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Mokslo tarybos pirmininko Petro Ragausko pateikto nutarimo dėl situacijos, susiklosčiusios 

pasibaigus Lietuvos teisės instituto direktoriaus kadencijai, projekto svarstymas ir balsavimas:  

„Lietuvos teisės instituto Mokslo taryba, atsižvelgdama į tai, kad Lietuvos teisės instituto direktorės 

Jurgitos Paužaitės-Kulvinskienės kadencija baigėsi 2019 m. kovo 23 d. ir ne vėliau nei 2018 m. 

lapkričio 23 d. turėjusio būti organizuoto viešo konkurso Lietuvos teisės instituto direktoriui išrinkti 

procedūra iki šiol nepradėta, turėdama omenyje tai, kad, remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2017 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-180 patvirtinto Valstybinio mokslinių tyrimų 

instituto direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo 5 p., sprendimą 

organizuoti instituto direktoriaus rinkimus priima valstybės institucija, įgyvendinanti instituto 

savininko teises ir pareigas, taip pat tai, kad pagal Lietuvos teisės instituto įstatų 3 p. Lietuvos teisės 

instituto savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, 

įvertinusi tai, kad Lietuvos teisės institute šiuo metu nėra direktoriaus pavaduotojo, o vadovo pareigas 

laikinai einančios mokslinės sekretorės Ingridos Mačernytės-Panomariovienės pareigybės aprašyme 

nėra numatyta funkcija eiti direktoriaus pareigas jam nesant, taip pat tai, kad šiuo metu yra 

susiklosčiusi Lietuvos Respublikos Konstitucijai prieštaraujanti situaciją, kuomet mokslinei 

sekretorei Ingridai Mačernytei-Panomariovienei nėra teisingai atlyginama už jos atliekamą 

papildomą darbą (direktoriaus funkcijų atlikimą), siekdama užtikrinti prielaidas tinkamam ir 

sklandžiam Lietuvos teisės instituto valdymui bei galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų 

vykdymą,  nutaria:  

1) siūlyti Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui, remiantis Mokslo ir studijų įstatymo 721 str. 

7 d., Lietuvos teisės instituto direktoriaus pareigas laikinai einančiai mokslinei sekretorei Ingridai 

Mačernytei-Panomariovienei nustatyti 40 proc. pareiginės algos dydžio priemoką už įprastą darbo 

krūvį viršijančią veiklą (direktoriaus funkcijų vykdymą);  

2) siūlyti Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui artimiausiu metu, remiantis Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-180 patvirtinto 

Valstybinio mokslinių tyrimų instituto direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo 

tvarkos aprašo 5 p. ir 14.1 p., priimti sprendimą organizuoti Lietuvos teisės instituto direktoriaus 

rinkimus ir pranešti apie tai institutui bei Švietimo ir mokslo ministerijai.“ 


