiūlyti strategijas, 
apimančias subalansuotas ir efektyvias teisinių bei prevencinių priemonių sistemas. 
1. Programos uždavinys – „ištirti Lietuvos bei tarptautinės baudžiamosios politikos ypatumus 
bei tendencijas šiuolaikinės visuomenės raidos kontekste ir pasiūlyti efektyvias ir subalansuotas 
teisinių priemonių taikymo strategijas, padėsiančias didinti visuomenės saugumą mažiausiais 
žmogaus teisių ribojimų bei teisėsaugos institucijų išteklių kaštais“.  
Pirmajam uždaviniui įgyvendinti buvo numatyta vykdyti tyrimus trimis kryptimis: bendrų 
baudžiamosios politikos tendencijų ir jas lemiančių veiksnių (programos 5.1.1 p.); atskirų aktualiausių 
baudžiamosios politikos krypčių (programos 5.1.2 p.) bei naujųjų baudžiamosios politikos strategijų 
(programos 5.1.3 p.).  
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Bendrų baudžiamosios politikos tendencijų ir jas lemiančių veiksnių tyrimai (programos 
5.1.1 p.) 
Baudžiamosios politikos srityje 2017 metais buvo tęsiami lyginamieji tyrimai baudžiamosios 
politikos srityje. Parengtas ir publikuotas mokslo straipsnių leidinys „Bausmių taikymo ir 
vykdymo tarptautinis palyginimas, tendencijos ir perspektyvos Lietuvoje“ (red. Gintautas 
Sakalauskas), Vilnius: 2017. ISBN978-9986-34-328-8. Straipsnių rinkinyje publikuoti Lietuvos 
ir užsienio šalių mokslininkų darbai (10 mokslo straipsnių) atitinkama tematika. Iš Lietuvos 
teisės instituto atstovų parengtas ir publikuotas G. Sakalausko ir žymaus vokiečių teisininko 
profesoriaus Friederio Dünkelio bendras straipsnis „Įkalinimo praktikos Europos šalyse 
palyginimas“; taip pat Sakalauskas G. „(Re)socializaciją skatinantis įkalinimas?“; Vaičiūnienė R. 
„Įkalintų asmenų resocializacijos galimybės kolektyvinio kalinimo ir kalėjimo subkultūros 
sąlygomis“.  
Šis leidinys atsirado kaip bendro įdirbio ir bendro mąstymo viena kryptimi padarinys. Idėja 
parengti tokį leidinį gimė dar 2015 m. spalio 12–13 d. vykusios Lietuvos teisės instituto, 
Teisingumo ministerijos bei Kalėjimų departamento organizuotos ir iš dalies finansuotos 
Lietuvos mokslo tarybos mokslinės praktinės konferencijos „Įkalintų asmenų integracija: 
moksliniai tyrimai ir jų praktinis pritaikomumas“. Šioje konferencijoje dauguma čia 
publikuojamų straipsnių autorių skaitė pranešimus, o pati konferencija sulaukė didelio 
mokslininkų, politikų, praktikų ir studentų susidomėjimo. Gausus dalyvavimas ir vykusios 
diskusijos dar kartą leido įsitikinti, kad mokslinėmis įžvalgomis paremtų apibendrinimų ir jų 
pristatymų Lietuvoje labai trūksta, ypač – nacionalinės baudimo praktikos analizės 
tarptautiniame kontekste.  
Įvairiose šalyse esančios padėties šioje srityje palyginimas yra svarbus ir naudingas daugeliu 
prasmių. Pirmiausia, toks palyginimas leidžia pasižiūrėti į save iš šalies, pamatyti platesnį 
kontekstą, pasitikrinti kryptį. Antra, jis kitų šalių praktikos kontekste įgalina pastebėti savitas 
tendencijas ir specifinius joms įtaką padariusius ir tebedarančius veiksnius, tam tikrą 
išskirtinumą, kuris gali būti labiau ar mažiau perspektyvus. Trečia, jis leidžia siekti tam tikro 
bendrumo, jei jis laikytinas siekiamybe, pavyzdžiui, Europos kultūros arba siauresnėje – 
Europos Sąjungos teisinėje ir socialinėje erdvėje. Galiausiai, ketvirta, jis sukuria erdvę gerosios 
praktikos pavyzdžių paieškai, gali pasiūlyti jau kitose šalyse sugalvotus universalių problemų 
sprendimus, motyvuoja išbandyti inovacijas, išdrįsti atsisakyti įsisenėjusios ir beprasmės 
rutinos, nereikalingų draudimų ar apribojimų, kitaip tariant, gali paskatinti kažką pakeisti 
nacionalinėse bausmių taikymo ir vykdymo sistemose ar netgi jas iš esmės reformuoti.  
 

Tęsiami atskirų baudžiamosios teisės institutų ir jų įtakos baudžiamajai politikai tyrimai. 
I. Michailovič ir L. Jarutienė tyrė veiksnius, galimai turinčius įtakos lygtinio paleidimo iš pataisos 
įstaigų komisijų narių ir teisėjų sprendimams dėl asmenų lygtinio paleidimo. Atliktu tyrimu 
siekta aprėpti galimai visas asmens lygtinio paleidimo iš įkalinimo įstaigos stadijas bei sužinoti 
teisėjų darbo ir sprendimų priėmimo proceso ypatumus. Buvo analizuojami tiek teisiniai, tiek 
psichologiniai sprendimų dėl nuteistųjų lygtinio paleidimo veiksniai. Atlikta ir socialinio tyrimo 
išvadų, kurias rengia pataisos įstaigų darbuotojai, analizė, išnagrinėta jų reikšmė komisijų 
nariams ir teisėjams priimant sprendimus. Pateiktos tyrimo įžvalgos, kurios prisidės kuriant 
veiksmingą lygtinio paleidimo taikymo praktiką Lietuvoje. Tyrimo rezultatai publikuoti mokslo 
straipsniuose: Michailovič I., Jarutienė L. Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų taikymo 
problemos Lietuvoje. Kriminologijos studijos. 2016/04, p. 145-182. ISSN 2351-6097. Prieiga 
per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/kriminologijos-studijos/article/view/10731/8815; 
Michailovič I., Jarutienė L. Factors that Influence Parole Boards’ and Judges’ Decisions on Parole 

http://www.zurnalai.vu.lt/kriminologijos-studijos/article/view/10731/8815
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Application in Lithuania // Baltic Journal of Law & Politics, 2017, 10:1, p. 230–259. Taip pat šio 
tyrimo rezultatai pristatyti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje (Michailovič I. Pranešimas 
„Factors influencing parole boards' and judges' decisions on parole application in Lithuania“ 17-
oje metinėje Europos kriminologų tarptautinėje konferencijoje „Challenging Crime and ‚Crime 
Control‘ in Contemporary Europe“ Kardife (Jungtinėje Karalystėje, 2017 m. rugsėjo 13–16 d.).  
 
Baudžiamosios politikos racionalumo ir teisinės technikos vienodumo požiūriu buvo įvertinta 
ir viena iš Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatytų baudžiamojo poveikio 
priemonių – įmoka į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą. Tyrėjai D. Pranka ir 
V. Gelžinytė siekė pateikti moksliškai pagrįstas išvadas ir pasiūlymus, kurie prisidėtų prie 
efektyvesnio įmokos į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą skyrimo ir vykdymo bei jos 
paskirties realizavimo, dėl ko būtų galima surinktomis lėšomis kompensuoti smurtiniais 
nusikaltimais padarytą žalą nukentėjusiesiems. Siekiant šių tikslų buvo tiriamos įmokos 
skyrimo ir vykdymo taisyklės, principai ir procesas, taip pat buvo nagrinėjami konkretūs teismų 
nuosprendžiai ir nutartys, specialioji literatūra – Lietuvos teisės mokslininkų darbai. Tyrimo 
metu naudotas ir sisteminis metodas, kuriuo remiantis įmoka buvo nagrinėjama kaip viena iš 
kompleksinio baudžiamojo įstatymo dalių, vertinant ją kartu su kitomis panašaus pobūdžio 
baudžiamosios atsakomybės priemonėmis. Taip pat sistemiškai buvo vertinami ir visi įmoką 
reglamentuojantys ir šiuo metu galiojantys teisės aktai, lyginama įmokos skyrimą ir vykdymą 
reguliuojanti teisinė bazė, atsižvelgiama į kitų baudžiamojo poveikio priemonių ir bausmių 
teisinį reglamentavimą, siekta išskirti ir pateikti tokio reglamentavimo taikymo gerąją praktiką. 
Surinkta ir išanalizuota 2014–2017 metų teismų praktika, Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministerijos pateikti statistiniai duomenys apie 2006–2016 metais paskirtų įmokų kiekius ir į 
Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą surenkamas sumas. 
Tyrime daroma išvada, kad, siekiant baudžiamosios politikos racionalumo ir teisinės technikos 
vienodumo, siūlytina atsisakyti draudimo įmoką skirti kartu su bausme. Įmokos, kaip 
baudžiamojo poveikio priemonės, tikslai yra suderinami su juridinio asmens baudžiamosios 
atsakomybės ypatumais, todėl tam tikrais atvejais įmoka galėtų būti taikoma juridiniam 
asmeniui, jį atleidus nuo baudžiamosios atsakomybės. Šiam tikslui pasiekti turėtų būti keičiama 
BK 67 straipsnio 5 dalis, numatant, kad juridiniam asmeniui papildomai gali būti skiriama ir 
įmoka į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą. Šie ir kiti pasiūlymai pateikti parengtame 
mokslo straipsnyje (Pranka D., Gelžinytė V. Baudžiamojo poveikio priemonės – įmokos į 
nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą teisinio reguliavimo problemos // Teisės 
problemos, 2017, Nr. 2(94), p. 62–86), o taip pat perduoti LR Teisingumo ministerijai, kuriuos 
ji panaudoja savo veikloje, rengiant Baudžiamojo kodekso pataisas. 

 

Tęsiami tyrimai visuomenės informavimo priemonių (medijų) poveikio tematika 
(D. Gedzevičienė). Taikant konceptualiosios analizės ir lyginamąjį metodus buvo tirti ir lyginti 
1975–1989 metų (sovietmečio) ir 2001–2015 metų (dabarties) viešojo kriminologinio diskurso 
ironiški ir metaforiniai pasakymai. Tiriamąją medžiagą sudarė rašytiniai informaciniai tekstai, 
2001–2015 m. paskelbti trijuose internetinės žiniasklaidos portaluose delfi.lt, lrytas.lt ir 
kauno.diena.lt (iš viso šio laikotarpio tiriamąją medžiagą sudarė 545 tekstai). Šis viešojo 
diskurso segmentas (drauge su to paties pobūdžio televizijos ir radijo laidomis bei spaudos 
publikacijomis) kartais dar įvardijamas kaip kriminalinė publicistika. Siekiant palyginti 
hipotetinę retorinių modelių kaitą peržvelgtas ir sovietmečio 1975–1989 m. to paties tipo 
diskursas – ketvirtiniame žurnale „Socialistinė teisė“ paskelbti 82 šios tematikos straipsniai. 
Tiriamieji abiejų laikotarpių tekstynai sudaryti iš informacinių straipsnių, kurių pagrindinė 
tema – labai sunkūs, sunkūs ir apysunkiai nusikaltimai, t. y. pirmiausia tiriamoji medžiaga rinkta 
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atsižvelgiant į tekstų žanrą ir tematiką, o tik vėliau tirta šių tekstų kalba. Palyginus dviem 
ideologiškai ir politiškai skirtingais laikotarpiais kurto diskurso ironiškąjį ir metaforinį 
matmenis, nustatyta tik neesminių ironijos ir metaforos raiškos pokyčių. Tyrimo metu 
užfiksuotos septynios ironiškosios teminės paradigmos, būdingos tiek sovietmečio, tiek 
dabarties laikotarpio tekstams, ir tik vieno konceptualiojo modelio raiška turi tam tikrų naujų 
formos (pasakymų lygmens) variantų, būdingų tik šiandienos publikacijoms. Tyrime daroma 
prielaida, kad tokį santykinį retorinių modelių ir funkcijų stabilumą nulėmė dešimtmečius 
visuomenėje nekintantis tikslo srities subjekto ir objekto (nusikaltusio asmens ir nusikaltimo) 
vertinimas. Tyrimo rezultatai paskelbti dviejose mokslo publikacijose: Gedzevičienė D. 
Konceptualiosios metaforos viešajame kriminologiniame diskurse sovietmečiu ir dabar: 
lyginamasis tyrimas // Acta humanitarica universitatis Saulensis, 2016, t. 23, p. 90–107. Prieiga 
per internetą: <http://www.su.lt/images/leidiniai/Acta/Acta_23/08_Gedzeviciene.pdf>. 
Duomenų bazės: IndexCopernicus; MLA International Bibliography (OCLC sąrašas); 
Gedzevičienė D. Ironijos raiška ir funkcijos Lietuvos viešajame kriminologiniame diskurse // 
Recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys „Tarp eilučių: lingvistikos, literatūrologijos, medijų 
erdvė TELL ME 2016“/ ‘Thought Elaboration: Linguistics, Literature, Media Expression TELL 
ME 2016’, 2017, p. 11–26. Leidėjas – Vilniaus universitetas. ISSN 2345-0703. Elektroninis 
leidinys. Prieiga per internetą: 
 <http://www.knf.vu.lt/dokumentai/failai/katedru/germanu/TELL_ME_2017.pdf>. 
Taip pat buvo tiriami kiti viešojo kriminologinio diskurso aspektai, kurių analizės rezultatai 
pristatyti pranešimuose mokslinėje praktinėje konferencijoje „Nusikaltimai ir medijos: 
nepakeliamas būties lengvumas ar beprotiška gyvenimo skuba?“ (Vilniaus universitetas, 
Lietuvos kriminologų asociacija, 2017 m. balandžio 7 d.). Pranešimų temos: G. Sakalauskas 
„Nepakeliamas kriminalinės būties lengvumas Lietuvos žiniasklaidoje“; D. Gedzevičienė „Lietuvos 
viešojo kriminologinio diskurso retorikos ypatumai 2001–2015 m.“, M. Lankauskas „Virtualaus 
žvirblio virsmas į juridinį jautį: neapykantos kalba internete“. Prieiga per internetą: 
<http://www.kriminologija.lt/2017/04/nusikaltimai-ir-medijos-nepakeliamas-buties-
lengvumas-ar-beprotiska-gyvenimo-skuba-programa/>.  
 
Pradėti tyrimai, kuriais siekiama įvertinti Europos Sąjungos teisės įtaką nustatant ar plečiant 
baudžiamąją atsakomybę už tam tikras nusikaltimų rūšis. Europos Sąjungos baudžiamoji 
politika pastarąjį dešimtmetį įgijo nemažą pagreitį ir reikia manyti, jog aktyvumas šioje srityje 
ir toliau didės, ypač kai Lisabonos sutartis (2009) expressis verbis įtvirtino ES teisėkūros 
kompetenciją tam tikrose baudžiamosios teisės srityse. Tai kelia naujus procesinės bei 
materialiosios teisės klausimus, susijusius su Europos Sąjungos teisės aktų aiškinimu bei jų 
įgyvendinimu Lietuvos teisinėje sistemoje. Šios tyrimo krypties dalyką apėmė Europos Sąjungos 
teisės aktų bei kitų su ja susijusių dokumentų įgyvendinimas Lietuvoje, be kita ko, atsižvelgiant 
į Europos Sąjungos baudžiamosios politikos tendencijas bei Europos Teisingumo Teismo ir 
Lietuvos teismų jurisprudenciją.  
J. Dešriūtė atliko tyrimą, kuriame išanalizavo Europos Sąjungos Teisingumo Teismo poziciją 
sprendimuose, susijusiuose su abipusio pripažinimo principo taikymu Europos Sąjungos 
valstybėms narėms bendradarbiaujant baudžiamosiose bylose, ir atskleidė Teisingumo Teismo 
vaidmenį aiškinant, plėtojant esminį tarptautinio bendradarbiavimo tarp Europos Sąjungos 
valstybių narių principą. Taip pat buvo įvertinta Teismo įtaka ir kryptys, kuriose ji aiškiausiai 
identifikuojama. Sistemiškai ištirti esminiai bei naujausi Teisingumo Teismo sprendimai, 
kuriuose pateikti išaiškinimai, susiję su abipusio pripažinimo principo taikymu baudžiamosiose 
bylose. Iškelti diskusiniai klausimai dėl žmogaus teisių apsaugos standartų užtikrinimo 
tarptautinio bendradarbiavimo metu. Paminėtinas J. Dešriūtės dalyvavimas Europos teisės 

http://www.su.lt/images/leidiniai/Acta/Acta_23/08_Gedzeviciene.pdf
http://www.knf.vu.lt/dokumentai/failai/katedru/germanu/TELL_ME_2017.pdf
http://www.kriminologija.lt/2017/04/nusikaltimai-ir-medijos-nepakeliamas-buties-lengvumas-ar-beprotiska-gyvenimo-skuba-programa/
http://www.kriminologija.lt/2017/04/nusikaltimai-ir-medijos-nepakeliamas-buties-lengvumas-ar-beprotiska-gyvenimo-skuba-programa/
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akademijos organizuotose mokymuose „Suėmimo įtaka nuteistųjų atžvilgiu“ (2016 m. spalio 26-
28 dienomis), kuris prisidėjo prie tyrimo kokybės kėlimo. 
J. Namavičius tyrė klausimus, kuomet ir kokia apimtimi Lietuvos teismas gali atsižvelgti į 
ankstesnį apkaltinamąjį nuosprendį, kuris buvo priimtas užsienio valstybės teismo. Šie aspektai 
yra aktualūs skiriant naują bausmę ar atleidžiant nuo baudžiamosios atsakomybės, rečiau – 
procesiniais aspektais ar materialiųjų veikos požymių aiškinimo klausimais. Ypatingas dėmesys 
buvo skiriamas Tarybos pamatinio sprendimo 2008/675/TVR įgyvendinimui Lietuvoje, taip pat 
probleminiams bausmių bendrinimo klausimams.  
Pagrindiniai rezultatai: parengti du mokslo straipsniai: Dešriūtė J. Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo vaidmuo plėtojant abipusio pripažinimo principą: baudžiamosios justicijos 
perspektyva // Teisės problemos, 2017, Nr. 1(93), p. 53–77; Namavičius J. „Atsižvelgimas į 
užsienio valstybės teismo apkaltinamąjį nuosprendį nagrinėjant naują baudžiamąją bylą 
Lietuvoje“. Straipsnis priimtas publikavimui žurnale „Teisės problemos“ (planuojamas į 
2018 m. Nr. 1). 
 
Tęsiant tyrimus, skirtus baudžiamosios justicijos pamatiniams aspektams, buvo analizuojamos 
teisinės prezumpcijos, kaip vienos iš juridinės technikos priemonių, reikšmė ir jos naudojimo 
šiuolaikinėje baudžiamojoje teisėje praktika. Pasitelkiant matematinį argumentavimą, 
bandoma paaiškinti, kodėl iuris et de iure formos prielaidų neturėtų būti priskirta teisinei 
prezumpcijų kategorijai. Prezumpcija yra laikoma teisine kategorija, tam tikra teisinės 
technikos priemone, suteikiančia galimybę pereiti nuo žinomo fakto ir jo ryšio su kitais faktais 
į numanomą ar numanomą „faktą“, kai nėra jokių ar ribotų žinių. Praktikoje prezumpcijų 
naudojimas padeda sutrumpinti tam tikro atvejo sprendimo laiką. Tokiu būdu taupomos 
valstybės ir visų proceso šalių, dalyvaujančių baudžiamosios bylos nagrinėjime, lėšos. 
Dabartinėje jurisprudencijoje prezumpcijų klasifikavimas į teisines (siaurąja prasme) ir 
faktines, nuginčijamas ir nenuginčijamas, turi svarbią reikšmę, nes bet kokia teisinė 
prezumpcija plačiąja prasme sukelia tam tikras procesines pasekmes. Paprastai viena iš proceso 
dalyvių šalių atleidžiama nuo įrodinėjimo pareigos, o kitai – perduodama įrodinėjimo našta 
(praesumptio iuris et de iure yra šios taisyklės išimtis). Skirtingos prezumpcijos skirtos 
skirtingiems tikslams, pvz., padėti pereiti nuo gerai žinomo fakto į tariamai žinomą faktą arba 
subalansuoti proceso šalių potencialą (galimybes), kad jos taptų kuo labiau lygiavertės. Taip yra 
dėl to, kad tas pats terminas vartojamas įvairiems teisinės technikos elementams, kurie yra 
skirtingos kilmės ir formos. 
Tyrime daroma išvada, kad praesumptio iuris tantum ir praesumptio facti formos laikomos 
galiojančiomis prezumpcijomis, kurios plačiąja prasme yra visų formų nuginčijamų 
prezumpcijų, sukonstruotų taikant selektyvų indukcinį samprotavimo būdą. Iuris et de iure, t. y. 
visos nenuginčijamos prezumpcijos, nepaisant to, kad jos laikomos viena iš teisinių prielaidų 
formų, negali būti laikomos prezumpcijomis. 
Be šių juridinės technikos priemonių, pradėti teisinių fikcijų ir teisinių aksiomų panaudojimo 
šiuolaikinėje baudžiamojoje teisėje tyrimai. Pagrindiniai rezultatai: publikuotas mokslo 
straipsnis (Rudzkis T., Panomariovas A. Legal Presumptions in the Context of Contemporary 
Criminal Justice. Different Expressions of Presumptions // Hungarian Journal of Legal Studies 
(Acta Juridica Hungarica), 2017, vol. 58, No 3, p. 359–372; parengtas ir perskaitytas pranešimas 
J. Namavičius „Nekaltumo prezumpcija: samprata ir teisinės pasekmės“ Seimo Žmogaus teisių 
komiteto surengtoje konferencijoje „Asmens apsauga – valstybės pareigos ir atsakomybė“ 
(2017-12-11). 
 

 

http://teise.org/wp-content/uploads/2017/07/Desriute-2017-1.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2017/07/Desriute-2017-1.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2017/07/Desriute-2017-1.pdf
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Atskirų aktualiausių baudžiamosios politikos krypčių tyrimai (programos 5.1.2 p.) 
 

2017 metais buvo tęsiami moksliniai darbai narkotikų kontrolės politikos tendencijų pasaulyje ir 
Lietuvoje tematika. 2016 metais atlikto tyrimo pagrindu išleista mokslo studija (Lankauskas M. 
„Jungtinių Tautų narkotikų kontrolės mechanizmas ir naujausios narkotikų politikos 
tendencijos dėl disponavimo narkotikais savo reikmėms pasaulyje bei Lietuvoje“. Mokslo 
studija. Vilnius, 2017, p. 84 (6,5 aut. lanko), ISBN 978-9986-704-43-0 (online). Tyrimo 
rezultatai taip pat buvo plačiai pristatyti visuomenei: 2017 m. gruodžio 8 d. Seimo 
Priklausomybių prevencijos komisijos ir Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 
surengtoje apskritojo stalo diskusijoje „Alternatyvos bausmėms – subalansuotos politikos 
atsakas“ Mindaugas Lankauskas parengė ir perskaitė pranešimą „Užsienio šalių teisinio 
reguliavimo patirtis sprendžiant psichiką veikiančių medžiagų kontrolės klausimus“, nuoroda į 
renginį: 
<file:///C:/Users/Svetlana/Downloads/2017%2012%2006%20konferencija%20alternatyvos%2
0bausmems.pdf>; parengė stendinį pranešimą Lankauskas M. „Comparing professional, political 
and public discourses on cannabis decriminalisation in Lithuania“ 17-oje metinėje Europos 
kriminologų tarptautinėje konferencijoje „Challenging Crime and ‚Crime Control‘ in 
Contemporary Europe“ Kardife (Jungtinėje Karalystėje, 2017 m. rugsėjo 14 d.); tyrimų rezultatų 
sklaida įvairiose žiniasklaidos priemonėse (M. Lankauskas: dalyvavimas LR laidoje „Kita tema“ 
2017 m. balandžio 3 d., nuoroda į publikaciją: 
 <http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013666331/kita_tema_2017-04-03_15_05>; 
M. Lankauskas: informacijos pateikimas žiniasklaidai „lrt.lt“ portale (2017 m. balandžio 9 d. 
nuoroda į publikaciją: 
<http://www.lrt.lt/naujienos/kalba_vilnius/32/168765/ekspertas_net_ir_nyderlanduose_narkot
ikai_nera_legalizuoti>); M. Lankauskas: informacijos pateikimas žiniasklaidai „15min.lt“ 
(2017 m. balandžio 20 d., nuoroda į publikaciją: 
 <http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/narkotiku-politika-lietuvoje-apie-kanapiu-
dekriminalizavima-kalbeti-dar-anksti-taciau-del-grieztu-bausmiu-jau-abejojama-56-782698>). 

 

Pradėti tyrimai juridinių asmenų atsakomybės tematika. Juridiniai asmenys yra specifiniai 
teisiniai subjektai, kurių pagalba ir kurių veiklos srityje padaromi bene stambiausi finansiniai-
ekonominiai-turtiniai pažeidimai. Efektyvi minėtų pažeidimų kontrolė vargiai įmanoma 
nekreipiant deramo dėmesio į šią iš dalies naują (kalbant apie baudžiamuosius teisinius 
aspektus) specifinių problemų kupiną sritį – juridinių asmenų atsakomybę, kuri taip pat 
Lietuvoje dar yra labai menkai tyrinėta.  
R. Tirylytė-Zelenina išanalizavo juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės kriterijų 
pokyčius, kurie įvyko 2016 m. įsigaliojus LR BK 20 str. ir LR BPK 387 str. pakeitimams, įvertino 
šių teisės normų pakeitimais įtvirtintas juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės visumos 
modelį, nagrinėjo, kiek būtini ir svarbūs šie pakeitimai, kokias naujas galimybes ir problemas 
juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės taikymui jie atnešė. Taip pat buvo analizuojami 
išoriniai veiksniai, tokie kaip Lietuvos dalyvavimas tarptautinėse konvencijose bei siekis atitikti 
šalims konvencijų dalyvėms taikomus reikalavimus, turėję įtakos juridinio asmens 
baudžiamosios atsakomybės pokyčiams nacionalinėje teisėje. Pagrindiniai rezultatai: parengtas 
mokslo straipsnis: Tirylytė-Zelenina R. Nauji juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės 
kriterijai Lietuvos Respublikos teisėje. Straipsnis priimtas publikavimui žurnale „Teisės 
problemos“ (planuojamas į 2018 m. Nr. 1). 
S. Bikelis tyrė politinių partijų baudžiamosios atsakomybės problemas. Politinės partijos atlieka 
esminį vaidmenį bet kurioje demokratinėje visuomenėje. Kita vertus, korupcija politinių partijų 

file:///C:/Users/User/Documents/Moksline%20sekretore/Planai%20ir%20ataskaitos/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Downloads/2017%2012%2006%20konferencija%20alternatyvos%20bausmems.pdf
file:///C:/Users/User/Documents/Moksline%20sekretore/Planai%20ir%20ataskaitos/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Downloads/2017%2012%2006%20konferencija%20alternatyvos%20bausmems.pdf
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013666331/kita_tema_2017-04-03_15_05
http://www.lrt.lt/naujienos/kalba_vilnius/32/168765/ekspertas_net_ir_nyderlanduose_narkotikai_nera_legalizuoti
http://www.lrt.lt/naujienos/kalba_vilnius/32/168765/ekspertas_net_ir_nyderlanduose_narkotikai_nera_legalizuoti
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/narkotiku-politika-lietuvoje-apie-kanapiu-dekriminalizavima-kalbeti-dar-anksti-taciau-del-grieztu-bausmiu-jau-abejojama-56-782698
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/narkotiku-politika-lietuvoje-apie-kanapiu-dekriminalizavima-kalbeti-dar-anksti-taciau-del-grieztu-bausmiu-jau-abejojama-56-782698


 

Lietuvos teisės instituto 2017 metų veiklos ataskaita 

 

 

75 

 

 

finansavimo srityje yra rimta problema visoje Europoje ir už jos ribų, kelianti grėsmę 
visuomenės demokratinei struktūrai ir vertybėms. Atsižvelgiant į ypatingą partijų vaidmenį 
demokratinėje visuomenėje, kovojant su politine korupcija, reikalingas subalansuotas ir 
ribojantis požiūris. Tiriant politinių partijų baudžiamosios atsakomybės problemas buvo 
išanalizuotas konkretus neseniai įvykusio baudžiamojo proceso prieš Darbo partiją atvejis 
Lietuvos teismuose. Lietuva yra viena iš nedaugelio ES šalių, kurios numato baudžiamąją 
atsakomybę už politinės partijos padarytus nusikaltimus. Šis procesas buvo pirmasis, kai vyko 
politinių partijų lyderių baudžiamasis persekiojimas už nusikaltimus, susijusius su korupcija. 
Šio atvejo analizė davė pagrindą aptarti politinių partijų baudžiamosios atsakomybės 
proporcingumo bei konkrečius baudžiamojo persekiojimo klausimus. Pagrindiniai rezultatai: 
parengtas pranešimas apie politinių partijų baudžiamosios atsakomybės problemas, kuris buvo 
pristatytas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje (Bikelis S. „Issues of Criminal Liability of 
Political Parties in the Fight of Corruption“ Europos kriminologų metinėje konferencijoje 
Kardife (Jungtinė Karalystė, 2017 m. rugsėjo mėn.).  
 
Naujųjų baudžiamosios politikos strategijų tyrimai (programos 5.1.3 p.) 
Vykdant šios krypties tyrimus siekiama ištirti efektyvias atsvaras tradicinei retribucinei (į 
baudimą nukreiptai) baudžiamosios justicijos sistemai. 2017 metais buvo tęsiami kelių 
pogrupių tyrimai:  
 
1. Mediacijos taikymo baudžiamojoje justicijoje perspektyvos Lietuvoje. Apibendrinta dabartinė 
mediacijos taikymo baudžiamojoje justicijoje praktika, įvertintas mediacijos taikymo modelis 
Lietuvos probacijos sistemoje ir kiti teoriniai bei praktiniai aspektai. Pagrindiniai rezultatai: 
2017.09.14 – 16 dienomis vyko XIII-oji tarptautinė mokslinė praktinė konferencija 
"Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika", kurią organizavo Lietuvos 
kriminalistų draugija, Lietuvos teismo ekspertizės centras bei Lietuvos teisės institutas. 
Renginyje dalyvavo 90 užsienio šalių mokslininkų ir praktikų. LTI mokslininkas R. Uscila 
parengė pranešimą, taip pat publikavo straipsnį konferencijos proga išleistame dviejų dalių 
mokslinių straipsnių rinkinyje (Uscila R. Mediacijos taikymas baudžiamojoje justicijoje // 
Kriminalistika ir ekspertologija: mokslas, studijos, praktika. I dalis. Lietuvos teismo ekspertizės 
centras, Lietuvos teisės institutas, Vilnius, 2017. ISBN 978-9986-555-44-5). Leidinį 2017 m. 
išleido Lietuvos teismo ekspertizės centras, Lietuvos teisės institutas ir Kriminalistų draugija. 
Taip pat tyrimo rezultatai buvo plačiai pristatyti specialistams ir plačiajai visuomenei: 2017 m. 
birželio 16 d. Generalinėje prokuratūroje dr. Rokas Uscila skaitė viešąją paskaitą „Mediacijos 
taikymas baudžiamojoje justicijoje“, nuoroda į renginį 
 <http://www2.lat.lt/portal/start.asp?act=news&Tema=1&str=60822>; parengti 2 pranešimai: 
2017 m. lapkričio 20 d. tarptautinėje konferencijoje „Naujos nuteistųjų resocializacijos kryptys: 
žingsniai link progresyvios bausmių vykdymo sistemos“ R. Uscila perskaitė pranešimą 
„Mediacija Lietuvos baudžiamojoje justicijoje“; taip pat konferencijoje „Nuteistųjų 
resocializacija. Tradicija, inovacija, kūryba“ (Trakai, 2017 m. lapkričio 22–23 d.) perskaitė 
pranešimą „Atkuriamasis teisingumas bausmių vykdymo sistemoje“.  
 

3. Procesinės prievartos priemonių ir jų alternatyvų perspektyvos 

Pirmaisiais programos vykdymo metais buvo tiriami suėmimo teisinio reglamentavimo 
aspektai. Šiais metais – užstato reguliavimo ir taikymo vertybinės ir praktinės problemos. 
Gilinamasi, kodėl ši, daugelio praktikų labai perspektyvia laikoma, kardomoji priemonė neturi 
taikymo tradicijos kontinentinėje Europoje, taip pat ir Lietuvoje. Mėginama atsakyti į 

http://www2.lat.lt/portal/start.asp?act=news&Tema=1&str=60822
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fundamentalius vertybinius kritinius užstato taikymo argumentus. Taip pat analizuojami 
teisinio reguliavimo trūkumai, kurie riboja efektyvų užstato taikymą siekiant užtikrinti 
nuosprendžių, kuriais paskirtos baudos, įvykdymą, bei modernią, pragmatinę, bet labai 
diskutuotiną praktiką Lietuvoje, kuria mėginama spręsti šią labai aktualią problemą. 
Pagrindiniai rezultatai: parengtas mokslo straipsnis: Bikelis S. Kardomosios priemonės – 
užstato – reguliavimo ir taikymo vertybinės ir praktinės dilemos. Straipsnis priimtas 
publikavimui žurnale „Teisės problemos“ (planuojamas į 2018 m. Nr. 1). Straipsnyje 
pateikiamos išvados ir siūlymai, kaip, reguliuojant ir taikant užstatą, subalansuoti vertybinius, 
teisinius ir praktinius argumentus. Tyrime sutinkama su kontinentinės Vakarų Europos 
valstybėse išsakoma vertybine kritika užstatui dėl jo diskriminacinio pobūdžio turtinės 
padėties atžvilgiu – ji tam tikrais atvejais yra pagrįsta, o būtent kai nėra galimybės skirti 
įtariamojo turtinę padėtį atitinkančio užstato dydžio ir kai kitos švelnios kardomosios 
priemonės nėra pakankamos kardomųjų priemonių tikslams pasiekti. Pritariama 
nuogąstavimui, jog užstatas gali būti mokamas iš neteisėtai įgytų lėšų. Tačiau pabrėžiama, kad 
tai savaime nėra pakankamai svarus argumentas atsisakyti taikyti užstatą, kai šios kardomosios 
priemonės galimybė svarstoma kaip alternatyva itin įtariamojo laisvę varžančioms priemonėms 
– suėmimui ar intensyviai priežiūrai. Asmens laisvės apsaugos principui šiuo atveju teiktinas 
prioritetas.  
Lietuvos teisinės bazės analizė parodė, jog galiojantis užstato taikymo reguliavimas nesudaro 
sąlygų efektyviai vykdyti nuosprendį, kuriuo paskirta bauda, kai ši vykdoma priverstinai ir kai 
baudos mokėjimas yra išdėstomas per tam tikrą laikotarpį. Siūlytina baudžiamojo proceso 
įstatyme numatyti, kad užstatas jo davėjui yra grąžinamas įvykdžius nuosprendį, kuriuo 
paskirta bauda. Paplitusi praktika iš užstato davėjo išreikalauti sutikimą, kad užstatas po 
nuosprendžio įsiteisėjimo būtų įskaitytas į paskirtą baudą, kaip svertus panaudojant galimą 
įtariamojo suėmimą ir atsisakymą užbaigti procesą pagreitinta tvarka, nors yra labai efektyvi, 
bet nėra priimtina ir teisėta. Manytina, siūlymas užstato davėjui duoti sutikimą užstatą įskaityti 
į mokėtiną baudą leistinas tik įsiteisėjus nuosprendžiui. Siūlymas patobulinti teisinį 
reguliavimą, kad užstatas galėtų būti taikomas iki nuosprendžio, kuriuo paskirta bauda, 
įvykdymo, manytina, neretai galėtų padėti pasiekti teigiamą rezultatą. 
Paminėtina, kad tyrimo rezultatai skleidžiami ir tarptautiniu mastu, dalinantis gerąja praktika. 
Nuo 2016 metų S. Bikelis dalyvauja Europos Komisijos finansuojamame projekte „Siekiant, kad 
suėmimas būtų kraštutinė priemonė“ (angl. Towards pretrial detention as Ultima Ratio) 
įgyvendinime. Kartu su kitų šalių mokslininkais (Teisės sociologijos ir kriminologijos institutu 
(Austrija), Greifsvaldo universitetu (Vokietija), Nacionaliniu kriminalistikos ir kriminologijos 
institutu (Belgija), Utrechto universitetu (Nyderlandai), Dublino technologijų institutu (Airija) 
bei Rumunijos socialinio darbo mokyklų asociacija (Rumunija)) tiria kardomųjų priemonių 
taikymo praktiką, alternatyvų suėmimui taikymo galimybes. Projekte dalyvaujančios šalys 
įgauna galimybę pasidalinti savo patirtimi, siekiant išvengti ikiteisminio įkalinimo savo šalyje.  
 

3. Turtinio pobūdžio teisinių priemonių taikymo strategijos, civilinės konfiskacijos perspektyvos 

Lietuvoje 

Moksliniai tyrimai daugiausia buvo sutelkti spręsti civilinės konfiskacijos reguliavimo Lietuvoje 
problemas. Siekiama atsakyti į klausimą, koks civilinės konfiskacijos mechanizmas, modelis 
galėtų būti numatytas Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatyme, kokie klausimai ir 
kaip turėtų būti sureguliuoti. S. Bikelis dalyvavo rengiant ir vertinant keletą Organizuoto 
nusikalstamumo užkardymo įstatymo naujos redakcijos versijų (LR Seimo TTK – Organizuoto 
nusikalstamumo užkardymo ir kontrolės įstatymo projekto klausymuose - 2017 m. gegužės 17, 
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24 ir 31 d.; bei Organizuoto nusikalstamumo užkardymo ir kontrolės įstatymo projekto 
aptarime Policijos departamente – 2017 m. gegužės 29 d.). Visa tai bus atspindėta mokslo 
studijoje, pateikti autoriaus siūlymai dėl optimaliausio teisinio reguliavimo. 
2017 metais taip pat publikuoti tyrimo, kuriame analizuojamos esminės problemos, kylančios teismų 
praktikoje taikant alternatyvų civilinei konfiskacijai teisinį mechanizmą – neteisėtą praturtėjimą, taip 
pat šio mechanizmo konstitucingumo problemos, rezultatai (Bikelis S. Prosecution for illicit 
enrichment: the Lithuanian perspective // Journal of Money Laundering Control, 2017, Vol. 20, Issue: 
2, p. 203–214, ISSN: 1368-5201. Prieiga per internetą: 
<http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/JMLC-07-2016-0029> (leidėjas – „Emerald 
Publishing“ įtrauktas į EBSCO TDB).  
 
 
2. Programos uždavinys – „ištirti įrodymais pagrįstos nusikaltimų prevencijos politikos Lietuvoje 
formavimo prielaidas ir trikdžius bei padėti valstybės institucijoms rengti strateginius sprendimus 
ir rekomendacijas efektyviai nusikaltimų prevencijai plėtoti“.  
Šiam uždaviniui spręsti Programoje buvo numatyta vykdyti dviejų krypčių tyrimus: 
nacionalinių nusikaltimų prevencijos strategijų, orientuotų į įrodymais grindžiamos politikos 
formavimą, tyrimai (programos 5.2.1 p.) ir atskirų nusikalstamų veikų ir prevencinių priemonių 
veiksmingumo problemų Lietuvoje tyrimai (5.2.2 p.). 
 
Nacionalinių nusikaltimų prevencijos strategijų, orientuotų į įrodymais grindžiamos 
politikos formavimą, tyrimai (programos 5.2.1 p.)  
Tęsiami moksliniai tyrimai orientuoti į bendruosius, teorinius-metodologinius nusikaltimų 
prevencijos sistemos efektyvumo tyrimus. Is tirta uz sienio s alių patirtis įgyvendinant įrodymais 
pagrįstą politiką nusikaltimų prevencijos srityje, is nagrinėtos jos pritaikymo Lietuvoje 
galimybės, identifikuotos problemos, kylančios įvairiose perėjimo prie įrodymų pagrįstos 
nusikaltimų prevencijos etapuose, pateikti siu lymai de l priemonių, reikalingų Lietuvai ple tojant 
įrodymais pagrįstą nusikaltimų prevencijos politiką ir praktiką. Parengtas mokslo studijos 
rankraštis. 2017 metais vyko šio darbo tobulinimas (atsižvelgiant į recenzentų išsakytas 
pastabas, pasiūlymus) bei leidybos darbai. Pagrindiniai rezultatai: publikuota mokslo studija – 
Justickaja S. Įrodymais grindžiamos politikos įgyvendinimas nusikaltimų prevencijos srityje: 
užsienio šalių patirtis ir jos pritaikymo Lietuvoje galimybės. Vilnius, 2017, p. 108 (7,4 aut. l.). 
ISBN 978-9986-704-45-4 (online)). Taip pat mokslo darbuotojai R. Uscila ir S. Justickąja 
dalyvavo Vidaus reikalų ministerijos tarpžinybinės Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų 
prevencijos projektų vertinimo komisijos veikloje (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministro 2016 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. 1V-343). Šis dalyvavimas svarbus tuo, kad leido 
stebėti sąsajas su praktiniu įgyvenimu bei plėtoti įrodymais grindžiamą požiūrį nusikaltimų 
prevencijoje Lietuvoje (pvz., teikiant siūlymus dėl prevencinių projektų atrankos kriterijų ir kt.). 

 
Atskirų nusikalstamų veikų ir prevencinių priemonių veiksmingumo problemų Lietuvoje 
tyrimai (programos 5.2.2 p.) 
Moksliniai tyrimai daugiausia buvo sutelkti recidyvinio nusikalstamumo problemoms spręsti. 
Tęsiami tyrimai nuteistųjų resocializacijos veiksmingumo tematika. Mokslo darbuotojai 
G. Sakalauskas, V. Kalpokas, R. Vaičiūnienė, L. Jarutienė atliko tyrimą, kuriame analizavo 
įkalinimo sąlygas (fizines gyvenimo sąlygas, nuteistųjų sveikatos, užimtumo, socialinės aplinkos 
ir kt.) bei jų įtaką sėkmingam nuteistųjų resocializacijos procesui. Buvo atlikta 880 nuteistųjų, 
esančių skirtingo tipo įkalinimo įstaigose, apklausa. Išanalizuoti tiek teisiniai, tiek praktiniai 

http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/JMLC-07-2016-0029
http://emeraldgrouppublishing.com/
http://emeraldgrouppublishing.com/
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kalinimo sąlygų ir resocializacijos aspektai. Parengtas monografijos rankraštis. Dėl didėlės 
darbo apimties (apie 500 psl.) monografijos publikavimo darbai perkelti į 2018 metus. 

Be įkalinimo sąlygų taip pat buvo analizuojami kiti svarbūs veiksniai, darantys įtaką sėkmingam 
nuteistųjų resocializacijos procesui.  

A. Gončarko atliko Lietuvos penitencinės sistemos sisteminę analizę, atskleidė jos pagrindines 
problemas, nuteistųjų laisvės atėmimu teisių užtikrinimo, nuobaudų skyrimo procedūrų ir jų 
reglamentavimo spragas, ištyrė nuteistųjų skundų pateikimo tvarką bei lygtinio paleidimo 
taikymo tvarką ir sąlygas. Tyrimo rezultatai pristatyti mokslo straipsnyje „Lietuvos penitencinė 
sistema“, kuris paskelbtas leidinyje „Pasaulio penitencinės sistemos“ (Gončarko A. Le syste me 
pe nitentiaire Lituanien // Les syste mes pe nitentiaires dans le monde. Sous la direction de Jean-

Paul Ce re  et Carlos Eduardo A. Japiassu. 3e e dition Paris: Dalloz, 2017, p. 229-244. ISBN13 978-
2-247-16088-4. Prieiga per internetą: <https://www.lgdj.fr/les-systemes-penitentiaires-dans-le-
monde-9782247160884.html>). Šis leidinys vienija geriausius penitencinės teisės ekspertus – 
mokslininkus, advokatus, teisėjus. Jame atskleidžiamos 22 šalių – Vokietijos, Anglijos, 
Argentinos, Belgijos, Brazilijos, Kanados, Čilės, Kinijos, Ispanijos, Prancūzijos, Italijos, Japonijos, 
Libano, Lietuvos, Liuksemburgo, Maroko, Lenkijos, Portugalijos, Rusijos, Senegalo, Šveicarijos, 
Turkijos – penitencinės sistemos. Skaitytojams sudaromos galimybės struktūriškai, 
koncentruotai susipažinti su įvairių valstybių penitencinėmis sistemomis, jų struktūra, pataisos 
įstaigomis, nuteistųjų laisvės atėmimo teisiniu reglamentavimu ir kt.  

R. Vaičiūnienė kartu su bendraautoriumi A. Tereškinu atliko tyrimą „Transformacijos kalėjimų 
subkultūroje ir prisitaikymas prie įkalinimo posovietinėse lietuvių kalinimo įstaigose“. 
Lietuvos, kaip ir kitų posovietinių šalių, įkalinimo įstaigoms būdinga kolektyvinio kalinimo 
forma sudaro palankias sąlygas menkai ribotiems nuteistųjų tarpusavio santykiams ir kalėjimo 
subkultūros apraiškoms. Tyrime buvo siekiama konceptualizuoti Lietuvos įkalinimo įstaigose 
kalinčiųjų socialinio gyvenimo bei tarpusavio santykių pagrindu esančios subkultūros 
dinamiką. Atlikti pusiau struktūruoti interviu su įkalintais asmenimis, įstaigų darbuotojais bei 
tyrime dalyvavusių nuteistųjų bylų analizė. Analizė parodė, kad pastaraisiais metais 
subkultūros svarba sumažėjo. Šį procesą lėmė struktūriniai pokyčiai – įstaigų administracijos ir 
darbuotojų įtakos bei nuteistųjų kontrolės stiprėjimas, nuteistųjų diferenciacija ir tarpusavio 
kontaktų ribojimas, nuteistųjų motyvavimo, reabilitacijos, lygtinio paleidimo programos ir 
reformos. Subkultūros pokyčius lemia ir finansinės nuteistųjų padėties įtaka koreguojant 
hierarchinę struktūrą ar tarpusavio santykius. Tačiau nepaisant šių procesų subkultūra išlieka 
socialinio gyvenimo pagrindu, sąlygojančiu kasdieninius nuteistųjų sprendimus bei 
prisitaikymo prie kalėjimo aplinkos mechanizmus. Daroma išvada, kad reformuojant 
posovietines korekcines institucijas svarbus palaipsnis perėjimas prie kamerų tipo įstaigų 
išlaikant kai kuriuos kolektyvinio kalinimo elementus. Tyrimo rezultatai publikuoti 
tarptautiniame žurnale: Vaičiūnienė R., Tereškinas A. Transformations in Prison Subculture and 
Adjustment to Imprisonment in Post-Soviet Lithuanian Penitentiary Institutions // East 
European Politics and Societies, 2017, vol. 31, Issue 3. ISSN: 08883254 (Published Sage 
Journals, IF 0,4).  
Prieiga per internetą: <http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0888325417711221>.  
 
Taip pat buvo nagrinėjamas globalizacijos ir baudžiamojo subjektyvumo santykis (įtaka kalinių 
bausmės suvokimui Lietuvoje). Tiriamąją grupę sudarė nuteistieji, turintis įkalinimo patirties 
užsienio ir Lietuvos įkalinimo įstaigose. Tyrimo rezultatai pristatyti tarptautinėje publikacijoje 
(Slade G., Vaičiūnienė R. In comparative perspective: The effects of incarceration abroad on 

https://www.lgdj.fr/les-systemes-penitentiaires-dans-le-monde-9782247160884.html
https://www.lgdj.fr/les-systemes-penitentiaires-dans-le-monde-9782247160884.html
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0888325417711221
http://journals.sagepub.com/author/Slade%2C+Gavin
http://journals.sagepub.com/author/Vai%C4%8Di%C5%ABnien%C4%97%2C+R%C5%ABta
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penal subjectivity among prisoners in Lithuania // European Journal of Criminology, 2017 (IF 
1,359).  
Prieiga per internetą: <http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1477370817726716>).  
 
Pradėti tyrimai probacijos priemonių plėtojimo ir veiksmingumo tematika (S. Nikartas). 
Pasitelkiant užsienio valstybių bausmių taikymo praktikos analizę, buvo nagrinėjamas 
klausimas, ar probacijos priemonių plėtojimas susijęs su kalinių skaičiaus mažėjimu, kitaip tariant, 
ar probacijos priemonės yra taikomos kaip alternatyva įkalinimui. Tarptautiniuose bei 
valstybės strateginiuose dokumentuose, politikų, valstybės institucijų pareiškimuose, mokslo 
darbuose platus probacijos priemonių taikymas siejamas su kalinių skaičiaus mažėjimo 
lūkesčiu. Tačiau Europos valstybių bausmių taikymo praktikos analizė leidžia suabejoti, ar 
kalinių skaičiaus mažinimo siekinys taikant probaciją yra realiai pasiekiamas. Atlikta mokslinių 
tyrimų ir statistinių duomenų analizė atskleidė keletą įdomių tendencijų. Europos valstybėse, 
kuriose plačiai taikomos probacijos priemonės, taip pat plačiai taikomas ir įkalinimas, ir 
atvirkščiai – valstybėse, pasižyminčiose mažu kalinių skaičiumi, asmenų, kuriems taikomos 
probacijos priemonės, skaičius taip pat nėra didelis. Panašios probacijos priemonių taikymo 
tendencijos būdingos valstybėms, turinčioms bendrų istorinių, regioninių, baudžiamosios 
politikos ir kultūros požymių. Keliama prielaida, kad esminis veiksnys, lemiantis tiek įkalinimo, 
tiek probacijos priemonių taikymo mastą – penologinė visuomenės kultūra ir tradicija arba, 
kitaip tariant, – visuomenėje vyraujantis „baudžiamasis klimatas“. Tyrimo rezultatai pateikti 
parengtame mokslo straipsnyje (Nikartas S. Daugiau probacijos, mažiau kalinių? Ar pagrįstas 
kalinių skaičiaus mažinimo lūkestis?). Straipsnis įteiktas žurnalo „Teisės problemos“ 
redkolegijai.  
Kitame tyrime analizuojamas subjektyvusis probacijos veiksmingumas, o būtent probacijos 
tarnybų veiklos vertinimas kliento požiūriu (S. Nikartas kartu su bendraautore R. Katinaite-
Lodh). Remiantis 2016 m. atliktos asmenų, esančių probacijos tarnybų priežiūroje, apklausos 
rezultatais nagrinėjami probacijos tarnybų veiklos kokybės aspektai. Tyrime atskleidžiamas 
nuteistųjų vertinimas tokiais probacijos tarnybų pareigūnų darbo aspektais, kaip elgesys ir 
bendravimas su nuteistuoju, informacijos ir pagalbos nuteistajam teikimas, motyvavimas 
dalyvauti resocializacijos priemonėse, subjektyvusis pareigūnų darbo įtakos pozityviems 
nuteistojo elgesio pokyčiams vertinimas. Atlikta duomenų analizė parodė, kad nuteistieji 
probacijos pareigūnų darbą vertina labai pozityviai. Ypač teigiamai vertinami pareigūnų 
bendravimo su nuteistaisiais aspektai. Tyrimo rezultatai pristatyti parengtame mokslo 
straipsnyje (Nikartas S., Katinaitė-Lodh R. „Subjektyvusis probacijos veiksmingumas: probacijos 
tarnybų veiklos vertinimas kliento požiūriu“), kuris įteiktas žurnalo „Jurisprudencija“ 
redkolegijai. Straipsnyje pateikiamos įžvalgos dėl tolimesnių šios srities tyrimų. 
Kartu buvo vykdomi mokslo sklaidos darbai. Lietuvos teisės institutas kartu su Teisingumo 
ministerija bei Kalėjimų departamentu organizavo mokslinę-praktinę konferenciją 
„Resocializacija be įkalinimo: poreikis korekcijos sistemos reinvesticijai“ (2017-11-09). Tai kas 
du metus organizuojamas renginys, skirtas ne tik mokslininkams, bet ir politikos formuotojams. 
Šioje konferencijoje dalyvavo žinomi Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkai ir praktikai. 
Konferencijos tikslas - įvertinti teisės pažeidėjų resocializacijos priemonių įgyvendinimo ir 
teisinio reguliavimo tendencijas, pasiekimus, iškylančias problemas ir poreikius, skatinti 
diskusiją resocializacijos sistemos plėtojimo, efektyvinimo klausimais. Daugiausiai dėmesio 
skirta dviem pagrindinėms temoms – „Reinvestuojanti korekcijos sistema kaip sėkmingos 
pažeidėjų resocializacijos prielaida“ bei „Įrodymais grindžiama resocializacija: pažeidėjų 
korekcijos priemonių veiksmingumas ir jo prielaidos“. Lietuvos teisės instituto mokslininkai 
parengė pranešimus šiomis temomis: R. Vaičiūnienė R. kartu su bendraautoriumi dr. V. Viršilu 

http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1477370817726716
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„Laisvės atėmimo vietose taikomų socialinės reabilitacijos priemonių probleminiai aspektai“; 
Nikartas S. kartu su bendraautore dr. R. Katinaitė-Lodh (Kalėjimų departamentas prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijos) „Subjektyvusis probacijos veiksmingumas: probacijos 
tarnybų veiklos vertinimas kliento požiūriu“ konferencijoje „Resocializacija be įkalinimo: 
poreikis korekcijos sistemos reinvesticijai“; R. Uscila „Smurtinio elgesio keitimo programos 
taikymas: praktinės įžvalgos“ mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Resocializacija be 
įkalinimo: poreikis pažeidėjų elgesio korekcijos sistemos reinvesticijai“. 
Nepilnamečių nusikaltimų prevencijos srityje publikuotas mokslo straipsnis (Justickaja S., 
Giedrytė-Mačiulienė R. Viktimizaciją patyrusių ir delinkvencinio elgesio patirties turinčių 7–9 
klasių moksleivių ypatumai // Teisės problemos, 2017, Nr. 2(94), p. 44–61), kuriame 
S. Justickaja ir R. Giedrytė-Mačiulienė analizavo ryšius tarp moksleivių delinkvencinio elgesio ir 
viktimizacijos. Tyrimas padėjo atskleisti ypatumus moksleivių grupės, kurie tapo nusikaltimų 
aukomis ir patys buvo padarę nusikalstamų veikų. Duomenų analizė parodė, kad viktimizaciją 
patyrusių delinkvencinių paauglių grupės moksleiviai pasižymi ir aukštesniu viktimizacijos, ir 
delinkvencijos lygiu, negu viktimizacijos nepatyrusių delinkvencinių paauglių grupė. Taip pat 
tyrimas atskleidė elgesio struktūrinius skirtumus. Šios grupės paaugliai „lyderiauja“ 
nusikalstamo pobūdžio veikose su mažesniu smurto elementu. Tuo tarpu 
viktimodelinkvencinės grupės moksleiviai asmeninių nuostatų (dorovės, gėdos jausmo, 
savikontrolės, reikšmingų aplinkinių nuomonės) atžvilgiu iš esmės nesiskiria nuo kitų 
delinkvencinių paauglių. Atlikto tyrimo rezultatai leidžia kalbėti apie tai, kad būtina jungti 
nusikaltimų prevencijos ir viktimizacijos prevencijos strategijas. Kuriant strategijas, reikėtų 
atkreipti dėmesį į tuos nepilnamečius, kurie yra tapę nusikalstamų veikų aukomis ir patys yra 
padarę nusikalstamų veikų.  
Taip pat buvo tęsiami moksliniai darbai teisėsaugos legitimumo ir nepilnamečių delinkventinio 
elgesio sąsajų tematika. Papildžius tyrimą lyginamuoju aspektu parengtas mokslo straipsnis 
S. Justickaja, R. Giedrytė-Mačiulienė, L. Ūselė. „The Link Between the Legitimacy of Law 
Enforcement Institutions and the Delinquent Behaviour of Juveniles“, kurį numatoma 
publikuoti tarptautiniame žurnale „European Journal on Criminal Policy and Research“.  
 
3. Programos uždavinys – „kompleksiškai ištirti kriminalinės žvalgybos optimizavimo 
problemas, trukdančias užtikrinti balansą tarp žmogaus teisių ir nusikaltimų išaiškinamumo“. 
Šiam uždaviniui spręsti Programoje numatyta vykdyti dviejų krypčių tyrimus: Kriminalinės 
žvalgybos teisės doktrinos ir teisinio reguliavimo problemų tyrimai (5.3.1 p.); 
Kriminalinės žvalgybos subjektų informacinės veiklos tobulinimo problemų tyrimai 
(5.3.2).  
 
2017 m. mokslo tiriamieji darbai buvo koncentruoti į kriminalinės žvalgybos teisės doktrinos ir 
teisinio reguliavimo problemų tematiką. Atlikta kriminalinės žvalgybos informacijos sampratos 
teorinė analizė, nagrinėjami kriminalinės žvalgybos informacijos bei operatyvinės informacijos 
tapatinimo klausimai. Siekiama nustatyti kriminalinės žvalgybos informacijos požymius, 
parodančius tam tikrą šios informacijos identitetą, kitos informacijos, renkamos tiriant 
nusikalstamas veikas, atžvilgiu. Taip pat keliamos kriminalinės žvalgybos, žvalgybos 
informacijos sąvokų interpretavimo teisės doktrinoje bei jų suderinamumo žvalgybos 
informaciją pagrįsto policinės veiklos modelio kontekste problemos. Pagrindiniai rezultatai: 
Parengtas mokslo straipsnis (Tarasevičius P. Kriminalinės žvalgybos informacijos samprata bei 
jos interpretavimo problemos), kuris įteiktas žurnalo „Teisės problemos“ redkolegijai. 
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Taip pat nagrinėta techninių priemonių naudojimo kriminalinėje žvalgyboje teisinio 
reglamentavimo atitiktis Lietuvos Respublikos Konstitucijai bei Europos žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai. Nagrinėjant šiuos klausimus, daugiausia dėmesio 
buvo skiriama Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo nuostatų analizei. 
Apibendrinta teismų praktika ir EŽTT jurisprudenciją dėl techninių priemonių naudojimo 
kriminalinėje žvalgyboje ir pagrindinių žmogaus teisių ribojimo sąlygų. Kriminalinės žvalgybos 
pagrindinių institucijų teisės aktai, nustatantys techninių priemonių naudojimo tvarką, dėl šių 
aktų neviešo pobūdžio plačiau nebuvo nenagrinėjami. Parengtos rekomendacijos ir siūlymai dėl 
techninių priemonių naudojimo kriminalinėje žvalgyboje teisinio reglamentavimo tobulinimo. 
Atliktas tyrimas leidžia daryti išvadą, kad dabartinis techninių priemonių naudojimo 
kriminalinėje žvalgyboje teisinis reglamentavimas Lietuvos Respublikos įstatymuose bei jų 
įgyvendinamuosiuose teisės aktuose yra probleminis ir sunkiai suderinamas su konstitucinėje 
bei Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje pabrėžiamais proporcingumo, teisės aktų 
apibrėžtumo, aiškumo, prieinamumo bei jų taikymo padarinių numatymo reikalavimais. 
Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatyme įtvirtinti kriterijai, leidžiantys atskirti 
techninių priemonių panaudojimą bendra tvarka nuo techninių priemonių panaudojimo 
specialia tvarka, yra nepakankamai aiškūs. Tyrimo rezultatai publikuoti mokslo straipsnyje: 
Tarasevičius P. Techninių priemonių naudojimo kriminalinėje žvalgyboje teisėtumo problemos 
// Teisė, 2017 m. 105 T. p. 84-99. 
Kita šios tematikos tyrimų kryptis susijusi su nusikalstamų veikų prevencijos kriminalinėje 
žvalgyboje tyrimais. Buvo siekiama nustatyti kriminalinės žvalgybos subjektų vaidmenį 
bendroje nusikalstamų veikų prevencijos priemones taikančių subjektų sistemoje, 
nusikalstamų veikų prevencijos kriminalinėje žvalgyboje požymius, teisines prielaidas, 
išanalizuoti kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo prevenciniais tikslais pagrindus, teismų 
praktiką. Pagrindiniai rezultatai: parengtas ir publikuotas mokslo straipsnis (Tarasevičius P. 
Nusikalstamų veikų prevencijos kriminalinėje žvalgyboje samprata ir įgyvendinimo problemos  
// Teisės problemos, 2017, Nr. 1(93), P. 78-99.). Straipsnyje keliamos ir analizuojamos 
konkrečios kriminalinės žvalgybos subjektų atliekamų veiksmų, įgyvendinant nusikalstamų 
veikų prevencijos uždavinį, teisinio reguliavimo bei šio reguliavimo praktinio įgyvendinimo 
problemos, akcentuojamas jų aktualumas, analizuojamos galimos tokių problemų priežastys 
konkretaus atvejo kontekste. 

 
 

4. PUBLIKUOTI MOKSLINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI 

 
Monografijos, knygų skyriai 
Skyrius knygoje: 

1. Gončarko A. Le syste me pe nitentiaire Lituanien. Les syste mes pe nitentiaires 
dans le monde. Sous la direction de Jean-Paul Ce re  et Carlos Eduardo A. 

Japiassu. 3e e dition Paris: Dalloz, 2017, p. 229–244. ISBN13 978-2-247-16088-
4. Prieiga per internetą: <https://www.lgdj.fr/les-systemes-penitentiaires-dans-
le-monde-9782247160884.html>.  

Mokslo studijos 
2. Justickaja S. Įrodymais grindžiamos politikos įgyvendinimas nusikaltimų prevencijos 

srityje: užsienio šalių patirtis ir jos pritaikymo Lietuvoje galimybės. Vilnius, 2017, 
p. 108 (7,4 aut. l.). ISBN 978-9986-704-45-4 (online). 

https://www.lgdj.fr/les-systemes-penitentiaires-dans-le-monde-9782247160884.html
https://www.lgdj.fr/les-systemes-penitentiaires-dans-le-monde-9782247160884.html


 

Lietuvos teisės instituto 2017 metų veiklos ataskaita 

 

 

82 

 

 

3. Lankauskas M. Jungtinių Tautų narkotikų kontrolės mechanizmas ir naujausios 
narkotikų politikos tendencijos dėl disponavimo narkotikais savo reikmėms pasaulyje 
bei Lietuvoje. Vilnius, 2017, p. 84 (6,5 aut. l.). ISBN 978-9986-704-43-0 (online). 

 
Mokslo straipsniai 
Publikacijos periodiniuose recenzuojamuose mokslo leidiniuose, įtrauktuose į tarptautiniu 
mastu pripažintas duomenų bazes: 

4. Michailovič I., Jarutienė L. Factors that Influence Parole Boards’ and Judges’ 

Decisions on Parole Application in Lithuania // Baltic Journal of Law & Politics, 

2017, 10:1, p. 230–259. 

5. Rudzkis T., Panomariovas A. Legal Presumptions in the Context of 

Contemporary Criminal Justice. Different Expressions of Presumptions // 

Hungarian Journal of Legal Studies (Acta Juridica Hungarica), 2017, vol. 58, 

No 3, p. 359–372. 

6. Bikelis S. Prosecution for illicit enrichment: the Lithuanian perspective // 

Journal of Money Laundering Control, 2017, Vol. 20, Issue: 2, p. 203–214. ISSN: 

1368-5201. Prieiga per internetą: 

<http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/JMLC-07-2016-0029> 

(leidėjas – „Emerald Publishing“ įtrauktas į EBSCO TDB). 

7. Vaičiūnienė R., Tereškinas A. Transformations in Prison Subculture and 

Adjustment to Imprisonment in Post-Soviet Lithuanian Penitentiary 

Institutions // East European Politics and Societies, 2017, vol. 31, Issue 3. 

ISSN: 08883254 [Published Sage Journals, IF 0,4]. Prieiga per internetą: 

<http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0888325417711221>. 

8. Slade G., Vaičiūnienė R. In comparative perspective: The effects of incarceration 

abroad on penal subjectivity among prisoners in Lithuania // European 

Journal of Criminology, 2017 (IF 1,359). Prieiga per internetą: 

<http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1477370817726716>. 

9. Pranka D., Gelžinytė V. Baudžiamojo poveikio priemonės – įmokos į 

nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą teisinio reguliavimo problemos 

// Teisės problemos, 2017, Nr. 2(94), p. 62–86. 
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http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/stojo-ginti-uz-iszaginima-nuteisto-ir-vel-greitojoje-pagalboje-dirbancio-felcerio-ar-dabar-reikia-zmogu-apmetyti-akmenimis.d?id=74930290
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/stojo-ginti-uz-iszaginima-nuteisto-ir-vel-greitojoje-pagalboje-dirbancio-felcerio-ar-dabar-reikia-zmogu-apmetyti-akmenimis.d?id=74930290
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/salaseviciute-neatsisako-atskiro-lytiniu-nusikalteliu-saraso-iniciatyvos.d?id=76543495
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/salaseviciute-neatsisako-atskiro-lytiniu-nusikalteliu-saraso-iniciatyvos.d?id=76543495
https://tv.lrytas.lt/zinios/lietuvos-diena/2017/12/04/news/seime-svarstoma-ideja-kurti-seksualiniu-nusikalteliu-registra-3773879/
https://tv.lrytas.lt/zinios/lietuvos-diena/2017/12/04/news/seime-svarstoma-ideja-kurti-seksualiniu-nusikalteliu-registra-3773879/
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Dalyvavimas darbo grupėse: 
1. Ūselė L. Dalyvavimas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje pasitarime dėl smurto 

prieš vaikus sąvokos, 2017-01-31. 
2. Ūselė L. Dalyvavimas Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto klausymuose dėl 

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 pakeitimo 
įstatymo projekto Nr. XIIIP-354, birželio 7 d. 10.00 val.  

3. Ūselė L. Dalyvavimas darbo grupėje dėl Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros 
priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo savivaldybėje 
organizavimo, koordinavimo ir kontrolės rekomendacijų projektui parengti 
(Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktoriaus 2017 m. vasario 3 d. 
įsakymas Nr. (1.3)V-13 „Dėl darbo grupės sudarymo“) posėdis vasario 10 d. 10.00 val.; 
posėdis 2017 m. vasario 28 d. 9.30 val.; posėdis kovo 13 d. 9.30 val.; posėdis kovo 20 d. 
9.30 val.; kovo 17 d. 9.00 val. 

4. Bikelis S. Dalyvavimas LR Seimo TTK – Organizuoto nusikalstamumo užkardymo ir 
kontrolės įstatymo projekto klausymuose (2017 m. gegužės 17, 24 ir 31 d.). 

5. Bikelis S. Dalyvavimas Organizuoto nusikalstamumo užkardymo ir kontrolės įstatymo 
projekto aptarime Policijos departamente (2017 m. gegužės 29 d.). 

 

 
6. PASTABOS APIE PROGRAMOS VYKDYMO EIGĄ 

 
Įgyvendinant programą teko susidurti su mokslinių darbuotojų kaitos problema. Penki 
programos vykdytojai nutraukė darbo sutartį su LTI. Nuo 2017 metų vidurio buvo priimti du 
nauji mokslo darbuotojai bei viena mokslo darbuotoja grįžo iš vaiko priežiūros atostogų. 
Mokslinių darbuotojų kaitos priežastys - įvairios: dėl nepakankamo finansavimo praktinių 
įgūdžių ir darbo patirties įgiję darbuotojai renkasi geriau atlyginamą darbą valstybės tarnyboje 
arba privačiame sektoriuje (2017 metais du darbuotojai perėjo dirbti į Lietuvos Respublikos 
specialiųjų tyrimų tarnybą); dėl šeimyninių aplinkybių (pvz., išeina vaiko priežiūros atostogų). 
Taip pat didžioji dalis darbuotojų dirba tik dalį laiko. Siekiant laiku ir kokybiškai įgyvendinti 
programą ieškomi nauji atitinkamos kvalifikacijos mokslo darbuotojai.  

 
 

_________________ 
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Priedas Nr.5. 
ILGALAIKĖS INSTITUCINĖS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS (SOCIALINĖS, 

KULTŪRINĖS) PLĖTROS PROGRAMOS 
METINĖ ATASKAITA  

 
Gauta Lietuvos mokslo taryboje  
                         (Data – pildo Taryba) 
Ataskaitos registracijos Nr.  
                         (Pildo Taryba) 

 
1. DUOMENYS APIE PROGRAMĄ 

 

Programos pavadinimas 
Naujas požiūris į korupciją: iššūkiai ir galimybės 
peržengiant viešojo sektoriaus ribas 

Mokslo ir studijų institucija 
(programos vykdytoja) 

Lietuvos teisės institutas, Ankštoji g. 1A, LT-
01109 Vilnius. Tel. / faks. (+370 5) 2497591 
El. paštas info@teise.org, Į/k 111952785 

Programos trukmė 5 m. (2016–2020) 

Laikotarpis, už kurį teikiama 
ataskaita 

2017 

Programai skirti norminiai etatai 4,07 norminiai etatai 

 
 

2. PROGRAMOS VYKDYTOJAI 
 

Eil. Nr. Mokslo laipsnis Vardas, pavardė Pareigos 

Programos vadovas 

1.  dr.  Petras Ragauskas, 
0,625 

vyriausias mokslo darbuotojas 

Kiti programos vykdytojai  

2. dr. Johanas Baltrimas , 
0,25 et. iki 2017-12-28 

jaunesnysis mokslo 
darbuotojas 

3. dr.  Lina Beliūnienė, 0,25 
et. nuo 2017-04-03 

vyresnioji mokslo darbuotoja 

4. dr.  Eglė Kavoliūnaitė-
Ragauskienė, 1 et. 
2017-01-01 iki 2017-
02-01, vėliau 0,5 et. 

tyrėja 
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5. dr.  Agnė Limantė, 0,125 
et., 
nuo 2017-10-01 0,875 
et.  

Mokslo darbuotoja/ 
vyresnioji mokslo darbuotoja 

6. dr. Elena Masnevaitė, 0,5 
et. nuo 2017-08-10  

mokslo darbuotoja 

7. dr.  Simonas Nikartas, 1 et., 
nuo 2017-03-07 

vyresnysis mokslo darbuotojas 

8. dr.  Laurynas Pakštaitis, 
0,5 et. nuo 2017-09-12 

mokslo darbuotojas 

9.  Mindaugas 
Lankauskas, 0,75 et. 

tyrėjas 

 
3. ATLIKTI DARBAI IR PROGRAMOS REZULTATAI 

 

Programos tikslas – korupcijos sampratos kaitos ir veikų paplitimo tyrimas ir naujų 
korupcijos mechanizmų identifikavimas bei pasiūlymų dėl korupcijos apraiškų 
mažinimo pateikimas. 

Numatyti du Programos uždaviniai: 
1. Moksliniais tyrimais pagrįsti korupcijos sampratą ir jos kaitą, identifikuoti naujus 

korupcijos mechanizmus ir veikų paplitimą. 
2. Įvertinti naujų korupcijos mechanizmų valdymo ir prevencijos galimybes ir 

pateikti kompetentingoms institucijoms siūlymus šio reiškinio plėtros apribojimui. 
Pagal Programą 2017 metais numatyta spręsti pirmąjį Programos uždavinį – 

moksliniais tyrimais pagrįsti korupcijos sampratą ir jos kaitą, identifikuoti naujus 
korupcijos mechanizmus ir veikų paplitimą.  

Nurodyto uždavinio įgyvendinimui 2017 metais buvo vykdomos šios tyrimų kryptys 
ir pasiekti šie rezultatai: 
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1. Tiriant korupcijos ištakas, suvokimo raidą ir tarptautinį kontekstą atlikti trys 
tyrimai: 

1.1. Atliktas 1997 m. EBPO konvencijoje dėl kovos su užsienio pareigūnų 
papirkimu tarptautiniuose verslo sandoriuose minimo „užsienio pareigūno“ 
sampratos tyrimas. Tyrimui sprendžiami šie uždaviniai: 1) išanalizuojamos minėtos 
EBPO konvencijos atsiradimo prielaidos ir su tuo susiję esminiai aiškinimo aspektai bei, 
2) atkreipiant dėmesį į sudėtingesnius atvejus, nustatoma, kas yra laikoma „užsienio 
pareigūnu“ minėtos EBPO konvencijos kontekste. Atliekant tyrimą remtasi dedukciniu 
ir indukciniu, istoriniu bei lyginamuoju tyrimo metodais, teisės aktų bei doktrinos 
analize, spaudoje bei susijusių institucijų puslapiuose skelbiamos informacijos tyrimu 
ir vertinimu. Siekiant nustatyti tendencijas ar identifikuoti aktualesnius pavyzdžius, 
taip pat analizuotos EBPO konvencijos įgyvendinimo ataskaitos, pagrindinį dėmesį 
sutelkiant ES valstybių narių ataskaitų analizei.  

Pažymėtina, kad mokslo darbų aptariamu klausimu Lietuvoje kol kas nėra. Tiesa, 
užsienio literatūroje (tiek skirtoje bendrai korupcijos klausimams, tiek specifiškai 
EBPO konvencijai) šie klausimai buvo iš dalies analizuoti. Tačiau užsienio mokslininkų 
darbuose EBPO konvencija neretai lyginama su jai įgyvendinti skirtais specifiniais JAV 
bei Jungtinės Karalystės teisės aktais.  

Lietuvai prisijungus prie EBPO konvencijos, iš šio tarptautinio susitarimo kylančių 
įsipareigojimų ištyrimas mūsų valstybei yra itin aktualus būtent jos teisinio 
reguliavimo kontekste: geresnis susipažinimas su EBPO konvencija ir jos subtilybėmis 
prisidės ne tik prie Lietuvos teisės mokslo plėtros, bet ir paskatins sėkmingesnį šios 
svarbios konvencijos įgyvendinimą Lietuvos institucijų praktikoje. 

Konvencijos formuluotės iki galo neatskleidžia „užsienio pareigūno“ turinio ir kelia 
nemažų sunkumų praktikoje. Tai lemia kelios priežastys. Pirma, EBPO konvencija 
pateikia gana lakonišką „užsienio pareigūno“ apibrėžimą, kuris nėra pakankamai aiškus 
ir išsamus. Antra, EBPO konvencijos šalims leidžiama savo nacionalinėje teisėje 
įtvirtinti autonomišką užsienio valstybės pareigūno apibrėžimą, kuris detalizuotų 
konvencijos nuostatas šioje srityje. Būtent tokį modelį yra pasirinkusi, pvz., Lietuva, 
Baudžiamojo kodekso 230 straipsnio 2 dalyje pateikusi plačios apimties užsienio 
pareigūno apibrėžimą. Taigi, numatoma šio tyrimo pridėtinė vertė – detalus gana siauro 
klausimo tyrimas, nemažą dėmesį skiriant Lietuvos kontekste įgyvendinant Konvenciją 
galintiems iškilti praktiniams klausimams ir sudėtingesnių atvejų pavyzdžiams. 

Taigi, tyrimo rezultatai galės būti tiesiogiai naudojami tobulinant Lietuvos 
Respublikos prisiimtų įsipareigojimų įgyvendinimą ir tokiu būdu imantis priemonių 
prevenciškai užkirsti kelią, inter alia, užsienio investicijų Lietuvoje požiūriu potencialiai 
itin žalingai informacijai apie nepakankamą valstybės dėmesį korupcinių problemų 
sprendimui. Atlikto tyrimo rezultatai taip pat bus naudingi tinkamai pasirengiant 
numanomai reikšmingas ekonomines pasekmes turėsiančio politinio Lietuvos 
Respublikos tikslo – narystės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje – 
pasiekimui. 

Tyrimo rezultatai paskelbti moksliniame straipsnyje. Žr.: Limantė A., Limantas M. 
Užsienio pareigūno samprata EBPO konvencijoje dėl kovos su užsienio pareigūnų 
papirkimu tarptautiniuose verslo sandoriuose // Teisė, 2017, t. 104, p. 128–143. 
Prieiga per internetą: <http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/10849>.  

http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/10849
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1.2. Antrojo atlikto tyrimo objektas – korupcijos privačiame sektoriuje daroma 
žala. 

Tyrimu siekiama nustatyti ir pagrįsti, kokią žalą verslui (savininkams ar akcinio 
kapitalo valdytojams bei įmonėms kaip ūkio vienetams), visuomenei, atskiroms jos 
grupėms bei individams daro arba gali daryti korupcija privačiame sektoriuje. Taip pat 
įvertinti, ar žala privačiame sektoriuje skiriasi (ir jei taip – kuo) nuo korupcijos 
viešajame sektoriuje. Šie rezultatai reikšmingi sukuriant prielaidas įvertinti šio reiškinio 
pavojingumo lygį ir jo užkardymu labiausiai suinteresuotus subjektus. 

Šiuo metu vyrauja požiūris, kad korupcija yra didžiausias blogis tuomet, kai reiškiasi 
viešajame sektoriuje. Tuo tarpu privatus sektorius matomas kaip savotiškai 
autonomiška, visos visuomenės interesų paprastai nepažeidžianti, sritis. Atlikus tyrimą 
nustatyta, kad toks požiūris neatitinka realybės. Netgi jei skirtumas tarp korupcijos 
šiose dviejose srityse yra, jis nėra esminis. Bene reikšmingiausia tai, kad viešajame 
sektoriuje korumpuoti subjektai dažniausiai piktnaudžiauja visos politinės 
bendruomenės vardu suteiktais įgaliojimais ir todėl teoriškai pažeidžia kiekvieno 
atitinkamos bendruomenės nario interesus, tuo tarpu korupcija privačiame sektoriuje 
tam tikrais atvejais gali būti žalinga tik privataus subjekto (ar jo akcininkų) interesams. 
Dar daugiau. Kadangi korupcija yra kultūrinis fenomenas (nors apskritai šiuolaikiniame 
pasaulyje turbūt nėra visuomenės, kurioje korupcija neegzistuotų, jos priimtinumas ir 
paplitimas skiriasi labai reikšmingai), ji susijusi su tam tikromis socialinėmis 
nuostatomis, elgesio modeliais ir papročiais, pateisinančiais savo arba artimųjų 
interesų iškėlimą virš interesų tų asmenų, kurių tarnavimui asmuo gauna tam tikrus 
įgaliojimus. Taigi, jei korupcija plačiai paplitusi privačiame sektoriuje, ji negali būti 
suvaldyta viešajame sektoriuje. Ir atvirkščiai.  

Deja, dėmesio šiai temai ir vyraujančių pažiūrų teisingumo bei klaidingų stereotipų, 
kuriais neretai vadovaujasi ir viešosios politikos formuotojai, įvertinimui skiriama 
nepakankamai. Ne tik Lietuvos, bet ir užsienio mokslininkai iki šiol neskyrė dėmesio 
būtent korupcijos privačiame sektoriuje daromai žalai sistemiškai įvertinti. Nes ir pati 
korupcija privačiame sektoriuje pripažinta problema tik prieš keletą dešimtmečių.  

Taigi, tyrimu siekiama įvertinti ir korupcijos privačiame sektoriuje „kitoniškumo“ 
ribas. Su šiuo tikslu siejami ir tyrimu spręsti uždaviniai yra: 1) identifikuoti su korupcija 
privačiame sektoriuje susijusius vyraujančius stereotipus, 2) išanalizuoti tuos 
stereotipus lemiančius ir kitus su jais glaudžiai susijusius reiškinius, 3) įvertinti šių 
stereotipų teisingumą ir demaskuoti klaidingus stereotipus, 4) įvertinti, kaip korupcijos 
privačiame sektoriuje daroma žala apibūdinama oficialiuose tarptautiniuose ir 
nacionaliniuose dokumentuose, 5) pateikti korupcijos privačiame sektoriuje daromos 
žalos pobūdį bei mechanizmus atskleidžiančią šios žalos tipologiją. 

Sprendžiant užsibrėžtus uždavinius, be kita ko, imamasi įvertinti ir Lietuvoje 
vyraujančių religinių tradicijų įtaką korupcijos privačiame sektoriuje suvokimui (netgi 
savotiškų archetipų formavimosi aspektu). Analizuojami verslo vadovų apklausų 
duomenys bei konkretūs pavyzdžiai, kurie iš esmės paneigia korupcijos privačiame 
sektoriuje kaip „mažesnio blogio“ stereotipą. Dėmesys skiriamas ir Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo būtent su žalos pobūdžiu (ir ją patiriančiu subjektu) susijusiam 
baudžiamosios atsakomybės už korupcines veikas taikymui. 

Matant, kad keletą pastarųjų dešimtmečių stebima akivaizdi korupcijos privačiame 
sektoriuje toleravimo mažėjimo tendencija, tyrime taip pat bandoma atsakyti į 
klausimą, kas lemia požiūrio į korupciją privačiame sektoriuje kitimą? Pagrindžiama, 
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kad įtakos tam turėjo mažiausiai trys dalykai: dideli su korupcija privačiame sektoriuje 
siejami vieši skandalai ir su tuo susijęs viešasis diskursas; geresnis pačios sukeliamos 
žalos suvokimas; visuomenėje vykstantis privatumo sampratos transformavimas ir 
netgi tam tikras siaurinimas. Didelis dėmesys skiriamas korupcijos privačiame 
sektoriuje daromos žalos detalizavimui ir atskirų jos formų apibūdinimui.  

Tikimasi, kad tyrimo rezultatai ne tik leis paaiškinti švelnesnio požiūrio į korupciją 
privačiame sektoriuje priežastis, bet ir argumentuotai įtikinti viešosios politikos 
formuotojus bei visuomenę apie netoleruotiną šio reiškinio daromą žalą ir taip sudaryti 
jam nepalankią socialinę aplinką. 

Tyrimo pagrindu baigiama rengti mokslo studija „Korupcijos privačiame 
sektoriuje daroma žala“ (šiuo metu iš esmės likusios baigiamosios procedūros – 
recenzavimas ir leidyba). 
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1.3. Trečiojo tyrimo objektas – korupcijos privačiame sektoriuje samprata ir 
apibrėžimas. 

Nepaisant to, kad korupcija privačiame sektoriuje įvardijama netgi teisės aktuose, iki 
šiol nėra bendro sutarimo kas tai yra (ką reikėtų priskirti korupcijai privačiame 
sektoriuje – ar ji suprastina siaurai, ar plačiai, kokiais kriterijais ją apibūdinti ir pan.). 
Korupcijos privačiame sektoriuje suvokimas nevienareikšmis, neišbaigtas. Privataus 
sektoriaus korupcijos studijos epizodiškos, nors siūlomi kai kurie teoriniai šio reiškinio 
pažinimo modeliai. Pasauliniame kontekste korupcijai privačiame sektoriuje skiriama 
kiek daugiau dėmesio, ieškoma teorinio pagrindimo koncepcijų, aiškinamasi 
ekonominė problemos pusė, teisinė pusė ir sąsajos su kitais neigiamais 
kriminogeniniais reiškiniais, etiniai verslo ir jo aplinkos aspektai.  

Tačiau privačiam sektoriui būdinga veiklos laisvė, iniciatyva, savitarpio susitarimai, 
nuolaidos, neformalus interesų derinimas ir sprendimų priėmimas, spontaniškumas, 
mažesnė atskaitomybė ir kontrolė, verslas neapsieina be dovanų. Tad nors ir iš 
privataus sektoriaus reikalaujama veikos skaidrumo, moralumo, sunku tikėtis, kad bus 
užtikrintas toks pat skaidrumas kaip ir viešajame sektoriuje, nes tai ir sunkiai 
pasiekiama, ir nebūtinai reikalinga. Dažnai nėra aiškių kriterijų, kokios leistinos 
privataus sektoriaus veiklos ribos skaidrumo ir leistinumo požiūriu, kokia verslo 
praktika laikytina „gera“, o kur peržengiama etiško veikimo ar net teisėtumo riba, kur 
prasideda procesai, neigiamai įtakojantys bendrą teisėtumo suvokimą ir antikorupcinę 
visuomenės atmosferą. Diskutuojant apie korupciją privačiame sektoriuje aktualus ir 
praktinis klausimas – ką turi daryti valstybė, palaikydama antikorupcines iniciatyvas, 
kiek šios iniciatyvos turi apibrėžti privataus sektoriaus korupciją, kiek tikslinga 
persekioti privataus sektoriaus veiklą, siekiant užtikrinti skaidrumo politiką. Klausimas 
aktualus konceptualiu požiūriu, nekorupcinės aplinkos formavimo ir antikorupcinės 
kultūros diegimo požiūriu. Lietuvoje korupcijos klausimas dažnai siejamas su 
baudžiamuoju persekiojimu, kriminalizavimu, jo apimtimi. Kaip rodo pasaulinė 
praktika, esminis, giluminis problemos suvokimas, doktrininis jos sprendimo būdų 
pažinimas yra labai aktualus. Todėl ekonominio ir socialinio sąlygotumo įvertinimas 
turi ne mažesnę svarbą kalbant apie poveikį privataus sektoriau korupcijai. 

Tuo pat metu lieka neaišku, kokia apimtimi turi būti persekiojami versle padaryti 
nusikaltimai juos laikant korupcija, nes verslui būdingos ir verslo dovanos, ir 
susitarimai, ir nuolaidos, palankumas pasirinktiems partneriams, kurie negalimi 
viešajame sektoriuje. Nors ir diskutuojama apie korupciją privačioje sferoje, iki šiol 
neaišku, kiek apima verslo dovanos, „geranoriški mokėjimai“, draugiški rinkos 
pasidalijimai, o kur prasideda „tamsioji pusė“ – slapti verslininkų susitarimai dėl 
dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose, rinkos pasidalijimas, etc.  

Taigi, įvertinus šia tema jau atliktus tyrimus, šiuo tyrimu siekiama įgyvendinti tokius 
uždavinius: atskleisti korupcijos privačiame sektoriuje suvokimo ir teisinio apibrėžimo 
problemas bei ribotumus tiek pasauliniame kontekste, tiek Lietuvoje; išanalizuoti šiuos 
ribotumus sąlygojančius faktorius; pateikti pasiūlymų dėl sistemos tobulinimo ir 
sisteminės kovos su korupcija plėtotės. 

Tyrimo pagrindu baigiamas rengti mokslinio straipsnio „Privataus sektoriaus 
korupcija Lietuvoje: suvokimo sunkumai, situacija ir perspektyvos” projektas. 
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2. Tiriant viešojo ir privataus sektoriaus sąsajas korupcijos paplitimo ir kontrolės 
srityje bei korupciją atskirose ūkinės veiklos srityse atlikti keturi tyrimai. 

2.1. Pirmojo tyrimo objektas – korupcija privačiame Lietuvos asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimo sektoriuje. 

Pažymėtina, kad tam tikrose srityse (dantų priežiūros, kosmetinės chirurgijos, 
psichologinės terapijos, kai kuriose ambulatorinės priežiūros ir pirminės priežiūros 
srityse) privatus medicinos paslaugų sektorius vaidina reikšmingą vaidmenį Lietuvoje. 
Privačių sveikatos priežiūros įstaigų skaičius Lietuvoje šiuo metu siekia bemaž 3 tūkst. 
ir toliau didėja. Taigi, korupcijos šioje srityje apraiškų identifikavimo, paplitimo ir prieš 
jas nukreiptų priemonių situacijos tyrimas Lietuvoje tampa dar aktualesnis.  

Atliktas tyrimas skirtas ne visų, o tik dalies korupcijos apraiškų paplitimui asmens 
sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose privačiose įstaigose. Tyrime, siekiant 
atskleisti korupcijos apraiškų paplitimą teikiant privačias asmens sveikatos priežiūros 
paslaugas Lietuvoje, pirmiausia remiamasi sričių, kuriose privatus sveikatos priežiūros 
paslaugas teikiančių įstaigų sektorius didžiausias, apibūdinimu. Šis apibūdinimas 
orientuoja gilintis į konkrečias šiose srityse paplitusias apraiškas. Detalesniam 
ištyrimui atrinkta plačiau nagrinėti dvi korupcinių veikų rūšis: sveikatos pažymų ir kitų 
medicininių dokumentų klastojimą pacientų prašymu ir prastos kokybės paslaugas. 
Tiriamasis laikotarpis daugiausia aprėpia 2015–2017 m. 

Tyrimo rezultatai gauti informacijos, surinktos remiantis literatūros nagrinėjama 
tema, ypač mokslo darbų, tarptautinių ir Lietuvos institucijų pateiktų ataskaitų, 
žiniasklaidos publikacijų, teisėkūros analizės pagrindu, remiantis statistiniais 
duomenimis ir užfiksuotais faktiniais duomenimis apie padarytas korupcinio pobūdžio 
veikas (ikiteisminio tyrimo rezultatais ir teismų sprendimais), taip pat pasitelkus 
individualių interviu su ekspertais medžiagą ir kitus sociologinių apklausų duomenis. 
Tokia šaltinių įvairovė leidžia užtikrinti rezultatų patikimumą.  

Nors ankstesniuose darbuose kelta hipotezė, kad korupcijos apraiškos viešajame ir 
privačiame asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sektoriuose savo ir pobūdžiu, 
ir paplitimu galimai skirtingos, atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad ir privačiame 
sektoriuje šios apraiškos neretai yra susijusios su neoficialiais mokėjimais. Tai 
patvirtinta abiejų nagrinėtų apraiškų – sveikatos pažymų ir kitų medicininių 
dokumentų klastojimo pacientų prašymu bei prastos kokybės paslaugų – atvejais.  

Palyginus šias tirtas korupcijos apraiškas matoma, kad pirmoji iš jų išsiskiria plačiu 
paplitimu, kurį vaizdžiai iliustruoja ikiteisminio tyrimo duomenys ir teismų 
sprendimai. Antrosios paplitimą daugiau liudija ekspertinės įžvalgos. Pastarosiomis 
pasiremiant, nustatyta tik dalis šių apraiškų, nes jų visumos identifikavimas sudėtingas 
dėl šių paslaugų kokybės sąlygų ir kriterijų įvairovės. Prastos kokybės paslaugos kaip 
korupcijos apraiška reikalauja tolimesnio tyrimo ir sisteminimo. Abiem nagrinėtoms 
apraiškoms bendra, kad jos negatyviai veikia sveikatos rezultatus ir sveikatos apsaugos 
sistemą, todėl būtinos veiksmingos antikorupcinės priemonės. Nagrinėtos įsisenėjusių 
sisteminių korupcijos apraiškų problemos išsprendimas leistų sutelkti didesnį dėmesį 
į naujas veikas, kurios gali būti identifikuojamos kaip korupcinės ir kurios buvo tirtos 
kaip prastos kokybės paslaugos.   

Tyrimo rezultatai paskelbti moksliniame straipsnyje. Žr.: Beliūnienė L. Kai kurios 
privačiame asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sektoriuje Lietuvoje 
paplitusios korupcijos apraiškos // Teisės problemos, 2018, Nr. 1(95). 
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2.2. Antrojo tyrimo objektas – teisinė atsakomybė už specifine korupcijos forma 
laikytinus akademinės etikos pažeidimus.  

Teisinė atsakomybė už akademinį nesąžiningumą yra vienas iš socialiniu požiūriu 
aktualių, tačiau nepelnytai mažai dėmesio teisėtyroje sulaukiančių klausimų.  

Akademinės etikos kontrolieriaus surinktais duomenimis, 2015 metais Lietuvos 
aukštosiose mokyklose buvo nustatyta 218 akademinės etikos pažeidimų, tačiau 
panašu, kad šie skaičiai tik ledkalnio viršūnė (ypač todėl, kad nustatę atitinkamą faktą 
dėstytojai, tiek nenorėdami griežtų padarinių, tiek stokodami įrodymų, dažnai 
nepradeda oficialių procedūrų). Apklausose apie aukštųjų mokyklų studentų 
nesąžiningumą Lietuvoje tik apie ketvirtadalis pačių studentų teigia, kad akademinis 
nesąžiningumas jų aplinkoje visai nepaplitęs. Du penktadaliai studijuojančių 
respondentų mano, kad jų fakultete yra paplitęs ar greičiau paplitęs svetimo darbo dalių 
pateikimas kaip savo; 12 proc. teigia, kad jų fakultete „labai paplitęs“ rašto darbo 
pirkimas, 16 proc. – kad „labiau paplitęs“. Temos aktualumą patvirtina ir tai, kiek daug 
dėmesio viešajame diskurse buvo skirta įtarimui, kad vienos iš Lietuvos aukštųjų 
mokyklų rektoriaus mokslo darbas yra iš dalies plagiatas. 

Taigi, vykdant Ilgalaikę programą atliktas tyrimas, kurio tikslas – įvertinti už 
akademinės etikos pažeidimus Lietuvos įstatymuose numatytos atsakomybės atitiktį iš 
konstitucinio teisinės valstybės principo kylančiam teisės sistemos nuoseklumo 
imperatyvui (t. y. ar teisinės atsakomybės sistema yra nuosekli ir nesudaro prielaidų už 
vienodai pavojingus pažeidimus taikyti skirtingo lygmens ir intensyvumo priemones 
apimančią atsakomybę). Šiam tikslui pasiekti pirmiausia (1) apžvelgiami Lietuvoje 
vyraujantys akademinės etikos normų turinio bruožai, identifikuojama, kokiomis 
formomis Lietuvoje studijose ir moksle gali pasireikšti nesąžiningumas. Toliau (2) yra 
pristatoma teisinę atsakomybę numatančių normų, kurios galėtų būti taikomos už 
akademinį nesąžiningumą, analizė. Vertinant, ar norma taikytina, yra logiškai tiriamos 
jų formuluotės bei aptariami teismų praktikoje išskiriami jų taikytinumo ribų 
identifikavimo kriterijai. Galutiniame tyrimo etape (3) įvertinamas įstatymuose 
įtvirtintos atsakomybės sistemos suderinamumas su teisės sistemos nuoseklumo 
imperatyvu. Tai atliekama ypač atsižvelgiant į tai, kurie pažeidimai yra kriminalizuoti 
ir kurie – ne. Į tyrimo objektą patenka atsakomybė pagal viešosios teisės normas, 
kadangi jos paskirtis sietina su viešuoju interesu užtikrinti mokslo ir studijų procesų 
skaidrumą. Atitinkamai civilinė atsakomybė į tyrimo objektą netraukiama, nes jos 
pagrindinis tikslas yra apginti konkretaus asmens pažeistas civilines teises, o 
pasireiškiant akademiniam nesąžiningumui paprastai yra pažeidžiamas viešasis 
interesas ir žala kitų asmenų interesams dažniausiai arba nesudaro locus standi 
kreipimuisi į teismą ginti savo teises, arba nukentėjęs asmuo net nesužino apie 
padarytą pažeidimą. 

Tyrimo rezultatai paskelbti moksliniame straipsnyje. Žr.: Baltrimas J. Teisinė 
atsakomybė už akademinės etikos pažeidimus // Teisės problemos, 2018, Nr. 1(95). 
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2.3. Trečiojo tyrimo objektas – korupcija rinkimuose (rinkėjų papirkimas). 
Rinkėjų papirkimas yra viena tų situacijų, kuomet sunku vienareikšmiškai pasakyti, 

su kokios srities – viešojo ar privataus sektoriaus – korupcija susiduriame. Reikšmingu 
šių laikų laimėjimu laikomas ne tik demokratinių rinkimų instituto atgaivinimas, bet ir 
balso teisės išplėtimas taikant visuotinių rinkimų principą, glaudžiai susijęs ir su po 
labai ilgo laiko „grįžusiomis“ senovės Graikijos polių demokratijoms būdingomis ilgą 
laiką pamirštomis ydomis, šiandien skatinančiomis tam tikra prasme naujai pažvelgti į 
korupcijos reiškinį.  

Lietuvoje rinkėjų papirkimo problema ypač aktuali: praktiškai po kiekvienų Seimo 
ar savivaldybių tarybų rinkimų išaiškėja daug nederamo elgesio pavyzdžių, o su šia 
problema susijusių Konstitucinio Teismo išvadų teikimas tapo beveik rutina. Dėl 
rinkėjų papirkimo masiškumo kritiškai priartėta netgi prie rinkimų rezultatų 
anuliavimo grėsmės. 

Atliekant tyrimą apie rinkėjų ir rinkimų teisę turinčių asmenų papirkimą imtasi 
analizuoti pirmiausia rinkimų teisės aspektu. Išanalizuota šio korupcijos fenomeno 
faktinė situacija Lietuvoje, teisinio reguliavimo būklė ir jo praktinio taikymo problemos, 
iššūkiai, su kuriais susiduria institucijos ir visuomenė, siekdami skaidrių ir 
demokratinių rinkimų bei atitinkamai legitimaus politinių atstovaujamųjų institucijų 
formavimo ar referendumu sprendžiamo klausimo rezultato. Vertinama, kiek šiuo metu 
taikomos kontrolinės, poveikio ir antikorupcinės priemonės yra veiksmingos ir 
prisideda prie rinkimų (referendumo) įstatymų nuostatų, įtvirtinančių draudimą 
papirkti rinkėjus ir rinkimų teisę turinčius asmenis, efektyvaus įgyvendinimo. Tyrimu 
siekiama atskleisti draudimo papirkti rinkėjus ir rinkimų teisę turinčius asmenis turinį 
ir tai, kaip jis suprantamas tiek subjektų, kuriems yra adresuotas, tiek pagrindinės jo 
laikymosi kontrolę atliekančios institucijos – Lietuvos Respublikos vyriausiosios 
rinkimų komisijos (VRK) –praktikoje. Analizuojami konkretūs rinkėjų ir rinkimų teisę 
turinčių asmenų papirkimo pavyzdžiai. Taip pat analizuojama, kodėl Lietuvoje ši 
neteisėta rinkimų „agitacijos“ forma vis dar yra populiari, nepaisant taikomų sankcijų 
ir vykdomos prevencinės veiklos. Dėmesys skiriamas ir VRK diskrecijos klausimų 
analizei bei teisinio reguliavimo nenuoseklumų identifikavimui ir įvertinimui. 

Tyrimo rezultatai paskelbti moksliniame straipsnyje. Žr.: Masnevaitė E. Korupcija 
rinkimuose: rinkėjų papirkimų atvejų analizė // Teisės problemos, 2018, Nr. 1(95). 
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2.4. Ketvirtojo tyrimo objektas – korupcijos rizikos energetikos sektoriuje. 
Korupcija energetikos sektoriuje yra specifinė tema visų pirma dėl šiame sektoriuje 

vykstančios milžiniškos finansinės apyvartos ir taip pat dėl jame vykstančių didelės 
vertės pirkimų. Šios temos ištyrimo aktualumą, be kita ko, ypač didina ir tai, jog bent 
kai kurios energetinius išteklius įsigyjančios įmonės (pirmiausia turima omenyje 
šilumos energija) ją realizuoja iš esmės monopolinėmis ar bent jau oligopolinėmis 
sąlygomis, o netgi kai tokių sąlygų nėra, akivaizdus kainų fiksavimo ir panašių 
susitarimų potencialas. Taigi, atitinkami pirkimai daro įprastinių konkurencijos 
mechanizmų nepaveikiamą įtaką produkto kainai ir daugybės vartotojų gerovei. 

Kita vertus, energetikos įmonių veiklai (įrangai, infrastruktūrai, dideliems žaliavinių 
medžiagų pirkimams) reikalingų milžiniškų finansinių išteklių jos pačios paprastai 
neturi. Todėl reikiamas lėšas dažnai reikia skolintis iš finansinių institucijų. Tuo tarpu 
šios institucijos, ypač pastaruoju metu, kelia vis didesnius reikalavimus, susijusius su 
korporatyvinių klientų vidiniais mechanizmais, užtikrinančiais ne tik tinkamą lėšų 
panaudojimą ir korupcijos apribojimą, bet ir apskritai deramą jų reputaciją. Jei šito 
stokojama, priėjimo prie reikiamų finansinių išteklių kaštai (kuriuos galiausiai 
padengia vartotojai arba valstybė) auga. Turint omenyje tai, kad energetikos ištekliai 
dažniausiai gaunami iš aukštu korupcijos lygiu pasižyminčių valstybių, atitinkamos 
rizikos išauga dar labiau.  

Tyrimu buvo siekiama įvertinti korupciją energetikos sektoriuje veikiančius 
faktorius, taip pat ryšį tarp konkurencijos teisės numatomo reguliavimo ir bendrovių 
veiksmų, galinčių sukelti korupcinių problemų atsiradimą. Analizė diferencijuota, be 
kita ko, atsižvelgiant į tai, jog korupcijos formos priklauso nuo specifinių energijos 
šaltinių tiekimo grandinės ypatumų, šių šaltinių reikšmės vietinėje ir nacionalinėje 
ekonomikoje; kultūrinio, socialinio-politinio ir institucinio konteksto; netgi nuo to, kiek 
asmenų dalyvauja sprendimų priėmimo procese. Ne tik teisinės sistemos 
neefektyvumas arba skaidrumo stoka, bet ir netinkamai pasirinkti apskaitos metodai 
gali leisti paslėpti galimą piktnaudžiavimą. Taigi, tyrime, remiantis konkrečiais 
pavyzdžiais iš viso pasaulio (įskaitant, bet neapsiribojant Lietuvos), analizuojamos 
įvairios korupcijos energetikos sektoriuje formos, priežastys bei sąlygos; 
identifikuojamos galimos antikorupcinės strategijos (ne tik makro-, bet ir atskirų 
bendrovių lygmeniu). Didelis dėmesys skiriamas korupcijos poveikiui darant 
specifinius konkurencijos teisės pažeidimus (ypač horizontaliųjų susitarimų ir kainų 
fiksavimo, rinkų pasidalijimo arba pasikeitimo komerciškai jautria informacija 
kontekste). Pristatoma ir vertinama Europos Komisijos praktika susijusiais atvejais. 

Tyrimo rezultatus rengiamasi paskelbti moksliniame straipsnyje (Laura Rimšaitė. 
Corruption risk mitigation in Energy sector: issues and challenges), kuris pateiktas 
moksliniam žurnalui „Energy policy“ (atsakymas dėl priimtinumo dar negautas). 
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3. Ataskaitiniais metais buvo atliekamas tyrimas, kurio objektas – korupcijos ir 
konkurencijos normų pažeidimo santykis. 

Minėtame tyrime korupcija ir verslas analizuojami ne sektoriniu pagrindu, bet 
konkurencijos taisyklių kontekste. Tyrimu ketinama nustatyti ribą, kada laikoma, kad 
karteliniai ir kiti antimonopoliniai susitarimai, taip pat kiti konkurencijos taisyklių 
pažeidimai (pvz., viešuosiuose pirkimuose) priskirtini prie korupcijos apraiškų, o kada 
tai laikoma verslo vidaus reikalais arba valstybės rūpesčiu, susijusiu išimtinai su 
antimonopolinėmis taisyklėmis. Tiriami pagrindiniai korupcijos mechanizmai su 
konkurencija susijusiose veiklose. 

Atskira tyrimo dalis skirta praktikos nagrinėjimui, kurioje atlikta konkurencijos 
pažeidimų analizė pagal keturis klasikinius korupcijos sampratos elementus. 
(Analizuota nuo 2010 metų reikšminga Lietuvos teismų ir Konkurencijos tarybos 
praktika dėl konkurencijos taisyklių pažeidimo, taip pat susiję Europos Žmogaus Teisių 
Teismo ir Europos Teisingumo Teismo sprendimai.) 

Nagrinėjant teismų praktiką dėl konkurencijos taisyklių pažeidimo ir ieškant šių 
pažeidimų sąsajų su korupcijos elementų apraiškomis, analizė struktūruojama pagal 
korupcijos elementus. Taigi, atskiruose poskyriuose aptariama konkurencijos 
pažeidimais daroma žala, analizuojamas galios ar subjekto įgaliojimo elemento 
būtinumas ir turinys, nagrinėjama pati veika – piktnaudžiavimas (tam tikrais atvejais – 
konkreti piktnaudžiavimo forma – susitarimo sudarymas).  

Tyrinėjant piktnaudžiavimą kaip veiką ir jos identifikavimą teismų praktikoje ir 
Konkurencijos tarybos nutarimuose, atskirai analizuojamas konkurencijai priešingo 
susitarimo turinys, jo nepriklausomumas nuo motyvų, efekto ar poveikio. Aptariama 
susitarimų praktika, atskirai išskirta susitarimų specifika dalyvaujant viešuosiuose 
pirkimuose. Apibūdintos susitarimų formos ir jų įrodymo metodai bei pakankamumas. 
Nemažai dėmesio skirta horizontalių susitarimų identifikavimo metodams. Pastebėta, 
kad konkurenciją ribojantys susitarimai tam tikrais atvejais gali būti susiję su 
piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi. Analizuoti piktnaudžiavimo dominuojančia 
padėtimi nustatymo kriterijai bei didelę rinkos galią turinčių mažmeninės prekybos 
įmonių rinkos galios panaudojimo atvejai remiantis Mažmeninės prekybos įmonių 
nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymu. Aptarti piktnaudžiavimo konkurencija atvejai 
viešuosiuose pirkimuose – išsamiau nagrinėti diskriminuojančių pirkimo sąlygų 
nustatymo atvejai bei pernelyg mažos kainos nustatymo vertinimas konkurencijos 
pažeidimo kontekste.  

Analizuojant konkurencijos pažeidimais daromą žalą atkreiptas dėmesys į tai, kad 
konkurencijos pažeidimais yra faktiškai daroma arba gresia žala: kitu atveju, tokie 
pažeidimai nebūtų pavojingi ir reikšmingi ūkio veiklai, už jų atlikimą nebūtų reikalo 
ūkio subjektus persekioti ir bausti. Žala ar žalos tikimybė egzistuoja bet kurios rūšies 
konkurencijos pažeidimų atveju: esant horizontaliems ar vertikaliems susitarimams, 
taip pat piktnaudžiaujant dominuojančia padėtimi ar didele rinkos dalimi. Atskirai 
nagrinėti ūkio subjektų susitarimai nekonkuruoti – horizontalūs susitarimai. 
Vertindami tokių susitarimų keliamą žalą Lietuvos teismai ir Konkurencijos taryba 
remiasi pamatine nuostata, jog susitarimai nekonkuruoti yra žalingiausia 
konkurencijos pažeidimų forma, kuria daroma žala visos valstybės ekonomikai. 
Atskirai aptarti savaime ribojantys konkurenciją horizontalieji susitarimai atskiriant 
juos nuo susitarimų, kurių poveikį reikia įrodyti. Aptarti jų skirtumai ir vertinimas 
teismų ir Konkurencijos tarybos praktikoje. Savaime konkurenciją ribojančių 
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susitarimų sudėtis – formalioji pažeidimo sudėtis, t. y. tam, kad būtų nustatytas tokios 
priešingos teisei veikos egzistavimas, nebūtina, kad kiltų reali žala. Tokiu atveju žala 
laikoma vien tai, kad sudarytas susitarimas, kuris potencialiai yra žalingas 
konkurencijos struktūrai. Taip pat atskirai nagrinėti susitarimai tarp potencialių 
konkurentų, kurie realiai arba galimai kelia žalą vartotojams ne tik atviroje rinkoje, bet 
ir vykdant viešuosius pirkimus. Viešųjų pirkimų srityje lygiai taip pat turi būti 
užtikrintos konkurencijos taisyklės, siekiant išvengti galimos susitarimų žalos. Kita 
grupė susitarimų – vertikalieji susitarimai, t. y. susitarimai, sudaryti tarp dviejų arba 
daugiau ūkio subjektų, veikiančių skirtingose gamybos arba platinimo grandinės 
lygmenyse, pvz., susitarimams tarp tiekėjo ir platintojo. Yra daug atvejų, kada 
susitarimais, kuriais nustatoma konkretaus pardavimo ir pirkimo sandorio kaina ir 
kiekis, konkurencijos neriboja. Konkurencija gali būti ribojama tik tada, kai susitarimu 
yra suvaržomas prekių pirkimas, pardavimas ar perpardavimas. Tyrime struktūriškai 
išskirta žala, atsirandanti ar galinti atsirasti vykdant koncentraciją, ir žala, kuri ar kurios 
grėsmė kyla piktnaudžiaujant dominuojančia padėtimi pagal Konkurencijos įstatymą. 
Analizuojamas valstybės institucijų vaidmuo užkertant kelią žalai atsirasti dėl ūkio 
subjektų susitarimų. 

Nagrinėjant subjekto turimus įgaliojimus ar įgytą galią remiantis teismų praktika 
atkreiptas dėmesys, kad konkurenciją ribojančių susitarimų gali sudaryti tik tokie 
subjektai, kurie arba daro poveikį konkurencijai, arba potencialiai turi galimybę 
paveikti konkurenciją. Analizuota, kada Konkurencijos taryba ir teismai pripažįsta, kad 
ūkio subjektas, sudarantis horizontalųjį ar vertikalųjį susitarimą, gali turėti poveikį 
rinkai. Remiantis teismų praktika nustatyta, kad įrodyti, kad horizontalųjį susitarimą 
sudarantys ūkio subjektai gali daryti poveikį rinkai, yra kur kas paprasčiau nei 
vertikaliųjų susitarimų atveju. Antai, teismų teigimu, siekiant įvertinti, ar vertikaliuoju 
susitarimu ribojama konkurencija, būtina atsižvelgti į šiam konstatavimui svarbias 
aplinkybes, o konkrečiai – palyginti faktinę padėtį ar ateityje galimą padėtį atitinkamoje 
rinkoje, kurioje galioja vertikalieji apribojimai, su padėtimi, kuri vyrautų, jei susitarime 
nebūtų vertikaliųjų apribojimų. Nors teismų praktikoje nėra išsamiai analizuojami, 
šiame poskyryje trumpai aptariami piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi ir didelę 
rinkos galią turinčios mažmeninės prekybos įmonės piktnaudžiavimo rinka samprata 
remiantis Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymu. 
Atliktą tyrimą numatoma paskelbti studijos forma.  
 
4. Tiriant į korupcijos privačiame sektoriuje sampratą netelpančias sritis atliktas politinės 
korupcijos labdaros ir paramos fondų veikloje tyrimas. 

Tiek mokslinis, tiek ir apskritai vies asis diskursas korupcijos NVO sektoriuje klausimu yra 
skurdus. Dauguma uz sienio s altinių ją sieja su humanitarinę ir vystymosi pagalbą skurdz iose 
s alyse teikianc iomis organizacijomis. Tac iau duomenų apie korupcijos paplitimą humanitarine s 
pagalbos sektoriuje taip pat yra labai maz ai. Lietuvoje NVO vaidmuo ir veiklos mastai teikiant 
s ią pagalbą yra nez ymu s. Tac iau uz draudus politines partijas ir politines kampanijas finansuoti 
juridinių asmenų le s omis, kai kurios NVO formos tapo patrauklios siekiant apeiti apribojimus 
ir, be kita ko, siejant su potencialiu finansavimo neskaidrumu, s i tema tampa aktuali ir svarbi ne 
tik bendrame korupcijos kontekste, bet ir nacionalinio saugumo aspektu. 

Tyrimu imamasi pildyti mine tas spragas ir nagrine jami korupcijos nevyriausybiniame 
sektoriuje klausimai. Pirmoji tyrimo dalis skirta korupcijos nevyriausybiniame sektoriuje 
teisine s sampratos aspektams, is rys kinami specifiniai korupcijos poz ymiai nevyriausybinio 
sektoriaus kontekste. Konstatuojama, kad Lietuvos teise s aktuose įtvirtinti apibre z imai ne ra 
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pakankami korupcijos nevyriausybiniame sektoriuje reis kiniui apibu dinti, ir siu loma 
vadovautis platesniais tarptautiniuose dokumentuose įtvirtintais apibre z imais. Antroji tyrimo 
dalis skirta labdaros ir paramos fondų veiklos bei su tuo susijusių korupcinių rizikų analizei. 
Konstatuojama, kad s ių fondų veikloje tiek sukurtų bei veikianc ių teisinių mechanizmų, tiek ir 
taikomos praktikos aspektais tru ksta skaidrumo. Tode l jie gali bu ti naudojami neteise tai 
politinių partijų ar politikų veiklai finansuoti bei politinei reklamai skleisti, ypac  tais atvejais, 
kai fondai veikia aktyviai politiniame gyvenime dalyvaujanc io politiko vardu ar yra su tokiais 
politikais susiję.  

Siu lomos priemone s, kaip galima bu tų padidinti tokių fondų veiklos skaidrumą. 
Tyrimo rezultatai paskelbti moksliniame straipsnyje. Žr.: Lankauskas M., Nikartas S. 

Korupcija nevyriausybiniame sektoriuje: politinė korupcija labdaros ir paramos fondų 
veikloje // Teisės problemos, 2017, Nr. 2(94). 

http://teise.org/wp-content/uploads/2017/12/Lankauskas-Nikartas-2017-2.pdf
http://teise.org/wp-content/uploads/2017/12/Lankauskas-Nikartas-2017-2.pdf
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