





LIETUVOS TEISĖS INSTITUTO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

INSTITUTAS

Lietuvos teisės 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. 

MOKSLININKAI
Institutas pasižymi jauna, 35-40 m. amžiaus vidurkį ir profesinį mokslinį potencialą 
turinčia mokslo bendruomene, kurioje dirba 28 asmenys, turintys mokslų daktaro 
laipsnį, 7 doktorantai.

NAUDA

*MD - mokslo darbuotojas

Vyriausybės programos įgyvendinimo plane LTI įgyvendina 
priemonę Nr. 3.3.3.4. “Kovos su korupcija sistemos 
tobulinimas” bei kitas NKKP priemones

2017 m. buvo atsižvelgta į 96% LTI pateiktų išvadų 
ir pasiūlymų (2 kartus daugiau nei 2016 m.) Seimo 
Teisės ir teisėtvarkos komitetui

Europos Komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį 
elgesį ar baudimą (CPT) ataskaitoje pažymėtas Lietuvos teisės instituto 
indėlis dėl probacijos, bausmių nesusijusių su laisvės atėmimu mokslinių 
ištyrimų

Valstybės kontrolė, remdamasi LTI tyrimu “Baigiamojo  (ex-post) vertinimo 
modelio Lietuvos teisės sistemoje parengimas” parengė rekomendacijas 
teisėkūros procesui, kurios svarbios Lietuvai stojant į EBPO

Pagal Valstybinę vartotojų teisių 
apsaugos 2015-2018 m. strategiją 
atliktas tyrimas “Vartotojų teisių 
apsauga iš ieškant skolas ne 
teismo tvarka: užsienio valstybių 
praktika”, dėl užsienio valstybių 
patirties apsaugant vartotojų 
teisės skolas išieškant ne teisme



PUBLIKACIJOS

LIETUVOS TEISĖS INSTITUTO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

TARPTAUTIŠKUMAS

SKLAIDA

2017   m. Institutas publikavo 1 monografiją, 6 mokslo studijas, 1 skyrių prestižinėje 
knygoje ir 30 straipsnių, iš kurių 2 straipsniai su IF ir 5 straipsniai Scopus DB.

Vieno mokslininko produktyvumas buvo 2,38 a. l. monografijų/mokslo studijų, 0,54 vnt. 
aukščiausio lygio (turinčių SNIP arba IF arba išleisto prestižinės leidyklos) publikacijos 
ir 0,55 vnt. recenzuoto straipsnio.

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). 
2017 m. perskaitytas 51 mokslinis pranešimas, iš kurių 20 – tarptautiniuose 
renginiuose.  
Institutas vykdė aktyvų visuomenės švietimą: paskelbti 64 informaciniai pranešimai, 66 
pranešimai socialiniame tinkle Facebook.

2017 m. vykdyti 6 tarptautiniai ir 1 nacionalinis projektai. Pateikta 10 paraiškų, iš kurių 2 
laimėjo finansavimą, 3 nelaimėjo, o dėl 5 paraiškų sprendimas dar nėra priimtas.

LTI bendras veiklas vykdė su 38 mokslo ir valdžios institucijomis, iš 20 žemėlapyje paryškintų 
valstybių. 2017 metais Instituto darbuotojai aktyviai dalyvavo 8 tarptautinėse ir 8 nacionalinėse 
darbo grupėse.

LTI projektai vaidino didelę reikšmę Rytų Partnerystės programai. LTI projektinių paraiškų 
laimėjimo rodiklis augo.

2017 m. vykdyti projektai:

• „Moksleivių žinojimo apie Europos 

Parlamentą skatinimas“; 
• EK programos „Teisingumas“ (angl. Justice) 

projektas „ES teisėjų mokymai dėl 
Reglamento „Briuselis IIa“: nuo pietų iki rytų“;

• EK programos „Teisingumas“ (angl. Justice) 
projektas „Siekiant, kad suėmimas būtų 
kraštutinė priemonė“ (DETOUR);

• ES „Dvynių“ programos projektas „Ukrainos 
parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių 
komisaro institucinių gebėjimų saugoti 
žmogaus teises ir laisves stiprinimas pagal 
geriausią Europos patirtį“ (APARATUS);

• EK programos „Teisingumas“ (angl. Justice) 
projektas „Teisinės pagalbos kokybės 
didinimas: bendrieji standartai skirtingoms 
šalims“ (QUAL-AID)

• ES „Dvynių“ programos projektas „Teisinės 
pagalbos paslaugų stiprinimas Turkijoje“


