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ŽANGA 

 

Vilniaus universiteto Teisĥs fakulteto Tarptautinĥs ir Europos Sąjungos teisĥs instituto  (toliau – 

,,Tarptautinĥs ir ES teisĥs institutas“ arba ,,Institutas“) pagrindiniai tikslai yra mokslo tyrimų 

tarptautinĥs ir Europos Sąjungos teisĥs srityse skatinimas, mokslo publikacijų, studijų ir kitų leidinių 

rengimas, mokslinių renginių – konferencijų, seminarų ir kitų – organizavimas. Institutas 2014 metais 

Ļgyvendino Teisĥs fakultete institutams priskirtas funkcijas: vykdĥ mokslinius tyrimus, pristatĥ jų 

rezultatus konferencijose, jas organizavo, publikavo mokslinius straipsnius, Institutas ir jo nariai taip 

pat bendradarbiauja su užsienio universitetų mokslininkais Ļvairių programų ir projektų pagrindu.  

2014 metais Tarptautinĥs ir ES teisĥs instituto, vadovaujamo Instituto vadovo 

prof. dr. Dainiaus Žalimo, veikloje dalyvavo 9 mokslininkai, kuriems padĥjo 12 doktorantų. Įnstitutui 

201ė metais priklausĥ šie mokslininkai: prof. dr. Dainius Žalimas (vadovas), doc. dr. Skirgailĥ 

Žalimienĥ, doc. dr. Lauras Butkevičius, doc. dr. Irmantas Jarukaitis, lekt. dr. Vygantĥ Milašiŭtĥ, 

lekt. dr. Įndrĥ Įsokaitĥ, lekt. dr. Agnĥ Veršelytĥ, lekt. dr. Elzĥ Matulionytĥ ir lekt. dr. Erika Leonaitĥ; 

doktorantai (Ļskaitant apsigynusius daktaro disertacijas ir šios ataskaitos teikimo dieną jau turinčius 

teisĥs mokslo daktaro laipsnĻ): dr. Violeta Vasiliauskienĥ, dr. įolanta Apolevič, dr. Manfredas 

Limantas, dr. Nika Bruskina, Renata Vaišvilienĥ, Lina Urbaitĥ, įonas Urbanavičius, įulius Zaleskis, 

Gintarĥ Pažereckaitĥ, įevgenija Vienažindytĥ, Viltĥ Kristina Steponĥnaitĥ ir Šarŭnas Narbutas. 

Ataskaitoje pateikiama informacija apie Įnstituto ir jo narių akademinę, mokslinę tiriamąją 

veiklą nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio Ė1 d. suskirstant ją Ļ tokias dalis: Įnstituto narių 

mokslo straipsniai ir dalyvavimas rengiant monografijas ir mokymo (studijų) leidinius; Įnstituto narių 

skaityti pranešimai; Įnstituto suorganizuotos konferencijos ir kiti renginiai; Įnstituto doktorantų 

apgintos daktaro disertacijos; Įnstituto narių dalyvavimas disertacijų gynime; Kita Įnstituto narių 

akademinĥ veikla; taip pat pateikiamas Instituto veiklos planas 2015 metams. 

Apibendrinant Tarptautinĥs ir ES teisĥs instituto veiklą 201ė metais, pažymĥtina, kad šiuo 

laikotarpiu buvo apgintos 4 Įnstituto doktorantų disertacijos, Instituto nariai ir doktorantai publikavo 

23 mokslo straipsnius (ataskaitoje nenurodyti pateikti ir priimti publikuoti mokslo straipsniai: 6 

prof. dr. Dainiaus Žalimo, 1 dr. Įndrĥs Įsokaitĥs, 1 dr. Vygantĥs Milašiŭtĥs) nacionaliniuose ir 

tarptautiniuose leidiniuose ir parengĥ (dalyvavo rengiant) 5 mokymo (studijų) leidinius (t.y. parengĥ 

recenzuotą straipsnių ir pranešimų rinkinĻ ir dalyvavo rengiant monografiją bei Ė teismų sprendimų 

rinkinius), organizavo 2 konferencijas, pristatĥ 34 pranešimus nacionalinĥse ir tarptautinĥse 

konferencijose bei kituose renginiuose (Ļskaitant viešas paskaitas), 2 Instituto nariai vadovavo 4 
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daktaro disertacijoms ir/ar dalyvavo 10 daktaro disertacijų gynime, taip pat Instituto nariai aktyviai 

dalyvavo 7 moksliniuose projektuose, rengĥ Teisĥs fakulteto studentų komandas tarptautiniams 

teisminĥs inscenizacijos konkursams, vedĥ mokymus, teikĥ eksperto nuomones, toliau dirbo leidinių 

redakcinĥse kolegijose, aktyviai tęsĥ bendradarbiavimą su užsienio organizacijomis (asociacijomis) ir 

vykdĥ kitą akademinę mokslinę veiklą. 

 

2014 m. gruodžio Ė1 d. 

 

 

Vilniaus universiteto Teisĥs fakulteto 

Tarptautinĥs ir Europos Sąjungos teisĥs instituto vardu 

Prof. dr. Dainius Žalimas 
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Į. ĮNSTĮTUTO NARĮ  MOKSLO STRAĮPSNĮAĮ ĮR DALYVAVĮMAS RENGĮANT 
MONOGRAFĮįAS ĮR MOKYMO (STUDĮį ) LEIDINIUS 

 

2014 metais publikuoti toliau išvardinti Įnstituto nari  ir doktorant  mokslo straipsniai. 
 

Mokslo straipsniai recenzuojamuose leidiniuose: 

1. ŽALĮMAS Dainius. Lietuvos Respublikos pilietybĥs teisinis reguliavimas Europos Tarybos 

standartų kontekste. Įš LietuvaцEuroposцTaryboje:цdvidešimtцnarystėsцmetų.цRecenzuotųцmoksliniųцstraipsniųц

irцpranešimųцrinkinys.цLithuaniaцinцtheцCouncilцofцEurope:цTwenty Years of Membership. Edited Collection of 

Articles and Presentations (sudarytojai D. Žalimas, Į. Įsokaitĥ).  ĮSBN 978-9986-485-89-6. Vilnius: 

AB Spauda, 2014. P. 269-312. 

2. ĮSOKAĮTĤ Įndrĥ. Neapykantos kalbos: saviraiškos laisvĥs ribų beieškant. Įš Lietuva Europos 

Taryboje:ц dvidešimtц narystėsц metų.ц Recenzuotųц moksliniųц straipsniųц irц pranešimųц rinkinys.ц Lithuaniaц inц theц

Council of Europe: Twenty Years of Membership. Edited Collection of Articles and Presentations (sudarytojai 

D. Žalimas, Į. Įsokaitĥ).  ĮSBN 978-9986-485-89-6. Vilnius: AB Spauda, 2014. P. 221-246. 

3. įARUKAĮTĮS Įrmantas. Europos Sąjungos ekonominĥ Konstitucija kaip papildoma Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos dimensija: tyrimų kontŭrai. Teisėsцproblemos, 2014, Nr. 2 (84). 

4. JARUKAITIS Irmantas. Pagarba valstybių narių nacionaliniam tapatumui kaip bendrasis Europos 

Sąjungos teisĥs principas. Įš EuroposцSąjungosцteisėsцѰtaka Lietuvos teisinei sistemai (red. G. Švedas, V. 

Nekrošius, į. Machovenko). Vilniaus Universiteto Teisĥs fakultetas, 201ė. 

5. JARUKAITIS Irmantas. Respect for the National Identities of the Member States as a General 

Principle of the European Unian Law. In Lithuanian Legal System under the Influence of the European 

Union Law. The 10th Anniversary of the Lithuanian Membership in the European Union (collection of reviewed 

scientific articles) (eds. G. Švedas, V. Nekrošius, į. Machovenko). Faculty of Law, Vilnius University, 

2014.  

6. LEONAĮTĤ Erika. Proporcingumo principas Europos Žmogaus Teisių Teismo 

jurisprudencijoje: bendrieji sampratos ir taikymo bruožai. Įš Lietuvaц Europosц Taryboje:ц dvidešimtц

narystėsц metų.ц Recenzuotųц moksliniųц straipsniųц irц pranešimųц rinkinys.ц Lithuaniaц inц theц Councilц ofц Europe:ц

Twenty Years of Membership. Edited Collection of Articles and Presentations (sudarytojai D. Žalimas, 

I. Įsokaitĥ).  ĮSBN 978-9986-485-89-6. Vilnius: AB Spauda, 2014. P. 127-158. 

7. MĮLAŠĮŬTĤ Vygantĥ. Europos (Tarybos) standartai kovos su diskriminacija srityje. Įš  Lietuva 

EuroposцTaryboje:цdvidešimtцnarystėsцmetų.цRecenzuotųцmoksliniųцstraipsniųцirцpranešimųцrinkinys.цLithuaniaцinц
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the Council of Europe: Twenty Years of Membership. Edited Collection of Articles and Presentations 

(sudarytojai D. Žalimas, Į. Įsokaitĥ).  ĮSBN 978-9986-485-89-6. Vilnius: AB Spauda, 2014. P. 203-

220. 

8. PAŽERECKAĮTĤ Gintarĥ; VĮENAŽĮNDYTĤ įevgenija. Žmogaus teisių apsauga Europoje ir 

Europos Sąjungos prisijungimas prie Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos. 

VUцMoksloцdarbai.цTeisė, 2014, t. 92. 

9. PAŽERECKAĮTĤ Gintarĥ. Tarptautinĥs teisinĥs atsakomybĥs paskirstymo tarp Europos 

Sąjungos ir jos valstybių narių kriterijai. VUцMoksloцdarbai.цTeisė, 2014, t. 93. 

10. VERŠELYTĤ Agnĥ. Europos Sąjungos antrinĥs teisĥs aktai – pripažinta bŭtinybĥ atsižvelgti Ļ 

teisinio saugumo bei aiškumo principų imperatyvus. Įš Europos Sąjungosцteisėsц ѰtakaцLietuvosцteisineiц

sistemai.цLietuvosцnarysteiцEuroposцSąjungojeц – 10цmetųц (recenzuotųцmoksliniųц straipsniųц rinkinys)ц (red. G. 

Švedas, V. Nekrošius, į. Machovenko). Vilniaus universiteto Teisĥs fakultetas, 201ė.  

11. VERŠELYTĤ Agnĥ. The European Union's secondary legislation - a plea for legal certainty and 

clarity. In Lithuanian Legal System under the Influence of the European Union Law. The 10th Anniversary of 

the Lithuanian Membership in the European Union (collection of reviewed scientific articles). (eds. G. Švedas, 

V. Nekrošius, į. Machovenko). Faculty of Law, Vilnius University, 201ė.  

12. VĮENAŽĮNDYTĤ įevgenija. Europos Sąjungos prisijungimas prie Europos žmogaus teisių 

konvencijos: nuoseklesnĥ žmogaus teisių apsauga Europoje? Įš LietuvaцEuroposцTaryboje:ц dvidešimtц

narystėsц metų.ц Recenzuotųц moksliniųц straipsniųц irц pranešimųц rinkinys.ц Lithuaniaц inц theц Councilц ofц Europe:ц

Twenty Years of Membership. Edited Collection of Articles and Presentations (sudarytojai D. Žalimas, 

I. Įsokaitĥ).  ĮSBN 978-9986-485-89-6. Vilnius: AB Spauda, 2014. P. 85-96. 

13. ZALESKĮS įulius. Europos Tarybos vaidmuo stiprinant valstybĥs imuniteto doktrinos 

teisiškumą. Įš Lietuvaц Europosц Taryboje:ц dvidešimtц narystėsц metų.ц Recenzuotųц moksliniųц straipsniųц irц

pranešimųц rinkinys.ц Lithuaniaц inц theц Councilц ofц Europe:ц Twentyц Yearsц ofц Membership.ц Editedц Collectionц ofц

Articles and Presentations (sudarytojai D. Žalimas, Į. Įsokaitĥ).  ĮSBN 978-9986-485-89-6. Vilnius: 

AB Spauda, 2014. P. 313-331. 

14. ZALESKIS Julius. Kritiškas požiŭris Ļ tarptautinĥs valstybĥs imuniteto teisĥs buvimą teise. VU 

Mokslo darbai. Teisė, 2014, t. 92. 

15. ZALESKĮS įulius. Lietuvos teismų požiŭris Ļ tarptautinę valstybĥs imuniteto teisę. VU Mokslo 

darbai. Teisė, 2015, t. 93. 
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16. ŽALĮMĮENĤ Skirgailĥ. Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos taikymas ir aiškinimas. Įš 

Europosц Sąjungosц teisėsц Ѱtakaц Lietuvosц teisineiц sistemai.ц Lietuvosц narysteiц Europosц Sąjungojeц – 10ц metųц

(recenzuotųцmoksliniųцstraipsniųцrinkinys).цVilnius: Vilniaus universiteto Teisĥs fakultetas, 201ė.  

17. ŽALĮMĮENĤ Skirgailĥ. Įnterpretation and Application of the European Union Charter of 

Fundamental Rights. In Lithuanian Legal System under the Influence of the European Union Law. The 

10th Anniversary of the Lithuanian Membership in the European Union (collection of reviewed scientific articles). 

Vilnius: Faculty of Law of the Vilnius University, 2014. P. 543-573. 

 

Kiti mokslo ir mokslo populiarinimo straipsniai: 

1. ŽALĮMAS Dainius. Tarptautinĥs ir Europos Sąjungos teisĥs vaidmuo plĥtojant oficialiąją 

konstitucinę doktriną. Įš Šiuolaikinėsц konstitucinėsц justicijosц tendencijos:ц nacionalinėsц irц tarptautinėsц teisėsц

santykis. Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui – 20ц metų. Vilnius: Lietuvos Respublikos 

Konstitucinis Teismas, 2014. P. 295-321. 

2. ŽALĮMAS Dainius. Teisinis kelias Ļ NATO: vieno Ļstatymo istorija. Įš LietuvaцirцNATO:ц10цmetųц

kartu. Vilnius: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, 201ė. P. 79-91. 

3. ŽALĮMAS Dainius. Eternity Clauses: a Safeguard of Democratic Order and Constitutional 

Identity. Website of the Constitutional Court of the Republic of Kosovo. Republic of Kosovo: 

Constitutional Court, 16 October 2014: http://www.gjk-ks.org/?cid=2,28,398 ir 

http://www.gjk-

ks.org/repository/docs/Speech_of_the_President_of_the_Constitutional_Court_of_Lithuania_

Prof.Dr._Dainius_alimas.pdf. 

4. ŽALĮMAS Dainius. Pratarmĥ / Foreword. Lietuvaц Europosц Taryboje:ц dvidešimtц narystėsц metų.ц

Recenzuotųцmoksliniųцstraipsniųц irцpranešimųцrinkinys.цLithuaniaц inц theцCouncilцofцEurope:цTwentyцYears of 

Membership. Edited Collection of Articles and Presentations (sudarytojai D. Žalimas, Į. Įsokaitĥ).  ĮSBN 

978-9986-485-89-6. Vilnius: AB Spauda, 2014. P. 9-16. 

5. ZALESKĮS įulius. Lithuania (Report). Įš Data Protection Laws of the World (ed. LUCENTE, Kate; 

TOWNSEND, John). DLA Piper, 2014: 

http://dlapiperdataprotection.com/system/modules/za.co.heliosdesign.dla.lotw/functions/expo

rt.pdf?country=all; 

6. ZALESKIS Julius, GUMBIS Jaunius. Lithuania (Report). Įš Data Protection & Privacy. Second 

Edition (ed. KUSCHEWSKY, Monika). London: Thomson Reuters, 2014. 
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Įnstituto nari  dalyvavimas rengiant monografijas ir mokymo (studij ) leidinius 

 

201ė m. lapkričio mĥn. Tarptautinĥs ir ES teisĥs institutas išleido knygą ,,Lietuva Europos Taryboje: 

dvidešimt naryst s met “, kurios sudarytojai yra prof.цdr.цDainiusцŽalimasц irц lekt.цdr.ц ĮndrėцĮsokaitė. Ši 

knyga yra recenzuotų mokslinių straipsnių ir pranešimų, skaitytų šiai progai skirtoje 201Ė m. birželio 

7 d. tarptautinĥje konferencijoje Vilniuje, rinkinys, kuriame pateikiamos ir autorių trumpos biografijos, 

į. E. Lietuvos Respublikos Prezidentĥs Dalios Grybauskaitĥs, į. E. Europos Tarybos Generalinio 

Sekretoriaus Thorbjørn įagland ir kitų garbių svečių sveikinimo kalbos. Penkiolikos užsienio ir 

Lietuvos autorių straipsniai ir pranešimai publikuojami trijose knygos dalyse pagal tematiką: pirmojoje 

dalyje – darbai bendresnio pobŭdžio tematika (Europos Tarybos ir jos veiklos, sąveikos su Europos 

Sąjunga klausimai), antrojoje nagrinĥjama Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 

taikymo praktika, trečiojoje – Ļvairios kitos Europos Tarybos standartų Ļtakos nacionalinei teisei 

temos, Ļskaitant tautinių mažumų, pilietybĥs, kovos su diskriminacija, baudžiamosios teisĥs ir kitus 

klausimus. 

 

Dokt. Šarūnasц Narbutas yra bendraautorius 2014 metais parengtos ir spaudai atiduotos monografijos 

„Medical Law“ (parengęs daugiau nei pusę monografijos skyrių ir skirsnių). Monografija bus 

spausdinama kaip „Įnternational Encyclopaedia of Laws“ leidinių serijos dalis. Leidĥjas – Kluwer Law 

International (leidinio apimtis – 12 autorinių lankų). 

 

Lekt.цdr.цVygantėцMilašiūtė dalyvavo sudarant šiuos leidinius: 

,,Europos žmogaus teisi  komisijos ir Europos žmogaus teisi  teismo sprendimai bylose 
prieš Lietuvos Respublik . 1997 01 01-2001 01 01“ (ISBN 978-9955-30-142-4 (PDF); ISBN 978-

9955-30-143-1 (EPUB); ISBN 978-9955-30-144-8 (MOBI)); 

„Europos žmogaus teisi  teismo sprendimai bylose prieš Lietuvos Respublik . 2001 01 01-

2002 01 01“ (ISBN 978-9955-30-145-5 (PDF); ISBN 978-9955-30-146-2 (EPUB); ISBN 978-9955-30-

147-9 (MOBI); 

„Europos žmogaus teisi  teismo sprendimai bylose prieš Lietuvos Respublik . 2002 01 01-

200Ė 01 01“ (ISBN 978-9955-30-148-6 (PDF); ISBN 978-9955-30-149-3 (EPUB); ISBN 978-9955-30-

150-9 (MOBI). 
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II. INSTITUTO NARĮ  SKAĮTYTĮ PRANEŠĮMAĮ 

 

Instituto nari  pranešimai konferencijose, seminaruose ir viešos paskaitos 

1. ŽALĮMAS Dainius. Pranešimas ,,Kovo 11-osios aktai ir jų teisinĥ reikšmĥ“ 2014 m. kovo 10 d. 

konferencijoje organizuotoje Vilniaus universiteto Teisĥs fakulteto studentų ateitininkų teisininkų 

korporacijos Iustitia ir Vilniaus universiteto Teisĥs fakulteto. 

2. ŽALĮMAS Dainius. 201ė m. balandžio 9 d. Moldovos valstybinio universiteto Teisĥs fakultete 

(Kišiniove) skaityta vieša paskaita ,,Unconstitutional Constitutional Amendments in the Context of 

InternationalцHumanцRightsцStandards“. 

3. ŽALĮMAS Dainius. Pranešimas ,,Lietuvos Konstitucinis Teismas Lietuvos teisinĥje sistemoje“ 

201ė m. gegužĥs 9 d. Lietuvos teisininkų draugijos V-ajame Lietuvos teisininkų kongrese 

,,Teisinĥs institucijos modernioje visuomenĥje“. 

4. ŽALĮMAS Dainius. Pranešimas ,,Facing Challenges of the Financial Crisis: the Role of the Constitutional 

Courtц ofц theц Republicц ofц Lithuania“ 201ė m. rugsĥjo 9 d. Kišiniove vykusioje tarptautinĥje 

konferencijoje ,,The Role of Constitutional Justice in Protecting Values of the Rule of Law“, 

kurią Moldovos Respublikos konstitucijos dvidešimtmečio proga organizavo Moldovos 

Respublikos Konstitucinis Teismas. 

5. ŽALĮMAS Dainius. Pranešimas ,,Ekonominėsц krizėsц iššūkiaiц teismųц nepriklausomumui“ (kartu su dr. 

Elena Masnevaite) 2014 m. spalio 10-11 d. d. tarptautinĥje konferencijoje ,,Ekonominĥs krizĥs 

iššŭkiai žmogaus teisĥms“, organizuotoje VU Teisĥs fakulteto vykdant Vilniaus universiteto 

projektą ,,Ekonominĥs krizĥs (recesijos) iššŭkiai teisĥs viešpatavimui ir žmogaus teisĥms“ Nr. 

VPI-3.1-ŠMM-07-K-03-085, Prezidentŭros rŭmuose, Vilniuje. 

6. ŽALĮMAS Dainius. Pranešimas (keynote address) ,,Eternity Clauses: a Safeguard of Democratic Order 

andцConstitutionalц Įdentity“ 2014 m. spalio 15 d. 5-ųjų Kosovo Respublikos Konstitucinio Teismo 

veiklos metų inauguracijos iškilmingoje ceremonijoje (5th Solemn Ceremony of the įudicial Year 

of the Constitutional Court of the Republic of Kosovo) Prištinoje. 

7. ŽALĮMAS Dainius. Pranešimasц,,Principle of Geopolitical Orientation in the Constitution of the Republic of 

Lithuaniaц andц Įtsц Įmplications“ 201ė m. spalio 2Ė d. tarptautinĥje konferencijoje ,,Konstitucija ir 

Europos Sąjungos teisĥ: sąveika, iššŭkiai, sprendimai“ (Constitution and the EU Law: Interaction, 

Challenges, Solutions), organizuotoje Mykolo Romerio universiteto Teisĥs fakulteto 

Konstitucinĥs ir administracinĥs teisĥs instituto bei Teisĥs filosofijos ir istorijos katedros. 
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8. ŽALĮMAS Dainius. Pranešimas ,,Kokia Tautos suvereniteto reikšmėц Konstitucijojeц irц kiekц joц turimeц

šiandienцEuroposцSąjungoje?“ 201ė m. spalio 2Ė d. Vilniaus universiteto Studentų atstovybĥs Teisĥs 

fakultete konferencijoje ,,Konstitucijos dienos 201ė (KoDi’1ė): Tautos suverenitetas – fikcija ar 

konstitucinĥ vertybĥ?“. 

9. ŽALĮMAS Dainius. Pranešimas ,,Valstybėsц geopolitinėsц orientacijosц principasц Lietuvosц Respublikosц

Konstitucijoje“ 201ė m. spalio 2ė d. Konstitucijos dienos iškilmingame minĥjime, organizuotame 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo. 

10. ŽALĮMAS Dainius. Pranešimas ,,В ц у а ц а ац ц а ацЕ цС ю ац ац

у ю:ц ц ц у ц “ 201ė m. lapkričio 1ė d. Kišiniove 

vykusioje tarptautinĥje mokslinĥje konferencijoje ,,С т ш  ǽ ут Ǿ   

ǿу а ǿ Ǿ  аǽа: ǽы ǽы  ш я“, skirtoje profesoriaus Nicolae Osmochescu 70-

mečiui, kurią organizavo Moldovos valstybinio universiteto Teisĥs fakulteto Tarptautinĥs ir 

užsienio ekonominių santykių teisĥs katedra. 

11. ŽALĮMAS Dainius. Pranešimas ,,NATO irцŠiaurėsцAtlantoцTarybosцveiklosцteisiniaiцpagrindai“ц2014 m. 

gruodžio 17 d. Atlanto Sutarties Lietuvos bendrijos (LATA) įaunimo tarybos moksleivių 

seminare – simuliaciniame žaidime ,,Kaip veikia NATO?“ Vilniuje. 

12. BUTKEVĮČĮUS Lauras. Pranešimas ,,Nesąžiningosц konkurencijosц veiksmųц draudimas:ц praktiniaiц

aspektai“ 201ė m. Vilniuje vykusioje konferencijoje „Konkurencijos laisvĥs ribos ir priežiŭra 201ė: 

viešasis ir privatus konkurencijos teisĥs normų Ļgyvendinimas“, kurią organizavo Lietuvos verslo 

konfederacija ĮCC Lietuva ir „Verslo žinios“. 

13. BUTKEVĮČĮUS Lauras. Pranešimas „Konkurencijosц priežiūrosц samprataц irц josц vystymasis“ 2014 m. 

Vilniuje vykusioje mokslinĥje-praktinĥje diskusijoje „Konkurencijos politika Lietuvoje 2009-2013: 

poveikis vartotojui, verslui ir ekonomikai“, kurią organizavo Lietuvos laisvos rinkos institutas, 

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba ir Lietuvos Respublikos ŭkio ministerija. 

14. BUTKEVĮČĮUS Lauras. Pranešimas „Kontrolėsц Ѱgijimasц sutartiniaisц pagrindais“ 2014 m. Vilniuje 

vykusioje konferencijoje „ĺmonių kontrolĥ: ir traukia, ir baugina“, kurią organizavo Lietuvos 

pramoninkų konfederacija, advokatų kontora „Glimstedt“ ir Lietuvos Respublikos konkurencijos 

taryba. 

15. BUTKEVĮČĮUS Lauras. Pranešimas „Singleцeconomicцunitцdefenceцin public procurement cases – what could 

beц theц toolsц toц fillц inц theц existingц bidц riggingц gap?“ 2014 m. Vilniuje vykusioje 11-oje regioninĥje 

tarptautinĥje Baltijos šalių konferencijoje „Konkurencijos teisĥs Ļgyvendinimas: tendencijos ir 

praktika“, kurią organizavo Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba ir Vilniaus universitetas. 
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16. ĮSOKAĮTĤ Įndrĥ. Pranešimas ,,Ekonominisц nuosmukis:ц daugiauц erdvėsц neapykantosц nusikaltimams?“ 

2014 m. spalio 10-11 d. tarptautinĥje konferencijoje ,,Ekonominĥs krizĥs iššŭkiai žmogaus 

teisĥms“, organizuotoje VU Teisĥs fakulteto vykdant Vilniaus universiteto projektą ,,Ekonominĥs 

krizĥs (recesijos) iššŭkiai teisĥs viešpatavimui ir žmogaus teisĥms“ Nr. VPĮ-3.1-ŠMM-07-K-03-

085, Prezidentŭros rŭmuose, Vilniuje. 

17. ĮSOKAĮTĤ Įndrĥ. Pranešimas ,,Saviraiškosц laisvėsц ribojimaiц dėlц privatausц gyvenimoц apsaugos:ц kadaц yraц

visuomenėsц teisėц žinoti?“ц 201ė m. gegužĥs 16 d. Mykolo Romerio universiteto Teisĥs fakulteto 

Tarptautinĥs ir ES teisĥs instituto, Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komiteto, 

Vilniaus universiteto Teisĥs fakulteto Tarptautinĥs ir ES teisĥs instituto organizuotoje 

nacionalinĥje konferencijoje Seime, Vilniuje. 

18. įARUKAĮTĮS Įrmantas. Pranešimas ,,Nacionaliniųц irц Europosц Sąjungosц teismųц diskursoц svarbaц

užtikrinantц pagarbąц nacionaliam savitumui“ 201ė m. balandžio 25 d. VU Teisĥs fakulteto ir 

Teisingumo ministerijos organizuotoje konferencijoje. 

19. JARUKAITIS Irmantas. Pranešimasц ,,Administraciniųц teismųц vykdomosц kontrolėsц intensyvumasц

konkurencijosц bylose“ 201ė m. gegužĥs 16 d. Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo 

organizuotoje konferencijoje Vilniuje. 

20. įARUKAĮTĮS Įrmantas. Pranešimas ,,LietuvosцRespublikosцnarystėцEuroposцSąjungojeцkaipцkonstitucinėц

vertybė“ (leidinio „Europos Sąjungos teisĥs Ļtaka Lietuvos teisinei sistemai“ (red. G. Švedas, V. 

Nekrošius, į. Machovenko) Vilniaus Universiteto Teisĥs fakultetas, 201ė) pristatymui skirtame 

201ė m. lapkričio 6 d. renginyje Lietuvos Respublikos Prezidentŭroje. 

21. LEONAĮTĤ Erika. Pranešimas ,,Europos konsensusoц kriterijusц Europosц Žmogausц Teisiųц Teismoц

jurisprudencijoje“ 201ė m. gegužĥs 16 d. Mykolo Romerio universiteto Teisĥs fakulteto Tarptautinĥs 

ir ES teisĥs instituto, Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komiteto, Vilniaus universiteto 

Teisĥs fakulteto Tarptautinĥs ir ES teisĥs instituto organizuotoje nacionalinĥje konferencijoje 

Seime, Vilniuje. 

22. MĮLAŠĮŬTĤ Vygantĥ. Pranešimas „Ekonominėsц krizėsц poveikisц pilietiniųц irц politiniųц teisiųц apsaugaiц

Lietuvoje“ 2014 m. spalio 10-11 d. tarptautinĥje konferencijoje ,,Ekonominĥs krizĥs iššŭkiai 

žmogaus teisĥms“, organizuotoje VU Teisĥs fakulteto vykdant Vilniaus universiteto projektą 

,,Ekonominĥs krizĥs (recesijos) iššŭkiai teisĥs viešpatavimui ir žmogaus teisĥms“ Nr. VPI-3.1-

ŠMM-07-K-03-085, Prezidentŭros rŭmuose, Vilniuje. 
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23. NARBUTAS Šarŭnas. Pranešimas ,,Substandard Medicines: What can Patient Advocated Do to Address 

theц Problem?“ц 2014 m. spalio 25–26 d. Dubajuje, įungtiniuose Arabų Emyratuose, vykusioje 

konferencijoje „Middle East Patient Organisations For Treatment and Quality Assurance“. 

24. NARBUTAS Šarŭnas. Pranešimas „25ц Minutesц Walkц inц Patients‘ц Shoes“ц 2014 m. vasario 3-4 d. 

Berlyne, Vokietijoje, vykusioje mokslinĥje konferencijoje „2nd Oncology Forum“.  

25. NARBUTAS Šarŭnas. Pranešimas „CancerцPatientцOrganisationsцinцEurope.цAreцWeцsoцDifferent?“ 2014 

m. rugsĥjo 21 d. Pekine, Kinijoje, vykusioje konferencijoje „2nd China CML Conference on 

Advanced Treatment and Reimbursement“. 

26. NARBUTAS Šarŭnas. Pranešimas „Įnputц toц theцEUPATĮцGeneralц Publicц Įnformationц Strategy“ 2014 

m. balandžio Ė-ė d. Varšuvoje, Lenkijoje, vykusioje mokslinĥje konferencijoje „European 

Patients Academy on Therapeutic Įnovation Annual General Meeting“.  

27. NARBUTAS Šarŭnas. Pranešimas „Įnsightsц fromцLithuanian Cancer Patient Coalition: Shaping Health 

Policyц andц Promotingц Socialц Engagement“ 201ė m. birželio ė d. Stormonte, įungtinĥje Karalystĥje, 

Šiaurĥs Airijos parlamento rŭmuose vykusioje „Together We Can“ konferencijoje. 

28. NARBUTAS Šarŭnas. Pranešimas „Patients‘ц Perspectiveц onц TKĮц Genericsц inц Hematology“ 201ė m. 

birželio 11–1ė d. Milane, Įtalijoje, vykusioje mokslinĥje konferencijoje „19th European 

Hematology Association Congress“.  

29. NARBUTAS Šarŭnas. Pranešimas „Whatц Doesц Goodц Lookц Like?:ц Bestц Practiceц Examplesц ofц Patientц

Advocacyц Įnitiativesц withц Healthcareц Policyц Makers“ц 201ė m. lapkričio 6–7 d. dalyvavau Ciuriche, 

Šveicarijoje vykusioje konferencijoje „2md Global Dermatology Patient Organisation Forum“.  

30. PAŽERECKAĮTĤ Gintarĥ. Pranešimas ,,ESц duomenųц apsaugosц reforma:ц derybųц patirtis,ц dabartinėц

padėtisцirцperspektyvos” 201ė m. balandžio 28 d. Vilniaus universiteto Teisĥs fakulteto ir Valstybinĥs 

duomenų apsaugos inspekcijos organizuotoje konferencijoje ,,Privatumo ir asmens duomenų 

apsaugos teisinio reguliavimo pokyčiai Europos Sąjungoje”, skirtoje Lietuvos Respublikos 

narystĥs Europos Sąjungoje dešimtmečiui paminĥti.  

31. PAŽERECKAĮTĤ Gintarĥ. Pranešimas ,,ѯprastaц teisėkūrosц procedūraц irц kvaziц teisėkūraц praktikoje” 

201ė m. gegužĥs 2 d. Vilniaus universiteto Teisĥs fakulteto organizuotoje konferencijoje 

,,Sprendimų priĥmimas ES: teisininkų Ļžvalgos”, skirtoje Lietuvos Respublikos narystĥs Europos 

Sąjungoje dešimtmečiui paminĥti. 

32. URBANAVĮČĮUS įonas. Pranešimas „Interaction between Environmental Law and Natural Sciences – A 

Basisц forц Soundц Environmentalц Norms” tarptautinĥje doktorantų ir jaunųjų mokslininkų 
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konferencijoje (Įnternational Conference of PhD students and young researchers „Įntegrating 

Social Sciences into Legal Research) 201ė m. VU Teisĥs fakultete. 

33. ZALESKĮS įulius. Pranešimas „Softц lawц šaltiniųц reikšmėц asmensц duomenųц teisineiц apsaugai“ 2014 m. 

balandžio 28 d. Vilniaus universiteto Teisĥs fakulteto ir Valstybinĥs duomenų apsaugos 

inspekcijos organizuotoje konferencijoje „Privatumo ir asmens duomenų apsaugos teisinio 

reguliavimo pokyčiai Europos Sąjungoje“, skirtoje Lietuvos Respublikos narystĥs Europos 

Sąjungoje dešimtmečiui paminĥti. 

34. ZALESKĮS įulius. Pranešimas „Softцlawцšaltiniųцreikšmėцduomenųцapsaugaiцirцvaizdoцstebėjimui“ц2014 m. 

spalio 9 d. Valstybinĥs duomenų apsaugos inspekcijos ir UAB „Žinių era“ organizuotoje 

konferencijoje „Asmens duomenų apsauga 201ė: vaizdo stebĥjimo teisinis reguliavimas ir 

kibernetinis saugumas“. 
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III. INSTITUTO SUORGANIZUOTOS KONFERENCIJOS  

  

2014 metais Instituto nariai organizavo toliau nurodomas konferencijas (ir dalyvavo jose pristatydami 

pranešimus, taip pat pirmininkaudami, moderuodami diskusijas). 

 

 Instituto nariai (dr. Indrė Įsokaitė kartu su prof. dr. Egidijumi Kūriu, doc. dr. Daiva Petrylaite ir kitais 

Teisĥs fakulteto darbuotojais) organizavo tarptautinę teisinę mokslinę konferencij  
,,Ekonomin s kriz s iššūkiai žmogaus teis ms“, Ļvykusią 2014 m. spalio 10-11 d. 

Prezidentŭros rŭmuose, Vilniuje, vykdant Vilniaus universiteto projektą ,,Ekonominĥs krizĥs 

(recesijos) iššŭkiai teisĥs viešpatavimui ir žmogaus teisĥms“ Nr. VPĮ-3.1-ŠMM-07-K-03-085. 

Konferencijos sesijai pirminikavo prof. dr. Dainius Žalimas. 

 

 Instituto nariai (prof. dr. Dainius Žalimas,цdr.цĮndrė Įsokaitė) prisidĥjo prie 201ė m. gegužĥs 16 d. 

Mykolo Romerio universiteto Teisĥs fakulteto Tarptautinĥs ir ES teisĥs instituto kartu su 

Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetu surengtos konferencijos ,,Žmogaus 
teis s modernioje visuomen je“ Seime, Vilniuje, organizavimo. Konferencijos sesijai 

pirmininkavo prof. dr. Dainius Žalimas. 
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IV. ĮNSTĮTUTO DOKTORANT  APGĮNTOS DAKTARO DĮSERTACĮįOS 

 

2014 metais keturi Tarptautinĥs ir ES teisĥs instituto doktorantai apsigyn  daktaro disertacijas: 

 

 Violeta Vasiliauskienĥ ,,Kovaц suц terorizmuц tarptautinėsц humanitarinėsц teisėsц kontekste“. Daktaro 

disertacija (socialiniai mokslai, teisĥ (01 S) apginta 2014 m. vasario 28 d. VU Teisĥs fakultete 

(mokslinis vadovas prof. dr. Dainius Žalimas). 

 Manfredas Limantas ,,Mišrūsц susitarimaiц Europosц Sąjungosц teisėsц sistemoje“. Daktaro disertacija 

(socialiniai mokslai, teisĥ (01 S) apginta 201ė m. birželio 1Ė d. VU Teisĥs fakultete (mokslinĥ 

vadovĥ doc. dr. Skirgailĥ Žalimienĥ). 

 įolanta Apolevič „Tarptautinėsцaplinkosц teisėsцprincipųц Ѱtakaцbranduolineiц teisei“. Daktaro disertacija 

(socialiniai mokslai, teisĥ (01 S) apginta 201ė m. rugsĥjo 18 d. VU Teisĥs fakultete (mokslinĥ 

vadovĥ doc. dr. Skirgailĥ Žalimienĥ). 

 Nika Bruskina ,,Valstybėsцkompensacijaцnaciųц irцkomunistiniųцrežimųцnusikaltimųцaukoms:ц tarptautinėsц

irцnacionalinėsцteisėsцsąveika“.цDaktaro disertacija (socialiniai mokslai, teisĥ (01 S) apginta 2014 m. 

gruodžio 11 d. VU Teisĥs fakultete (mokslinis vadovas prof. dr. Dainius Žalimas, konsultantĥ 

lekt. dr. Vygantĥ Milašiŭtĥ). 
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V. ĮNSTĮTUTO NARĮ  DALYVAVĮMAS DAKTARO DĮSERTACĮį  GYNĮME 

 

201ė metais Įnstituto vadovas prof. dr. Dainius Žalimas ir narĥ doc. dr. Skirgailĥ Žalimienĥ vadovavo 

doktorantų daktaro disertacijoms ir dalyvavo jų gynimuose, gynimo tarybų nariai arba oponentai ar 

konsultantai taip pat buvo doc. dr. Irmantas Jarukaitis ir doc. dr. Lauras Butkevičius, lekt. dr. Vygantĥ 

Milašiŭtĥ. 

 

Vadovavimas apgintoms daktaro disertacijoms 

Prof. dr. DainiusцŽalimas 

 Vilniaus universiteto doktorantĥs Violetos Vasiliauskienĥs daktaro disertacijos ,,Kova su 

terorizmu tarptautinĥs humanitarinĥs teisĥs kontekste“, kuri buvo apginta 2014 m. vasario 28 

d., mokslinis vadovas. 

 Vilniaus universiteto doktorantĥs Nikos Bruskinos daktaro disertacijos ,,Valstybĥs 

kompensacija nacių ir komunistinių režimų nusikaltimų aukoms: tarptautinĥs ir nacionalinĥs 

teisĥs sąveika“, kuri buvo apginta 201ė m. gruodžio 11 d., mokslinis vadovas. 

 

Doc. dr. SkirgailėцŽalimienė 

 Vilniaus universiteto doktoranto Manfredo Limanto daktaro disertacijos ,,Mišrŭs susitarimai 

Europos Sąjungos teisĥs sistemoje“, kuri buvo apginta 201ė m. birželio 1Ė d., mokslinĥ 

vadovĥ. 

 Vilniaus universiteto doktorantĥs įolantos Apolevič daktaro disertacijos ,,Tarptautinĥs 

aplinkos teisĥs principų Ļtaka branduolinei teisei“, kuri buvo apginta 201ė m. rugsĥjo 18 d., 

mokslinĥ vadovĥ. 

 

Dalyvavimas daktaro disertacij  gynime 

Prof.цdr.цDainiusцŽalimas 

 Oficialus oponentas dr. Dovilĥs Gailiŭtĥs disertacijos ,,Teisĥ Ļ bŭstą“ gynime, 2014 m. 

vasario 21 d. 

 Oficialus oponentas dr. Linos Laurinavičiŭtĥs disertacijos ,,The Kosovo Case Study from the 

Perspective of the Right to Self-Determination“ gynime, 2014 m. kovo 28 d. 



 17 

 Tarybos narys dr. Įndrĥs Pukanasytĥs disertacijos ,,Rinkimų teisĥ Lietuvos Respublikos 

Konstitucinio Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje“ gynime, 2014 m. 

balandžio ė d. 

 Tarybos narys dr. Manfredo Limanto disertacijos ,,Mišrŭs susitarimai Europos Sąjungos teisĥs 

sistemoje“ gynime, 201ė m. birželio 1Ė d. 

 Tarybos narys dr. įolantos Apolevič disertacijos ,,Tarptautinĥs aplinkos teisĥs principų Ļtaka 

branduolinei teisei“ gynime, 201ė m. rugsĥjo 18 d. 

 

Doc.цdr.цSkirgailėцŽalimienė 

 Tarybos narĥ Violetos Vasiliauskienĥs daktaro disertacijos ,,Kova su terorizmu tarptautinĥs 

humanitarinĥs teisĥs kontekste“ gynime 2014 m. vasario 28 d. 

 Oficiali oponentĥ Kristinos Pranevičienĥs daktaro disertacijos ,,Jurisdikcijos nustatymo 

taisyklĥs ir jų taikymas bylose dĥl tĥvų pareigų vaikams pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 

2201/200Ė (Briuselis ĮĮA)“ gynime 201ė m. birželio 19 d. 

 Tarybos narĥ Andriaus Pukso daktaro disertacijos ,,Reikšmingos Ļtakos konkurencijai ir 

prekybai sąlyga. Mažareikšmių susitarimų problematika“ gynime 2014 m. spalio 24 d. 

 

Doc. dr. Irmantas Jarukaitis 

 Violetos Vasiliauskienĥs disertacijos „Kova su terorizmu tarptautinĥs humanitarinĥs teisĥs 

kontekste“ oponentas (apginta Vilniaus Universitete 2014 m.). 

 Lauryno Didžiulio disertacijos „Finansų tarpininkų profesinĥ civilinĥ atsakomybĥ, kaip 

investuotojų apsaugos priemonĥ” gynimo tarybos narys (disertacija apginta Vilniaus 

Universitete 2014 m.). 

 Dovilĥs Gailiŭtĥs disertacijos „Teisĥ Ļ bŭstą“ gynimo tarybos narys (disertacija apginta Mykolo 

Romerio universitete 2014 m.). 

 Nikos Bruskinos disertacijos „Valstybĥs kompensacija nacių ir komunistinių režimų 

nusikaltimų aukoms: tarptautinĥs ir nacionalinĥs teisĥs sąveika“ gynimo tarybos narys 

(disertacija apginta 201ė m. gruodžio 11 d.). 

 

Doc. dr. LaurasцButkeviтius 

 Nikos Bruskinos disertacijos „Valstybĥs kompensacija nacių ir komunistinių režimų 

nusikaltimų aukoms: tarptautinĥs ir nacionalinĥs teisĥs sąveika“ (socialiniai mokslai, teisĥ 
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(01 S)) oponentas. Disertacija apginta 201ė m. gruodžio 11 d. vykusiame viešame Vilniaus 

universiteto Teisĥs mokslo krypties tarybos posĥdyje. 

 įolantos Apolevič disertacijos „Tarptautinĥs aplinkos teisĥs principų Ļtaka branduolinei teisei“ 

(socialiniai mokslai, teisĥ (01 S)) gynimo tarybos narys. Disertacija apginta 201ė m. rugsĥjo 18 

d. vykusiame viešame Vilniaus universiteto Teisĥs mokslo krypties tarybos posĥdyje. 

 

Lekt.цdr.цVygantėцMilašiūtė 

Dokt. Nikos Bruskinos disertacijos „Valstybĥs kompensacija nacių ir komunistinių režimų nusikaltimų 

aukoms: tarptautinĥs ir nacionalinĥs teisĥs sąveika“ (disertacija apginta 2014 m. gruodžio 11 d.) 

konsultantĥ. 
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VĮ. ĮNSTĮTUTO NARĮ  VYKDOMĮ MOKSLO PROįEKTAĮ 

 

1. Prof.ц dr.ц Dainiusц Žalimas (vyriausias mokslo darbuotojas), lekt.ц dr.ц Įndrėц Įsokaitė,ц lekt.ц dr.ц Vygantėц

Milašiūtė,ц as.ц Deividasц Kriauтiūnas yra 201Ė m. rugsĥjo 1 d. – 2015 m. birželio Ė0 d. Vilniaus 

universiteto projekto „Ekonomin s kriz s (recesijos) iššūkiai teis s viešpatavimui ir 
žmogaus teis ms“ Nr. VP1-3.1-ŠMM-7-K-03-085, vykdomo pagal 201Ė m. gegužĥs 2 d. 

sutartĻ su Lietuvos 

mokslo taryba Ļgyvendinant 2007-201Ė m. Žmoniškųjų išteklių plĥtros 

veiksmų programos Ė prioriteto „Tyrĥjų gebĥjimų stiprinimas“ 

VP1.3.1-ŠMM-07-K priemonę „Parama mokslininkų ir kitų tyrĥjų 

mokslinei veiklai (visuotinĥ dotacija)“, vykdytojai. 

 

2. Prof.цdr.цDainiusцŽalimas,цdoc.цdr.цSkirgailėцŽalimienė,цlekt.цdr.цĮrmantasцįarukaitis,цdr.цĮndrėцĮsokaitė,цdr.ц

Erikaц Leonaitėц irц dokt.ц Linaц Urbaitė yra ekspertai (mokslininkai) 2014-2018 m. projekte „Data 
collection and research service on fundamental rights issues – FRANET (Informacijos 

rinkimo ir tyrim  pagrindini  teisi  klausimais paslaugos – FRANET). Projekto vadovas 

dr. Martynas Vasiliauskas, projekte taip pat dalyvauja Seimo kontrolierių Ļstaiga, Myklo Romerio 

universitetas, Žmogaus teisių stebĥjimo institutas. Projekto esmĥ yra informacijos apie Ļvairius 

žmogaus teisių aspektus Lietuvoje rinkimas, sisteminimas, apibendrinmas, analizĥ ir teikimas 

(ataskaitų rengimas) Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentŭrai (EU Fundamental Rights 

Agency) pagal šios agentŭros užsakymus. 

 

3. Prof.ц dr.ц Dainiusц Žalimas 201Ė m. rugpjŭčio 1 d. – 2015 m. liepos 31 d. tarptautinis 

mokslininkas (International Scholar) Moldovos Respublikoje pagal Atviros 

visuomenĥs fondo (Open Society Foundations) Tarptautinĥs paramos 

aukštajam mokslui programos HESP (Higher Education Support Program) 

akademinių stipendijų programą. 

 

4. Doc. dr. Irmantas Jarukaitis Kento Universiteto (įK) vykdomo Europos Tyrimų Tarybos projekto 

„The Role and Future of National Constitutions in European and Global Governance“  

(2014 m. – 2015 m.) nacionalinis ekspertas. 
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5. Doc.ц dr.ц Skirgailėц Žalimienė yra Lietuvos mokslo tarybos projekto „ES Pagrindini  teisi  
chartijos kaip individuali  teisi  gynybos standarto taikymas supra- ir nacionaliniu 

lygmenimis“  vadovĥ (201ė m. – 2016 m.). 

 

6. Dokt. Šarūnasц Narbutas nuo 2014 m. kovo mĥnesio tyrĥjo statusu dalyvauja Lietuvos mokslų 

tarybos finansuojamame projekte „ trauktis: asocijuot  grupi  traukimas ir j  geb jimas 
sitraukti  viešojo valdymo procesus“. Projekto vykdytojas: Mykolo Romerio universitetas, 

projekto Nr. MIP-1ėĖ89. Šio projekto rĥmuose 2015 m. planuojama publikuoti bent du 

mokslinius straipsnius nacionaliniuose ar tarptautiniuose mokslo darbų žurnaluose.  

 

7. Dr. Nika Bruskina yra viena iš teisĥs ekspertų tarptautiniame Europos atminties ir sąžinĥs 

platformos (Platform of European Memory and Conscience) projekte „Įnternational įustice 
for the Communist Crimes“ (2014-10-13 – 2015-05-31). 

  



 21 

VĮĮ. KĮTA ĮNSTĮTUTO NARĮ  AKADEMĮN  VEĮKLA 

 

 Naryst  redakcin se kolegijose ir recenzavimas 

Prof.цdr.цDainiusцŽalimasц 

Nuo 2002 m. yra Nyderlanduose leidžiamo tarptautinio teisĥs mokslo žurnalo ,,Baltic Yearbook of 

Įnternational Law“ knygų apžvalgų skyriaus redaktorius, redakcinĥs kolegijos narys; 

Nuo 2013 m. yra Latvijos universiteto periodinio teisĥs mokslo leidinio Latvijas Universitãtes žurnãls. 

Juridiskã zinãtne / įournal of the University of Latvia. Law redakcinĥs kolegijos (užsienio) 

narys; 

Doc.ц dr.ц Skirgailėц Žalimienė nuo 2008 m. yra Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenio 

„Administracinĥ jurisprudencija. Administracinių teismų praktika. Administracinĥ doktrina“ 

redakcinĥs kolegijos narĥ. 

 

 Įnstituto nari  dalyvavimas teikiant eksperto nuomones 

Dokt. Julius Zaleskis  

Nuo 201ė m. rugsĥjo Ė0 d. – Lietuvos krepšinio federacijos Teisĥs ir infrastruktŭros konsultacinĥs 

komisijos narys; 

Nuo 201ė m. balandžio Ė0 d. – Lietuvos krepšinio federacijos Etikos, drausmĥs ir apeliacinĥs 

komisijos narys dviejų metų kadencijai; 

2014 m. – nacionalinis ekspertas Lietuvai rengiant Lyginamąją studiją dĥl debesų kompiuterijos 

paslaugų sutarčių (studiją užsakĥ Europos Komisija, rengĥ advokatų kontora „DLA Piper“). 

 

 Komentarai visuomen s informavimo priemon ms 

Dokt. ŠarūnasцNarbutas 

2014 m. sausio 12 d. interviu „Lrytas.tv“ laidai „2ė/7“. Reportažo tema „Įnovatyvių vaistų 

prieinamumas – kodĥl Lietuva priešpaskutinĥ Europos Sąjungoje?“; 

201ė m. sausio 19 d. interviu „BTV“ laidai „Sveikatos kodas“. Reportažo tema: „Socialinĥs 

nevyriausybinių organizacijų iniciatyvos papildo sveikatos politiką“; 

201ė m. sausio 2Ė d. išspausdintas komentaras savaitraštyje „Lietuvos sveikata“. Straipsnio 

pavadinimas: „Kompensuojami vaistai: ar paciento balsas nueis Ļ dangų?“; 

201ė m. kovo Ė1 d. komentaras LNK laidai „Žinios“. Reportažo tema: „Onkologijos problemos 

pradĥtos spręsti, deja, pavĥluotai“; 
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201ė m. kovo Ė1 d. komentaras LRT laidai „Panorama“. Reportažo tema: „Kova su vĥžiu 

neveiksminga“; 

201ė m. balandžio 17 d. dalyvavimas laidoje „Valanda su Rŭta“. Laidos tema: „Lietuvoje vĥžiu serga 

beveik 100 000 žmonių. Kas mŭsų laukia?“; 

201ė m. birželio 16 d. dalyvavimas BNS surengtoje spaudos konferencijoje: „Šlapimo nelaikymas 

Ļkalina namuose: ar tai normalu?“; 

201ė m. rugsĥjo 22 d. komentaras savaitraštyje „Lietuvos sveikata“. Straipsnio pavadinimas: 

„Įnovatyvŭs vaistai vis dar Lietuvos Achilo kulnas“. 

 

 Įnstituto nari  vesti mokymai ir seminarai 

Dokt. Julius Zaleskis 201ė m. vasario 1ė d. vedĥ UAB „Mokesčių srautas“ organizuotą seminarą 

„Reklamos ir nesąžiningos komercinĥs veiklos reguliavimas: aktualios rinkodaros teisĥtumo 

problemos“. 

Bendradarbiaujant su NOHA 201ė m. gegužĥs 12-15 d. organizuoti intensyvŭs kursai (žr. toliau – 

,,Dalyvavimas tarptautinių organizacijų (asociacijų) veikloje“). 

 

 Stažuot s 

Dokt. Julius Zaleskis 2013 m. spalio 1 d. – 2014 m. sausio 3 d. stažavosi Britų tarptautinĥs ir 

lyginamosios teisĥs institute įungtinĥje Karalystĥje, Londone. 

Dokt. įevgenijaц Vienažindytė 201ė m. rugpjŭčio 1 d. – gruodžio Ė1 d. stažavosi (tiriamasis/mokslinis 

vizitas) Londono karalienĥs Meri universiteto Teisĥs mokykloje (engl. Queen Mary University London 

School of Law); 201ė m. gegužĥs 5-20 d. tiriamasis/mokslinis vizitas Ļ Liuksemburgo universiteto 

Teisĥs fakultetą. 

 

 Vadovavimas student  komandoms ir teis javimas tarptautiniuose teismin s 
inscenizacijos konkursuose  

Instituto nariai (dokt.цGintarėцPažereckaitė,цdokt. į.ц Vienažindytė,ц lekt.ц dr.цV.цMilašiūtė,ц lekt.цdr.ц Į.ц Įsokaitė,ц

as. R.ц Vaišvilienė) ruošia Teisĥs fakulteto studentų komandas dalyvauti tarptautiniuose teisminĥs 

inscenizacijos konkursuose ir teisĥjauja šiuose konkursuose (arba yra vertinimo komisijų narĥs). 

2014 m. balandžio 25-28 dienomis Varšuvoje Teisĥs fakulteto studentų komanda užĥmĥ antrąją vietą 

Central and East European Moot Court Competition (Centrinĥs ir Rytų Europos teismo proceso 

inscenizacijos) konkurso finale.  
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 Dalyvavimas tarptautini  organizacij  (asociacij ) veikloje 

Vilniaus universitetas yra NOHA asociacijos narys nuo 2008 metų. Vilniaus universitetą NOHA 

asociacijoje atstovaujantis Teisĥs fakultetas (as. RenataцVaišvilienė) aktyviai plĥtoja tarptautinius ryšius ir 

prisideda prie profesionalumo ugdymo bei stiprinimo humanitarinĥs veiklos srityje Ļvairiomis 

formomis: vasaros mokyklomis, intensyviais kursais dirbantiems specialistams, konferencijomis.  

2014 metais dalyvauta keturiuose NOHA Tarybos susitikimuose; 2014-05-12/15 Olomouc 

mieste suorganizuoti intensyvŭs kursai humanitariniams darbuotojams ,,NOHA Spring School on 

Humanitarian Action. Quality of humanitarian work: criteria and measurement“ bendradarbiaujant su 

Palacky Universitetu (Čekija) (organizuojant padĥjo dokt. Lina Urbaitĥ); suorganizuota 1 studentĥs 

stažuotĥ ES ECHO direktorate nuo 201ė-06-16 iki 2014-09-15; dalyvauta NOHA Magistro studijų 

Intensyviojoje programoje 2014-09-06/12  reprezentuojant Vilniaus universitetą; dalyvauta NOHA 

plĥtros susitikime su ELTE Universiteto atsovais; pradĥta rengti 2015 m. intensyvių kursų 

humanitariniams darbuotojams ,,NOHA Spring School on Humanitarian Action“, vyksiančių 

Budapešte (Vengrija) programa; pradĥta ruoštis NOHA Magistro studijų trečiojo semestro integracijai 

Ļ Teisĥs fakulteto mokymo programą; kartu su kitais NOHA universitetais nariais dalyvaujama 

rengiant NOHA mokymo priemonę, skirtą humanitarinĥs veiklos pagrindams (dokt. Renata 

Vaišvilienĥ atsakinga už Tarptautinĥs humanitarinĥs teisĥs skyriaus rengimą); dalyvaujama NOHA e-

mokymo koncepcijos rengime, Ļtraukiant VU nuotolinio studijų centro darbuotojus.  

 

Lekt. dr. Įndrėц Įsokaitė nuo 2011 m. vadovauja Europos S jungos studij  asociacijai (European 

Community Studies Association – Lithuania), kuri bendradarbiauja su analogiškas nacionalines 

asociacijas jungiančia Europos Bendrijos studijų asociacija (European Community Studies Association 

(ECSA), vadovaujama Prezidento Prof. Dr. Enrique Banús). Europos Sąjungos studijų asociacijos 

nariai yra Tarptautinĥs ir ES teisĥs instituto nariai. 2014 m. spalio 1-2 dienomis asociacijai atstovauta 

konferencijoje ,,The future of European studies“ ir darbo grupĥje bei ECSA World 

(http://www.ecsaworld.eu/) asociacijos narių susirinkime Briuselyje. 

 

Vilniaus universitetas priklauso tarpuniversitetiniam centrui “European Inter-University Centre for 

Human Rights and Democratisation” (EIUC), kurio pagrindinĥ programa yra Europos Žmogaus 

teisių ir Demokratizacijos magistro programa (angl. European Master’s Degree in Human Rights and 

Democratisation (E.MA)). Dalyvaudamas minĥtoje programoje, Vilniaus universitetas ilgalaikio 

projekto rĥmuose  vykdo studentų vienašalius mainus. E.MA projekto vykdytojas yra prof. dr. Dainius 
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Žalimas. 2014 metais E.MA magistro programą sĥkmingai baigĥ Vilniaus universitete antrąjĻ semestrą 

pagal šią programą studijavęs vienas studentas iš Belgijos. 

 

 Kita veikla 

Instituto nariai taip pat vadovauja Teisĥs fakulteto Studentų mokslinĥs draugijos narių mokslo 

tyrimams, dalyvauja darbo grupĥje Tarptautinĥs ir Europos Sąjungos teisĥs šakai Ļvertinti, teikia 

siŭlymus dĥl studijų programų, dalyvauja organizuojant Viešosios teisĥs katedros konferencijas ir 

vykdo Ļvairią kitą veiklą.  

 

Instituto narei doc. dr.ц Skirgaileiц Žalimienei buvo suteiktas docentĥs vardas, dr.ц Įrmantuiц įarukaiтiui 

suteiktos docento pareigos.   
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VIII. INSTITUTO VEIKLOS PLANAS 2015 METAMS 

 

Numatoma veikla pagal vykdomus mokslinius projektus 

 

2015 metais Institutas numato toliau vykdyti mokslinius projektus (aprašytus ataskaitos VĮ skyriuje) ir 

pagal juos numatytas užduotis:  

 Pagal projektą „Ekonominĥs krizĥs (recesijos) iššŭkiai teisĥs viešpatavimui ir žmogaus 

teisĥms“ numatoma publikuoti straipsnių, suorganizuoti mokslinę konferenciją (planuojama 

2015 m. gegužĥs Ė0 d.), joje pristatyti pranešimų ir bŭti projekto narių studijos-tyrimo 

bendraautoriais. 

 Pagal projektą „Data collection and research service on fundamental rights issues – 

FRANET“ numatoma rinkti, analizuoti ir teikti ES Pagrindinių teisių agentŭrai informaciją 

apie žmogaus teisių klausimus. 

 Pagal Atviros visuomenĥs fondo (Open Society Foundations) Tarptautinĥs paramos aukštajam 

mokslui programos HESP (Higher Education Support Program) akademinių stipendijų 

programą prof. dr. Dainius Žalimas veiks kaip tarptautinis mokslininkas (Įnternational 

Scholar) Moldovos Respublikoje.  

 Pagal projektą „ES Pagrindinių teisių chartijos kaip individualių teisių gynybos standarto 

taikymas supra - ir nacionaliniu lygmenimis“ vyks moksliniai tyrimai, vadovaujant doc. dr. 

Skirgailei Žalimienei. 

 Pagal projektą „ĺtrauktis: asocijuotų grupių Ļtraukimas ir jų gebĥjimas Ļsitraukti Ļ viešojo 

valdymo procesus“ dokt. Šarŭnas Narbutas veiks kaip ekspertas (numatoma publikuoti 

mokslinĻ straipsnĻ).  

 Pagal projektą „Įnternational įustice for the Communist Crimes“ dr. Nika Bruskina veiks kaip 

ekspertĥ. 

 

Numatoma mokslin , leidybos, konferencij  organizavimo, bendradarbiavimo ir kita veikla 

 

 2015 m. vasario 4 d. Įnstituto nariai (dr. Įndrĥ Įsokaitĥ) kartu su Viešosios teisĥs katedra 

organizuos nacionalinę mokslinę konferenciją ,,Konstitucijos idĥja, bendroji Europos teisĥ ir 

Lietuvos konstitucinĥ tradicija“ ir dalyvaus joje (prof. dr. Dainius Žalimas, doc. dr. Irmantas 

įarukaitis, dr. Įndrĥ Įsokaitĥ) pristatydami pranešimus, moderuodami diskusijas. 
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 Instituto nariai tęs mokslinius tyrimus jų pagrindinių mokslinių interesų srityse ir juos pristatys 

konferencijose, seminaruose, viešose paskaitose, taip pat mokslinĥse publikacijose. Viena iš 

numatomų mokslinių tyrimų sričių – NATO veiklos tyrimai. 

 Įnstituto nariai vadovaus doktorantų daktaro disertacijoms, Studentų mokslinĥs draugijos 

narių mokslo tyrimams, studentų komandoms juos rengiant Ļvairiems konkursams ir pan. 

 Instituto nariai numato spaudai pateikti tarptautinĥs humanitarinĥs teisĥs dokumentų rinkinĻ. 

 Įnstituto nariai tęs aktyvų bendradarbiavimą su užsienio universitetais ir kitomis mokslo ir 

studijų institucijomis NOHA, Europos Sąjungos teisĥs asociacijos, EĮUC E.MA ir kitų 

programų/asociacijų veiklos pagrindu. 

 Įnstituto nariai planuoja 2015 m. pabaigoje surengti konferenciją (numatoma sritis – 

konkurencijos teisĥ). 

 


