
LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO 
TEISĖS  INSTITUTO 

Metinė 2021 m. mokslinio darbo ataskaita 



I. DALYVAVIMAS  TARPTAUTINĖSE PROGRAMOSE 

Eil. 
Nr. 

Programos (jeigu 
yra paprogramės) ar 
veiklos krypties 
pavadinimas ir 
trumpinys 

Projekto sutartis 
(pavadinimas, sutarties Nr.) 

Projekto/ programos 
koordinatorė 

Dalyviai (šalys) LSMC 
vaidmuo 

Projekto finansavimas Projekto/ programos 
vykdymo laikotarpis 

Mokslo 
sritis: S/ 

Tarpdiscipi
ninis 

institucija šalis 

institucijai 
tenkanti 
sutarties lėšų  
dalis (tūkst. 
EUR) 

Per metus pagal 
sutartį gautos 
lėšos, (tūkst. 
EUR) 

Nuo  Iki 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. LMT „Mokslininkų 
grupių projektai“ 
(MIP 8) programa 

Defeminizuotas 
baudžiamasis teisingumas: 
nuteistų moterų baudimo 
praktikos ir subjektyvios 
bausmės patirtys 
(FemiJust) 
 
 Nr. S-MIP-19-39. 

Lietuvos 
socialinių 
mokslų 
centro Teisės 
institutas 

Lietuva 1. Kembridžo 
universiteto 
Kriminologijos institutas 
(JK); 
2. Vytauto Didžiojo 
universitetas; 
3. LSMC TI. 

Vykdančioji 
institucija 

145.724,00 33.736,52 Eur 2019-07-01 
 

2021-03-31 
 

Socialiniai 
mokslai 

2. EK ENI (The 
European 
Neighbourhood 
Instrument) 
„Dvynių“ programa 

Valstybinių institucijų ir 
vietos lygmens nukreipimo 
mechanizmų Azerbaidžane 
stiprinimas siekiant 
užtikrinti saugą ir paramą 
smurto artimoje aplinkoje 
šeimoms  
 
AZ/16/ENI/JH/01/19(55) 
 

Lietuvos 
Respublikos 
socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerija. 
 

Lietuva 1. VU; 
2. LSMC TI; 
3. Europos socialinio 
fondo agentūra (ESFA); 
4. Ludwig Boltzmann 
Gesellschaft - žmogaus 
teisių institutas (BIM) 

Vykdančioji 
institucija 

30.501,50 0,00 Eur 2020-09-01 2021-10-31 Socialiniai 
mokslai 



3. EK „Justice“ 
programa 

Procedural safeguards of 
accused or suspected 
children: improving the 
implementation of the right 
to individual assessment 
(IA-CHILD) 
 
JUST-AG-2017/JUST-
JACC-AG-2017 

Lietuvos 
socialinių 
mokslų 
centro Teisės 
institutas 

Lietuva 1.LSMC TI 
2. Zagrebo universiteto 
Švietimo ir 
reabilitacijos mokslų 
fakultetas (Kroatija); 
3. Tesalonikų 
Aristotelio 
universitetas 
(Graikija); 
4. „HFC Hope for 
Children“ politikos 
centras (Kipras); 
5. Tarptautinė jaunimo 
ir šeimos teisėjų ir 
magistratų asociacija 
(Belgija); 
6. LR vaiko teisių 
apsaugos 
kontrolieriaus įstaiga. 

Vykdančioji 
institucija 

261.537,96 52.006,16 Eur 2019-01-01 2020-12-31 Socialiniai 
mokslai 

4. EK „Justice“ 
programa 

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

Lietuvos 
socialinių 
mokslų 
centro Teisės 
institutas 

Lietuva 1. Defence for Children 
(Belgija); 
2. Center of Integrated 
Legal Services and 
Practices (Albanija); 
3. LSMC TI. 

Vykdančioji 
institucija 

130.586,01 0,00 Eur 2020-02-01 2021-12-31 Socialiniai 
mokslai 

5. LMT „Gerovės 
visuomenė“ 
(GEV 1) programa 

Smurtinės elgsenos 
artimoje aplinkoje kaita: 
darbo su smurtautojais 
instituciniu ir 
bendruomeniniu 
lygmenimis plėtros 
perspektyvos (SMEAK) 
 
Nr. S-GEV-20-4 

Lietuvos 
socialinių 
mokslų 
centro Teisės 
institutas 

Lietuva 1. LSMC TI; 
2. Lietuvos probacijos 
tarnyba. 

Vykdančioji 
institucija 

109.998,00 67.299,74 Eur 2020-04-01 2021-12-31 Socialiniai 
mokslai 

6. LMT „Valstybinės 
lituanistinių tyrimų 
ir sklaidos 2016–
2024 metais“ 
(LIP 8) programa 

Sausio 13-osios byla ir 
įvykiai: teisinis, 
kriminologinis ir istorinis 
tyrimas (SAUSIO13) 
 
Nr. S-LIP-20-14 

Lietuvos 
socialinių 
mokslų 
centro Teisės 
institutas 

Lietuva 1. LSMC TI. Vykdančioji 
institucija 

104.011,00 51.815,00 Eur 2020-07-01 2022-06-30 Socialiniai 
mokslai 



7. LMT „Stažuočių po 
doktorantūros 
studijų skatinimas“ 
programa 

Narkotinių ir 
psichotropinių medžiagų 
vartojimas Lietuvos 
Respublikos įkalinimo 
įstaigose: priežastys, 
iššūkiai ir sprendimai 
(NARKOVAR) 
 
Nr. DOTSUT-115 

Lietuvos 
socialinių 
mokslų 
centro Teisės 
institutas 

Lietuva 1. LSMC TI. Vykdančioji 
institucija 

66.499,55 23.138,44 Eur 2020-09-01 2022-08-31 Socialiniai 
mokslai 

8. LMT „Stažuočių po 
doktorantūros 
studijų skatinimas“ 
programa 

Moterų lygių galimybių 
darbo santykiuose 
užtikrinimas Baltijos 
šalyse: lyginamoji analizė 
(MODA) 
 
Nr. DOTSUT-114 

Lietuvos 
socialinių 
mokslų 
centro Teisės 
institutas 

Lietuva 1. LSMC TI. Vykdančioji 
institucija 

66.499,55 16.209,76 Eur 2020-09-01 2022-08-31 Socialiniai 
mokslai 

9. EK „Justice“ 
programa 

E-training on EU Family 
Property regimes (EU-
FamPro) 
 
 Nr. 101008404–JUST-
AG-2020/JUST-JTRA-
EJTR-AG-2020 

Kamerino 
universitetas 
(Università 
degli Studi di 
Camerino 

Italija 1. Kamerino universitetas 
(Italija); 
2. Almerijos universitetas 
(Ispanija); 
3. Rijekos universiteto 
Teisės fakultetas 
(Kroatija); 
4. Liublianos 
universitetas (Slovėnija); 
5.  LSMC TI. 

Vykdančioji 
institucija 

62.973,78 36.839,66 Eur 2021-04-15 
 

2023-04-14 
 

Socialiniai 
mokslai 

10. LMT „Mokslininkų 
grupių projektai“ 
(MIP) programa 

Veido atpažinimo 
technologijos valstybės 
institucijų veikloje: teisiniai 
iššūkiai ir galimi 
sprendimai (VeidAI) 
 
Nr. P-MIP-21-38. 

Lietuvos 
socialinių 
mokslų 
centro Teisės 
institutas 

Lietuva 1. Džordžijos 
technologijos instituto 
Politikos mokyklos 
Interneto valdymo 
projekto mokslinių 
tyrimų centras; 
2. Teisės, technologijų ir 
visuomenės grupė 
Londono ekonomikos ir 
politikos mokslų 
mokykloje; 
3. LSMC TI. 
 

Vykdančioji 
institucija 

149.606,00 41.375,00 Eur 
 

2021-06-01 2023-05-31 Socialiniai 
mokslai 



11. LMT „Gerovės 
visuomenė“ (GEV) 
programa 

Persekiojimas artimoje 
aplinkoje: suvokimas, 
paplitimas ir reagavimo į jį 
galimybės Lietuvoje 
(PERARA) 
 
Nr. S-GEV-21-4 

Lietuvos 
socialinių 
mokslų 
centro Teisės 
institutas 

Lietuva 1. Lietuvos Respublikos 
generalinė prokuratūra; 
2. Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija; 
3. Nacionalinė teismų 
administracija; 
4. Kalėjimų 
departamentas prie 
Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerijos; 
5. Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerija; 
6. LSMC TI. 

Vykdančioji 
institucija 

100.000,00 57.848,00 Eur 
 

2021-02-01 2022-12-31 Socialiniai 
mokslai 

12. LMT prograrmos 
„Mokslininkų, kitų 
tyrėjų, studentų 
mokslinės 
kompetencijos 
ugdymas per 
praktinę mokslinę 
veiklą“ veiklos 
„Studentų gebėjimų 
vykdyti MTEP 
veiklą ugdymas“ 
poveiklė „Studentų 
gebėjimų ugdymas 
vykdant mokslo 
(meno) tyrimus 
semestrų metu“ 

Studentų mokslinės 
kompetencijos ugdymas 
sveikatos teisėje, 
analizuojant pacientų 
patirtos žalos 
kompensavimo teisinius 
klausimus (ZAPPA) 
 
Nr. DOTSUT-591 

Lietuvos 
socialinių 
mokslų 
centro Teisės 
institutas 

Lietuva 1. LSMC TI. Vykdančioji 
institucija 

2 904,57  2.904,57 Eur 2020-11-06 2021-04-30 Socialiniai 
mokslai 

13. LMT programos 
„Mokslininkų, kitų 
tyrėjų, studentų 
mokslinės 
kompetencijos 
ugdymas per 
praktinę mokslinę 
veiklą“ veiklos 
„Studentų gebėjimų 
vykdyti MTEP 
veiklą ugdymas“ 
poveiklė „Studentų 
gebėjimų ugdymas 
vykdant mokslo 
(meno) tyrimus 
semestrų metu“ 

Resocializacijos priemonių 
taikymo problemos ir 
perspektyvos įkalinimo 
įstaigose elgesio korekcijos 
programas vykdančių 
specialistų požiūriu (RE-
LAV) 
 
Nr. DOTSUT-589 

Lietuvos 
socialinių 
mokslų 
centro Teisės 
institutas 

Lietuva 1. LSMC TI. Vykdančioji 
institucija 

2 940,43 2.940,43 Eur 2020-11-06 2021-04-30 Socialiniai 
mokslai 



14. LMT programos 
„Mokslininkų, kitų 
tyrėjų, studentų 
mokslinės 
kompetencijos 
ugdymas per 
praktinę mokslinę 
veiklą“ veiklos 
„Studentų gebėjimų 
vykdyti MTEP 
veiklą ugdymas“ 
poveiklė „Studentų 
gebėjimų ugdymas 
vykdant mokslo 
(meno) tyrimus 
semestrų metu“ 

Dirbtinis intelektas ir 
civilinė atsakomybė (DI-
CA) 
 
Nr. DOTSUT-590 

Lietuvos 
socialinių 
mokslų 
centro Teisės 
institutas 

Lietuva 1. LSMC TI. Vykdančioji 
institucija 

2 964,98 2.964,98 Eur 2020-11-06 2021-04-30 Socialiniai 
mokslai 

15. LMT Europos 
Sąjungos 
struktūrinių 
fondų lėšomis 
finansuojamą 
projektą 
„Doktorantūros 
studijų plėtra“  

Sutartis Dėl 
doktorantūros vykdymo 
2019-09-27 d. Nr.5T-
10/2A-44 

Mykolo 
Romerio 
universitetas 

Lietuva 1.Mykolo Romerio 
universitetas 
2. LSMC TI. 

Vykdančioji 
institucija 

1836,00 
metams 
(gali 
indeksuoti 
ŠMSM; 4 
metams) 

1836,00 (40 
proc.) 

2019-09-
27 

4 metams Socialiniai 
mokslai 

16. LMT Europos 
Sąjungos 
struktūrinių 
fondų lėšomis 
finansuojamą 
projektą 
„Doktorantūros 
studijų plėtra“  

Sutartis Dėl 
doktorantūros vykdymo 
2020-11-30 Nr. 2A-88 
(9.1 E-403)/5T-15   

Mykolo 
Romerio 
universitetas 

Lietuva 1.Mykolo Romerio 
universitetas 
2. LSMC TI. 

Vykdančioji 
institucija 

1836,00 
metams 
(gali 
indeksuoti 
ŠMSM; 3-4 
metams) 

1836,00 (40 
proc.) 

2020-11-
30 

3 metams Socialiniai 
mokslai 

 
Iš viso: 1 240 419,33 392750,3 

 

II. SUTARTYS DĖL MTEP VYKDYMO SU: 
 
4.1. Lietuvos ūkio subjektais, išskyrus nurodytus 4.3–4.6 papunkčiuose; 
4.2. užsienio subjektais; 
4.3. Lietuvos valstybinėmis institucijomis ir įstaigomis; 
4.4. Lietuvos savivaldybių institucijomis ir įstaigomis; 



4.5. Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis (sutartys dėl Lietuvos mokslo tarybos ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros finansuojamų projektų vykdymo neteikiamos). 
4.6. Sutartys dėl Lietuvos mokslo tarybos ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros finansuojamų projektų vykdymo. 

 

Eil. Nr. 
Subjekto tipas 

(nurodomas 4 punkto 
papunktis) 

Subjektas, su kuriuo 
sudaryta sutartis 

Sutarties pavadinimas, data ir 
numeris 

Sutarties vykdymo laikotarpis Bendra sutarties 
suma (tūkst. Eur) 

Per metus pagal sutartį 
gautos lėšos (tūkst. Eur) nuo iki 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 4.2. Užsienio subjektais Europos Sąjunga EU-FamPro — JUST-AG-2020 / 

JUST-JTRA-EJTR-AG-2020  
2020 m. spalio 28 d. 
Nr. 101008404. 

2021-04-15 
 

2023-04-14 
 

62.973,78 36.839,66 

2. 4.6. Sutartys dėl 
Lietuvos mokslo tarybos 
ir Mokslo, inovacijų ir 
technologijų agentūros 
finansuojamų projektų 
vykdymo 

Lietuvos mokslo taryba Projekto finansavimo sutartis 
2021 m. balandžio 12 d. 
Nr. S-MIP-21-38 

2021-06-01 2023-05-31 149.606,00 41.375,00 

3. 4.6. Sutartys dėl 
Lietuvos mokslo tarybos 
ir Mokslo, inovacijų ir 
technologijų agentūros 
finansuojamų projektų 
vykdymo 

Lietuvos mokslo taryba Projekto finansavimo sutartis 
2021 m. sausio 22 d. 
Nr. S-GEV-21-4. 

2021-02-01 2022-12-31 100.000,00 57.848,00 

4. Pasirinkite iš sąrašo.       
5. Pasirinkite iš sąrašo.       
6. Pasirinkite iš sąrašo.       
7. Pasirinkite iš sąrašo.       
8. Pasirinkite iš sąrašo.       
9. Pasirinkite iš sąrašo.       
10. Pasirinkite iš sąrašo.       

 Pasirinkite iš sąrašo.       
 Pasirinkite iš sąrašo.       

 
 

III. TARPTAUTINIAI MOKSLO DARBUOTOJŲ, DOKTORANTŲ MAINAI 
 

LSMC MOKSLO DARBUOTOJAI, DOKTORANTAI 

Besistažavusių užsienyje 
Institucija, Valstybė Mokslo darbuotojo, doktoranto vardas, pavardė Laikotarpis 

   
   



Dirbusiųjų užsienyje 
Institucija, Valstybė Mokslo darbuotojo, doktoranto vardas, pavardė Laikotarpis 

   
   

Kitas bendradarbiavimas užsienyje (ne konferencijose) 
Institucija, Valstybė Mokslo darbuotojo, doktoranto vardas, pavardė Laikotarpis 

   
   

 

UŽSIENIO MOKSLO DARBUOTOJAI, STUDENTAI 
Besistažavusių Institute užsieniečių 

Stažuotės vadovas Institucija, Valstybė Mokslo darbuotojo, doktoranto vardas, pavardė Laikotarpis 

    
    

Dirbusiųjų Institute užsieniečių mokslininkų 
Institucija, Valstybė Mokslo darbuotojo, doktoranto vardas, pavardė Laikotarpis 

   
   

Kitų besilankiusiųjų (išskyrus dalyvavimą konferencijose) 
Institucija, Valstybė Mokslo darbuotojo, doktoranto vardas, pavardė Laikotarpis 

   
   

 

IV. LSMC SUORGANIZUOTI  MOKSLO  RENGINIAI 

 

Eil. 
Nr. 

Mokslo renginio pavadinimas  
(nurodyti tik renginius, kuriuos organizavo LSMC) 

Renginio vieta: 
 miestas, šalis Partneriai Renginio data 

Renginio pobūdis: 
tarptautinė, nacionalinė 
konferencija, seminaras, 

kita 

1. “Legal aid for children in criminal 
proceedings: child friendly legal aid at focus” 

Vilnius, nuotoliniu 
būdu 

Belgija (Defence for 
Children (DCI-
Belgium)) ir Albanija 
(Center of Integrated 

2021 m. 
vasario 11 d.  

Tarptautinė 
konferencija 



Legal Services and 
Practices (CILSP)). 

2. „Individualus vaikų baudžiamajame procese 
vertinimas: geriausių praktikų beieškant“ 

Nuotoliniu būdu Kroatijos (Zagrebo 
universiteto Švietimo ir 
reabilitacijos mokslų 
fakultetas), Graikijos 
(Salonikų Aristotelio 
universitetas) ir Kipro 
(„HFC Hope for 
Children“ politikos 
centras) 

2021 m. 
gegužės 3 d.  

Tarptautinis 
seminaras 

3. „Baudžiamųjų įstatymų (ne)kokybė ir 
žmogaus teisės“  

Nuotoliniu būdu MRU, VDU ir 
LSMC TI 

2021 m. 
gegužės 28 d.  

Nacionalinė 
konferencija 

4. „Teisingos bausmės moterims? Baudžiamoji 
praktika ir nuteistųjų moterų patirtys“ 

Nuotoliniu būdu Kembridžo universiteto 
Kriminologijos institutas 
(Didžioji Britanija) bei 
Vytauto Didžiojo 
universitetas 

2021 m. 
birželio 23 d.  

Tarptautinė 
konferencija 

5.  Projekto „Procedūrinės garantijos įtariamiems 
ir kaltinamiems vaikams: individualaus 
vertinimo tobulinimo prielaidos ir galimybės“ 
(IA-CHILD) baigiamoji konferencija 

Nuotoliniu būdu 1. Zagrebo universiteto 
Švietimo ir reabilitacijos 
mokslų fakultetas 
(Kroatija); 
2. Tesalonikų Aristotelio 
universitetas (Graikija); 
3. „HFC Hope for 
Children“ politikos 
centras (Kipras); 
4. Tarptautinė jaunimo ir 
šeimos teisėjų ir 
magistratų asociacija 
(Belgija); 
5. LR vaiko teisių 
apsaugos kontrolieriaus 
įstaiga. 

2021 m. 
birželio 30 d.  

Tarptautinė 
konferencija 

6. „How to apply behaviour changing modalities 
in practice“; 

Azerbaidžianas, Baku VU, SADM 2021 m. 
lapkričio 1-5 d. 

Seminarai 



7. „How the interventional program can be 
implemented into the national context and 
existing service provision system“ 

Azerbaidžianas, Baku VU, SADM 2021 m. 
lapkričio 22-26 
d. 

Seminarai 

8. „Įtariamųjų ir kaltinamųjų nepilnamečių teisių 
užtikrinimas baudžiamajame procese“.  

Nuotoliniu būdu Belgija (Defence for 
Children (DCI-
Belgium)) ir Albanija 
(Center of Integrated 
Legal Services and 
Practices (CILSP)). 

2021 m. 
lapkričio 26 d. 

seminaras 
dalyvavo virš 130 
dalyvių iš 
Lietuvos (teismų, 
prokuratūros, 
vaiko teisių 
apsaugos 
institucijų, 
advokatų, 
psichologų, 
akademikų). 

9. Smurtinės elgsenos artimoje aplinkoje kaita: 
darbo su smurtautojais instituciniu ir 
bendruomeniniu lygmenimis plėtros 
perspektyvos 

Nuotoliniu būdu Lietuvos probacijos 
tarnyba 

2021 m. 
lapkričio 30 d. 

Tarptautinė 
mokslinė-praktinė 
konferencija 

10. Persekiojimo kriminalizavimas Lietuvoje: už 
ir prieš 

Nuotoliniu būdu Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerija, 
Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija, 
Lietuvos Respublikos 
generalinė prokuratūra, 
Nacionalinė teismų 
administracija ir 
Kalėjimų departamentas 
prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo 
ministerijos. 

2021 m. 
gruodžio 3 d.  

Apskritojo stalo 
diskusija 

11. Apskritojo stalo diskusija (angl. policy 
dialogue) teisinės vaikų apsaugos 
baudžiamajame procese klausimais 

Vilnius, Lietuva Belgija (Defence for 
Children (DCI-
Belgium)) ir Albanija 
(Center of Integrated 

2021 m. 
gruodžio 10 d.  

Apskritojo stalo 
diskusija 



Legal Services and 
Practices (CILSP)). 

12. „Dėl intervencinės programos kūrimo ir 
įgyvendinimo visoje šalyje" 

Azerbaidžianas, Baku VU, SADM 2021 m. 
gruodžio 13-
17 d. 

apskritojo stalo 
diskusijas, 
dalyviai: 
probacijos 
pareigūnai, 
Azerbaidžano 
Respublikos 
valstybinio 
šeimos, moterų ir 
vaiko reikalų 
komiteto atstovai 
bei regioninių 
smurto artimoje 
aplinkoje 
stebėjimo grupių 
darbuotojai. 

 
 

V. PARENGTOS  PARAIŠKOS  MTEP  IR  KITAM  FINANSAVIMUI 

 

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Programa / finansavimo 
šaltinis 

LSMC vaidmuo: 
koordinatorius, 

partneris, 
subkontraktorius 

Partneriai 
Gautas/ 

patvirtintas 
finansavimas 

1. Pataisos pareigūnų rengimo ir kompetencijų 
ugdymo (kvalifikacijos kėlimo) poreikio bei 
atotrūkio analizės paslaugų pirkimas (D. 
Andriušaitienė ir G. Sakalauskas) 
 

 Kalėjimų departamentas 
(Viešasis pirkimas Nr. 
528882) Finansuojama iš 
2014–2021 metų Europos 
ekonominės erdvės ir 
Norvegijos finansinio 
mechanizmo programos 
„Teisingumas ir vidaus 
reikalai“ tiesioginio 

koordinatorius nėra Finansavimas 
negautas 



finansavimo projekto 
„Lietuvos bausmių 
vykdymo sistemos kokybės 
gerinimas“, Nr. LT06-2-
TM-TF-001, lėšų.  

2. Gender, Safety and Wellbeing in the Digital age: 
Returning to the Past, Looking in the Future 
(DIGGEN) (S. Černevičiūtė) 
 

Europos mokslinių tyrimų 
erdvėje tinklo HERA ir 
tarptautinius socialinių 
mokslų tyrimus Europoje 
skirtos finansuoti 
programos NORFACE 
tarptautinis paraiškų 
teikimo konkursas 
CHANSE (angl. 
Collaboration of 
Humanities and Social 
Sciences in Europe) 

partneriai 1. University of Helsinki, 
Suomija (koord.) 
2. Adam Mickiewicz 
University in Poznan, 
Lenkija 
3. University of 
Roehampton, JK 
4. University of Iceland, 
Islandija 
5. Tampere University, 
Suomija 
Palaikančios organizacijos: 
6. Center of excellence in the 
History of Experience 
(HEX), Tampere University, 
Suomija 
7. University of Milan, Italija 
8. Icelandic Women's Rights 
Association, Islandija 
9. Martynas Mažvydas 
National Library of 
Lithuania, Lietuva 
10. Kaunas County 
Women‘s Crisis Centre, 
Lietuva 
11. Gender Initiatives 
Center, z.s., Suomija 
 

Finansavimas 
negautas 

3 Teisinio reguliavimo smurto artimoje aplinkoje 
studijos parengimo paslaugų pirkimas (I. 
Michailovič) 
 

Nacionalinė teismų 
administracija 
(Viešasis pirkimas 
Nr. 545174) 
 

koordinatorius nėra Finansavimas 
negautas 

4 Vyresnio amžiaus moterų teisinė padėtis, 
atsižvelgiant į darbinės veiklos ilginimą: lyginamoji 
Baltijos regiono valstybių analizė (VAM) (I. 
Mačernytė-Panomariovienė) 

Mokslininkų grupės 
(MIP 11) LMT 

koordinatorius nėra Paraiška 
vertinama 



5 Permąstant baudimą už disponavimą narkotinėmis ir 
psichotropinėmis medžiagomis: įrodymais grįsto ir 
individualizuoto požiūrio paieškos (DRUGIN) (A. 
Tereškinas) 

Mokslininkų grupės 
(MIP 11) LMT 

koordinatorius 1. Kalėjimų departamentas 
prie Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerijos, 
Lietuva 

Paraiška 
vertinama 

6 Tarpdisciplininių kriminologinių tyrimų plėtojimas 
– „Kriminologijos studijų“ žurnalo leidyba ir sklaida 
(CrimStud) (S. Nikartas) 
 

LMT Lituanistinių tyrimų 
ir sklaidos programa 
(LIP 10) 
 

koordinatorius 1. Vilniaus universitetas, 
Lietuva 
2. Lietuvos kriminologų 
asociacija, Lietuva 

Finansavimas 
negautas 

 

VI. MOKSLO RENGINIUOSE PERSKAITYTI PRANEŠIMAI 
 

Tarptautinėse konferencijose 

Eil. 
Nr. Konferencijos pavadinimas, vieta ir data Pranešimo autorius (-iai), pranešimo pavadinimas 

Instituto 
dalis: 

vertinimo 
skalė [0-1] 

1. 

2021 m.gruodžio 8-9 d.  IV Ogólnopolskiej Konferencji 
Naukowej z cyklu Nietypowe stosunki zatrudnienia nt.  W 
poszukiwaniu prawnego modelu ochrony pracy na własny 

rachunek w Polsce To największa w tym roku ogólnopolska 
konferencja naukowa z zakresu prawa pracy. On-line 

Tatiana Wrocławska (Uniwersytet Łódzki), Ingrida Mačernytė-
Panomariovienė (Litewski Instytut Prawa) „Status prawny osób 
samozatrudnionych w świetle regulacji prawnych państw bałtyckich” (w 
ramach projektu NCN Nr 2018/29/B/HS5/02534)  

 

1/2 

2 tarptautinė konferencija Rijeka Doctoral Conference 2021, 
Kroatija, 2021 gruodžio 10 d.  

Agnė Limantė. Diskutantė (Panel member) Session 4B – Protection of 
Vulnerable Groups & Pandemic Effects 

 
1 

3 
The United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC 

Colombia XIX Commemoration of International Anti-
Corruption Day.  December 9, 2021 

Laura Rimšaitė. „Challenges in transparency and the fight against corruptionn  
in the provision of electric power service in Colombia“  
 

1 

4 

Dalyvavimas viename iš Pasaulinio kongreso renginių – 
apskritojo stalo diskusijoje „Vaikams palankios teisinės 

pagalbos pavertimas realybe – projekte „LA Child“ įgytos 
žinios ir rezultatai“ (angl. Making child-friendly legal aid a 
reality – learnings and outputs from the LA Child project). 

Renginys vyko 2021 m. lapkričio 17 d. online. 

Agnė Limantė. „Legal aid for children in Europe, presentation of the LA 
Child project and main conclusions of the European research”. 
 

1 

5 Tarptautinis projekto „Teisminės valdžios apribojimai, 
nustatomi įstatymų leidėjams Europoje 1990-2020 
(JUDICONEU-EU)“ dalyvių susitikimas Budapešte, 
Vengrijos nacionaliniame viešosios tarnybos universitete 
lapkričio 19-20 d. 

Dovilė Pūraitė-Andrikienė.“The Lithuanian Constitutional Court: a strong 
guardian of the Constitution that has gradually consolidated its position in the 
State” 

1/2 



6 „The best of the worst and permanently bad. Life-sentenced 
prisoners“ (liet. Geriausi iš blogiausių ir nuolatos blogi. 
Laisvės atėmimu iki gyvos galvos nuteisti kaliniai) Varšuvos 
universiteto (Lenkija) organizuota nuotolinė tarptautinė 
mokslinė konferencija 2021 m. lapkričio 18–19 d. 

Simonas Nikartas, Goda Šleinotaitė bei Catherine Appleton. „Providing 
(false) hope of release? Life imprisonment in Lithuania“ (liet. Suteikiama 
(netikra) viltis būti paleistiems? Įkalinimas iki gyvos galvos Lietuvoje) -  
 

1 

7 Católica Graduate Legal Research Conference “Protection of 
Vulnerable Groups: Today and Beyond”, 2021-10-28. 
Konferencija vyko Lisabonoje ir nuotoliniu būdu. 

Agnė Limantė.“Protecting Vulnerable Groups in Europe: Recent Case Law of 
the European Court of Human Rights”. Informacija pasiekiama 
https://catolicalaw.fd.lisboa.ucp.pt/events/catolica-graduate-legal-research-
conference-protection-vulnerable-groups-today-and-beyond-1696   

1 

8 „Teisingos bausmės moterims? Baudžiamoji praktika ir 
nuteistųjų moterų patirtys“ 2021 m. birželio 23 d. 

Rūta Vaičiūnienė, Liubovė Jarutienė. „Gender & Sentencing in Lithuania: 
more mercy for women?“  
 

1 

9 Tarptautinė Europos kriminologų draugijos konferencija 
„EuroCrim 2021“ (2021 m. rugsėjo 8-10 d.) vykusi nuotoliniu 
būdu 

Rūta Vaičiūnienė, Ilona Michailovič. "Towards effective protection of 
domestic violence victims:the importance of batterer intervention 
programmes within the coordinated community response".   

1 

10 Tarptautinė Europos kriminologų draugijos konferencija 
„EuroCrim 2021“ (2021 m. rugsėjo 8-10 d.) vykusi nuotoliniu 
būdu 

Salomėja Zaksaitė, „Criminal case of January 13: legal and criminological 
analysis“ 

 

11 Tarptautinė Europos kriminologų draugijos konferencija 
„EuroCrim 2021“ (2021 m. rugsėjo 8-10 d.) vykusi nuotoliniu 
būdu 

Svetlana Justickaja ir Vaidas Viršilas "Applying Individual Approach in 
Work with Perpetrators of Domestic Violence: results from a Lithuanian 
study"; 

 

12 Tarptautinė Europos kriminologų draugijos konferencija 
„EuroCrim 2021“ (2021 m. rugsėjo 8-10 d.) vykusi nuotoliniu 
būdu 

Simonas Nikartas, Artūras Tereškinas. "Reasonable girls you visit for a 
check-in": women offenders attitudes towards probation officers"  

1 

13 Tarptautinė Europos kriminologų draugijos konferencija 
„EuroCrim 2021“ (2021 m. rugsėjo 8-10 d.) vykusi nuotoliniu 
būdu 

Skirmantas Bikelis "Fresh laws on civil confiscation in Lithuania and 
Ukraine: common issues, different approaches, disputable solutions"; 

 

14 Tarptautinė Europos kriminologų draugijos konferencija 
„EuroCrim 2021“ (2021 m. rugsėjo 8-10 d.) vykusi nuotoliniu 
būdu 

Liubovė Jarutienė (jaunesnioji mokslo darbuotoja), Ilona Laurinaitytė, Ilona 
Michailovič "Experiences of Stalking in the Context of Intimate Partner 
Violence"; 

1 

15 Tarptautinė Europos kriminologų draugijos konferencija 
„EuroCrim 2021“ (2021 m. rugsėjo 8-10 d.) vykusi nuotoliniu 
būdu 

Sigita Černevičiūtė "The Construction of Public Discourse: criminal case and 
events of January 13 in Lietuvos aidas (1991 - 2001)"; 

1 

16 Tarptautinė Europos kriminologų draugijos konferencija 
„EuroCrim 2021“ (2021 m. rugsėjo 8-10 d.) vykusi nuotoliniu 
būdu 

Mindaugas Lankauskas "Post-Doctoral Fellowship “Narcotic and 
Psychotropic Substance Use in Prisons in Lithuania: Causes, Challenges and 
Solutions”. 

1 

17 International Legal Aid Group Conference 22-24 June 2021. 
Konferencija vyko nuotoliniu būdu.  

Agnė Limantė.“Legal aid for children in conflict with the law in Europe: 
towards child-friendly legal aid?”. Informacija (įskaitant skaidres) 
pasiekiama: https://www.legalaid.nsw.gov.au/about-us/international-legal-
aid-conference-2021 

1 



18 International Academy of Family Lawyers (IAFL) 
konferencija Introduction to European Family Law 'Virtual 
Kyiv' Webinar, 2021-03-19. Konferencija vyko nuotoliniu 
būdu 

Agnė Limantė. “Party autonomy to choose jurisdiction and applicable law for 
matrimonial property in Europe”. Informacija (įskaitant skaidres) pasiekiama 
https://www.iafl.com/events/forthcoming-events/19-march-2021/ 

1 

19  “Legal aid for children in criminal proceedings: child friendly 
legal aid at focus” Teisės instituto organizuota, Vilnius, vyko 
nuotoliniu būdu. 2021-02-11 

Agnė Limantė. „Introduction of the LA Child project” 
 
 

1 

20 “Legal aid for children in criminal proceedings: child friendly 
legal aid at focus" Tarptautinė nuotolinė konferencija (2021-
02-11). 

Rūta Vaičiūnienė, S.Nikartas. "Legal aid for childen in Lithuania".  
 

1 

21 Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Smurtinės 
elgsenos artimoje aplinkoje kaita: darbo su smurtautojais 
instituciniu ir bendruomeniniu lygmenimis plėtros 
perspektyvos“, nuotoliniu būdu vykusi 2021 m. lapkričio 30 
dieną. Organizatorius- Teisės institutas.  

Rūta Vaičiūnienė, „Smurtinį elgesį keičiančių programų įgyvendinimas: 
tarpinstitucinio bendradarbiavimo 
ir koordinuoto atsako svarba“ 

1 

22. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Smurtinės 
elgsenos artimoje aplinkoje kaita: darbo su smurtautojais 
instituciniu ir bendruomeniniu lygmenimis plėtros 
perspektyvos“, nuotoliniu būdu vykusi 2021 m. lapkričio 30 
dieną. Organizatorius- Teisės institutas. 

Ilona Michailovič „Interevencinės programos kaip neatskiriama koordinuoto 
bendruomenės atsako į smurtą 
artimoje aplinkoje dalis“ 

1 

23. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Smurtinės 
elgsenos artimoje aplinkoje kaita: darbo su smurtautojais 
instituciniu ir bendruomeniniu lygmenimis plėtros 
perspektyvos“, nuotoliniu būdu vykusi 2021 m. lapkričio 30 
dieną. Organizatorius- Teisės institutas. 

Svetlana Justickaja ir Vaidas Viršilas „Smurtinį elgesį keičiančių programų 
įgyvendinimo Lietuvoje iššūkiai“ 

1 

Nacionalinėse konferencijose  

Eil. 
Nr. Konferencijos pavadinimas, vieta ir data Pranešimo autorius (-iai), pranešimo pavadinimas 

Instituto 
dalis: 

vertinimo 
skalė [0-1] 

1. 
2021 m. gegužės 11 d. nuotoliniu būdu vykusioje Studentų 

mokslinėje Lietuvos mokslo tarybos 
organizuojamoje konferencijoje  

Deimantė Rimkutė. „Dirbtinis intelektas ir civilinė atsakomybė“ 1 

2 
2021 m. gegužės 11 d. nuotoliniu būdu vykusioje Studentų 

mokslinėje Lietuvos mokslo tarybos organizuojamoje 
konferencijoje 

Jovita Bislytė.  „Paciento sąvokos turinys teisės kontekste bei žalos 
kompensavimo modeliai“ 

 
1 

3 
2021 m. gegužės 11 d. nuotoliniu būdu vykusioje Studentų 

mokslinėje Lietuvos mokslo tarybos organizuojamoje 
konferencijoje 

Aistė Gustaitė. „Elgesio korekcijos programų įgyvendinimo problemos 
laisvės atėmimo vietose. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 
atvejis“ 

1 

4 
MRU, VDU ir LSMC TI organizuota konferencija 

„BAUDŽIAMŲJŲ ĮSTATYMŲ (NE)KOKYBĖ IR 
ŽMOGAUS TEISĖS“ 2021-05-28. 

D.Pranka. Pranešimas tema „Mediko klaidos kaina - baudžiamoji atsakomybė 
EŽTT kontekste“   
 

1 



5 
MRU, VDU ir LSMC TI organizuotoje konferencijoje 

„BAUDŽIAMŲJŲ ĮSTATYMŲ (NE)KOKYBĖ IR 
ŽMOGAUS TEISĖS“ 2021-05-28. 

S.Bikelis Pranešimas „PAKARTOTINIS TURTO TYRIMAS PO TURTO 
TYRIMO BAUDŽIAMAJAME PROCESE – LEISTINA AR 
DRAUSTINA?“  

 

1 

6 
MRU, VDU ir LSMC TI organizuota konferencija 

„BAUDŽIAMŲJŲ ĮSTATYMŲ (NE)KOKYBĖ IR 
ŽMOGAUS TEISĖS“ 2021-05-28. 

Doc. dr. Ilona Laurinaitytė LSMC Teisės institutas; Vilniaus universitetas 
Filosofijos fakultetas, Psichologijos institutas ir Doc. dr. Ilona Michailovič 
LSMC Teisės institutas. Pranešimas tema PERSEKIOJIMO FENOMENAS 
LIETUVOJE: AR (NE)BŪTINA REAGUOTI? “ 

0,75 

    

Kituose mokslo renginiuose 

Eil. 
Nr. Mokslo renginio pavadinimas, vieta ir data Pranešimo autorius (-iai), pranešimo pavadinimas 

Instituto 
dalis: 

vertinimo 
skalė [0-1] 

1. Mokslo populiarinimo renginys „Erdvėlaivis Žemė“, vyko 
nuotoliniu būdu 2021 m. rugsėjo 9-17 d.  

Ilona Laurinaitytė, Ilona Michailovič ir Liubovė Jarutienė „Ar žinau, kas yra 
persekiojimas ir kaip į jį reaguoti?“ 

1 

 
 

VII. KITA MOKSLO VEIKLA 

 
Dalyvavimas tarptautinėse darbo grupėse, asociacijose, tarptautinėse ekspertų grupėse, ekspertinėse mokslinėse organizacijose ir pan. 

1. Vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Simonas Nikartas  
Europos kriminologų draugijos Bendruomeninių bausmių ir priemonių darbo grupė (European Society of Criminology Community Sanctions and Measures 
Working Group: <https://communitysanctionsblog.wordpress.com/>) 
Narys nuo 2018 m.  

Grupės narių sąrašas: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/11ws_cKMbg0a7nG-xqb2TgOdlq6EJeQFqcwSvhJVKUp0/edit#gid=0> 

2. Vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Simonas Nikartas  
Tarptautinio mokslininkų tinklo "Access to Justice" (Teisingumo prieinamumas)  
darbo grupės "Actors and organisations"  narys nuo 2019 m.  

3. Vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Agnė Limantė ir vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Simonas Nikartas 
Jungtinių Tautų narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos [UNODC] tinklo nariai  

Pateiktos pastabos United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) rengiamam “UNODC Assessment Tool - Legal Aid in Criminal Justice Systems”. 2021 
01-04 AGNĖ LIMANTĖ 

4. Mokslo darbuotoja dr. Eglė Kavoliūnaitė – Ragauskienė 
Governmental Experts for the UNCAC Review Mechanism;  
Ekspertė Eglė Kavoliūnaitė – Ragauskienė narė nuo 2011  https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/IRG-experts.html 

5. Teisinės sistemos tyrimo skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Rita Matulionytė  



Tarptautinė intelektinės nuosavybės mokymo ir tyrimų asociacija (ATRIP)  
Narė nuo 2011 m. 

6. Teisinės sistemos tyrimo skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja dr. 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) 

  
Ekspertinė ir kita taikomoji mokslinė veikla 

1. S.Bikelis, kaip ekspertas, sudalyvavo pasitarimuose konsultuojant teisės aktų rengimo klausimais: 
- pasitarimas su VRM ministre Agne Bilotaite dėl projektų XVIP-95/96 (dekriminalizavimo), t.y. Morganos Danielės parengtų dėl BK 259.2 (maži narkotikų 
kiekiai), bet atitinkamai ir dėl Administracinių nusižengimų kodekso pataisų. 
 

2 S.Bikelis, kaip ekspertas, sudalyvavo pasitarimuose konsultuojant teisės aktų rengimo klausimais: 
- gegužės 17 d. dalyvavimas Seimo darbo grupės Teisinio reguliavimo dėl strateginių ieškinių dėl visuomenės dalyvavimo apibrėžties ir atsako į šį reiškinį 
priemonių pakeitimams parengti posėdyje dėl šmeižimo dekriminalizavimo. Plačiau nagrinėta buvo šmeižimo sudėties (siaurinimo) ir veikos penalizavimo 
klausimai. 

3 Azerbaidžiane (Baku) vykdant Dvynių projektą „Valstybinių institucijų ir vietos lygmens nukreipimo mechanizmų Azerbaidžane stiprinimas siekiant užtikrinti saugą 
ir paramą smurto šeimoje aukoms“ (angl. Strengthening the capacity of State bodies and local level referral mechanisms to provide safety and support to victims of 
domestic violence in Azerbaijan), Nr. AZ/16/ENI/JH/01/19 (55)1, 2021 m. gruodžio 13-17 d. ekspertas R.Uscila pravedė konsultacijas dėl intervencinės (smurto 
artimoje aplinkoje aukų apsaugos)  programos kūrimo ir įgyvendinimo visoje šalyje, mokė naujus programos vadovus.  

4. Pateiktos pastabos United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) rengiamam “UNODC Assessment Tool - Legal Aid in Criminal Justice Systems”. 2021 
01-04 (ekspertė - Agnė Limantė) 

Narystė mokslinių žurnalų redakcinėse kolegijose 

1. S.Nikartas, žurnalo "Kriminologijos studijos Vyriausiosios redaktorės pavaduotojas  
 

2. S.Černevičiūtė žurnalo "Kriminologijos studijos" redaktorė  
 

3. S.Bikelis, A.Tereškinas, R.Vaičiūnienė, S.Zaksaitė - žurnalo "Kriminologijos studijos" redakcinės kolegijos nariai. 

Dalyvavimas valstybės valdymo institucijų, valstybės ir savivaldybių įstaigų ir organizacijų, verslo subjektų sudarytose darbo grupėse ar komisijose  (jei 
įmanoma, pateikti patvirtinančio dokumento kopiją ir (ar) elektroninę prieigą) 

1. Nuo vasario mėn. Baudžiamosios justicijos tyrimų skyriaus tyrėjas M.Girdauskas yra Prokurorų atestacijos komisijos narys.  
https://www.prokuraturos.lt/lt/komisijos/prokuroru-atestacijos-komisija/komisijos-sudetis/162 
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f810bf50761511eb9fc9c3970976dfa1 

2. Baudžiamosios justicijos tyrimų skyriaus vyriausiasis mokslo darbuotojas Skirmantas Bikelis  Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso priežiūros komiteto 
narys 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. 1R-53 „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso priežiūros komiteto 
sudarymo“ Nauja redakcija nuo 2020-06-18: 

 
1 Projektą, bendradarbiaujant su Azerbaidžano Respublikos valstybiniu šeimos, moterų ir vaiko reikalų komitetu, įgyvendina ir savo patirtimi dalijasi bendradarbiaujančios 
institucijos: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (vadovaujantis partneris), Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas, Vilniaus universiteto 
Teisės fakultetas, Europos socialinio fondo agentūra ir Austrijos Liudviko Bolcmano žmogaus teisių institutas (jaunesnysis partneris). 



Nr. 1R-170, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-17, i. k. 2020-13245 

3. Baudžiamosios justicijos tyrimų skyriaus tyrėjas Mindaugas Girdauskas 
Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso priežiūros komitetas  

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 1R-56 „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso priežiūros komiteto 
sudarymo“ (Nauja redakcija nuo 2020 m. rugsėjo 25 d. Nr. 1R-309): <https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/cf43f342ff6811eab72ddb4a109da1b5?positionInSearchResults=17&searchModelUUID=21bb67ae-0cde-4d37-ae85-
6b51f37f7f58 >  

4. LSMC Teisės instituto mokslo darbuotojas Simonas Nikartas. Vidaus reikalų ministerijos tarpžinybinė Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir 
bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos vertinimo komisija 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. 1V-102 

5. LSMC Teisės instituto mokslo darbuotojas Skirmantas Bikelis. Nacionalinės darbotvarkės narkotikų, alkoholio, tabako kontrolės ir vartojimo prevencijos 
klausimais iki 2035 m. projektui rengti Baudžiamosios politikos peržiūros pogrupis. 
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2021-03-18 d. įsakymas Nr. T1-30 „Dėl darbo grupės Nacionalinės darbotvarkės narkotikų, 
alkoholio ir tabako kontrolės, vartojimo prevencijos ir žalos mažinimo klausimais projektui rengti sudarymo“ 

6 LSMC Teisės instituto mokslo darbuotojas Mindaugas Lankauskas. Nacionalinės darbotvarkės narkotikų, alkoholio, tabako kontrolės ir vartojimo prevencijos 
klausimais iki 2035 m. projektui rengti Žalos mažinimo pogrupis. 
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2021-03-18 d. įsakymas Nr. T1-30 „Dėl darbo grupės Nacionalinės darbotvarkės narkotikų, 
alkoholio ir tabako kontrolės, vartojimo prevencijos ir žalos mažinimo klausimais projektui rengti sudarymo“ 

7 LSMC Teisės instituto mokslo darbuotojas Simonas Nikartas. Nacionalinės darbotvarkės narkotikų, alkoholio, tabako kontrolės ir vartojimo prevencijos 
klausimais iki 2035 m. projektui rengti Prevencijos pogrupis. 
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2021-03-18 d. įsakymas Nr. T1-30 „Dėl darbo grupės Nacionalinės darbotvarkės narkotikų, 
alkoholio ir tabako kontrolės, vartojimo prevencijos ir žalos mažinimo klausimais projektui rengti sudarymo“ 

Visuomenei ar ūkio subjektams suteiktos svarbiausios konsultacijos; nuomonės, pasiūlymai, išvados dėl viešosios politikos tobulinimo (pateikiant trumpą aprašą) 

1. Teisinių išvadų, nuomonių tekstai pateikti: https://teise.org/wp-content/uploads/2022/01/aktualijos_21_1_Nr19a.pdf 
1. Išvada Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK) apie lobistinės veiklos sampratą (E.Kavoliūnaitė-Ragauskienė). 
2. Išvada Teisingumo ministerijai (TM) (S. Bikelis, S.Nikartas,). 
3. Išvada TM dėl BPK ir BK (S. Bikelis) 
4. Nuomonė Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui (į 2021 gruodžio 7 d. raštą Nr.S-2021-5648) dėl įstatymo projekto Nr. XIVP-
109. (D.Pranka) 
5. Nuomonė VTEK dėl to, ar LTOK galėtų būti taikoma Lobistinės veiklos įstatymo 7 
straipsnio 11 punkte įtvirtinta išimtis, kad lobistine veikla nelaikoma viešosios naudos nevyriausybinių organizacijų veikla 08-30 d.(S.Zaksaitė) 
6. Nuomonė Konstituciniam teismui (KT) byloje Nr.7-A/2021 pateikta dėl kasacinio proceso metu surašymo skundo per advokatą (E.Kavoliūnaitė-
Ragauskienė)  
7. Nuomonė dėl baudžiamojo kodekso 189 ir 216 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-214 išsiuntėte dar gegužės 6 d.(S.Bikelis) Lietuvos 
Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui 
8. Nuomonė VTEK dėl Lobistinės veiklos įstatymo taikymo Prekybos, pramonės ir amatų rūmų atžvilgiu. E.Kavoliūnaitė-Ragauskienė 
9. išvada Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui Dėl LR Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 (P.Ragauskas) 

  
 Rekomendacijomis ir išvadomis pasinaudojo Seimas, svarstydamas teisės aktų projektus. 

Iš TI ankstesnių metų (2019-2020) pateiktų LR Seimui siūlymų/išvadų dėl teisės aktų projektų Svarstant Seimo komitetuose ir komisijose buvo atsižvelgta 69 
proc. -  20/29 pateiktų pastabų.  



Kai kuriais atvejais svarstant teisės aktų projektus pateikiamos nuorodos į mokslinius tyrimus ir jų rezultatus:  
1. S.Bikelio straipsnyje [Skirmantas Bikelis, (2018), Kardomosios priemonės – užstato – reguliavimo ir taikymo vertybinės ir praktinės dilemos. Teisės 
problemos. 2018. Nr. 1 (95). https://teise.org/wp-content/uploads/2018/02/Bikelis-2018_1.pdf] aptartų problemų ir dalies jų sprendimų siūlymų pagrindu TM 
parengė, o Seimas priėmė BPK pataisas (dėl užstato):  

https://tm.lrv.lt/lt/naujienos/pertekliniu-suemimu-taikymo-pades-isvengti-paprastesnes-uzstato-taikymo-
galimybes?fbclid=IwAR0bdzrA8BBxqo1esD8Lf8YF1NFp7Fc_JrMqjplvE-AywVDmyzHrf1Pb-DA 
2. 2021-06-23 Nr. 102-P-19 Lietuvos Respublikos Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas: pagrindinio komiteto išvada – svarstant klausimą dėl Lietuvos 
Respublikos baudžiamojo kodekso 259 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-96, buvo atsižvelgta į LTI darbuotojų rekomendacijas, paskelbtas 
monografijoje Skirmantas Bikelis, Renata Giedrytė-Mačiulienė, Inga Mickėnienė, Judita Venckevičienė (2017) Cigarečių neteisėta apyvarta: kompleksinė reiškinio 
ir kontrolės priemonių analizė. Monografija. Vilnius: Eugrimas, 10-11 p. 

  

 Išleisti leidiniai: 
1. Defeminizuotas baudžiamasis teisingumas: nuteistų moterų baudimo praktikos ir subjektyvios bausmės patirtys (FemiJust) [Rekomendacijos dėl moterų 

bausmių ir baudžiamosios atsakomybės priemonių reguliavimo, taikymo ir vykdymo tobulinimo LR kalėjimų departamentui prie TM] https://teise.org/wp-
content/uploads/2021/07/Lankstinukas-TI-taisytas.pdf 

2. Gangneux, E., Duthuillé, Z., Limante, A., Nikartas, S., Vaiciuniene, R., Gega, K. Guidelines for child-friendly legal aid for children in conflict with the 
law. Recommendations and inspiring practices aimed at legal aid providers and policy makers (developed during LA CHILD project). https://lachild.eu/the-
projects/la-child/guidelines-on-legal-aid-for-children/  

3. Gairės dėl tinkamos teisinės pagalbos vaikams, kurie yra įtariamieji arba kaltinamieji baudžiamajame procese [Rekomendacijos ir geroji praktika, skirta 
teisinės pagalbos teikėjams ir politikos formuotojams, vertimas] https://teise.org/wp-content/uploads/2021/11/LA-CHILD_LT-suaugusiems.pdf  

4. Limante, A., Nikartas, S., Vaiciuniene, R., Gangneux, E., Lens, B., Gega, K., Zacaj, H., Abdiu, R. “Legal Aid for Children in Criminal Proceedings: Report 
on Current European National Frameworks”. Developed in the framework of the project: Legal aid for children in criminal proceedings: developing and 
sharing best practices (LA CHILD). Project partners: Law Institute of the Lithuanian Centre for Social Sciences, Defence for Children International (DCI - 
Belgium), Center of Integrated Legal Services and Practices (CILSP, Albania). https://lachild.eu/wp-content/uploads/2021/03/LA-Child-European-
Report.pdf 

5. „Žinok savo teises!“ [Patarimai nepilnamečiui, kuris tapo įtariamuoju ar kaltinamuoju baudžiamajame procese (2021) LA CHILD projektas] 
https://teise.org/lt/lti-veikla/projektines-veiklos/teisine-pagalba-vaikamsbaudziamajame-procese-gerosios-praktikos-formavimas-ir-sklaida-la-child  

6. Rekomendacijos dėl darbo su artimoje aplinkoje smurtavusiais asmenimis tobulinimo [Tyrimo autoriai: doc. dr. Ilona Michailovič (projekto vadovė), doc. 
dr. Svetlana Justickaja, dr. Rūta Vaičiūnienė, dr. Vaidas Viršilas, SMEAK projektas] https://teise.org/wp-content/uploads/2022/01/SMEAK-2.pdf 

 

VIII. MOKSLO POPULIARINIMO VEIKLA 

Viešos paskaitos ir seminarai, dalyvavimas televizijos, radijo laidose, dalyvavimas viešose diskusijose, apskrito stalo diskusijose (detali informacija: mokslo 
darbuotojas, tyrėjas, doktorantas; paskaitos ar pan. pavadinimas, vieta, data) 
2021-01-05 P.Ragausko interviu: 
Nesutaria dėl nepaprastosios padėties – per daug varžo teises ar apsaugo nuo 
grėsmės?  LRT https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1579969/nesutaria-del-nepaprastosios-padeties-per-daug-varzo-teises-ar-apsaugo-nuo-gresmes 



2021-01-11 laidoje „Skandalingi nuosprendžiai: partizanai neatstovavo Lietuvos / už genocidą 4 metai nelaisvė/KGB teisi“ kalbinami LSMC TI 
mokslininkė, SAUSIO 13 projekto vadovė dr. S. Zaksaitė (LSMC TI vyresnioji mokslo darbuotoja) bei Nepriklausomybės akto signataras Algirdas 
Endriukaitis (lietuvių k.) (10 975 peržiūros, 70 komentarų). 
https://www.youtube.com/watch?v=UBdc_jxG-uc Autorius Valdas Vasiliauskas.  
2021-01-11 minėjo Sausio 13 tyrimą podcaste Salomėjos straipsnį minėjo: https://www.youtube.com/watch?v=2bj7iI7gMbI 
2021-01-13 14:05 Apie Sausio 13-ąją, vis dar netapusią mokslinio pažinimo objektu, LRT radijo laidoje „Džiazuojanti istorija“ kalbėjo dr. Nerijus Šepetys 
(nuo 23:00 iki 36:00 min. užsimenama apie mūsų įgyvendinamą tyrimą – https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000136788/dziazuojanti-istorija-kodel-
sausio-13-oji-dar-netapo-mokslinio-pazinimo-objektu?fbclid=IwAR1q7X_pc9t6sdrrdp604lckyaVoc3JlKuvTNVnZK85MF1-PnEEeU2RNBGQ  
2021-01-21 Monika Kareniauskaitė (LSMC TI projekto SAUSIO13 mokslo darbuotoja) vykdomą projektą pristatė LRT radijo laidoje „10–12“ 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000138479/10-12-kuo-gyvena-lietuvos-totoriai  

2021-02-01 naujiena „Nausėda teikia tvirtinti penkis prokurorų komisijų narius“ apie prezidento pasirašytą dekretą, kuriuo generalinei prokurorei Nidai 
Grunskienei teikiamos tvirtinti prokurorų komisijų narių kandidatūros, tarp kurių ir dr. Skirmanto Bikelio (LSMC TI vyresniojo mokslo darbuotojo) 
(lietuvių k.). 
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1334355/nauseda-teikia-tvirtinti-penkis-prokuroru-komisiju-narius 
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2021/02/01/news/g-nauseda-n-grunskienei-pateike-tvirtinti-penkiu-prokuroru-komisiju-narius-18124196/  
2021-02-19 LRT Radijo laidos „Lietuvos diena“ diskusijoje (nuo 13:05 min. iki 24:29 min.) konstitucinės teisės ekspertas Petras Ragauskas (neminima, 
jog dirba ir LSMC TI mokslo darbuotoju) aptarė peticijos dėl Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininko Tomo Raskevičiaus atstatydinimo klausimus 
(nuo 18:45 min. iki 24:29 min.) (lietuvių k.). 
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000141797/lietuvos-diena-vakcinuotis-nuo-covid-19-sutiktu-beveik-du-trecdaliai-salies-gyventoju 
Pokalbio laidoje išsakytos mintys publikuotos ir naujienoje „Teisininkas apie peticiją prieš Raskevičių: jos galia yra nulinė ir tai primena kolektyvinį 
priekabiavimą“ (lietuvių k.). 
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1348213/teisininkas-apie-peticija-pries-raskeviciu-jos-galia-yra-nuline-ir-tai-primena-kolektyvini-priekabiavima 

Autorius: Mindaugas Laukagalis 

2021-02-25 naujienoje „Karbauskis apie parašus prieš Raskevičių: tiek suklastoti būtų neįmanoma“ užsimenama apie 2021-02-19 d. LRT Radijo laidoje 
„Lietuvos diena“ dr. Petro Ragausko (LSMC TI mokslo darbuotojo) išsakytą mintį, jog R. Karbauskio iniciatyva iš Žmogaus teisių komiteto pirmininko 
pareigų atstatydinti Tomą Vytautą Raskevičių balansuoja ant neteisėtumo ribos (lietuvių k.). 
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1351937/karbauskis-apie-parasus-pries-raskeviciu-tiek-suklastoti-butu-neimanoma 
Autorius Edvardas Kubilius.  
2021-03-05 Skirmanto Bikelio (LSMC TI vyresniojo mokslo darbuotojo) pasisakymas apie PVM sukčiavimą LNK žiniose  
2021-03-06 LRT Radijo laidos „Ryto garsai“ diskusijoje (nuo 1:31:58 min. iki 1:49:00 min.) savaitės įvykių temomis Vilniaus politikos analizės instituto 
direktorė, politologė Virginija Būdienė ir advokatas, teisininkas Petras Ragauskas (neminima, jog dirba ir LSMC TI mokslo darbuotoju) aptarė prezidento 
komandos pokyčius, galimybę skelbti referendumą dėl Stambulo konvencijos ratifikavimo ir kitus klausimus (lietuvių k.). (2021-03-05) 
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000143279/ryto-garsai-ar-vilniuje-duris-atvers-daugiau-mokyklu-bei-muzieju 
Pokalbio laidoje išsakytos mintys publikuotos ir naujienoje „Teisininkas: sprendimas dėl Stambulo konvencijos referendumu negalimas, dėl partnerystės – 
teisiškai keblus“ (lietuvių k.).  



https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1358417/teisininkas-sprendimas-del-stambulo-konvencijos-referendumu-negalimas-del-partnerystes-teisiskai-

keblus 

Autorė: Rūta Kupetytė 

2021-03-07 Išsamiame interviu „Teisininkas paaiškino Stambulo konvenciją: daugumą jos nuostatų jau priėmėme į savo teisę“ su teisininku, konstitucinės 
teisės ekspertu dr. P. Ragausku (neminima, jog dirba ir LSMC TI mokslo darbuotoju) kalbama apie Stambulo Konvenciją (lietuvių k.) (0 komentarų). 
https://www.alfa.lt/aktualijos/politika/teisininkas-paaiskino-stambulo-konvencija-dauguma-jos-nuostatu-jau-priememe-i-savo-teise/-50439473/ Autorius: 
Aidanas Praleika 
2021-03-19 Naujienoje „Siūlymas skirti tūkstantines baudas už neapykantos kalbą pradžiugino ne visus: teisininkas rado spragą“ teisininkas Petras 
Ragauskas (LSMC TI mokslo darbuotojas) aptaria inicijuojamas pataisas, kuriomis dėl neapykantos nusikaltimų siūloma taikyti ne tik baudžiamąją, bet ir 
administracinę atsakomybę (lietuvių k.). 
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2021/03/19/news/siulymas-skirti-tukstantines-baudas-uz-neapykantos-kalba-pradziugino-ne-visus-
teisininkas-rado-spraga-18677413/ Autorė: Indrė Naureckaitė 
2021-03-31  Interviu Delfi P.Ragauskas (LSMC TI mokslo darbuotojas). Teisėkūra be paslapčių: lobistai aktyviai veikia ir per pandemiją 
 https://www.delfi.lt/partnerio-turinys/naujienos/teisekura-be-paslapciu-lobistai-aktyviai-veikia-ir-per-pandemija.d?id=86831565  
2021-05-09 http://www.teise.pro/index.php/2021/05/09/d-rimkute-dirbtinis-intelektas-ir-civiline-atsakomybe/ Deimantės Rimkutės straipsnis tinklapyje 
www.teise.pro () 
2021.05.12 Seimo Sveikatos reikalų komitete diskutavę ekspertai susiginčijo dėl BK efektyvumo kovojant su priklausomybėmis narkotikams 
https://www.lrt.lt/naujienos/sveikata/682/1408104/seimo-sveikatos-reikalu-komitete-diskutave-ekspertai-susigincijo-del-bk-efektyvumo-kovojant-su-
priklausomybemis-narkotikams (2021.05.12 15:42) Autorius: Skirmantas Bikelis (LSMC TI vyresnysis mokslo darbuotojas) 
2021-07-19 A. Limantė (LSMC TI vyriausioji mokslo darbuotoja): ar einame vaikams tinkamos teisinės pagalbos link?, Lietuvos teisės institutas 
https://www.infolex.lt/portal/start.asp?act=news&Tema=33&str=86610  
2021-08-03  Naujiena „Įsigaliojo EŽTK Protokolas Nr. 15 – keičiamas skundo EŽTK padavimo terminas, įtvirtinami kiti pakeitimai“, kurioje aptariami 
nuo rugpjūčio 1 d. įsigaliojusiu Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos Protokolu Nr. 15 įvesti pakeitimai (lietuvių k.) (173 
liepsnelės). 
https://www.teise.pro/index.php/2021/08/03/isigaliojo-eztk-protokolas-nr-15-keiciamas-skundo-eztk-padavimo-terminas-itvirtinami-kiti-pakeitimai/ 
Autoriai: Arnoldas Rutkauskas (LSMC TI specialistas), Agnė Limantė  (LSMC TI vyriausioji mokslo darbuotoja) (2021-08-03)  
2021-09-15 „LRT Radijo“ programos „LRT Klasika“ tinklalaidėje „72 atspalviai“ dalyvavo dr. Rūta Vaičiūnienė, Artūras Tereškinas, 
Indrė Kaminckaitė. Laidos metu mokslininkė pasakojo apie vyriškumo ir moteriškumo raišką, jų skirtumus ir įtaką asmenų socialiniams santykiams ar 
elgesiui įkalinimo įstaigose.  
2021-09-29 LSMC TI vyriausiosios mokslo darbuotojos Agnės Limantės tyrimas - straipsnis 
https://www.infolex.lt/portal/start.asp?act=news&Tema=33&Str=88684  
 
2021-09-29 Naujienoje „Skirmantas Bikelis. Narkotikų importas – ar Seimas apgins sovietinį palikimą?“ dr. Skirmantas Bikelis (LSMC TI vyresnysis 
mokslo darbuotojas) kalba apie Seime pasirodžiusį siūlymą iš Baudžiamojo kodekso išbraukti 199 str. (2021.09.29 16:26) 
https://www.lrt.lt/naujienos/pozicija/679/1507586/skirmantas-bikelis-narkotiku-importas-ar-seimas-apgins-sovietini-palikima Autorius: Skirmantas 
Bikelis 



2021-09-30 Pokalbis tinklalaidėje su dr. R. Vaičiūniene (LSMC TI vyresnioji mokslo darbuotoja) apie lytiškumo raišką pataisos namuose. Lietuvos teisės 
institutas https://www.infolex.lt/portal/start.asp?act=news&Tema=33&Str=88708  
2021.10.10 Straipsnis „Damoklo kardas teisei į informaciją?“ 
  
https://www.lrt.lt/naujienos/pozicija/679/1516678/skirmantas-bikelis-damoklo-kardas-teisei-i-informacija (2021.10.10 08:00) Autorius: Skirmantas 
Bikelis (LSMC TI vyresnysis mokslo darbuotojas) 
2021.10.17 LRT FAKTAI. Ar teisūs konservatoriai sakydami, kad narkotikų kriminalizavimas 2017 m. pablogino situaciją? 
 
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1521403/lrt-faktai-ar-teisus-konservatoriai-sakydami-kad-narkotiku-kriminalizavimas-2017-m-pablogino-
situacija (2021.10.17 16:08) Autorius: Mindaugas Lankauskas (LSMC TI projekto NARKOVAR mokslo darbuotojas) 
2021-11-04 Paskelbtas tekstas teise.pro. Agnė Limantė (LSMC TI vyriausioji mokslo darbuotoja), Arnoldas Rutkauskas (LSMC TI specialistas), 
“Provokuojantys užrašai ant marškinėlių EŽTT byloje Z.B. prieš Prancūziją – kada saviraiškos laisvė nebeginama?” Pasiekiama: 
https://www.teise.pro/index.php/2021/11/04/a-limante-a-rutkauskas-provokuojantys-uzrasai-ant-marskineliu-eztt-byloje-z-b-pries-prancuzija-kada-
saviraiskos-laisve-nebeginama/  

2021-11-11  Dekriminalizavimo dilema: paralelės tarp baudimo už nepavykusią savižudybę ir narkotikų vartojimą. 

https://www.lrt.lt/naujienos/pozicija/679/1536357/skirmantas-bikelis-dekriminalizavimo-dilema-paraleles-tarp-baudimo-uz-nepavykusia-
savizudybe-ir-narkotiku-vartojima Autorius: Skirmantas Bikelis (LSMC TI vyresnysis mokslo darbuotojas) 
 
2021-12-20 Skirmantas Bikelis. Kanapių legalizavimas: ar Lietuvos prokurorai persekios dorus maltiečius? 
https://www.lrt.lt/naujienos/pozicija/679/1568213/skirmantas-bikelis-kanapiu-legalizavimas-ar-lietuvos-prokurorai-persekios-dorus-maltiecius 
(2021.12.20 16:18) Autorius: Skirmantas Bikelis (LSMC TI vyresnysis mokslo darbuotojas) 
2021-12-29 P.Ragausko (LSMC TI mokslo darbuotojo) interviu: 
„Valstybė save įsivarinėja į kampą“ – teisininkas aštriai kritikuoja politikus dėl sprendimo iki metų suvaržyti migrantų judėjimą  
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1572059/valstybe-save-isivarineja-i-kampa-teisininkas-astriai-kritikuoja-politikus-del-sprendimo-iki-metu-
suvarzyti-migrantu-judejima   



Mokymai, seminarai 
2021 m. lapkričio 26 d. organizuoti mokymai „Įtariamųjų ir kaltinamųjų nepilnamečių teisių užtikrinimas baudžiamajame procese“. Mokymai vyko online, dalyvavo virš 
130 dalyvių iš Lietuvos (teismų, prokuratūros, vaiko teisių apsaugos institucijų, advokatų, psichologų, akademikų). Be kitų pranešėjų, mokymus vedė Lietuvos socialinių 
mokslų centro Teisės instituto mokslininkai Agnė Limantė, Simonas Nikartas ir Rūta Vaičiūnienė: 
Agnė Limantė, projekto „Teisinė pagalba vaikams baudžiamajame procese: gerosios praktikos formavimas ir sklaida“ pristatymas 
Simonas Nikartas, „Kokybiškos teisinės pagalbos vaikams užtikrinimo aspektai: Lietuvos ir kitų Europos šalių praktikos tyrimo rezultatų apžvalga“  
Rūta Vaičiūnienė, „Individualaus įtariamųjų ir kaltinamųjų vaikų vertinimo baudžiamajame procese įgyvendinimo kryptys ir praktikos“  
Ilona Laurinaitytė „Įtariamųjų ir kaltinamųjų nepilnamečių apklausų psichologiniai aspektai“ 
E.Kavoliūnaitė-Ragauskienė vedė mokymus (2 ak. val.) OSCE Kazachstano Antikorupcinės agentūros pareigūnams apie pranešėjų apsaugą (2021-03-26).  
R.Uscila Azerbaidžiane vedė mokymus:  
Lapkričio 1-5 d. "How to apply behaviour changing modalities in practice"; 
Lapkričio 22-26 d. "How the interventional program can be implemented into the national context and existing service provision system"; Gruodžio 13-17 d. vedė apskritojo 
stalo diskusijas ir konsultavo dėl intervencinės programos kūrimo ir įgyvendinimo visoje šalyje, mokė naujus programos vadovus.  
Mokymų grupę sudarė: probacijos pareigūnai, Azerbaidžano Respublikos valstybinio šeimos, moterų ir vaiko reikalų komiteto atstovai bei regioninių smurto artimoje 
aplinkoje stebėjimo grupių darbuotojai. 
 
2021 m. lapkričio 17 d. vyko apskritojo stalo diskusija „Vaikams palankios teisinės pagalbos pavertimas realybe – projekte „LA Child“ įgytos žinios ir rezultatai“ (angl. 
Making child-friendly legal aid a reality – learnings and outputs from the LA Child project). Renginio metu Teisės instituto mokslininkė Agnė Limantė pristatytė 
pagrindines Europos Sąjungos finansuojamo projekto „Teisinė pagalba vaikams baudžiamajame procese: gerosios praktikos formavimas ir sklaida“ (LA CHILD) išvadas 
ir sukurtus įrankius bei priemones, padedančias užtikrinti tinkamą vaikų įtraukimą į teisminį procesą. 
2021 m. gruodžio 3 d. vyko nuotolinė apskritojo stalo diskusija „Persekiojimo kriminalizavimas Lietuvoje: už ar prieš“, kurios metu Teisės instituto mokslininkės Ilona 
Laurinaitytė, Ilona Michailovič ir jaunesnioji mokslo darbuotoja Liubovė Jarutienė pristatė projekto „Persekiojimas artimoje aplinkoje: suvokimas, paplitimas ir 
reagavimo į jį galimybės Lietuvoje“ (PERARA) pirmojo etapo rezultatus, bei dalyvavo diskusijoje aptariant persekiojimo kriminalizavimą ir galimą to poveikį bei iššūkius. 
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