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I. INSTITUTO TEISINIS STATUSAS IR VEIKLOS PAGRINDAI 
  

 
Lietuvos teisės institutas (toliau ir – Institutas, LTI) yra 
strateginės reikšmės valstybinis mokslinių tyrimų institutas, 
kuris atlikdamas tarpdisciplininius teisinius bei 
kriminologinius mokslinius tyrimus aktyviai dalyvauja 
Lietuvos teisinės sistemos reformos darbuose taip, kad 
valstybe s priimami sprendimai bu tų pagrįsti objektyviais 
moksliniais įrodymais.  

Instituto steigimo pagrindas yra 1991 m. lapkrič io 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybe s 
nutarimas Nr. 484 „Dėl Teisės instituto steigimo“. Jame, atsiž velgdama į bu tinumą koordinuoti 
teise s sistemos ir teisinių institučijų reformą, derinti ją su Respublikoje vykdoma ekonomine ir 
sočialine 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 kvalifikačinių 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 prevenčijos,  

4. šeimos, vaikų ir jaunimo teisinės ir sočialinės aplinkos.  

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

                                                 
1 Lietuvos Respublikos Seimo 2009 m. balandžio 30 d. įstatymas 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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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 (sočialinės) plėtros darbus;  

2) bendradarbiaujant su verslo, valdžios, visuomenės 
atstovais ir socialiniais partneriais, vykdyti mokslinių 
tyrimų ir eksperimentinės (sočialinės, kultūrinės) plėtros 
užsakomuosius darbus, teikti metodologinę, metodinę ir 
kitą pagalbą ūkio subjektams, mokslo ir studijų 
institucijoms;  

3) skleisti visuomenei mokslo žinias, diegti jas į švietimą, ūkinę ir visuomeninę veiklą, 
prisidėti prie inovačijomis ir žiniomis grindžiamos ekonomikos kūrimo, žinioms imlios 
visuomenės ugdymo. 

Vadovaujantis Instituto strateginiais veiklos planais nuo 2018 m. Institutas savo veiklą 
intensyviai vykdė pagal du prioritetus: 

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

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

 
2018 m. rugsėjo 13 d. savo veiklą pradėjo naujos sudėties Instituto Mokslo taryba, kurios 

pirmininku išrinktas dr. Petras Ragauskas, pirmininko pavaduotoja dr. Rūta Vaičiūnienė.  
Institute atliekami mokslo darbai: tyrimai, studijos, teisinės, kriminologinės bei 

antikorupčinės ekspertižės 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 reglamentačijos 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 Vyriausybės 
2017 m. spalio 25 d. nutarimo Nr. 865 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. 
nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ 
pakeitimo“ (įsigaliojo 2017-10-28); 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“ 
(įsigaliojo 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).  

Finansavimo dalis priklausė ir nuo palyginamojo tarptautinio ekspertinio vertinimo, kurį 
organizavo MOSTA 2018 m.3 Atsižvelgiant į tarptautinių ekspertų vertinimą, kuris vyko 2018 m., 

                                                 
3 Visas socialinių mokslų srities institucijų vertinimas pateiktas MOSTA tinklalapyje: 

<https://mosta.lt/images/vertinimas/Benchmarkingo_ataskaitos/2018/2018%20LITHUANIA-

COMPARATIVE%20EXPERT%20ASSESSMENT%20OF%20RD%20ACTIVITIES-SOCIAL%20SCIENCES.pdf?v=3>. 

https://mosta.lt/images/vertinimas/Benchmarkingo_ataskaitos/2018/2018%20LITHUANIA-COMPARATIVE%20EXPERT%20ASSESSMENT%20OF%20RD%20ACTIVITIES-SOCIAL%20SCIENCES.pdf?v=3
https://mosta.lt/images/vertinimas/Benchmarkingo_ataskaitos/2018/2018%20LITHUANIA-COMPARATIVE%20EXPERT%20ASSESSMENT%20OF%20RD%20ACTIVITIES-SOCIAL%20SCIENCES.pdf?v=3
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Institutas buvo įvertintas labai gerai (vidutinis balas – 4) lyginant tiek su 2015 m. vykdytu 
bandomuoju vertinimu (vidut. balas – 2), tiek ir su kitomis sočialinių mokslų teisės krypties 
institučijomis (žr. 1 paveikslą ir 1 lentelę):  

1) už MTEP veiklos kokybę – 3 (gerai). Institutas vertinamas kaip stipri su ribotu 
tarptautiniu pripažinimu, t. y. vykdanti aukšto lygio mokslinius tyrimus, kurie pripažinti 
nacionaliniu lygiu, institucija; 

2) už MTEP veiklos ekonominį ir socialinį poveikį – 4 (labai gerai). Institutas vykdo labai 
svarbius mokslinius tyrimus ir yra labai svarbus partneris MTEP klausimais už akademinės 
bendruomenės ribų. Mokslinė veikla svarbi visuomenei. Institutas glaudžiai susijęs ne tik su 
akademine bendruomene, bet ir verslu, sprendimų priėmėjais, visuomene; 

3) už MTEP veiklos perspektyvumą – 5 (puikiai). Institutas turi didelį potenčialą pasiekti 
ar išlaikyti labai gerus ir puikius įvertinimus. Institutas yra pajėgus per ateinančius 5–10 metų 
pasiekti, kad jo MTEP veiklos kokybės ir ekonominio bei sočialinio poveikio įvertinimų suma 
būtų ne mažesnė kaip 9 balai, ar išlaikyti tokią įvertinimų sumą. 

 
1 paveikslas. Palyginamasis tarptautinis LTI veiklos vertinimas, 2015 ir 2018 m. 

 

 
 

1 lentelė. 
SOCIALINIŲ MOKSLŲ (TEISĖS KRYPTIES) 

INSTITUCIJŲ PALYGINAMASIS TARPTAUTINIS VERTINIMAS 
2018 m. (balais) 

 Kokybė Veiklos 
ekonominis ir 
socialinis poveikis 

Perspektyvumas  

VU TF 3 5 2 
MRU TF 3 4 5 
VDU TF 3 4 5 
LTI 3 4 5 

2

22

3

45

Mokslo kokybė

Veiklos ekonominis ir
socialinis poveikis

Perspektyvumas

2015 2018
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Reikšmingiausias iššūkis Institutui MTEP ir mokslinės veiklos administravimo srityje 

praėjusiais, 2018-aisiais, metais buvo dalyvavimas kasmetiniame ir palyginamajame 
ekspertiniame mokslinių tyrimų ir ekspertinės plėtros rezultatų įvertinime, kurį 
organizavo Lietuvos mokslo taryba (toliau – LMT) ir Mokslo ir studijų stebėsenos ir 
analizės centras (toliau – MOSTA).   
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II. MOKSLINIAI TYRIMAI IR EKSPERIMENTINĖ PLĖTRA (MTEP) 

 
Institutas vykdo valstybės, ūkio ar visuomenės poreikiams svarbius tam tikros krypties 
ilgalaikius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (sočialinę, kultūrinę) plėtrą, užtikrina valstybės 
kompetenčiją tam tikroje mokslo srityje ir Lietuvos mokslinių tyrimų integračiją į Europos 
mokslinių tyrimų erdvę. Rezultatai matomi 2 paveiksle. 

 
2 paveikslas. Mokslo produkcija 2013–2018 m. 
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2.1. Pagal valstybės, ūkio ar visuomenės poreikius  
 

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 režultatais“.  

1. Reikšmingiausias 2018 m. mokslinis darbas yra Vyriausybės programos priemonės 
Nr. 3.1.7.2 įgyvendinimas ir pagal priemonę atliktas mokslinis tyrimas „Veiksnių, darančių įtaką 
čivilinės justicijos veiksmingumui, tyrimas: Civilinio proceso kodekso pakeitimų atvejų analižė“4. 

2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija vadovaudamasi Instituto atliktu tyrimu 

„Sočialinės reabilitačijos priemonių taikymo laisvės atėmimo vietose analižė: esamos praktikos 

tobulinimo perspektyvos“ Kalėjimų departamento vadovams formuoja užduotis.  

3. Taip pat atliekami moksliniai tyrimai įgyvendinant atskiras valstybines 

tarpinstitucines nacionalines programas, pvz., 

pagal programą „Dėl Lietuvos Respublikos 

načionalinės kovos su korupčija 2015–2025 metų 

programos įgyvendinimo 2015–2019 metų 

tarpinstitučinio veiklos plano patvirtinimo“5 

įgyvendinta priemonė – „įvertinti, ar teisės aktuose 

įtvirtintas Lietuvos Respublikos tarptautinius ir 

Europos Sąjungos įsipareigojimus atitinkantis 

korupčijos viešajame ir privačiame sektoriuose 

kriminalizavimas“, kurios rezultatas – atlikta 

mokslo studija „Atsakomybės už korupčiją 

privačiame sektoriuje teisinis reguliavimas“. 

4. Institutas aktyviai dalyvauja ir LMT skelbiamuose tiksliniuose MTEP konkursuose 

projektams įgyvendinti, pvz., dėl reikminių tyrimų, dėl mokslininkų grupių tyrimų ir pan., kurie 

susiję su valstybės, visuomenės problemų sprendimu. Pavyždžiui, vykdant LMT 2018-04-09 

finansuojamą projektą Nr. S-REP-18-5/5T-13 „Veiksmingo poličijos ir kitų suinteresuotų 

institučijų bendradarbiavimo link: smurto artimoje aplinkoje atpažinimo, pagalbos ir 

prevenčijos modelis“ atliekamas tyrimas, kurio režultatai bus pritaikyti poličijos ir kitų 

suinteresuotų institučijų bendradarbiavimo veikloje. 

                                                 
4 Bublienė D., Kavalnė S., Zemlytė E. Veiksnių, darančių įtaką civilinės justicijos veiksmingumui, tyrimas: Civilinio 

proceso kodekso pakeitimų atvejų analizė. Monografija. Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 2018, 135 p. (11,9 aut. l.). ISBN 

978-9986-704-53-9 (internetinis leidinys). 
5 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“. 

Pagal minėtą 
Vyriausybės programos 

įgyvendinimo planą 
2018 m. įgyvendinta 
priemonė Nr. 3.3.3.4 
„Kovos su korupcija 

sistemos tobulinimas“. 
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2.2. Pagal ilgalaikes mokslo programas 
 

Vadovaudamasis Ilgalaikių institučinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (sočialinės, 
kultūrinės) plėtros programų iničijavimo, tvirtinimo, vykdymo ir vertinimo tvarkos aprašo, 
patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymu 
Nr. V-153 „Dėl Ilgalaikių institučinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (sočialinės, 
kultūrinės) plėtros programų iničijavimo, tvirtinimo, vykdymo ir vertinimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“6, 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 (sočialinės, kultūrinės) plėtros programų ekspertinio įvertinimo“, Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministras 2015 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. V-882 „Dėl 
ilgalaikių institučinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (sočialinės, kultūrinės) plėtros 
programų patvirtinimo“7 patvirtino Lietuvos teisės instituto parengtas dvi ilgalaikių institučinių 
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (sočialinės, 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 institučinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 
(socialinės, kultūrinės) plėtros programų patvirtinimo“8 patvirtintas ilgalaikes mokslo 
programas:  

1. Naujas požiūris į korupčiją: iššūkiai ir galimybės peržengiant viešojo sektoriaus ribas 
(2016–2020 m.); 

2. Subalansuotos baudžiamosios politikos ir efektyvios nusikaltimų prevenčijos link: 
visuomenės saugumo stiprinimo galimybių žmogaus teisių apsaugos kontekste tyrimai (2016–
2018 m.). 

 
Įgyvendinant ilgalaikę mokslo programą „Naujas požiūris į korupčiją: iššūkiai ir galimybės 

peržengiant viešojo sektoriaus ribas“ (2016–2020 m.) per 2018 m. buvo publikuotos 2 ir 
parengta publikavimui 1 iš penkių mokslo studijų, publikuoti 6 mokslo straipsniai (iš 
programoje suplanuotų 18 straipsnių: 1 straipsnis publikuotas 2016 m., 6 straipsniai – 2017 m.) 
ir atliktas 1 MTEP darbas – 1 išvada (planas įvykdytas: iš programoje suplanuotų 6 MTEP 
darbų: 2016 m. pateiktos 4 išvados, 2017 m. – 1 išvada), organizuotas 1 mokslo renginys (iš 
programoje planuotų 6 renginių: 1 organižuotas 2017 m.), skaityti 3 moksliniai pranešimai (iš 
programoje planuotų 12 mokslo pranešimų: 4 mokslo pranešimai skaityti 2017 m.) bei 
pateiktos 4 mokslo sklaidos priemonės (iš programoje planuotų 20 sklaidos priemonių: 
2016 m. pateiktos 3; 2017 m. – 4). Programos vykdymo rezultatai iliustruoti 2 priede ir 

3 paveiksle. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad vykdant šią 
programą buvo publikuoti net 2 straipsniai aukštos kokybės 
leidiniuose, turinčiuose IF:  
1. Pakštaitis L. Private sector corruption: realities, 
difficulties of comprehension, causes and perspectives. The 
Lithuanian approach // Crime Law Soc Change, 26 January 
2019, p. 1–21. Prieiga per internetą: 
<https://doi.org/10.1007/s10611-019-09815-y>. 

                                                 
6 Valstybės žinios, 2011-02-08, Nr. 16-783. 
7 TAR, 2015-08-10, Nr. 12173. 
8 TAR, 2015-08-10, Nr. 12173. 

2 aukšto lygio mokslo 

darbai, kurie patenka 

į leidinių pirmąją 

(Q1) ir antrąją (Q2) 

kvartiles. 

https://doi.org/10.1007/s10611-019-09815-y
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2. Rimšaitė L. Corruption risk mitigation in energy sector: Issues and challenges // Energy 
Policy, Vol. 125, February 2019, p. 260–266. Prieiga per internetą: 
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421518307201?dgcid=rss_sd_all>. 
 
3 paveikslas. Mokslo darbai pagal ilgalaikę mokslo programą „Naujas požiūris į  
                            korupciją: iššūkiai ir galimybės peržengiant viešojo sektoriaus ribas“ 

 

 
 
Reikia pažymėti, kad antroji ilgalaikė mokslo programa „Subalansuotos baudžiamosios 

politikos ir efektyvios nusikaltimų prevenčijos link: visuomenės saugumo stiprinimo galimybių 
žmogaus teisių apsaugos kontekste tyrimai (2016–2018 m.)“ 2018 m. baigėsi. Ši programa buvo 
sėkmingai įvykdyta ir suplanuoti mokslinės veiklos režultatai ne tik pasiekti, bet ir viršyti. 
2018 m. pagal šią programą buvo atlikta: 

1) publikuotos 2 mokslo studijos ir parengta publikavimui 1 monografija: 
a) Nikartas S., Rinkevičiūtė G. Probačijos pareigūnų diskrečija individualižuojant 

sprendimus dėl probuojamųjų pažeidimų: empirinis tyrimas. [Mokslo studija]. V.: 
Lietuvos teisės institutas, 2018, 96 p. (4,5 aut. l.). ISBN 978-9986-704-55-3 
(internetinis/ online); 

b) Bikelis S., Mikšys S. Civilinio turto konfiskavimo perspektyvos Lietuvoje. [Mokslo 
studija]. V.: Lietuvos teisės institutas, 2018, 86 p. (5,7 aut. l.). ISBN 978-9986-704-
57-7 (internetinis/ online); 

c) Sakalauskas G., Vaičiūnienė R., Jarutienė L., Kalpokas V. Kalinimo sąlygos ir kalinių 
sočialinės integračijos prielaidos. [Monografija]. 2019 m. (35 aut. l.) (gautas LMT 
finansavimas monografijos leidybai 2019 metams). 

2) publikuota 10 mokslo straipsnių žurnaluose, patenkančiuose į tarptautines duomenų 
bazes; 

3) pateikta 18 išvadų (žodžiu ir raštu) dėl teisės aktų ir jų projektų, dalyvauta 6 darbo 
grupėse; 

4) perskaityta 12 pranešimų mokslo renginiuose; 

0 0

3

1

6 6

4

1 1

0

1

2

3

4

5

6

7

2016 2017 2018

mokslo studijos straipsniai TDB išvados
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5) pateikta 14 sklaidos priemonių. 
Visi mokslo darbai pagal šią ilgalaikę mokslo programą 2016–2018 m. pateikti 4 paveiksle.  

2018 m. spalio 8 d. Švietimo ir mokslo ministerijai buvo pateikta nauja tęstinė ilgalaikė 
programa „Veiksmingų baudimo ir kitų valstybės reagavimo į nusikalstamas veikas formų ir 
priemonių tyrimai“, kuri LMT ekspertų 2018-12-21 raštu Nr. 4S-1148 buvo teigiamai įvertinta ir 
prasidės nuo 2019 m., o baigsis 2023 m. 

 
4 paveikslas. Mokslo darbai, atlikti pagal ilgalaikę mokslo programą „Subalansuotos 
                            baudžiamosios politikos ir efektyvios nusikaltimų prevencijos link: 
                            visuomenės saugumo stiprinimo galimybių žmogaus teisių apsaugos 
                            kontekste tyrimai“, 2016–2018 m. 

 

 
 
2018 metams ilgalaikėms mokslo programoms vykdyti buvo numatyti konkretūs darbai ir 

jų vykdytojai. 3 ir 4 prieduose pateiktos ilgalaikių mokslo programų ataskaitos už 2018 m., jos 
pateiktos LMT vertinimui.  

 

Apibendrinimas 
 

Ilgalaikė mokslo programa „Naujas požiūris į korupčiją: iššūkiai ir galimybės peržengiant viešojo 
sektoriaus ribas“ (2016–2020 m.) įpusėjo ir suplanuoti darbai buvo atlikti laiku. 

Mokslinių tyrimų, numatytų ilgalaikėse mokslo programose, vykdymas per 2016–2018 m. 
buvo pasiektas 100 proc. 

Ilgalaikės mokslo programos „Subalansuotos baudžiamosios politikos ir efektyvios 
nusikaltimų prevenčijos link: visuomenės saugumo stiprinimo galimybių žmogaus teisių 
apsaugos kontekste tyrimai“ vykdymas baigtas 100 proc. 
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2.3. Pagal ūkio ir kitų subjektų užsakymus  
 

Per 2018 m. Teisingumo ministerijos užsakymu buvo atlikti 4 moksliniai tyrimai, kurių režultatai 
perduoti suinteresuotoms institučijoms ir publikuoti mokslinių darbų formatu (žr. 5 paveikslą):  
1. Pranka D., Gelžinytė V. Baudos bausmės keitimo į kitas bausmes tvarka ir jos tobulinimo 

galimybės. [Mokslo studija]. V.: Lietuvos teisės institutas, 2018, 64 p. (4,4 aut. l.). ISBN 978-
9986-704-52-2 (internetinis/online).  

2. Bublienė D., Kavalnė S., Zemlytė E. Veiksnių, darančių įtaką čivilinės justičijos veiksmingumui, 
tyrimas: čivilinio pročeso kodekso pakeitimų atvejų analižė. [Monografija]. V.: Lietuvos teisės 
institutas, 2018, 135 p. (11,9 aut. l.). ISBN 978-9986-704-53-9 (internetinis/ online).  

3. Vaičiūnienė R., Viršila V. Sočialinės reabilitačijos priemonių taikymo laisvės atėmimo vietose 
analižė: esamos praktikos tobulinimo perspektyvos. [Mokslo studija]. V.: Lietuvos teisės 
institutas, 2018, 60 p. (3,7 aut. l.). ISBN 978-9986-704-54-6 (internetinis/online).  

4. Ragauskas P., Kavoliūnaitė-Ragauskienė E., Ambrazevičiūtė K. Atsakomybės už korupčiją 
privačiame sektoriuje teisinis reguliavimas. [Mokslo studija]. V.: Lietuvos teisės institutas, 
2018, 99 p. (6 aut. l.). ISBN 978-9986-704-56-0 (internetinis/online).  

 
5 paveikslas. Mokslo darbai pagal Teisingumo ministerijos užsakymą  
                            vykdant programą „Teisės sistema“ 

 

 
 

Darbai, atlikti pagal Teisingumo ministerijos programą „Teisės sistema“9, atliepia 
visuomenei aktualias problemas, jų sprendimai pagrįsti fundamentiniais tyrimais. Šie 
darbai buvo pateikti laiku ir tiksliai pagal technines užsakymo sąlygas. 

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

2018 m. atliko mokslinius tyrimus ir jų pagrindu parengė bei publikavo iš viso 3 
monografijas, 7 mokslo studijas ir 26 mokslo straipsnius (žr. 6 paveikslą ir 1 priedą). Tarp 
nepatekusiųjų į ilgalaikes mokslo programas ir pagal užsakymus, buvo atliktas tyrimas, kurio 

                                                 
9 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“. 

2

3 3

1 1 1

2

1

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2016 2017 2018

Mokslo studijos Monografijos Mokslinės išvados



 

 

Lietuvos teisės instituto 2018 metų veiklos ataskaita 

 

 

14 

 

 

 

pagrindu publikuota monografija. Daugiau kaip pusė jos autorių – Instituto darbuotojai, kurių 
indėlis į šią monografiją – 7,56 aut. lanko: 

 
„Nužudymai Lietuvoje“. [Monografija]. Autorių kolektyvas: [A. Čepas], A. Dobryninas ir 

G. Valickas – vyr. redaktoriai; M. Dobrynina, [V. Kalpokas], [A. Mičkevič], V. Navickas, 
[S. Nikartas], [D. Šneideris], K. Vanagaitė. Vilnius: Justitia, 2018. 346 p. (23,5 a. l.) ISBN 978-609-
8146-10-3.  

 

Pagal tai, kur tyrimų režultatai buvo publikuoti, galima matyti, kad Instituto darbuotojai renkasi 
įvairius mokslo žurnalus, iš jų net 19 proc. publikuojasi ne Lietuvoje leidžiamuose leidiniuose, 
tačiau, žiūrint lietuviškus žurnalus, dauguma, net 54 proc., publikuojasi Instituto leidžiamame 
mokslo žurnale, o tai nėra labai gera praktika. 

 
 

6 paveikslas. Straipsniai mokslo žurnaluose, 2016–2018 m.  
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7 paveikslas. Mokslo straipsniai pagal mokslo kryptis 2016–2018 m. 

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

problematika tarpusavyje yra 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 prevenčijos tyrimų krypčiai galime priskirti ir vaikų ir jaunimo sočialinės aplinkos 
tyrimus. 2018 m. tyrimų režultatų pasiskirstymas tarp mokslo krypčių pavaizduotas 7 paveiksle.   
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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. 8 paveikslą) ir 2013–2014 m. mokslinių straipsnių, publikuotų „Scopus“ 
duomenų bažėse esančiuose žurnaluose, turinčiuose čituojamumo 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. Deja, 2018 m. tokių publikačijų nebuvo išleista, nes dėl leidybos planų jos buvo 
perkeltos į 2019 metus. Pirma publikačija leidiniuose, įtrauktuose į „Clarivate Analytics“, 
pasirodė tik 2016 m., tačiau 2017 ir 2018 m. tokių publikačijų pasirodė daugiau, t. y. po 2 
publikacijas žurnaluose su IF.  

 
8 paveikslas. Aukštos kokybės recenzuoti mokslo darbai 2013–2018 m. 

 

 
 
 
„Mokslo straipsnių, publikuotų į Clarivate Analytics Web of Science (CA WoS) ir (ar) SCOPUS 

duomenų bažes įtrauktuose tarptautiniuose leidiniuose, skaičius“ (3 vnt.) – nepasiektas, nes 
tokios kokybės darbai turi praeiti ilgą rečenžavimo kelią, o ir dėl tokių žurnalų populiarumo 
tenka palaukti metus ir antrus, kol ateis eilė publikuotis (žr. 9 paveikslą). Lyginant su 2017 m. 
tokių publikačijų sumažėjo tris kartus. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad čitavimo indeksus SNIP 
arba IF gali turėti ir Lietuvos leidyklų leidžiami mokslo žurnalai, tačiau mūsų darbuotojai savo 
tyrimų režultatų publikuoti renkasi už Lietuvos ribų esančius žurnalus (žr. 2 lentelę). 
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2 lentelė. 2018 m. aukštos kokybės publikacijos leidiniuose, įtrauktuose 
                    į tarptautines duomenų bazes ir turinčiuose citavimo indeksą  
 

Aukštos kokybės publikacijos, 2018 m. 

1. Rimšaitė L. Corruption risk mitigation in energy sector: Issues and challenges // Energy 
Policy, Volume 125, February 2019, p. 260–266 (IF 4,039). ISSN: 0301-4215. 

2. Pakstaitis L. Private sector corruption: realities, difficulties of comprehension, causes and 
perspectives. The Lithuanian approach // Crime Law Soc Change, 26 January 2019, p. 1–21. 
Prieiga per internetą: <https://doi.org/10.1007/s10611-019-09815-y>. 

 
9 paveikslas. Tarptautinės publikacijos 2016–2018 m., vnt.  
 

 
 

Kiti 23 mokslo straipsniai (žr. 1 priedą) publikuoti rečenžuojamuose leidiniuose, įtrauktuose į 
TDB10, iš jų publikuoti ne Lietuvos leidėjų anglų kalba: 
1. Limante A. Establishing habitual residence of adults under the Brussels IIa regulation: best 

practices from national case-law // Journal of Private International Law, 2018, Vol 14:1, 

p. 160–181. DOI: 10.1080/17441048.2018.1442128; Emerging Sources Citation Index. 

2. Matulionyte R. Roadshow Films Pty Ltd v Telstra Corp Ltd and the Recent Development of 

Blocking Injunctions in Australia // European Intellectual Property Review (2018), 11 (40), 

p. 750–753. ISSN 0142-0461. 

Dar viena publikacija – skyrius knygoje, išleistoje užsienio leidėjų anglų kalba: 

                                                 
10 9 iš 30 straipsnių publikuoti savo Instituto leidžiamame mokslo žurnale „Teisės problemos“, tai sudaro 30 proc. visų 

straipsnių.  
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Uscila R. Nusikalstamumo, susijusio su narkotinių ir psičhotropinių medžiagų vartojimu, 
disponavimu, ir bausmių vykdymo sistemos analižė. Analysis of črunubal ačts related to the 
use, possesion of drugs and psychotropic substances and the system of execution of 
punishment. [skyrius knygoje] Criminalistics and Forensic expertology: science, studines, 
practice. Odessa, Ukraine, 2018, p. 194–222. ISBN 978-966-916-610-4.  

 
Mūsų mokslininkai ne tik rengia ir publikuoja savo 

mokslinių tyrimų režultatus, bet ir yra vienų ar kitų mokslo 
žurnalų redakčinės kolegijos pirmininkai ir nariai, pvž., 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.  

 
 
 

Apibendrinimas  
 

2018 m. atliktų tyrimų režultatai daugiausia buvo orientuoti į pridėtinės vertės valstybei ir 
visuomenei didinimą bei į mokslo kokybės kėlimą, nes abu tarptautiniai straipsniai publikuoti 
labai aukštos kokybės leidiniuose, turinčiuose aukštą čituojamumo rodiklį.  

 
 

  

Lietuvos mokslų 
akademijos Jaunųjų 

mokslininkų 
stipendiją 2017–
2018 m. gavo dr. 
Agnė Limantė. 
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IV. MOKSLO DARBŲ SKLAIDA 

 
Sklaidos priemonių (renginių, leidinių, kt.) skaičius – vietoj 
planuotų 90 vnt. atlikta 95 vnt., tai sudaro 105 proc. 
didėjimą. Šiam rodikliui pasiekti buvo vertinamos 2018 m. 
atliktos mokslo darbų sklaidos priemonės, numatytos 
3 lentelėje. 

 
 

3 lentelė. Mokslo darbų sklaidos priemonės 
 

Rodiklio pavadinimas ir kriterijaus reikšmė Planas Įvykdymas 

Išleistų mokslinių-praktinių leidinių skaičius 4 6 
   Iš jų:   išleistų „Teisės e-aktualijų“ numerių skaičius, vnt. 2 2 
              žurnalo „Teisės problemos“ numerių skaičius, vnt. 2 2 
             kitų leidinių skaičius, vnt. - 2 
      Tarptautinių renginių, kuriuos organizuoja 
Institutas, skaičius, vnt. 

2 2 

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

30 31 

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

15 22 

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

54 69 

IŠ VISO 90 108 

 

4.1. Renginiai 
 

Prie 2018 m. prioritetinių veiklų Instituto strateginiame plane buvo numatyta organižuoti 
renginius (konferenčijas, seminarus), skirtus Instituto mokslinių tyrimų bei eksperimentinės 
(sočialinės) plėtros darbų kokybei gerinti, arba sudaryti sąlygas Instituto mokslo 
darbuotojams dalyvauti analogiškuose renginiuose, kuriuos organižuoja ne Institutas (pvž., 
stažuotės, mokslinės konferenčijos) (2018 m. I–IV ketv.). 

2018 metais Lietuvos teisės instituto Tarptautinių ryšių skyrius kartu su LTI 
mokslininkais ir kitais partneriais organižavo ir įgyvendino 14 renginių (1 tarptautinę, 2 
nacionalines konferencijas, 5 mokomuosius vizitus, 3 tarptautinius mokymus, 2 vidinius LTI 
renginius ir 1 apskritojo stalo diskusiją). 

 
1. Keturios tarptautinės mokymų sesijos šeimos teisės klausimais 

Vykdant Europos Komisijos „Teisingumo“ programos projekto „Keturios ES mokymų 
sesijos skirtingų šalių teisininkams bei sočialinių tarnybų darbuotojams šeimos teisės 

Sklaidos priemonių 
skaičius 2018 
metais ne tik 

pasiektas, bet ir 
viršytas. 
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reguliavimo klausimais“ (C.L.A.S.S.4EU), Lietuvos teisės 
instituto mokslininkės dr. Agnė Limantė ir Ana Pliner su 
užsienio kolegomis 2018 m. vedė dvi tarptautines 
mokymų sesijas advokatams ir sočialinių tarnybų 
darbuotojams Vilniuje ir Bragoje (Portugalija). 

Lektoriai iš Lietuvos, Italijos, Portugalijos ir 
Vengrijos pristatė įvairias temas šeimos teisės 
klausimais, taip pat dalyviams buvo siūlomos praktinės 
užduotys, padėjusios geriau susipažinti su aptariamais 
klausimais bei suteikusios galimybių padiskutuoti 
probleminiais atvejais. 
Pagrindinės mokymų temos: 
- jurisdikčija ir taikytina teisė santuokos nutraukimo ir sutuoktinių bei vaikų išlaikymo 

bylose; 

- jurisdikčija ir taikytina teisė tėvų pareigų bylose bei vaikų pagrobimo bylų nagrinėjimas.  

2. Delegacijos iš Bulgarijos teisinės pagalbos tarnybos vizitas   

2018 m. liepos mėn. Lietuvos teisės instituto mokslininkai ir Valstybės garantuojamos 
teisinės pagalbos tarnybos vadovė dalijosi savo patirtimi su Bulgarijos teisinės pagalbos 
tarnybos specialistais. 

Bulgarijos teisinės pagalbos tarnybos prežidentę ir kitus svečius iš Bulgarijos ypač 
domino LTI vykdomas tarptautinis projektas „Teisinės pagalbos kokybės didinimas: bendrieji 
standartai skirtingoms šalims“. Instituto mokslininkai pristatė bulgarams šio projekto esmę ir 
režultatus, taip pat buvo sutarta vėliau pasidalyti ir projekto metu rengiamais teisinės 
pagalbos kokybės standartais. Svečiai iš Bulgarijos dalijosi savo patirtimi ir mintimis bei 
džiaugėsi pasisėmę naujų idėjų. 

Susitikimo metu taip pat buvo diskutuota apie kitų LTI vykdomų projektų režultatus, 
nemažai dėmesio skirta projektui „Veiksmingo poličijos ir kitų suinteresuotųjų institučijų 
bendradarbiavimo link: smurto artimoje aplinkoje atpažinimo, pagalbos ir prevenčijos 
modelis (POSIB)“. 

3. Ukrainos parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro įstaigos (Ombudsmeno 
įstaigos) darbuotojų mokomasis vizitas Lietuvoje 

 
2018 m. liepos 4 d. Lietuvoje vyko antrasis 
mokomasis vizitas pagal Lietuvos ir Austrijos 
partnerių įgyvendinamą ES „Dvynių“ 
programos projektą „Ukrainos parlamento 
Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro 
institučinių gebėjimų stiprinimas žmogaus 
teisių ir laisvių klausimais“ APPARATUS (LTI 
yra vyresnysis šio projekto partneris). Vižito 
metu viešėjo ir gerosios Europos Sąjungos 
patirties žmogaus teisių apsaugos srityje 
sėmėsi dešimt Ukrainos parlamento 

Projekto nuotrauka 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuotrauka 
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Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro įstaigos (Ombudsmeno įstaigos) darbuotojų.  
Kolegos iš Ukrainos lankėsi Lietuvos Respublikos Seime, Seimo kontrolierių įstaigoje, 

Lietuvos teisės institute, taip pat Lietuvos Respublikos Konstitučiniame Teisme bei 
Teisingumo ministerijoje. Susitikimo su ministerijos specialistais metu buvo aptartas Lietuvos 
ir Ukrainos institučijų glaudus teisinis bendradarbiavimas vykdant teisinio sektoriaus 
reformas ir siekiant pažangos žmogaus teisių gynybos srityse. Svečiai iš Ukrainos domėjosi 
ministerijos veikla žmogaus teisių politikos formavimo ir duomenų apsaugos srityse bei 
Ombudsmeno rekomendačijų valstybės institučijoms įgyvendinimo efektyvumu. LTI 
direktorė susitikime pasidžiaugė, jog bendromis „Dvynių“ partnerių pastangomis pavyko 
parengti Ukrainos ombudsmeno institučijos veiklą reglamentuojančio įstatymo pakeitimus ir 
Asmens duomenų apsaugos įstatymo projektą, perkeliantį į Ukrainos teisę ES Bendrojo 
duomenų apsaugos reglamento nuostatas.  

 
4. LTI mokslininkai JTO Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuro 
ekspertų grupės susitikime 

Jungtinių Tautų Narkotikų kontrolės ir 
nusikalstamumo prevencijos biuro 
(angl. United Nations Office on Drugs and 
Crime, UNODC) 2018 m. rugsėjo ir spalio 
mėn. organizuotuose susitikimuose LTI 
mokslininkai kartu su kitais ekspertais iš 
įvairių pasaulio šalių diskutavo apie teisinės 
pagalbos kokybę baudžiamosiose bylose, 
dalijosi savo šalių patirtimi ir svarstė, kaip 
galėtų būti pagerinta teisinės pagalbos 
kokybė.  

LTI pakviestas dalyvauti ekspertų susitikime todėl, kad jis šiuo metu kartu su partneriais 
vykdo tarptautinį projektą QUAL-AID, skirtą teisinės pagalbos kokybės gerinimo metodų 
paieškoms. Mokslininkai analižuoja skirtingų valstybių patirtį ir siekia išskirti instrumentus, 
galinčius prisidėti prie teisinės pagalbos kokybės tobulinimo. 

UNODC rengia leidinį – vadovą apie teisinės pagalbos gerinimą kriminalinės justičijos 
pročese, todėl siekia sukaupti kuo daugiau duomenų apie skirtingų šalių patirtį. Tam 
organižuojamas ekspertų iš skirtingų šalių susitikimas. Dr. Agnė Limantė susitikime skaitė du 
pranešimus, iš kurių viename pristatė LTI vykdomo tarptautinio projekto režultatus. 

  

Projekto nuotrauka 
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5. Lietuvos teisės instituto konferencija-diskusija apie korupciją ir žiniasklaidą 
 

Viešumoje kalbant apie korupčiją dažnai 
pasitelkiama žiniasklaida, kuri prisiima 
kontroliuotojo ir net teisėjo vaidmenį. Apie pačios 
žiniasklaidos korupčiją diskusijos vyksta kur kas 
rečiau, todėl minint Tarptautinę korupčijos dieną 
2018 m. gruodžio 5 d. Lietuvos teisės institutas 
pakvietė šios srities spečialistus į načionalinę 
mokslinę-praktinę konferenčiją „Korupčija ir 
žiniasklaida“. Europos Komisijos atstovybėje vykusi 
konferenčija į diskusiją pakvietė tiek teisės, tiek 
komunikacijos srities mokslininkus, taip pat ir 

pačius žurnalistus. Konferenčijoje iničijuota diskusija, kuria buvo siekiama įsivertinti 
korupčijos apraiškas žiniasklaidos versle, suvienyti tiek pačios žiniasklaidos ir žurnalistų 
savireguliačines, tiek ir valstybės bei jos institučijų iničiatyvas, ieškoti bendrų pastangų ir 
instrumentų, stiprinant etišką žiniasklaidos priemonių ir žurnalistų elgesį. Su korupčija 
žiniasklaidoje ir žiniasklaidos versle susiduriama visoje Europos Sąjungoje – ne tik 
posovietinėse valstybėse, bet ir brandžiose Vakarų demokratijose. Pavyždžiui, Lietuvoje 
neseniai viešėjusi Europos teisingumo komisarė Věra Jourová teigė, kad sočialinių tinklų 
algoritmai gali būti naudojami prasimanytų naujienų (angl. fake news) sklaidai paspartinti, 
gali būti ižoliuojamos tam tikros elektorato dalys ir fragmentuojama politinė diskusija. Tokiu 
būdu vienos nuomonės yra palaikomos, o kitos ignoruojamos ir taip formuojama viešoji 
nuomonė. 

 
6. Lietuvos teisės instituto konferencija Tarptautinės žmogaus teisių dienos proga 

LTI kartu su Vytauto Didžiojo universitetu bei Kauno apygardos teismu Tarptautinės žmogaus 
teisių dienos proga 2018 m. gruodžio 13 d. surengė kasmetinę tradičinę mokslo 
konferenčiją, kurioje šiemet daugiausia dėmesio buvo skiriama žmogaus teisių apsaugai 
baudžiamajame pročese. Mokslininkai ir praktikai konferenčijoje analižavo įvairius žmogaus 
teisių klausimus, kylančius baudžiamajame pročese, pavyždžiui, baudžiamąją atsakomybę už 
vairavimą išgėrus, psičhiškai nesveiko asmens teisę dalyvauti teismo posėdyje, įrodinėjimo 
problemas bylose dėl neteisėto praturtėjimo, Aukščiausiojo Teismo praktiką užtikrinant 
žmogaus teises ir kitus aktualius ir probleminius klausimus. 

LTI direktorės nuomone, „baudžiamajame pročese ypač aštriai gali būti paveikiamas 
atskiras žmogus ir jo turimų asmens teisių visuma, todėl taikant ultima ratio baudžiamojo 
poveikio priemones negali būti „pamestas“ žmogaus teisių apsaugos prioritetas nei 
teisėkūroje, priimant naujas teisės normas, nustatančias baudžiamąją atsakomybę, nei 
ikiteisminio tyrimo ar teisminio nagrinėjimo metu, kada yra realus ribojančio pobūdžio teisės 
normų taikymas. Organižuodami šią konferenčiją, dar kartą norime atkreipti tiek praktikų, 
tiek mokslo žmonių dėmesį į šią sritį, išsakydami pro ir contra argumentus dėl pateisinamų ir 
nepateisinamų žmogaus teisių ribojimo apimčių baudžiamosios politikos priemonėmis“. 

Pranešimus konferenčijoje skaitė Lietuvos teisės instituto, Vytauto Didžiojo 
universiteto, Mykolo Romerio universiteto, Vilniaus universiteto mokslininkai, Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo, Prokuratūros ir Teisingumo ministerijos atstovai, advokatai. 

Vaido Kalpoko nuotrauka 
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Kad renginių organižavimo kokybė padidėtų, mokslo renginiai turėtų būti nukreipti į 
platesnę auditoriją ir už Lietuvos ribų. 
Laikantis tradičijų, organižuoti bendrus renginius, skirtus „Tyrėjų nakties“ pristatymui, 
Tarptautinei žmogaus teisių dienai ir Tarptautinei antikorupcijos dienai. 

 
 

4.2. Moksliniai pranešimai 
 

2018 m. perskaityta šiek tiek daugiau, nei suplanuota (planas - 30) – 31 mokslinis 
pranešimas, iš kurių net 22 (planas – 15) – tarptautiniuose renginiuose, iš jų 20– užsienyje. 

 
Paminėtini svarbiausi tarptautiniuose renginiuose skaityti mokslo pranešimai: 

 
1. Baltrimas J. „New instruments to restore violated rights – 

amicus curiae and defence of public interests“ apskritojo stalo 
diskusijoje Ukrainos Ombudsmeno institucijoje Kijeve, 2018-
11-07. 

2. Bikelis S. Pranešimas „Kardomųjų priemonių taikymo 
kultūros pokyčiai Lietuvoje“ 31-ojoje metinėje Baltijos 
kriminologų konferenčijoje „Nusikaltimų kontrolės kultūra 
Baltijos regione“ [„Changes of legal culture in pre-trial 
investigation: decision making on coercive measures“] / 
Vilnius, Vilniaus universitetas, 2018-06-28–29. 

3. Kavalnė S. Pranešimas „The new role of the Ombudsperson in 
the protection of human rights in Ukraine“ baigiamojoje konferencijoje „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“, Ukrainos Ombudsmeno institucija, 2018-12-07. 

4. Kryževičius G. Pranešimas „Recommendations based on the best EU practices regarding 
State liability for damage caused by public administration“ apskritojo stalo diskusijoje 
Ukrainos Ombudsmeno institucijoje Kijeve, 2018-11-07. 

5. Limantė A. Paskaita „Introduction to EU Internal Market“ Kijevo Taraso Ševčenkos 
načionaliniame universitete vykusioje šio universiteto Teisės fakulteto ir Vilniaus 
universiteto Teisės fakulteto organižuotoje pavasario teisės mokykloje „Europos Sąjungos 
teisės įtaka načionalinėms“, 2018-04-17. 

6. Limantė A. Pranešimas „The new role of the Ombudsperson in the protection of human 
rights in Ukraine. Improvement of the instruments to restore violated rights, including 
protection of personal data, access to public information and prevention of all forms of 
discrimination“ baigiamojoje konferencijoje „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, Ukrainos Ombudsmeno institucija, 2018-12-07. 

7. Limantė A. Pranešimas „Introdučtion of the Proječt “Enhančing the Quality of Legal Aid: 
General Standards for Different Countries“ Europos Komisijos organizuotame susitikime 
su Europos Sąjungos valstybių narių ekspertais, kurio tema – Direktyvos dėl teisinės 

Pranešimų 
tarptautinėse 

konferencijose 
perskaityta 7 
daugiau, nei 

planuota.  
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pagalbos įtariamiesiems ir kaltinamiesiems vykstant baudžiamajam pročesui 
įgyvendinimas. Briuselis, 2018-10-25. 

8. Limantė A. Pranešimas „The right to legal aid in international instruments“ Jungtinių Tautų 
narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevenčijos [UNODC] tinklo organizuotame 
susitikime Jungtinių Tautų Organižačijos Narkotikų ir nusikaltimų biure Vienoje (Austrija), 
2018-09-26. 

9. Limantė A. Pranešimas „The toolboxapproačh: initial findings of the EU Study“ Jungtinių 
Tautų narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevenčijos [UNODC] tinklo organizuotame 
susitikime Jungtinių Tautų Organižačijos Narkotikų ir nusikaltimų biure Vienoje (Austrija), 
2018-09-26. 

10. Limantė A. Pranešimas „Recommendations on specific procedures for effective 
monitoring of compliance by relevant stakeholders with the legislation in the field of 
publishing information on public tenders“, Ukrainos Ombudsmeno institucija, 2018-11-
07. 

11. [Limantė A.], Brazevič K. Pranešimas apskritojo stalo diskusijoje „Recommendations 
regarding the amendments to the Law on access to public information in order to ensure 
effective and easy access to public information“, Ukrainos Ombudsmeno institucija, 2018-
11-07. 

12. Nikartas S. Pranešimas „Best pračtiče standards survey results: aspečt of evaluation“ 
tarptautinėje konferenčijoje „Enhančing the Quality of Legal Aid: General Standards for 
Different Countries“ Frankfurto prie Maino Gėtės universitete (Vokietija), 2018-06-25.  

13. Nikartas S. Pranešimas „Best practice standards survey results: aspect of operating 
prinčiples“ tarptautinėje konferenčijoje „Enhančing the Quality of Legal Aid: General 
Standards for Different Countries“ Frankfurto prie Maino Gėtės universitete (Vokietija), 
2018-06-25. 

14. Nikartas S. Pranešimas „Community sančtions: a real alternative of imprisonment or an 
expansion of punishment? The case of Lithuania“ (liet. „Bendruomeninės bausmės: reali 
alternatyva įkalinimui ar baudimo ekspansija? Lietuvos atvejis“) Načionalinio jaunųjų 
kriminologų forumo (Lenkija) konferenčijoje „Nusikaltimai XXI amžiuje – galimybės ir 
iššūkiai kriminologijai“, 2018-05-10. 

15. Nikartas S. Pranešimas „Disčretionary dečision making by probation offičers in Lithuania: 
drifting between čommunity safety and offender‘s resočialižation“ (liet. „Probačijos 
pareigūnų diskrečija Lietuvoje: dreifuojant tarp visuomenės saugumo ir nuteistųjų 
resočialižačijos tikslų“) tarptautinėje mokslinėje Europos kriminologų konferenčijoje 
Sarajeve, 2018-08-31. 

16. Nikartas S. Pranešimas „How probation offičers aččess their čontribution to the goals of 
probation“ Europos kriminologų asočiačijos Bendruomenių bausmių ir priemonių darbo 
grupės tarptautinėje konferenčijoje Vienoje (Austrija), 2018-04-05. 

17. Paužaitė-Kulvinskienė J. Pranešimas „Code of good administrative behaviour“ apskritojo 
stalo diskusijoje Ukrainos Ombudsmeno institucijoje Kijeve, 2018-11-07. 

18. Paužaitė-Kulvinskienė J. Pranešimas „The new role of the Ombudsperson in the protection 
of human rights in Ukraine“ baigiamojoje konferencijoje „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“ Ukrainos Ombudsmeno institucijoje Kijeve, 2018-12-07.  

19. Uscila R. Pranešimas „Analyžes of Crime prevalenče, related to narčotič drugs and 
psyčhotropič substančes, disposition in Lithuania“ 14-ame tarptautiniame kongrese 
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„Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika“ Odesoje (Ukraina), 
2018-09-13.  

20. Vaičiūnienė R. Pranešimas „Korekčinių programų taikymas Lietuvos įkalinimo įstaigose“ 
31-ojoje metinėje Baltijos kriminologų konferenčijoje „Nusikaltimų kontrolės kultūra 
Baltijos regione“ [„Changes of legal culture in pri-trial investigation: decision making on 
coercive measures“] / Vilnius, Vilniaus universitetas, 2018-06-28–29. 

21. Visockas E. Pranešimas „Searčhing for the effečtive and effičient črime prevention 
strategies“ Načionalinio jaunųjų kriminologų forumo (Lenkija) konferencijoje 
„Nusikaltimai XXI amžiuje – galimybės ir iššūkiai kriminologijai“, 2018-05-10.  

22. Mockus M. Pranešimas „Lithuania is Calling for the Network of European Centres of 
Exčellenče in #Legaltečh“ tarptautiniame renginyje „Suččessful R&I in Europe 2018: 9th 
European Networking Event“. Diuseldorfas (Vokietija), 2018-03-15 – 2018-03-16. 

 

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 bažę „ICI Journal Master List“, turintis ICV (Index Copernicus Value), bei 
kartu su Lietuvos kriminologų draugija ir Vilniaus universitetu tęsiama rečenžuojamo leidinio 
„Kriminologijos studijos“11 leidyba, taip pat monografijų ir mokslo studijų serija „Teisės 
instituto mokslo tyrimai“12 bei nerecenzuojami MTEP leidiniai „Teisės e-aktualijos“13.  

 

                
 

Ataskaitiniu laikotarpiu, kaip ir planuota, išleisti du recenzuoto leidinio „Teisės problemos“ 
(2018 m. Nr. 1 ir 2018 m. Nr. 2) numeriai. 

 

Siekiant sudaryti galimybę visiems suinteresuotiems asmenims susipažinti su Instituto 
rengiamomis išvadomis, komentarais dėl įstatymų ir kitų teisės aktų ar jų projektų, kitais 
nerecenzuojamais mokslo sočialinės plėtros darbais bei tokiu būdu prisidėti prie mokslo 
eksperimentinės (sočialinės) plėtros darbų sklaidos, 2013 metais Institutas pradėjo leisti 
elektroninį nerečenžuojamą leidinį „Teisės e-aktualijos“ [ISSN 2335-8998 (Online)], kuriame 
kasmet publikuojami Lietuvos teisės instituto mokslo darbuotojų parengti sočialinės plėtros 
darbai, kurie buvo pateikti valstybės bei savivaldybių institučijoms. Per 2018 metus išleista 
tiek pat, kiek ir planuota, t. y. du numeriai.  
  

                                                 
11 http://www.zurnalai.vu.lt/kriminologijos-studijos 
12 http://teise.org/lt/lti-veikla/publikacijos/ 
13 http://teise.org/lt/lti-veikla/teises-e-aktualijos/ 
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Dar publikuoti du nerecenzuoti leidiniai:  
 

1 leidinys: 
Nikartas S., Limantė A.Teisinės pagalbos kokybės vertinimo priemonės ir kriterijai: gairės 
Europos Sąjungos šalims. Parengta pagal projektą „Teisinės pagalbos kokybės gerinimas: 
bendrieji standartai skirtingoms šalims“. Projekto partneriai: Lietuvos teisės institutas, 
Frankfurto prie Maino Gėtės universitetas, Nyderlandų teisinės pagalbos tarnyba, Lietuvos 
advokatūra, Lietuvos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba. 2018. 

 
Leidinio vertimas į anglų k.: 

Nikartas S., Limante A. “Tools and Criteria for Measuring Legal Aid Quality: Guidelines 
for EU Member States”. Developed in the framework of the proječt: Enhančing the 
Quality of Legal Aid: General Standards for Different Countries. Project partners: Law 
Institute of Lithuania, Goethe University Frankfurt am Main, Legal Aid Board, the 
Netherlands, Lithuanian Bar Association, State-Guaranteed Legal Aid Service of 
Lithuania. 2018. 
  

2 leidinys: 
 
Burchard Ch., Jahn M., Zink S., Nikartas S., Limantė A., Totoraitis L., Banevičienė A., Jarmalė D. 
“Practice Standards for Legal Aid Providers”. Developed in the framework of the project: 
Enhancing the Quality of Legal Aid: General Standards for Different Countries. Project 
partners: Law Institute of Lithuania, Goethe University Frankfurt am Main, Legal Aid Board, 
the Netherlands, Lithuanian Bar Association, State-Guaranteed Legal Aid Service of Lithuania. 
2018. 

 
Leidinio vertimas į lietuvių k.: 

Burchard Ch., Jahn M., Zink S., Nikartas S., Limantė A., Totoraitis L., Banevičienė A., 
Jarmalė D. Praktikos standartai teisinės pagalbos teikėjams. Parengta pagal projektą 
„Teisinės pagalbos kokybės gerinimas: bendrieji standartai skirtingoms šalims“. 
Projekto partneriai: Lietuvos teisės institutas, Frankfurto prie Maino Gėtės 
universitetas, Nyderlandų teisinės pagalbos tarnyba, Lietuvos advokatūra, Lietuvos 
valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba. 2018. 

 

4.4. Sklaida kitose priemonėse 
 

Instituto Tarptautinių ryšių skyrius ataskaitiniu laikotarpiu per BNS Spaudos čentrą išplatino 
18 pranešimų žiniasklaidai apie atliekamą mokslinę veiklą, vykdomus projektus, parengtą 
mokslinę produkčiją, MTEP darbus arba projektus, kuriuose dalyvauja Instituto mokslininkai. 
Pranešimai taip pat buvo platinami elektroniniu paštu tiesiogiai žiniasklaidos priemonėms 
arba konkretiems aktualiomis temomis besidomintiems žurnalistams.  

Informacija tai pat buvo skelbiama Instituto interneto svetainėje (per metus – 51 
informacinis pranešimas „Naujienų“ skiltyje), taip pat skelbiami sočialinio tinklo „Facebook“ 
paskyroje. Socialiniame tinkle paskelbti 57 įvairūs pranešimai (nuo naujienų pasidalijimo iki 
komandiruočių ataskaitų, leidinių pristatymo, mokslinių publikačijų iki mokslininkų viešų 
pasisakymų žiniasklaidoje).  



 

 

Lietuvos teisės instituto 2018 metų veiklos ataskaita 

 

 

27 

 

 

 

Dalis informačinių pranešimų buvo skelbta visais kanalais (platinta žurnalistams, 
skelbta interneto svetainėje, taip pat skelbta sočialiniame tinkle „Fačebook“), tačiau kita dalis 
informacijos komunikuota tik kai kuriais kanalais. Skirtingi komunikacijos kanalai pasirinkti 
įvertinus skirtingas komunikačijos auditorijas. Informuojant visuomenę apie mokslo darbus, 
glaudžiai bendradarbiaujama su spečialižuotu teisės naujienų portalu www.infolex.lt – čia 
paskelbta didžioji Instituto viešos informačijos dalis (25 aktyvios nuorodos).  

 
Apibendrinimas ir galimi pokyčiai 

 
Mokslinių tyrimų režultatų sklaida neturėtų apsiriboti tik straipsnių publikavimu – 
kiekvienas autorius turėtų aktyviai komunikuoti kitais sočialiniais viešinimo kanalais, 
orientuodamasis į tarptautinę auditoriją, tai padėtų sėkmingiau integruotis į europinę 
mokslinių tyrimų erdvę. 
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V. BENDRADARBIAVIMAS IR SOCIALINIŲ PARTNERIŲ TINKLAS 
(VERSLO, VALDŽIOS IR KITI SOCIALINIAI PARTNERIAI) 

 

 

5.1. Instituto bendradarbiavimas su 
verslo, valdžios, visuomenės atstovais 
ir socialiniais partneriais  

 
Institutas tęsė tradičijas ir bendradarbiavo su mokslo ir 
studijų institučijomis, valdžios ir valdymo, verslo ir 
nevyriausybinių organižačijų sektoriaus subjektais ir jų 
atstovais. 

Lietuvos teisės institutas sėkmingai bendradarbiavo su šiomis Lietuvos institučijomis ar 
organizacijomis: 
 
1. Baltijos pažangių tečhnologijų 
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 ekspertižės čentras; 
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, inovačijų ir tečhnologijų 
agentūra (MITA); 
19. Muitinės mokymo centras; 
20. Načionalinė teismų administračija 
(NTA); 
21. Narkotikų, tabako ir alkoholio 
kontrolės departamentas (NTAKD); 
22. Policijos departamentas prie VRM; 
23. Seimo antikorupcijos komisija; 
24. Seimo Priklausomybių prevenčijos 
komisija; 
25. Specialiosios pedagogikos ir 
psichologijos centras (SPPC); 
26. Spečialiųjų 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).



 

 

 

2018 m. Lietuvos teisės institute vykdyta projektų ar rengta bendrų projektinių paraiškų, renginių su 

38 partneriais iš 19 skirtingų valstybių (žr. 4 lentelę ir 10 paveikslą). 

 

4 lentelė. 2018 m. LTI bendradarbiavo su partneriais iš nurodytų valstybių 
 

  

1. Airija 1. Švenčiausiosios Trejybės kolegija (Dublino universitetas). 
2. Austrija 2. Institut für Rechts-und Kriminalsoziologie (IRKS); 

3. Austrijos Liudviko Bolcmano žmogaus teisių institutas. 
3. Belgija 4. Nacionalinis kriminalistikos ir kriminologijos institutas; 

5. Tarptautinė jaunimo ir šeimos teisininkų asociacija; 
6. Tarptautinė nepilnamečių justicijos observatorija. 

4. Bulgarija 7. Demokratijos studijų centras. 
5. Didžioji 
Britanija 

8. Londono ekonomikos ir politikos mokslų mokykla; 
9. Birbeko koledžas (Londono universitetas). 

6. Graikija 10. Tesalonikų Aristotelio universitetas. 
7. Italija 11. Milano–Bikokos universitetas; 

12. Veronos universitetas; 
13. „Media, Educazione, Comunità“; 
14. „Associazione bNET“; 
15. Parmos universitetas. 

8. Ispanija 16. Barselonos universitetas; 
17. Autonominis Barselonos universitetas. 

9. Kipras 18. „Hope for children“. 

10. Kroatija 19. Rijekos universiteto Teisės fakultetas; 
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. Utrechto universitetas; 
27. Nyderlandų teisinės pagalbos tarnyba. 

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’o Eötvös’o universitetas; 
35. Vengrijos mokslų akademijos Socialinių mokslų centro Teisės studijų institutas. 

19. Vokietija 36. Ernst’o Moritz’o Arndt’o Greifsvaldo universitetas; 
37. Frankfurto prie Maino Gėtės universitetas; 
38. Starkmacher. e.V. (Manheimas). 
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10 paveikslas. 2018 m. Institutas bendradarbiavo su partneriais iš pažymėtų valstybių 

 

5.2. Metodologinė ir metodinė inovatyvi pagalba  
 

2018 m. Institutas vykdė Lietuvos ūkio poreikius atliepiančius mokslinius tyrimus, pvž., 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“14. Pagal šią programą 
2018 m. Institutas teikė teisinei politikai formuoti skirtus pasiūlymus, pagrįstus šiuolaikiniais 
teisės ir kriminologijos mokslų tyrimų režultatais. Parengtos 3 mokslo studijos ir 1 
monografija. 

 

5.2.1. Teisinės ekspertizės ir teisinės išvados  
 

Instituto MTEP veikla labiausiai orientuota į Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetinę 
veiklos sritį „Teisėsauga“. Šioje srityje atliekant mokslinius tyrimus, režultatai nukreipiami į 
pasiūlymus dėl teisės aktų rengimo kokybės, teisinio reguliavimo atskirais aktualiais 
klausimais tobulinimo, spragų ir problemų juos taikant sprendimus.  

2018 metais buvo pateiktos 24 iš planuotų 29 teisinės, kriminologinės ir antikorupčinės 
ekspertižės, išvados dėl teisės aktų ir jų projektų. Šių MTEP darbų pateikimas ne visada 

                                                 
14 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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priklauso nuo Instituto. Paprastai reaguojama ir savo iničiatyva, bet dauguma prašymų 
pateikti išvadas ir siūlymus ateina iš Lietuvos Respublikos Seimo. 

 

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

 

Vertinant efekto kriterijų „Sėkmingai (teigiamai) pritaikytų teisinės politikos formavimui 
skirtų pasiūlymų, pagrįstų šiuolaikiniais teisės ir kriminologijos mokslų tyrimų režultatais, 
santykis su pateiktais / svarstomais, proč.“, iš 19 pasiūlymų, pateiktų teisės aktų rengėjams, į 
visus mūsų siūlymus atsižvelgė (t. y. įvykdyta 100 proc., o planuota – 60 proc.) dėl šių teisės 
aktų projektų: 

1) dėl Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo Nr. X-296 

pakeitimo įstatymo projekto – 1 pritarta; 

2) dėl Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 ir 25 straipsnių pakeitimo 

įstatymo projekto – 1 pritarta; 

3) dėl Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 ir 24 straipsnių pakeitimo 

įstatymo projekto – 1 atsižvelgta;  

4) dėl Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 22, 24 ir 27 straipsnių 

pakeitimo įstatymo projekto – 1 atsižvelgta; 

5) dėl Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 10, 13, 27, 29, 33 

straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 6(2), 29(1) straipsniais įstatymo 

Nr. XIII-692 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto – 1 atsižvelgta; 

6) dėl Baudžiamojo kodekso 199, 199(1), 199(2) ir 200 straipsnių pakeitimo įstatymo 

projekto – 4 pritarta iš dalies; 

7) dėl įstatymo projekto Nr. XIIP-4638 (Baudžiamojo kodekso 172 str. pakeitimo) – 1 

pritarta, 1 pritarta iš dalies; 

8) dėl Konstitučijos 56 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Dėl projektų Nr. XIIP-2850, 

Nr. XIIIP-699 nuostatų – 1 pritarta; 

9) dėl Konstitučijos 66, 74 ir 78 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto – pritarta iš dalies; 

10) dėl Baudžiamojo kodekso 199, 199(1), 199(2) ir 200 straipsnių pakeitimo įstatymo 

projekto – pritarta iš dalies; 

11) dėl Valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo Nr. I-1497 5, 10 ir 18 straipsnių pakeitimo 

įstatymo projekto – 2 pritarta iš dalies. 

Instituto darbuotojai atlieka ir kitus taikomuosius mokslinius tyrimus, kurie gali būti 
pritaikyti priimant viešojo valdymo sprendimus. Pavyždžiui, Instituto darbuotojų atliktu 
tyrimu „Sočialinės reabilitačijos priemonių taikymo laisvės atėmimo vietose analižė: esamos 
praktikos tobulinimo perspektyvos“ Teisingumo ministerija vadovavosi planuodama darbus 

2018 metais buvo 
atsižvelgta 100 
proc. į visas LTI 

pateiktas išvadas 
ir pasiūlymus. 
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Kalėjimų departamento vadovaujantiems 
darbuotojams. Taip pat Teisės instituto darbuotojų 
pateiktomis nuomonėmis vadovaujasi ir Lietuvos 
Respublikos Konstitucinis Teismas nagrinėdamas 
bylas, pvz., 2018 m. kovo 2 d. priimdamas nutarimą 
Nr. KT3-N2/2018 „Dėl Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės įstatymo 411 straipsnio 1 dalies (2004 m. 
lapkričio 11 d. redakcija) atitikties Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 28 d. nutarimo Nr. 960 
„Dėl J. Miliaus atleidimo iš valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos direktoriaus pareigų“ atitikties 
Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės įstatymui ir bylos dalies 
nutraukimo“ byloje Nr. 5/2017. 

 
Kitoje Seimui 2018 m. pateiktoje teisės aktų rengimo ir svarstymo medžiagoje 

aptinkami šie Instituto atlikti tyrimai: 
1. 2018-03-16 Europos teisės departamento išvadoje „Dėl Lietuvos Respublikos skolų 

išieškojimo įmonių įstatymo projekto Nr. XIIIP-1741“ derinimo buvo paminėta Lietuvos 

teisės instituto parengta mokslo studija „Vartotojų teisių apsauga išieškant skolas ne 

teismo tvarka: užsienio valstybių patirtis“.  

2. 2018-10-05 Teisingumo ministerijos pateiktame Aiškinamajame rašte „Dėl Teisėkūros 
pagrindų įstatymo Nr. XI-2220 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 straipsnių ir ketvirtojo skirsnio pakeitimo 
įstatymo projekto“ minima, kad remtasi Lietuvos teisės instituto 2017 m. atlikta mokslo 
studija „Teisinio reguliavimo ex post vertinimo perspektyvos Lietuvoje“. 

3. 2018-12-31 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos įsakyme „Dėl Lietuvos 
Respublikos mediačijos įstatymo įgyvendinimo“ pateikta nuoroda į vieną iš šaltinių: 
Michailovič I. ir kt. Atkuriamojo teisingumo perspektyvos Lietuvoje. Vilnius: Lietuvos teisės 
institutas, 2014. 

 

5.2.2. Ekspertinės konsultacijos 
 

Instituto mokslo darbuotojų kvalifikačija suteikia pagrindą juos pasitelkti kaip žmogiškuosius 
išteklius teisėkūros procese ir valstybinės reikšmės ekspertų grupėse, komisijose, kur 
teikiamos plačios ekspertinės konsultačijos, teikiami mokslu grįsti siūlymai ir 
rekomendacijos.  

Instituto darbuotojai aktyviai dalyvauja įvairiose tiek načionalinėse, tiek tarptautinėse 
darbo grupėse, komisijose ir kitų organižačinių vienetų veiklose tam, kad užtikrintų ryšių 
palaikymą su tarptautiniais partneriais, darbuotojai yra kviečiami dalyvauti ir dalintis 
idėjomis bei pristatyti atliekamų tyrimų režultatus tarptautinėse konferenčijose ir pan. 
Ataskaitiniais metais galime paminėti šių tyrėjų svarbiausias narystes tarptautinėse darbo 
grupėse, asočiačijose, dalyvavimą tarptautinėse ekspertų grupėse (žr. 5 lentelę). 

 
5 lentelė. Narystė tarptautinėse organizacijose 

Eil. 
Nr. 

Tyrėjas Organizacija Narystė, pagrindas 

LTI atliktais mokslo 
tyrimais remiasi 

Teisingumo 
ministerija teikdama 
teisės aktų projektus 

bei planuodama 
darbus jai pavaldžių 

įstaigų vadovams. 
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1.  Baudžiamosios 
justičijos tyrimų 
skyriaus vyresnysis 
mokslo darbuotojas 
Simonas Nikartas  

European Society of 
Criminology Community 
Sanctions and Measures 
Working Group: 
<https://communitysanctionsbl
og.wordpress.com/> 

Grupės narių sąrašas: 
<https://docs.google.com/s
preadsheets/d/11ws_cKMb
g0a7nG-
xqb2TgOdlq6EJeQFqcwSvhJ
VKUp0/edit#gid=0> 

2. Teisinės sistemos 
tyrimo skyriaus 
vyresnioji mokslo 
darbuotoja Agnė 
Limantė ir 
Baudžiamosios 
justičijos tyrimų 
skyriaus vyresnysis 
mokslo darbuotojas 
Simonas Nikartas 

Jungtinių Tautų narkotikų 
kontrolės ir nusikalstamumo 
prevencijos [UNODC] tinklas  

 

Nariai 

 
3. 

Tarptautinių ryšių 
skyriaus tyrėjas 
Evaldas Visockas  

 

Europos Komisijos nusikaltimų 
statistikos politikos formavimo 
poreikiams tenkinti ekspertų 
grupė, atsakinga už 
nusikalstamumo duomenų 
poreikių politikos srityje 
nustatymą 

Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės, Europos 
Sąjungos Komisijos 
2015 m. balandžio 21 d. 
Protokolinis sprendimas ir 
Lietuvos Respublikos 
Ministro Pirmininko 
2015 m. sausio 13 d. Nr. 5 
potvarkis „Dėl valstybės 
institučijų ir įstaigų, kitų 
institučijų, kurių atstovai 
pristato Lietuvos 
Respublikos požičiją 
Europos Sąjungos Tarybos, 
Europos Komisijos, Stojimo 
į Europos Sąjungą sutarties 
akto 52 straipsnio 
komitetuose ir darbo 
grupėse, sąrašų 
patvirtinimo“ (TAR 2015-
01-14, i. k. 2015-00607). 
European Commission 
Expert group on the policy 
needs for data on crime and 
criminal justice: 
<http://ec.europa.eu/trans
parency/regexpert/index.cf
m?do=groupDetail.groupDe
tail&groupID=1918&NewS
earch=1&NewSearch=1> 
[iki 2018 m. pab.] 

2.  

4. 

Teisinės sistemos 
tyrimo skyriaus 
vyresnioji mokslo 
darbuotoja Rita 

Tarptautinė intelektinės 
nuosavybės mokymo ir tyrimų 
asociacija (ATRIP)  

Narė nuo 2011 m. 

https://communitysanctionsblog.wordpress.com/
https://communitysanctionsblog.wordpress.com/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11ws_cKMbg0a7nG-xqb2TgOdlq6EJeQFqcwSvhJVKUp0/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11ws_cKMbg0a7nG-xqb2TgOdlq6EJeQFqcwSvhJVKUp0/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11ws_cKMbg0a7nG-xqb2TgOdlq6EJeQFqcwSvhJVKUp0/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11ws_cKMbg0a7nG-xqb2TgOdlq6EJeQFqcwSvhJVKUp0/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11ws_cKMbg0a7nG-xqb2TgOdlq6EJeQFqcwSvhJVKUp0/edit#gid=0
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=1918&NewSearch=1&NewSearch=1
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=1918&NewSearch=1&NewSearch=1
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=1918&NewSearch=1&NewSearch=1
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=1918&NewSearch=1&NewSearch=1
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=1918&NewSearch=1&NewSearch=1
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Matulionytė  

5. Teisinės sistemos 
tyrimo skyriaus 
vyresnioji mokslo 
darbuotoja Rita 
Matulionytė  

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

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

 
Instituto darbuotojai aktyviai konsultuoja ir dalyvauja kaip ekspertai valstybės valdymo 
institučijų, valstybės ir savivaldybių įstaigų ir organižačijų, verslo subjektų sudarytose darbo 
grupėse ar komisijose, tai rodo 6 lentelė. 

 
6 lentelė. Darbuotojai, dalyvaujantys nacionalinėse darbo grupėse ir komitetuose 

 
Eil. 
Nr. 

Tyrėjas Darbo grupė Dalyvavimo pagrindas 

1. Teisinės sistemos 
tyrimo skyriaus 
tyrėjas Mindaugas 
Lankauskas 

Lietuvos Respublikoje dėl nusikalstamų 
veikų, padarytų siekiant išreikšti 
neapykantą asmenų grupei ar jai 
priklausančiam asmeniui dėl rasės, 
tautybės, kalbos, kilmės, tikėjimo, 
seksualinės orientačijos ar dėl kitų 
neapykantos motyvų stebėsenos 
analizės ir vertinimo 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministro 2016 m. lapkričio 21 d. 
įsakymas Nr. 1V-813 

2. Baudžiamosios 
justičijos tyrimų 
skyriaus 
vyriausiasis 
mokslo 
darbuotojas 
Justinas 
Namavičius  

Lietuvos Respublikos baudžiamojo 
kodekso priežiūros komitetas 

Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministro 2013 m. vasario 21 d. įsakymas 
Nr. 1R-53 „Dėl Lietuvos Respublikos 
baudžiamojo kodekso priežiūros 
komiteto sudarymo“: <https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B5A73CF4
6315/etQeltPaGs> (nuo 2017-05-03 iki 
2018-03-31) 

3. Baudžiamosios 
justičijos tyrimų 
skyriaus 
vyresnysis mokslo 
darbuotojas 
Simonas Nikartas 

Dėl probačijos tarnybų veiklos 
efektyvumo vertinimo rodikliams 
tobulinti  

 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijos 
direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. 
įsakymas Nr. V-231 

4. Baudžiamosios 
justicijos tyrimų 
skyriaus tyrėjas 
Mindaugas 
Girdauskas 

Lietuvos Respublikos baudžiamojo 
pročeso kodekso priežiūros komitetas  

Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministro 2013 m. vasario 21 d. įsakymu 
Nr. 1R-56 „Dėl Lietuvos Respublikos 
baudžiamojo pročeso kodekso 
priežiūros komiteto sudarymo“ (Nauja 
redakcija nuo 2017-05-03): 
<https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8EEA230B
5683>  

5. Direktoriaus 
pavaduotojas 
Rokas Uscila, 
Baudžiamosios 
justičijos tyrimų 
skyriaus 
vyresnysis mokslo 

Kokybinės Lietuvos bausmių vykdymo 
sistemos pertvarka 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijos 
direktoriaus 2018 m. rugsėjo 25 d. 
įsakymas Nr. V-429 „Dėl projekto 
rengimo grupės sudarymo“ 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B5A73CF46315/etQeltPaGs
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B5A73CF46315/etQeltPaGs
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B5A73CF46315/etQeltPaGs
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8EEA230B5683
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8EEA230B5683
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8EEA230B5683
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darbuotojas 
Simonas Nikartas 

6. Direktoriaus 
pavaduotojas 
Rokas Uscila  
 

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

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministro 2017 m. vasario 27 d. įsakymas 
Nr. 1V-154 

7. Baudžiamosios 
justičijos tyrimų 
skyriaus 
vyresnysis mokslo 
darbuotojas 
Simonas Nikartas 

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

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

8. Baudžiamosios 
justičijos tyrimų 
skyriaus 
vyriausiasis 
mokslo 
darbuotojas 
Skirmantas Bikelis 

Įvertinti teisines prielaidas civilinio 
konfiskavimo instituto inkorporavimui į 
načionalinę teisę ir, prireikus, 
reikiamiems teisės aktų pakeitimų 
(naujų teisės aktų) projektams parengti  

 

Vidaus reikalų ministro 2018 m. birželio 
29 d. įsakymas Nr. 1V-467 

9. Kriminologinių 
tyrimų skyriaus 
vyresnysis mokslo 
darbuotojas Rokas 
Uscila 

Teisingumo ministerijos sudaryta darbo 
grupė Bausmių ir suėmimo vykdymo 
teisiniam reguliavimui tobulinti   

Teisingumo ministro 2018 m. rugpjūčio 
24 d. įsakymas Nr. 1R-155 

10. Teisinės sistemos 
tyrimo skyriaus 
mokslo darbuotoja 
Dovilė Pūraitė-
Andrikienė 

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 
įgyvendinimo V–VI jungtinės ataskaitos 
projektui parengti  

Sočialinės apsaugos ir darbo ministro 
2018 m. rugsėjo 24 d. įsakymas Nr. A1-
510 „Dėl darbo grupės sudarymo“ [iki 
2018-12-17 d.] 

 
Taip pat Instituto darbuotojai dalyvauja ir įvairių Seimo komitetų organižuojamuose 

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 viešojo valdymo sprendimus.  

 

Išmatavus pasiektus rodiklius, galima konstatuoti, kad atliktų mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės (sočialinės) plėtros darbų skaičius ne tik pasiektas, bet ir viršytas, t. y. vietoje 
planuotų 36 publikačijų (6 monografijų, mokslo studijų ar jų dalių ir 30 rečenžuotų mokslo 
straipsnių) įvykdyta – 36 vnt. (10 monografijų, mokslo studijų ar jų dalių ir 26 mokslo 
straipsniai), tai yra uždavinys įgyvendintas 100 proc. 

 

5.3. Bendri MTEP projektai  
 
Ieškant papildomų finansavimo šaltinių ir plečiant bendradarbiavimo galimybes, 2018 m. 
Tarptautinių ryšių skyrius ir atskiri mokslininkai parengė 14 įvairaus dydžio MTEP paraiškų 
Instituto vardu (bendra projektų suma 5 375 335,014 Eur). Paraiškose planuojama LTI 
biudžeto dalis 1 598 050,914 Eur. Planuojamas Instituto indėlis 6 paraiškose 
119 150,44 Eur.  
 
Iš 2018 m. pateiktų paraiškų: 
• finansavimą jau gavo 1 paraiška; 
• negavo finansavimo (yra sprendimai) 7 paraiškos; 
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• laukiama sprendimo dėl 6 paraiškų. 

Kalbant apie visas projektines veiklas, lyginant su 2017 m., ataskaitiniu laikotarpiu 
pateikta tris kartus daugiau paraiškų (2017 m. – 10), ir finansuotinų veiklų vykdyta 
dvigubai daugiau (2017 m. – 7) (žr. 11–12 paveikslus). 

11 paveikslas. Visos paraiškos įvairioms finansuotinoms veikloms 2012–2018 m. 
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12 paveikslas. Pateiktų ir vykdomų MTEP projektų santykis 2013–2018 m. 

 
 

2018 metais Lietuvos mokslo tarybai buvo pateiktos 4 MTEP paraiškos. Finansavimas buvo 
skirtas 1 paraiškai pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų 
programą (žr. 12 paveikslą).  
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Be to, Lietuvos teisės instituto darbuotojai pasinaudojo tokiomis LMT programomis 
(priemonėmis) kaip „Parama mokslo renginiams“, „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų 
mokslinės kompetenčijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“, „Lietuvos mokslo 
tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“, „Lietuvos mokslo taryba – 
Baltijos mokslo programos administravimas (LNBP)“. 

Tarptautiniams projektams finansuoti iš viso buvo pateiktos 5 paraiškos (žr. 
12 paveikslą): 
• 1 paraiška pagal Europos Komisijos programą 

 „Teisingumas“; 
• 1 paraiška pagal „Erasmus“ programą; 
• 1 paraiška pagal REC PRISMA programą; 
• 1 paraiška pagal Europos Sąjungos „Dvynių“  

projektų programą; 
• 1 paraiška pagal Europos Sąjungos programą „Pagalba 

Ombudsmeno institučijai Kosove“.  
 

Sėkmės rodiklis – pateiktų ir patvirtintų paraiškų santykis 2013–2018 m. 
 

2018 m. iš 14 pateiktų MTEP paraiškų gautas finansavimas 1 projektui, dar laukiama 

atsakymo dėl 6 paraiškų; 2017 m. iš 10 pateiktų paraiškų gautas finansavimas 5 projektams; 

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. 

2018 m. Lietuvos teisės institute buvo vykdomi 2 nacionaliniai ir 5 tarptautiniai projektai: 
 

1. Europos Komisijos programos „Teisingumas“ (angl. Justice) projektas „Keturios ES 

mokymų sesijos skirtingų šalių teisininkams bei socialinių tarnybų darbuotojams 

šeimos teisės reguliavimo klausimais“ (C.L.A.S.S.4EU)  

Nuo 2018 metų pradžios 
Lietuvos teisės institutas kartu su 
partneriais įgyvendina tarptautinį 
Europos Komisijos „Teisingumo“ 
programos projektą „Keturios ES 
mokymų sesijos skirtingų šalių 
teisininkams bei sočialinių tarnybų 
darbuotojams šeimos teisės 
reguliavimo klausimais“ (C.L.A.S.S.4EU) (angl. 4 EU training sessions on family law regulations 
for cross-border lawyers and social services). Projekto metu yra rengiami ir projekte 
dalyvaujančių šalių teisininkams ir sočialinių tarnybų darbuotojams organižuojami mokymai, 
kurių tikslas – gilinti žinias apie tarptautinę šeimos teisę. Europos Komisija projektui skyrė 
245 tūkst. eurų, jo trukmė: 2018-01-01–2019-12-31. 

Atsižvelgiant į tai, kad migračija ir tarptautinio pobūdžio šeimos Europos Sąjungoje yra 
augantys reiškiniai, projektu „C.L.A.S.S.4EU“ siekiama apsaugoti vaikų ir kitų pažeidžiamų 
asmenų teises kritinėse situačijose, susijusiose su santuoka ir tėvų pareigomis, gilinant 

2018 metais 
vykdyti 5 

tarptautiniai ir 
2 nacionaliniai 

projektai. 
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teisininkų ir sočialinių darbuotojų žinias tiek apie Reglamentą „Briuselis IIa“, tiek apie kitus 
ES reglamentus bei tarptautines konvenčijas dėl šeimos teisės.  

Kartu su mokymų kursais 
ruošiama ir mokymų medžiaga, 
kuri tiesiogiai aiškins, kaip turėtų 
būti interpretuojamas ir 
pritaikomas Reglamentas 
„Briuselis IIa“ sudėtingose šeimos 
teisės bylose. Iš viso per mokymus 
Portugalijoje (Braga), Vengrijoje 
(Budapeštas), Italijoje (Verona) bei 
Lietuvoje (Vilnius) su paruošta 
medžiaga buvo supažindinti apie 
280 teisininkų ir sočialinių 
paslaugų darbuotojų. 

 
Plačiau apie projektą: <http://sites.les.univr.it/class4eu/>. 
 

2. 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. įgyvendino tarptautinį ES „Dvynių“ 
programos projektą Ukrainoje „Ukrainos parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro 
institučinių 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 bažę. 
Įgyvendinant projektą parengtos esamų teisės aktų 
analižės ir rekomendačijos, kai kurių teisės aktų 
projektai, organizuotos apskritojo stalo diskusijos, 
seminarai. Taip pat parengta geriausia Europos 
praktika paremta mokymo Ukrainoje dirbantiems 
žmogaus teisių apsaugos spečialistams sistema. 

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 inspekčija, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Vilniaus universitetas bei 
Centrinė projektų valdymo agentūra. Austrijai projekte atstovauja Liudviko Bolčmano 
žmogaus teisių institutas. 

APPARATUS projekto nuotrauka 

Projekto nuotrauka 

http://sites.les.univr.it/class4eu/
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Plačiau apie projektą: <www.twinning-ombudsman.org/>. 
 

3. Europos Komisijos 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 įgyvendino „Justiče“ programos projektą 
„Teisinės pagalbos kokybės gerinimas: bendrieji standartai skirtingoms šalims“ (angl. 
Enhancing the quality of Legal Aid: Common Standards for Different Countries, QUAL-AID). 

Šio projekto tikslas yra sukurti minimalius 
advokatų veiklos / teisinės pagalbos standartus, 
tinkamus taikyti visose Europos Sąjungos (ES) 
valstybėse, ir sudaryti 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 Gėtės universitetas, Nyderlandų teisinės pagalbos tarnyba, Lietuvos advokatūra, 
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba. 

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

4. ES „Dvynių“ programos projektas „Teisinės pagalbos paslaugų stiprinimas 
Turkijoje“ 
 
Lietuvos teisės institutas nuo 2016 metų rugsėjo įgyvendino 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 Prančūžijos analižavo Turkijoje šiuo metu 
veikiančios teisinės pagalbos sistemos trūkumus ir stipriąsias puses, teikė pasiūlymus, kaip 
tobulinti teisinį sistemos reguliavimą, gerinti teisinės pagalbos sistemos finansų 
administravimą, rengė Turkijos teisinės pagalbos sistemos tobulinimo strateginį planą. 

Europos Komisija projektui skyrė beveik 1,4 mln. eurų, jo trukmė: 2016-06–2018-06. 
Projektą įgyvendino Lietuvos, Ispanijos ir Prančūžijos konsorčiumas, Lietuva projekte 
dalyvavo kaip jaunesnysis partneris kartu su atstovais iš Lietuvos teisės instituto, Teisingumo 
ministerijos, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos, Načionalinės teismų 
administračijos bei Vyriausiojo administračinio teismo. Veiklą administravo Centrinė 
projektų valdymo agentūra. 

 
  

Giedrės Svirbutaitės-Krutkienės nuotrauka 
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5. ES „Dvynių“ programos projektas Turkijoje „Žandarmerijos centrinės vadovybės 
pagalbos moterims ir vaikams padalinių organizacinių gebėjimų didinimas“ 

 
Nuo 2018 m. kovo mėn. Lietuvos teisės 
institutas kartu su partneriais 
įgyvendina Europos Sąjungos „Dvynių“ 
programos projektą Turkijoje 
„Žandarmerijos čentrinės vadovybės 
pagalbos moterims ir vaikams padalinių 
organižačinių gebėjimų didinimas“, 
kurio tikslas – didinti žandarmerijos 
čentrinės vadovybės pagalbos moterims 
ir vaikams padalinių organižačinius 
gebėjimus teikiant pagalbą moterims ir 
vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, 
taip pat mažinant smurtą artimoje 

aplinkoje. Projektui įgyvendinti Europos Komisija skyrė beveik 1,65 mln. eurų.  
 
Projekto trukmė: 2018-03–2020-03.     

Dvejus metus Lietuvos poličijos departamento spečialistų ir Lietuvos teisės instituto 
mokslininkų komanda kartu su ekspertais iš Latvijos, Estijos ir Slovėnijos padės Turkijos 
žandarmerijai kurti komunikačijos strategiją, kurią pasitelkus bus skatinamas nepakantumas 
smurtui, pilietiška reakčija į smurtą prieš vaikus ir moteris, visuomenės ir žandarmerijos 
bendradarbiavimas sprendžiant šią problemą. 

Planuojama, kad bendradarbiaujant su Turkijos žandarmerija bus parengta institučinė 
pagalbos pažeidžiamoms visuomenės grupėms komunikačijos strategija, sukurtos mokymų 
programos ir organižuoti mokymai įvairių lygių žandarmerijos tarnybos darbuotojams 
visuose Turkijos regionuose. Projekto įgyvendinimo metu tai pat bus parengta viešinimo 
medžiaga ir padidintas tiek teisėsaugos pareigūnų, tiek visuomenės suvokimas apie smurto 
artimoje aplinkoje problematiką, moterų ir vaikų teises bei saugumo didinimo poreikį. 

 

6. LMT projektas „Veiksmingo policijos ir kitų suinteresuotų institucijų 
bendradarbiavimo link: smurto artimoje aplinkoje atpažinimo, pagalbos ir prevencijos 
modelis“ „POSIB“ 

LMT remiamos veiklos kryptis – Reikminių tyrimų projektai – skirta finansuoti skubius 
valstybės poreikiais grįstus taikomuosius mokslinius tyrimus. Tai tyrimai pagal valstybei ypač 
aktualias mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (sočialinės, kultūrinės) plėtros programų 
temas, pasiūlytas ministerijų ir kitų suinteresuotų valstybės institučijų. Pagal šią priemonę, 
Lietuvos mokslo taryba skyrė finansavimą (beveik 70 tūkst. eurų) Lietuvos teisės instituto 
moksliniam tyrimui „Veiksmingo poličijos ir kitų suinteresuotų institučijų bendradarbiavimo 
link: smurto artimoje aplinkoje atpažinimo, pagalbos ir prevenčijos modelis“ („POSIB“). 
Projektas skirtas įvertinti smurto atpažinimo mečhanižmus, esamą pagalbą aukoms, taikomas 
prevencines priemones, darbo su smurtautojais ypatumus. Projekto trukmė 2018-04-09–
2019-09-30. 

Pagal šį tyrimą mokslininkai sieks sukurti poličijos ir kitų suinteresuotų institučijų 
bendradarbiavimo modelį. Bus ištirti įvairūs smurto artimoje aplinkoje atvejai, galimi jų 
klasifikavimo būdai. Mokslininkai pasiūlys tipinių ir rečiau pasitaikančių atvejų sprendimus, 

Projekto nuotrauka 
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laikantis smurto artimoje aplinkoje individualaus atvejo vadybos prinčipo. Atvejų 
suklasifikavimas, įvairių situačijų modeliavimas ir rekomendačijų pateikimas pagal tam tikrą 
atvejų susisteminimą prisidės ne tik prie efektyvaus reagavimo, smurto atvejų atpažinimo, 
tinkamų prevenčinių priemonių parinkimo, bet ir padės pareigūnams aiškiau suprasti darbo 
kryptis.  

 
7. LMT projektas „Korupciniai juridinių asmenų ryšiai ir konfiskavimas: tarptautinė ir 
nacionalinė perspektyvos“  

 
Lietuvos mokslo taryba pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investičijų veiksmų 
priemonės veiklą „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ skyrė finansavimą 
Lietuvos teisės instituto tyrimui „Korupčiniai juridinių asmenų ryšiai ir konfiskavimas: 
tarptautinė ir načionalinė perspektyvos“, kurį, vadovaujant Instituto mokslininkui dr. 
Skirmantui Bikeliui, įgyvendins LTI praktiką atliekanti studentė Rasa Tirylytė-Zelenina. 
Projekto trukmė: nuo 2018-10-01 iki 2019-04-30.  

Pagrindinis projekto tikslas – kriminologiniu (turto kilmės) aspektu tirti juridinių 
asmenų įsitraukimo į politinę korupčiją modelius ir kontekstus, apibendrinti aktualias 
antikorupčinių tarptautinių konvenčijų nuostatas bei ekspertų rekomendačijas, analižuoti į 
neteisėtai įgyto turto konfiskavimą nukreiptų teisinių instrumentų reguliavimo ir praktinio 
taikymo problemas ir šių instrumentų panaudojimo perspektyvumą, ištirti naujai kuriamo 
teisinio instrumento (čivilinės konfiskačijos) turinį ir potenčialą kontroliuojant politinės 
korupčijos, į kurią įsitraukia juridiniai asmenys, apraiškas. 

Analižuodama tarpdisčiplininę, ganėtinai sudėtingą problemą, studentė patobulins 
mokslinio tyrimo įgūdžius, pagilins dalykines žinias apie juridinių asmenų daromų pažeidimų 
pobūdį ir jiems galimai taikytinų priemonių spektrą bei jų efektyvumą. Tyrimo pabaigoje 
studentė pateiks pagal mokslinių publikačijų reikalavimus parengtą tekstą, kurį sudarys 
anksčiau atliktos analižės kriminologiniu (turto kilmės) ir teisiniu aspektais bei tarptautinio 
konteksto vertinimas. 

 

Apibendrinimas 
 

Nors Instituto dalyvavimas tarptautiniuose projektuose ir yra išaugęs, tačiau projekto veiklos 
turėtų būti labiau orientuotos į mokslo produkčijos su tarptautiniu elementu plėtrą. Kai 
kuriais atvejais dalyvavimas moksliniuose tarptautiniuose projektuose iš Instituto 
pareikalauja didelių finansinių sąnaudų, nors dalykine prasme tai yra investičija 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 spečifinį viešojo 
sektoriaus mokslinės įstaigos statusą. 
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VI. MOKSLINIS POTENCIALAS 
 

Instituto mokslininkų ir kitų tyrėjų skaičius yra 
pakankamas, 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 
kvalifikačinių reikalavimų aprašu“15 ir „Konkursų Lietuvos 
teisės instituto mokslo darbuotojų pareigoms užimti 
organižavimo ir mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų 
atestavimo tvarkos aprašu“16. Institute darbuotojų darbo 

krūviai ir reikalavimai nustatyti vadovaujantis Lietuvos teisės instituto direktoriaus 2017 m. 
gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1T-64 „Dėl Pagrindinio ir papildomo darbo krūvio apskaitos 
nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuris įsigaliojo nuo 2018 m. sausio 1 d. Taip pat 
2018 m. reaguojant į LMT ir ŠMM pateiktus projektus dėl minimalių kvalifikačinių 
reikalavimų mokslo darbuotojams, Instituto Mokslo taryba 2018-11-13 patvirtino naujus 
mokslo darbuotojų kvalifikačinius reikalavimus, suderintus su Darbo taryba.  

Laikantis darbuotojų skatinimo politikos kasmet už darbo krūvį viršijančius ir 
papildomus darbus bei skatinimams teikiant paraiškas ir atliekant aukštos kokybės mokslo 
darbus skiriamos lėšos (žr. 13 paveikslą). Nuo 2019 m. sausio 1 d. padidinti koeficientai 
mokslininkų grupėms ir Seimui priėmus įmokų „Sodrai“ mokėjimo pakeitimus nuo 2019 m. 
beveik visa darbdavio „Sodros“ įmokų dalis perkeliama darbuotojui, darbuotojo darbo 
užmokestis dauginamas iš koefičiento 1,289 (žr. 14 paveikslą). 

 
13 paveikslas. Lėšų, skirtų priedams, priemokoms ir skatinimui,  

      tūkst. Eur 2016–2018 m. 
 

 

                                                 
15 Plačiau: <http://teise.org/wp-content/uploads/2016/07/Kvalifikaciniai_reikalavimai_2014_01_16.pdf>. 
16 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>.  
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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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14 paveikslas. Vidutinis bruto darbo už mokestis, Eur 
 

  
 

7 lentelė. Tyrėjų profilis pagal pareigybes 2015–2018 m. (gruodžio 31 d.) 
 

Tyrėjai 2015 2016 2017 2018 
Iš viso darbuotojų, vykdančių 
MTEP, skaičius vnt. 

32 
 

33 45 43 

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

23,875 
 

25,76 23,09 20,25 

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

22,13 
 

21,13 
 

20,625 18,5 

Iš jų:  
Vyriausieji mokslo darbuotojai 

 
3  

 
2,375 

 
2,75 

 
2,5 

Vyresnieji mokslo darbuotojai 3,5 3,375  4,625 6,25 
Mokslo darbuotojai 7,25 5,875 8,25 7,25 
Tyrėjai (kai kurie turintys dr. 
laipsnį) 

4,75   8,75 3,5 2,125 

Jaunesnieji mokslo darbuotojai 3,625  0,75  1,5 0,375 
 
Kaip matyti iš 7 lentelės, Institute bendras darbuotojų skaičius didėja dėl vykdomų 

projektų, bet mažėja užimtų etatų dėl mažėjančio biudžetinio finansavimo. 
Institute darbuotojų migračija 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 6 
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mokslininkai: 1 jaunesnysis mokslo darbuotojas, 4 mokslo darbuotojai ir 1 vyresn. mokslo 
darbuotojas; atėjo – 10: 1 vyresn. mokslo darbuotojas, 5 mokslo darbuotojai, 1 tyrėjas ir 3 
jaunesnieji mokslo darbuotojai.  

Per 2018 m. nevyko nė vienas viešas konkursas į pareigas, nes Konkursų/atestačijos 
komisija baigė savo kadenčiją 2018 m. vasario 10 d., ir Mokslo taryba, kuri taip pat baigė savo 
kadenčiją 2018 m. balandžio 8 d., nespėjo paskirti naujos sudėties komisijos, naujai išrinkta 
Mokslo taryba į pirmąjį posėdį susirinko tik 2018 m. rugsėjo 13 d. ir paskyrė naujos sudėties 
Konkursų/atestačijos komisiją trejų metų kadenčijai.  

Institute 2018 m. dirbo 5 tyrėjai17, kurie doktorantūrą studijuoja kitose mokslo ir studijų 
institucijose, pvz., VU, MRU, VDU. Vienas tyrėjas – Mindaugas Lankauskas 2018 m. įgijo 
daktaro laipsnį, kita tyrėja – Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė apsigynė disertačiją 2017 m. ir 
eina šias pareigas iki šiol. Taip pat didžioji dalis darbuotojų dirba tik dalį pareigybės. 

Bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto Filosofijos 
fakultetu Institute kasmet praktiką atlieka psičhologijos ir 
kriminologijos studijų programų studentai (bakalauro ir 
magistrantūros studijų). 2018 m. praktikavosi 22 studentai. 
Visi studentai buvo įtraukti į Instituto atliekamus mokslinius 
tyrimus, jiems pavestos konkrečios užduotys, pvž., Probacijos 
sistemos, Smurto artimoje aplinkoje, Viktimižačijos padarinių 
įvertinimo ir kt. Praktikos vadovais buvo dr. Simonas 
Nikartas, dr. Rokas Uscila, dr. Skirmantas Bikelis ir kt. 
Paminėtina ir tai, kad nuo 2017 m. studentams sukurtos 
HUB’o sąlygos, skirtas atskiras kabinetas su įrengtomis darbo 
vietomis. Pagal LMT finansavimą praktinei mokslinei veiklai Rasa Tirylytė-Zelenina Institute 
atlieka mokslinį tyrimą „Korupčiniai juridinių asmenų ryšiai ir konfiskavimas: tarptautinė ir 
načionalinė perspektyvos“ (dotačijos 2018-10-02 sutartis Nr. DOTSUT-580/5T-5).  

Paminėtinos ir tarptautinių ekspertų vižitačijos, apskritojo stalo diskusijos Institute, 
kuriose mokslininkai dalijasi savo ekspertinėmis patirtimis, analitinėmis įžvalgomis. Instituto 
mokslininkai aktyviai dalyvavo diskusijose, dalijosi savo mokslinėmis praktikomis, atliktais 
tyrimais, jų režultatais. Pavyždžiui, 2018 m. lapkričio 8–11 d. Institute lankėsi ir su Instituto 
mokslininkais bendravo Fruzina Gardos-Orosz ir Zoltan’as Szente iš Vengrijos mokslų 
akademijos Sočialinių mokslų čentro Teisės studijų instituto. Jie atvyko į Institutą pasirašyti 
bendradarbiavimo sutarties (vižitą finansavo LMT). 

Nors Instituto mokslininkų ir kitų tyrėjų kompetenčija yra pakankama mokslinių tyrimų 
ir eksperimentinės (sočialinės, 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.:   

• 2018 m. balandžio 6 d. vyko seminaras „Instituto strategijos rengimas ir SWOT 
analižė: KUR ir KAM mes esame?“ (moderavo lektorė Aušrinė Balkaitytė), kuriame 
dalyvavo 29 darbuotojai; 

• 2018 m. rugsėjo 7 d. „Veiklos faktai ir ateities perspektyva“. Birštonas. Jame dalyvavo 
9 darbuotojai; 

• 2018 m. gruodžio 18 d. „Emočinis intelektas: kaip organižačijai pasiekti aukštesnių 
režultatų?“ (moderavo Laurynas Narbutas), kuriame dalyvavo 15 darbuotojų. 

                                                 
17 Evaldas Visockas, Mindaugas Lankauskas, Ana Pilner, Liubovė Jarutienė, Mindaugas Girdauskas. 

Vis daugėja 
studentų, norinčių 

atlikti praktiką 
Institute: 2017 m. 
atliko 12; 2018 m. 

– 22 studentai. 
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Siekiant sudaryti sąlygas mūsų darbuotojams publikuotis užsienyje ir tarptautinėse 
duomenų bažėse, buvo organižuojamas ne tik tikslingas kvalifikačijos kėlimas tiek 
elektroninėmis priemonėmis (on-line), tiek ir Instituto patalpose, bet nemažai dėmesio buvo 
skiriama ir patiems mokslininkams kelti savo kvalifikačiją, galimybei dalyvauti 
tarptautiniuose renginiuose, mokymuose, pvz., per 2016 m. 13 mokslininkų dalyvavo 32 
tarptautiniuose renginiuose, 2017 m. – 17 mokslininkų 32 tarptautiniuose renginiuose, 
2018 m. – 15 mokslininkų 21 tarptautiniame renginyje (daugiau žr. 8 lentelėje).   

 
 

8 lentelė. Tyrėjų kvalifikacijos kėlimas  
Pozicijos Darbuotojų 

skaičius, 
2016 

Darbuotojų 
skaičius, 

2017 

Darbuotojų 
skaičius, 

2018 
Tyrėjų, kurių pareigos paaukštintos 1  2 3 

Tyrėjų skaičius, kurių publikacijos 
patenka į „Scopus“ arba „ISI WoS“ 

4 6 2 

    Iš jų leidiniuose, turinčiuose 
cituojamumo rodiklį 

3 6 2 

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

2 5 2 

Tyrėjų skaičius, kurių knygų skyriai 
publikuoti prestižinėse leidyklose  

1 1 - 

Dirbančių doktorantų skaičius 9  7 4 
Įgytas daktaro laipsnis - 2 1 
Tyrėjų, besistažavusių užsienyje (ne 
konferencijose), skaičius 

2 - - 

Tyrėjų, kurie skaitė pranešimus 
tarptautinėse konferencijose, 
organizuotose ne Lietuvoje, skaičius 

6 10 8 

Tyrėjų, dalyvavusių mokslinėse 
konferencijose ir seminaruose, skaičius 

13 17 15 

 

6.1. Mokslininkų produktyvumas 
 
18,5 visiškai užimtų mokslininkų per 

2018 m. atliko: 
– 26 straipsnius, arba 24,5 publikacijos 

skaičiuojant prieskyras Institutui, tai sudarė 1,32 
publikacijos, tenkančios vienam mokslininkui, iš 
jų publikavo: 

    – 2 aukščiausio lygio (turinčių IF) 
publikacijas, tenkančias Institutui, tai sudarė 
0,22 publikacijos, tenkančios vienam 
vyriausiajam ar vyresniajam mokslo darbuotojui 
(iš viso jų – 8,75 et.);  Instituto nuotrauka 
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– 75,8 a. l. monografijų ar mokslo studijų, tai sudarė 4 a. l., tenkančio vienam 
mokslininkui. Tai iliustruoja 15 paveikslas. 

 
15 paveikslas. Publikacijų (recenzuotų), tenkančių vienam mokslininkui,  

      vnt. 2016–2018 m. 

 
 

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 dirba ne visus metus ir pan.) dalies 
darbuotojų darbo krūviai liko neįvykdyti, kiti darbuotojai savo darbus negalėjo laiku 
publikuoti dėl ilgo rečenžavimo ir redagavimo pročeso ir kitokių priežasčių. 

Siekiama, kad Instituto mokslininkų dalykinė kvalifikačija kiltų, tačiau, turint ribotą 
biudžetinį finansavimą, kvalifikačijai kelti ir ateityje bus skatinama naudoti čentraližuotą LMT 
konkursinį-projektinį finansavimą.  

Tikslingai siekiama pritraukti jaunus mokslininkus (daktarus) ir formuoti aukštos 
kvalifikačijos tarpdisčiplininę 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 
(pavyždžiui, privatinės teisės) spečialistų 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 situačijos pokyčiai. 

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

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos mažėja dėl dažnai keičiamų bažinio 

finansavimo taisyklių, mokslinės veiklos vertinimo kriterijų, kartais nustatant net jų atgalinį 

galiojimą, o sprendžiant universitetų veiklos optimižavimo klausimus ir darant struktūrines 

reformas, nukenčia ir bendroje bažinio finansavimo sistemoje esantys valstybiniai mokslinių 

tyrimų institutai, pvž., 2018 m. dėl bažinio finansavimo taisyklių pakeitimo finansavimas iš 

Švietimo ir mokslo ministerijos sumažėjo net 4 institutams iš 13, tarp jų ir Lietuvos teisės 

institutui.    

Atkreiptinas dėmesys, jog 2017 m. spalio 25 d. Vyriausybės nutarimo Nr. 865 redakcija 

patvirtintame valstybės biudžeto lėšų, skiriamų valstybinėms mokslo ir studijų institučijoms 

administravimui ir ūkiui <...> tvarkos aprašo nuostatos prieštarauja aukštesnės galios teisės 

aktui, t. y. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 75 str. 3 daliai pagal teisinio 

reguliavimo apimtį, kuri numato, jog „valstybės biudžeto lėšos mokslinius tyrimus atliekančių 

mokslo institucijų administravimui ir ūkiui skiriamos Vyriausybės nustatyta tvarka pagal 

mokslo ir studijų institučijų mokslinių tyrimų <...> vertinimo režultatus bei finansines 

galimybes“. Nors Mokslo ir studijų įstatymas numato mokslinės veiklos vertinimo režultatus 

kaip pagrindinį kriterijų, skirstant lėšas ūkiui ir administravimui, minėtas Vyriausybės 

nutarimo 4.2 punktas nepagrįstai išplėtė įstatymo nuostatą, numatydamas, jog 60 % lėšų, 

skirtų ūkiui ir administravimui, paskirstomos mokslo įstaigoms proporčingai turimiems 

valstybės finansuojamiems studentams tenkančiam norminiam šildomų patalpų plotui. Dėl to 

bazinis valstybinis Instituto finansavimas 2018 m. sumažėjo net 18 % ir tokiu būdu didelė 

dalis mokslinės veiklos finansavimo per lėšas ūkiui ir administravimui atiteko universitetams, 

turintiems studentų. 

Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog 2018 metams mokslo ir studijų institučijų biudžeto 

skaičiavimo taisyklės buvo pakeistos iš karto po atlikto 2015–2016 m. mokslo ir studijų 

institučijų mokslinės produkčijos įvertinimo, kurio rezultatai paskelbti 2017 m. spalio 24 d., o 

jau 2017 m. lapkričio 7 d. buvo priimta LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-858 

patvirtinta „Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų moksliniams tyrimams, 

eksperimentinei plėtrai ir meno veiklai plėtoti paskirstymo universitetams ir mokslinių 

tyrimų institutams 2018 metams metodika“18, taikoma nuo 2017 m. lapkričio 8 d. Jomis 

pakeista ne tik proporčija tarp skiriamos lėšų dalies ūkiui ir administravimui bei už mokslinės 

veiklos (produkcijos) rezultatus, bet ir numatyta metodikos 15 p., kad privačių institučijų 

2014–2016 metų MTEP ir meno veiklos vertinimo režultatų rodikliai dvigubinami, o tai lėmė 

                                                 
18 TAR, 2017-11-07, Nr. 17556. 
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bažinio finansavimo mažėjimą valstybiniams institutams. Kita vertus, pastebimas Metodikos 

trūkumas, kuria vadovaujantis skiriamos lėšos institučijoms – neįskaičiuojami atlyginimai 

tyrėjams ir jaunesniesiems mokslo darbuotojams. 

 
9 lentelė. Instituto asignavimai 2018 metais 

 

Asignavimai 

Patvirtinti 
(patikslinti) 
asignavimai, 
tūkst. eurų 

Panaudoti 
asignavimai, 
tūkst. eurų 

Asignavimų 
panaudojimo 
procentas 

Iš viso asignavimų programai (1+2) 917 841 92 

Iš jų pagal finansavimo šaltinius    

1. Lietuvos Respublikos valstybės 
biudžetas 

432 417 97 

iš jo: 
417 417 100 

   1.1. bendrojo finansavimo lėšos 

   1.2. Europos Sąjungos ir kitos 
tarptautinės finansinės paramos lėšos 

      

1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų 
įmokos 

15 0 0 

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

485 424 87 

 
Biudžetiniai asignavimai (žr. 9 lentelę) panaudoti 100 proč., pajamų įmokų planas 

neįvykdytas (0 proč.), nes 2018 metais Institutas negavo užsakymų paslaugoms. Atitinkamai 
sumažėjo ir į biudžetą sumokėta pajamų įmokų suma. 2018 metais Institutas iš išorinio 
šaltinio, t. y. iš tarptautinių organižačijų ir kitų ūkio ir valstybės subjektų, mokslo projektams 
vykdyti bei kitoms veikloms įgyvendinti iš viso gavo 484 tūkst. eurų, ir tai sudaro 116 proc. 
įplaukų, lyginant su Instituto gautu bažiniu biudžetiniu finansavimu. 2018 m. iš išorinio 
finansavimo šaltinių gautos lėšos moksliniams tyrimams ir eksperimentinei veiklai 
įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos 2018 metais panaudotos iš dalies – 87 proc., kadangi 
tarptautinių mokslinių projektų vykdymas bus tęsiamas 2019 metais.  

 
10 lentelė. Pajamos iš tarptautinių projektų ir ūkio subjektų užsakymų 
                       2015–2018 metais (tūkst. Eur) 

 
Rodikliai 2015 2016 2017 2018 

Tarptautinių projektų 
lėšų suma  

206 123 419 403 

Iš jų: lėšų suma, 
panaudota MTEP 

18 10 171  280 (14319) 

                                                 
19 Jei „Dvynių“ sumą įskaitytų tik 50 proc. 
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Ūkio subjektų užsakymų 
lėšų suma, skirta MTEP  

2 50 50 46 

Iš viso pajamų 208 
 

173 
 

479 (222) 48420 

Valstybės biudžeto (VB) 
bazinis finansavimas 

438 423 453 417 

MTEP veiklai gaunamos 
pajamos (be iš valstybės 

biudžeto gaunamų 
asignavimų išlaidoms), 
lyginant su VB lėšomis, 

proc. 

5 14 49 7821(4522) 

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

projektinės veiklos, dalies padidėjimas lyginant su valstybės biudžeto asignavimais – 
išskirtina, jog per ataskaitinį laikotarpį iš lėšų, gautų iš MTEP užsakomosios ir projektinės 
veiklos, 2018 m. buvo gauti 326 tūkst. eurų (žr. 10 ir 11 lenteles). Lyginant su Instituto gautu 
bažiniu valstybės biudžetiniu finansavimu tai sudaro 78 proc. (žr. 12 lentelę), todėl, siekiant 
išlaikyti tokią požičiją, ir toliau būtina aktyviai dalyvauti tarptautiniuose mokslinių 
užsakomųjų tyrimų ir projektų viešuosiuose konkursuose ir didinti nevalstybinio biudžetinio 
finansavimo dalį.   

 
11 lentelė. 2018 m. gautos projektinės lėšos pagal programas  

 

Programa, 
finansavimo 
šaltinis 

Projekto pavadinimas Suma, Eur 

EK „Siekiant, kad suėmimas būtų kraštutinė priemonė“ 7 703,01 

EK 
„ES teisėjų mokymai dėl IIA Briuselio reglamento: nuo pietų iki 
rytų“ 

12 619,54 

EK 
„Dvynių“ projektas „Žandarmerijos čentrinės vadovybės pagalbos 
moterims ir vaikams padalinių organižačinių gebėjimų 
didinimas“ 

110 000 

EK 
„Dvynių“ projektas „Ukrainos parlamento Vyriausiojo žmogaus 
teisių komisaro institučinių gebėjimų saugoti žmogaus teises ir 
laisves stiprinimas pagal geriausią Europos patirtį“ 

272 411,71 

Iš viso                                                                        402 734,26 

Programa (TM 
lėšos) 

„Teisės sistema“ 46 000 

LMT 
„Veiksmingo poličijos ir kitų suinteresuotų institučijų 
bendradarbiavimo link: smurto artimoje aplinkoje atpažinimo, 
pagalbos ir prevenčijos modelis“ (POSIB) 

35 042 

Iš viso:   81 042,00 

Iš viso   483 776,26 

  

                                                 
20 Įskaitant iš LMT reikminiam projektui gautą finansavimą 35 042 Eur. 
21 Iš MTEP gauta 326 tūkst. eurų (280+46 tūkst. Eur). 
22 Jei „Dvynių“ projekto lėšų įskaitytų tik 50 proc. 
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12 lentelė. Lėšų gavimas, proc. 
 

Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas prioriteto įgyvendinimas Siektina 
reikšmė 

Vykdymas, 
proc. 

Lėšų, gautų iš MTEP užsakomosios ir projektinės veiklos, 
dalis, lyginant su (bazinėmis) biudžetinėmis, proč. 

130 17823(14524) 

 

Apibendrinimas 
 

Kaip ir kasmet, Institutas sieks bendradarbiauti su verslo, valdžios ir visuomenės 
atstovais, mokslo ir studijų institucijomis, nes nuo 2018 m. (šeštaisiais metais nuo 
Instituto įsteigimo) ne mažiau nei 30 proč. pajamų (be iš valstybės biudžeto gaunamų 
asignavimų išlaidoms) Institutas, kaip savarankiškas valstybinis mokslo tyrimų institutas, 
įpareigojamas gauti Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 1170.  

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. 

                                                 
23 Iš MTEP gauta 326 tūkst. eurų (280+46 tūkst. eurų). 
24 Tuo atveju, jei „Dvynių“ projekto lėšų ekspertai įskaitytų tik 50 proc.  
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VIII. INFRASTRUKTŪRA, REIKALINGA INSTITUTO VEIKLAI 
 

Institutas turi instituto profilį atitinkančią mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (sočialinės, 
kultūrinės) plėtros darbams atlikti reikalingą bažę. 

2018 m. Lietuvos teisės instituto (toliau – Instituto) administračinę struktūrą sudarė 
administracija (direktorius, vienas pavaduotojas, mokslinis sekretorius, administratorius, 
vyr. buhalteris ir personalo spečialistas), du bendrąsias funkčijas 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 justičijos tyrimų skyrius) (žr. 
16 paveikslą). Pažymėtina, kad kai kurie Tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojai, šalia 
pagrindinių skyriaus funkčijų, taip pat vykdė ir mokslinę tiriamąją veiklą. 

 
16 paveikslas. Lietuvos teisės instituto struktūra  

 
Instituto SSGG analižė pateikta 13 lentelėje.  
 

13 lentelė. SSGG ANALIZĖ 
1. Stiprybės • Instituto mokslo darbuotojai yra sukaupę ilgalaikę patirtį teisėkūros, baudžiamosios 

teisės, baudžiamojo pročeso, kriminologinių, nepilnamečių justičijos, žmogaus teisių 
apsaugos tyrimų vykdymo, organižavimo ir koordinavimo srityse. 
• Institute dirba aukštos kvalifikačijos mokslo darbuotojai (25 mokslo daktarai), tyrėjai ir 

specialistai, besispecializuojantys atskirose srityse. 
• Vykdant načionalinius ir tarptautinius projektus bei programas sukurti stiprūs 

ilgalaikiai ryšiai su Lietuvos (Vilniaus universiteto Teisės ir Filosofijos fakultetais, Mykolo 
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Romerio universitetu, Vytauto Didžiojo universitetu ir kt.) ir užsienio šalių universitetais, 
mokslinių tyrimų institutais ir kitomis institučijomis. 
• 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 bažės, atnaujintas internetinis 
tinklalapis, mokslinių publikačijų 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 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 Institute dirba daug doktorantų. Instituto įgyta patirtis 
leidžia siekti načionalinių, Europos Sąjungos ir kitų fondų finansinės paramos 
tarptautiniams projektams, daugiašaliams tyrimams vykdyti ir darbuotojų kvalifikačijai 
kelti. 
• Institute dirba jaunas kolektyvas, todėl yra didesnis atvirumas naujoms tyrimų 

kryptims. 
• Institute gali būti iničijuotas doktorantūros studijų programų kūrimas orientuojantis į 

nūdienos poreikius. Užmegžti ryšiai su Lietuvoje ir užsienio valstybėse veikiančiomis 
mokslo institucijomis sudaro sąlygas gerinti tyrimų kokybę pasitelkiant užsienio šalių 
mokslininkus ir kitų institučijų patirtį. Ryšiai su įvairiomis institučijomis sudaro puikias 
prielaidas laiku reaguoti į besikeičiančius teisės praktikos poreikius ir iničijuoti naujai 
atsirandančių teisės taikymo praktikos problemų tyrimus. 
• Yra galimybių užsitikrinti pakankamą projektinį finansavimą. Taip pat atsiranda 

užsakomųjų tyrimų, kuriuos iničijuoja valstybės institučijos su papildomu finansavimu. 
• Stringant tyrimo atlikimui dėl mokslininkų kompetenčijos 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 organižavimą, dažnai užsitęsia. 
• Plečiant tyrimų kryptis, dėl gerai atlyginamo darbo privačiame sektoriuje pasiūlos 
sudėtinga pritraukti tam tikrų sričių (pavyždžiui, privatinės teisės) spečialistų moksliniam 
darbui Institute. 
• Lietuvos teisininkams sudėtinga publikuoti savo mokslinių tyrimų režultatus prestižinėse 
tarptautinėse duomenų bažėse. Kita vertus, ir pats rečenžavimo/publikavimo pročesas 
tarptautiniuose žurnaluose ilgai užtrunka, todėl labai apsunkinamas darbų planavimo 
procesas. 
• Dėl nepakankamo bažinio (biudžeto) finansavimo sudėtinga pasiekti užsibrėžtų tikslų 
(įdarbinti aukštos kvalifikačijos darbuotojus). 

4. Grėsmės • Mažėja bažinis 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 spečialistų, 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 institučijose ar įstaigose dirba sėkmingai ir 
produktyviai – tai rodo mokslinio darbo naudą ateities karjerai, tačiau pačiam Institutui tai 
nuolatinis iššūkis. 
• Didelę žalą darbuotojų motyvačijai daro tai, kad moksliniams tyrimams teikiamas 
nepakankamas dėmesys formuojant valstybės politiką įvairiose srityse. Neišnaudojamas 
mokslo potenčialas valstybės lygio kompleksinių tyrimų užsakymams atlikti. 
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IX. IŠVADOS PAGAL STRATEGINĮ 2018–2020 M.VEIKLOS PLANĄ 
 

 
Institutas 2018 metais vykdė strateginį tikslą „Užtikrinti aukštą atliekamų tyrimų ir 
eksperimentinės (sočialinės) plėtros (MTEP) darbų mokslinį lygį ir savalaikį mokslinių 
režultatų pateikimą sprendimų priėmėjams“ (01), įgyvendinantį 2018–2020 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, proč.“ (E-01-01) 2018 metais buvo 
pasiektas ir net viršytas, nes buvo planuota 60 proc., įvykdyta – 100 proc. Sprendimų, 
priimtų atsižvelgiant į Instituto tyrimais pagrįstus mokslo režultatus, skaičius priklauso nuo 
to, kokius klausimus Seimas svarsto ataskaitiniu laikotarpiu. Institutas 2018 m. pateikė 24 
išvadas dėl teisės aktų projektų, tačiau svarstymai ataskaitiniais metais vyko tik dėl kai kurių 
teisės aktų projektų. 2018 m. į Instituto teiktas išvadas dėl atitinkamų teisės aktų projektų 
Lietuvos Respublikos Seime iš 16 siūlymų buvo atsižvelgta į visus ar bent iš dalies. Seime kai 
kurios pastabos ir pasiūlymai, kuriais buvo remtasi svarstant atitinkamus klausimus 
ataskaitiniu laikotarpiu, Instituto buvo pateiktos dar 2017 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, proč.“, rezultatas (R-01-01-01) 
„Einamaisiais metais suplanuotų MTEP darbų režultatų pateikimas, proc.“ pasiektas ir 
viršytas 114 proc. (iš viso: planuota 100 proc. (t. y. 126 vnt., atlikta –144 vnt.)).  

Programos tikslui pasiekti buvo vykdomas uždavinys (01-01) „Vykdyti aukšto lygio 
mokslinius tyrimus ir eksperimentinės (sočialinės) plėtros (MTEP) darbus pagal patvirtintas 
mokslinės veiklos kryptis ir skleisti jos režultatus“, kurį įgyvendinant buvo sukurti 
produktai: (P-01-01-01-01) „Atliktų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (sočialinės) 
plėtros darbų skaičius“ ir (P-01-01-01-02) „Sklaidos priemonių (renginių, publikačijų, kt.) 
skaičius“. Išmatavus uždavinio pirmojo produkto pasiektus rodiklius, galima konstatuoti, kad 
„atliktų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės) plėtros darbų skaičius“ ne tik 
pasiektas, t. y. MTEP darbai kiekybine išraiška atlikti ta apimtimi, kaip ir planuota, t. y. 
įvykdyta 36 vnt., iš viso produkto „Atliktų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (sočialinės) 
plėtros darbų skaičius“ reikšmė – 100 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 108 vnt., o tai sudaro 120 proc. didėjimą (žr. 14 lentelę). 

 
14 lentelė. 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 načionaliniu ir tarptautiniu mastu 

R-01-01-01 
Einamaisiais metais suplanuotų MTEP 
darbų režultatų pateikimas, proc. (126 vnt.) 

(144 
vnt.) 114 

Vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinės (sočialinės) plėtros (MTEP) darbus 
pagal patvirtintas mokslinės veiklos kryptis ir skleisti jos režultatus 
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P-01-01-01-01 

Atliktų mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės (sočialinės) plėtros 
darbų skaičius 36 36 100 

P-01-01-01-02 
Sklaidos priemonių (renginių, leidinių, 
kt.) skaičius 90 108 120 

 
Pasiekimai pagal prioritetus:  

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

Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas prioriteto 
įgyvendinimas 

Siektina reikšmė Įvykdymas 

Publikuotų monografijų ir mokslo studijų skaičius, 
vnt. 

6  10 (viršyta) 

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

3  2 (neįvykdyta) 
 

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

15  23 (viršyta) 
 

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

12  1 (neįvykdyta) 
 

IŠ VISO  36  36 (įvykdyta) 
 

Mokslinių išvadų, pateikiamų valstybės 
institučijoms, skaičius, vnt. 

29 24 (-5, neįvykdyta) 

Išleistų „Teisės e-aktualijų“ numerių skaičius, vnt. 2 2 
Išleisti žurnalo „Teisės problemos“ numeriai, vnt. 2 2 

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

 
Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas prioriteto 
įgyvendinimas 

Siektina reikšmė Įvykdymas 

Gautų lėšų santykis su visais Instituto programai 
skirtais valstybės biudžeto asignavimais, proč. 

30 78(45) 

Vykdomų MTEP projektų skaičius, vnt. 
    Iš jų tarptautinių projektų skaičius, vnt.  
    Iš jų MTEP projektų, kuriuos koordinuoja 
Institutas (skaičiuojant gruodžio 31 d. faktą), 
skaičius, vnt. 

5 
4  
 
 

2 

7 
5 
 
 

2 
Mokslininkų, dalyvaujančių MTEP projektuose, 
skaičiaus santykis su visais Instituto mokslininkais, 
proc. (skaičiuojant gruodžio 31 d. faktą – 43) 
   Iš jų dalyvaujančių tarptautiniuose MTEP 
projektuose, proc. 

 
 

10 
 

6 

 
 

37 (16 darb.) 
 

26 (11 darb.) 
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Mokslo pranešimų mokslo renginiuose skaičius, vnt.  
     Iš jų tarptautiniuose mokslo renginiuose skaičius, 
vnt. 

30 
15 

31 
22 

Tarptautinių renginių, kuriuos organižuoja Institutas, 
skaičius, vnt. 

2 4 

Tvarių tarpinstitučinių ryšių plėtojimas 
(„įtinklinimas“):   
      Iš jų bendradarbiavimo su tarptautinėmis mokslo 
institucijomis / universitetais (partnerių) skaičius, 
vnt. 
     Iš jų tyrėjų mobilumo iš užsienio tarptautinių 
mokslo ir verslo institučijų skaičius, vnt. 

 
 
 

37  
 
 

1 

 
 
 

38 
 
 

2 

 
 

2018 m. Institutas įveikė du veiklos vertinimus – kasmetinį 2017 m. veiklos vertinimą, kurį 
atliko LMT, ir tarptautinį palyginamąjį, kuris buvo organižuojamas MOSTA už 2013–2017 m. 
veiklos rezultatus. Tarptautinių ekspertų įvertinimas Institutui labai palankus: už veiklos 
kokybę – 3; už sočialinį poveikį – 4 ir už perspektyvumą – 5 balai.  

Gautos ekspertų rekomendačijos, kurias įgyvendinęs Institutas galėtų pagerinti savo 
veiklos rezultatus: 

1. Institutas turi aktyviau dalyvauti bendruose mokslo tyrimų (pvž., „Horižontų“) 
projektuose ir kuriant tarptautinį akademinį tinklą. 

2. Pripažįstant Instituto pastangas skelbti savo mokslinių tyrimų režultatus, reikia 
pakelti leidinių, kuriuose publikuojamasi, lygį. 

3. Sočialinis ir ekonominis poveikis būtų gerokai didesnis, jei Institutas turėtų 
doktorantūros programą. 

4. Stabilaus finansavimo turėjimas padėtų padidinti mokslininkų judrumą mokslo ir 
konferenčijų tikslais ir palengvinti aukščiausio lygio tyrėjų vižitus. 

5. Būtina plėsti savo mokslinių tyrimų veiklos sritį, kad ji apimtų tokius svarbius dalykus 
kaip konstitučinė teisė, žmogaus teisių teisė, lyginamoji teisė ir pan. 

 
Taip pat sėkmingai užbaigta viena iš ilgalaikių programų. Institutas išsigrynino vertinius 
kriterijus, kurie stiprina Instituto kaip valstybinio mokslinių tyrimų instituto vaidmens 
požičijas teisės mokslui, taip pat stiprino ryšius su tarptautiniais partneriais – ne tik tęsdamas 
pradėtus vykdyti, bet ir siekdamas naujų projektų.  

  



 

Lietuvos teisės instituto 2018 metų veiklos ataskaita 

 

 

56 

 

 

X. PLĖTROS IR VEIKLOS EFEKTYVUMO IŠŠŪKIAI 
 

 
Siekiant išlaikyti LTI 2018 m. veiklos režultatų 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 institučijoms, 
teisininkams ir mokslininkams.  

2019 m. Institutui bus keliami iššūkiai – sėkmingai pradėti naują ilgalaikę programą, 
kitą ilgalaikę programą produktyviai tęsti ir atlaikyti jos tarpinį vertinimą; atlaikyti institutų 
optimižavimo pročesą ir išsigryninti vertinius kriterijus, kurie stiprina Instituto kaip 
valstybinio mokslinių tyrimų instituto vaidmens požičijas teisės mokslui. Stiprinti ryšius su 
tarptautiniais partneriais, ne tik tęsti pradėtų vykdyti, bet ir siekti naujų projektų, bei vieną iš 
tarptautinių projektų koordinuoti. Turint pakankamus akademinius pagrindus ir tarptautinių 
ekspertų rekomendačijas – siekti doktorantūros programos.  

 

 
1. Intensyvinti tarpinstitucinius ryšius su svarbiausiais nacionaliniais ir tarptautiniais 
partneriais: valstybinio sektoriaus institucijomis (vyriausybiniu sektoriumi, teisinių 
(teisėsaugos) institučijų sektoriumi; universitetais, pramonės ir verslo asočiačijomis bei 
NVO). Pritraukti bei Instituto veikla sudominti ir teisės praktikus, turinčius žinių spečifinėse 
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 inovačinių žinių perdavimą pagal Europos Sąjungos vystomojo 
bendradarbiavimo programas.  
3. Stiprinti Instituto mokslininkų potencialą: su turimais finansiniais resursais siekti 
išlaikyti turimas pareigybes, ruošti dokumentus doktorantūros programai įgyti. 
 

 
 
 

 
Direktorė    Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė 
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nagrinėjant naują 
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19. Darius  
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Teismo baudžiamojo 
įsakymo priėmimo 
proceso problemos ir 
tobulinimo perspektyvos  

Jurisprudencija, 2017, t. 24, Nr.2, 
p. 339–358 

20. Dalia 
GEDZEVIČIENĖ 

Lietuviški metaforiniai 
teisės terminai  
 
 

Taikomoji kalbotyra, 2018, Nr. 10, 
p. 26–44. Prieiga per internetą: 
<https://taikomojikalbotyra.lt/ojs/ind
ex.php/taikomoji-
kalbotyra/article/view/163/115>. 
Žurnalas referuojamas CEEOL ir ERIH 
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21. Dalia 
GEDZEVIČIENĖ 
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diskursas Lietuvos 
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ir Jano Kochanovskio universiteto 
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22. Simonas  
NIKARTAS 

Probačijos pareigūno 
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siekiant probačijos tikslų: 
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[Tomas  
RUDZKIS] 
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baudžiamajame pročese 
problemos  
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Nr. 1/2019 

24. Mindaugas 
LANKAUSKAS 

Korupcijos valdymas ir 
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Baigiamas „Teisės problemoms“ 
Nr. 1/2019 
 

25. Kristina 
AMBRAZEVIČIŪTĖ 

Korupcija darbo 
santykiuose 

Įteiktas „Teisės problemoms“ 
Nr. 1/2019 

26. Eglė 
KAVOLIŪNAITĖ 
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2 priedas. Mokslo tyrimo darbai pagal programas, etatus ir lėšas 2018 m. 

 
 Programa Etat

ai 

(VD

DA) 

Lėšos, 

tūkst. 

Eur 

Numatomi 

rezultatai 

baigus 

programą  

 

Atlikti darbai per 2016–2018 m. 

Mokslo tiriamųjų darbų 

pagal biudžetinį 

finansavimą (ilgalaikę 

9,25 

et. 

88282 4 mokslo 

studijos ir/ar 2 

monografijos 

4 mokslo studijos ir 1 monografija 

(įvykdyta): 

 

https://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/issue/view/343
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mokslo programą 

„Subalansuotos 

baudžiamosios politikos ir 

efektyvios nusikaltimų 

prevencijos link: 

visuomenės saugumo 

stiprinimo galimybių 

žmogaus teisių apsaugos 

kontekste tyrimai“ (2016–

2018 m.)) 

2017 m. – 2 mokslo studijos  

(įvykdyta ir viršyta) 

2018 m. 2 mokslo studijos ir 1 

monografija 

42 mokslo 

straipsniai, kurių 

18 bus 

publikuota  

periodiniuose 

recenzuojamuos

e mokslo 

leidiniuose, 

įtrauktuose į 

tarptautiniu 

mastu 

pripažintas 

duomenų bazes 

(pvz., IBSS, 

EBSCO, 

CEEOL, DOAJ, 

SCOPUS) 

45, iš jų 30 TDB (įvykdyta ir viršyta): 

 

2016 m. – 19 mokslo straipsnių, iš jų 9 

TDB 

2017 m. – 16 mokslo straipsnių, iš jų 

11 TDB 

2018 m. – 10 mokslo straipsnių, iš jų 

10 TDB 

  

 

10 kitų MTEP 

darbų 

(mokslinės 

išvados ir 

rekomendacijos/

pasiūlymai bei 

moksliniai teisės 

aktų komentarai, 

metodikos, 

sudaryti darbai ir 

pan.) 

48 (įvykdyta ir viršyta): 

 

2016 m. – 17 išvadų  

2017 m. – 13 išvadų  

2018 m. – 18 išvadų 

 

28 pranešimus 

 

53 (įvykdyta ir viršyta): 

 

2016 m. – 23 pranešimai  

2017 m. – 18 pranešimų  

2018 m. – 12 pranešimų 

40 sklaidos 

priemonių 

46 (įvykdyta ir viršyta):  

2016 m. – 17 sklaidos priemonių;   

2017 m. – 15 sklaidos priemonių;  

2018 m. – 14 sklaidos priemonių 

 Programa Etat

ai 

(FT

E) 

Lėšos, 

tūkst. 

Eur 

Numatomi 

rezultatai 

baigus 

programą  

 

Atlikti 

darbai 

per 

2016 m. 

Atlikti 

darbai 

per 

2017 m. 

Atlikti 
darbai per 
2018 m. 

Mokslo tiriamųjų darbų 

pagal biudžetinį 

finansavimą (ilgalaikę 

mokslo programą „Naujas 

požiūris į korupciją: 

iššūkiai ir galimybės 

peržengiant viešojo 

4,07 

et. 

 

38844,08 1 monografija, 

5 mokslo 

studijos  

– 

(planuota 

– 1 

mokslo 

studija) 

(neįvykdy

ta) 

2 mokslo 

studijos 

rengiamos 

recenzavi

mui 

(neįvykdy

ta) 

3 mokslo 
studijos  
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sektoriaus ribas“ (2016–

2020 m.)) 

   

18 mokslinių 

straipsnių, kurių 

pusė bus 

publikuojama 

periodiniuose 

recenzuojamuos

e 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 straipsniai 
, iš jų 6 TDB 

6 MTEP darbai 

(mokslinės 

išvados, 

komentarai, 

metodikos, 

sudaryti darbai ir 

kt.) 

4 išvados 

 

(planuota 

– 1 

metodika) 

(įvykdyta 

ir viršyta) 

 1 išvada 

(įvykdyta) 
1 išvada 
(įvykdyta) 

   6 mokslo 

renginiai 

– 

(nebuvo 

planuota) 

1 

(įvykdyta) 
1 (įvykdyta) 

12 pranešimų 

nacionalinėse ir 

tarptautinėse 

mokslo 

konferencijose 

–(nebuvo 

planuota) 

4 

mokslinia

i 

pranešima

i ir 1 vieša 

paskaita 

(įvykdyta 

ir viršyta)  

4 
pranešimai 
(įvykdyta ir 
viršyta) 

20 mokslo 

populiarinimo 

paskaitų, 

straipsnių, TV 

laidų, 

informacijos 

pranešimų 

socialiniuose 

tinkluose ir kt. 

3 sklaidos 

priemonės 

 

(planuota 

– 4) 

(iš dalies 

įvykdyta) 

4 sklaidos 

priemonės 

spaudoje 

(įvykdyta) 

3 sklaidos 
priemonės 
spaudoje 
(įvykdyta) 

„Teisės sistema“ 

programa  

3 et.  27862,09 

 

Pagal užsakymą 

kasmet 

5 (1 

monografi

ja,  

2 mokslo 

studijos,  

5 (4 

mokslo 

studijos ir 

1 

mokslinė 

išvada) 

(įvykdyta) 

1 
monografija 
ir 3 mokslo 
studijos 
(įvykdyta) 
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2 

mokslinės 

išvados) 

(įvykdyta) 

 
3 ir 4 priedai pridėti atskirais dokumentais. 


