
 

 

 

 

  

Vilniaus universiteto mokslo darbų žurnalo „Teisė“ leidyba 

 

Projekto tikslas – užtikrinti reguliarią, sklandžią, autorių ir skaitytojų teisėtus lūkesčius tenkinančią 

žurnalo „Teisė“ leidybą ir sklaidą. 

Projektu siekiama: 1) atlikti publikuotinos mokslinės produkcijos atranką, recenzavimą, ir iš 

aprobuotos mokslinės produkcijos suformuoti žurnalo „Teisė“ numerius (tomus); 2) organizuoti 

žurnalo „Teisė“ leidybos administracinius ir techninius darbus bei užtikrinti savalaikį „Teisė“ leidinių 

(įskaitant elektroninius) išleidimą ir sklaidą (pateikimą mokslo duomenų bazėms, prenumeratoriams, 

suinteresuotoms institucijoms. 

Projekto (tyrimo) rezultatai: projekto įgyvendinimo laikotarpiu numatyta paruošti ir išleisti 10 tomų 

„Vilniaus universiteto mokslo darbai. Teisė". Leidinį sudarys šio žurnalo redakcinės kolegijos atrinkti 

doktrinos požiūriu patys vertingiausi, aktualiausi ir geriausiai Lietuvos teisės mokslą 

reprezentuojantys bei Lietuvos viešosios ir privatinės teisės doktriną formuojantys mokslo darbai.  

Projekto vadovas: prof. dr. Tomas Davulis 

Projekto dalyviai (vykdytojai): 

• Prof. dr. Gintaras Švedas 

• Prof. dr. Jevgenij Machovenko 

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-04-01 – 2021-12-31.  

 

Projekto finansavimo šaltinis: Lietuvos mokslo tarybos administruojamos Valstybinės lituanistinių 

tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos lėšos (Projekto finansavimo sutartis Nr. S-LIP-19-41 

(178) SU-273) 

  



Publishing Vilnius University Research Papers “Law” 

 

The aim of the project is to present and disseminate the best doctrinal achievements of the Lithuanian 

law science and the results of national scientific researches. 

Principal Investigator: Prof. dr. Tomas Davulis 

Project co-investigators:  

• Prof. dr. Gintaras Švedas 

• Prof. dr. Jevgenij Machovenko 

 

The results: it is intended to compose and publish 10 volumes of Vilnius University Research Papers 

“Law“. This edition is designed for Lithuanian and international scientific community and it will 

consist of reviewed scientific papers on Lituanistics of law. The most valuable, topical and relevant 

scientific papers, written in the sphere of the doctrine of Lithuanian public and private law, will be 

selected by the editorial scientific staff and include this edition.  

 

Project implementation period: 01-04-2019 – 31-12-2021. 

Project Funding: The State Lithuanian Studies and Dissemination Programme for 2016-2024 

administered of the Research Council of Lithuania (Project Financing Agreement No. S-LIP-19-41 

(178) SU-273). 

 


