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2022 m. veiklos 

PLANAS 

(Teisės istorijos mokslo centro 2021 m. gruodžio 21 d. posėdžio protokolo Priedas Nr. 1) 

 

Teisės istorijos mokslo centras įsteigtas 2009 m. spalio 30 d. VU TF Tarybos nutarimu; iki 2016 

m. rugsėjo 1 d. vadintas Teisės istorijos institutu. 

 

Misija: tirti istorinių Lietuvos viešosios teisės institutų genezę ir raidą, atskleisti jų formavimosi 

ir vystymosi dėsnius, identifikuoti jų bendrus (būdingus Vakarų teisės tradicijai) ir unikalius 

(būdingus Lietuvos teisės tradicijai) požymius, nustatinėti jų sąsajas su aktualia Lietuvos 

Respublikos teise ir teikti visuomenei vientisą integruotą XIII–XX a. Lietuvos viešosios teisės 

istorijos viziją.  

 

Mokslo centro vadovas: prof. dr. (HP) Jevgenij Machovenko. 

 

Mokslo centro nariai: doc. dr. Vaidotas A. Vaičaitis, dr. Dovilė Valančienė, dr. Lina Griškevič, 

dokt. Tadas Lukošius. 

 

Mokslo centro 2020–2022 m. tyrimų tema „Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmetis: Lietuvos 

konstitucinės ir viešosios teisės retrospektyva ir perspektyva“, akronimas LSSŠRP; 

TF 2022–2024 m. MTEP programa „Klimato kaitos, pandemijos ir dirbtinio intelekto iššūkiai ir 

pamokos teisinei sistemai“. 

 

Planuojami darbai ir mokslo produkcija: 

Knygos: 

1. –; 
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Straipsniai (mokslo, profesiniuose ir informaciniuose leidiniuose): 

1. MACHOVENKO, J. Parašyti 1 mokslo straipsnį, skirtą leidiniui „VU mokslo darbai. 

TEISĖ ISSN 2424-6050 (Online)  ISSN 1392-1274 (Print)“; 

2. MACHOVENKO, J. Parašyti straipsnį 1922 m. Lietuvos Konstitucijos tematika, skirtą 

mokslo konferencijos „Konstitucijos 30-metis: patirtis ir iššūkiai“ (VU, 2022 m. spalis) 

medžiagos rinkiniui; 

3. MACHOVENKO, J. Parašyti 1 straipsnį, skirtą teisės naujienų portalui Teise.Pro; 

4. VAIČAITIS, V. A. Parašyti 1 straipsnį, skirtą teisės naujienų portalui Teise.Pro; 

5. VAIČAITIS, V. A. Parašyti 1 straipsnį, skirtą naujienų portalui Bernardinai.lt; 

6. VALANČIENĖ, D. Parašyti 1 mokslo straipsnį, skirtą leidiniui „VU mokslo darbai. 

TEISĖ ISSN 2424-6050 (Online)  ISSN 1392-1274 (Print)“; 

7. LUKOŠIUS, T. Parašyti 1 mokslo straipsnį, skirtą leidiniui „VU mokslo darbai. TEISĖ 

ISSN 2424-6050 (Online)  ISSN 1392-1274 (Print)“; 

 

Pranešimai tarptautinėse ir nacionalinėse mokslo konferencijose: 

8. MACHOVENKO, J. Parengti pranešimą 1922 m. Lietuvos Konstitucijos tematika 

mokslo konferencijai „Konstitucijos 30-metis: patirtis ir iššūkiai“ (VU, 2022 m. spalis); 

9. VAIČAITIS, V. A. Parengti panešimą mokslo konferencijai „Konstitucijos 30-metis: 

patirtis ir iššūkiai“ (VU, 2022 m. spalis); 

 

Recenzijos, vertinimai, atsiliepimai ir ekspertinės išvados dėl mokslo produkcijos: 

10. MACHOVENKO, J.; VAIČAITIS, V. A.; VALANČIENĖ, D.; GRIŠKEVIČ, L. Pagal 

išgales recenzuoti daktaro disertacijas, mokslo straipsnius ir kitą mokslo produkciją; 

 

Daktaro disertacijos ir mokslininkų rengimas: 

11. MACHOVENKO, J. Dirbti VU TF Doktorantūros komitete (pareigos – narys), vadovauti 

doktorantams, pagal išgales dalyvauti (kaip gynimo tarybos narys) ginant daktaro 

disertacijas; 

12. VAIČAITIS. V. A. Dirbti VU TF Doktorantūros komitete (pareigos – narys), vadovauti 

doktorantams, pagal išgales dalyvauti (kaip gynimo tarybos narys) ginant daktaro 

disertacijas; 

13. LUKOŠIUS, T. Pateikti darbo vadovui svarstyti pirminį disertacijos „Europos ius 

commune samprata XI-XVIII amžiais“ variantą; 

 

Mokslo konferencijų ir projektų rengimas ir vykdymas, stažuotės ir mokymai: 

14. MACHOVENKO, J. Drauge su prof. dr. T. Davuliu ir prof. habil. dr. G. Švedu vykdyti 

Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą projektą: Valstybinės lituanistinių tyrimų ir 

sklaidos 2016–2024 metų programos X kvietimo sklaidos projektui vykdyti – IV 

konkursas; III uždavinys. Leisti lituanistinius darbus (įskaitant ir elektroninę leidybą); 

uždavinio priemonė: 3.2. Leisti periodinius lituanistinius mokslo žurnalus; pavadinimas 

„Vilniaus universiteto mokslo darbų žurnalo „Teisė“ leidyba“; akronimas 

ŽURNALASTEISĖ; paraiškos registracijos data 2021-10-06, registracijos Nr. P-LIP-22-

48; projekto biudžetas 51106 Eur; pareigos projekte – vykdytojas, vyriausiasis mokslo 

darbuotojas. Paraiška patenkinta, finansavimas paskirtas; 

15. MACHOVENKO, J. Dalyvauti organizuojant mokslo konferencijos „Konstitucijos 30-

metis: patirtis ir iššūkiai“ (VU, 2022 m. spalis) istorinę dalį; 

16. VAIČAITIS, V. A. Organizuoti (drauge su TF Viešosios katedros nariais) mokslo 

konferenciją „Konstitucijos 30-metis: patirtis ir iššūkiai“ (VU, 2022 m. spalis); 

17. VAIČAITIS, V. A. 2022 m. kovo mėnesį organizuoti interaktyvų nuotolinį renginį, skirtą 

Kovo 11-tajai paminėti; 

18. MACHOVENKO, J. (planuojamo projekto vadovas); VAIČAITIS, V. A.; 

VALANČIENĖ, D. (vykdytojai). Jei VU TF Dekanas patenkins paraišką (pateiktą 2021 
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m. lapkričio mėn.) dėl VU TF vidinės dotacijos moksliniam tyrimui „1566 metų Antrojo 

Lietuvos Statuto vertimas į lietuvių kalbą“, pradėti darbus pagal paraiškoje nurodytą 

tyrimų planą (2018 metais LMT ekspertų komisijos projektai „Antrojo Lietuvos Statuto 

vertimas“ P-LIP-19-46 ir „Antrojo Lietuvos Statuto (1566 m.) vertimas ir komentaras“ P-

LIP-18-158 pripažinti finansuotinais, tačiau finansavimas skirtas pirmumo eilėje aukščiau 

esantiems projektams); 

 

Mokslo žurnalų, rinkinių ir leidinių rengimas ir redagavimas; mokslo tyrimų 

organizavimas, administravimas ir ekspertavimas; narystė mokslo organizacijose; mokslo 

populiarinimas: 

19. (Visi nariai) Dalyvauti mokslo leidinių redkolegijų, tarptautinių mokslo asociacijų ir 

draugijų veikloje, bendradarbiauti Lietuvos mokslo tarybai, astronomijos populiarinimo 

blogui „Konstanta 42“ bei portalui technologijos.lt, VU TF SMD ir VU TF studentų 

korporacijai „Iustitia“ vykdant mokslo, mokslo populiarinimo ir švietimo projektus, teikti 

ekspertines paslaugas; 

 

Studijų plėtra, studentams laisvai pasiekiama mokomoji ir metodinė medžiaga: 

20. MACHOVENKO, J. Parengti VU TF studentams laisvai pasiekiamą (per intranetą VU 

VMA) susistemintą specialiai rengtą vientisą rašytinę medžiagą – atnaujintą 2022/23 

m.m. paskaitų konspektą „Teisės istorija, pirmoji vientisųjų dieninių studijų programos 

pakopa, bendrasis privalomasis dalykas, lietuvių kalba“; 

21. MACHOVENKO, J. Parengti VU TF studentams laisvai pasiekiamą (per intranetą VU 

VMA) susistemintą specialiai rengtą vientisą rašytinę medžiagą – atnaujintą 2022/23 

m.m. paskaitų konspektą „Teisės istorija, pirmoji vientisųjų sesijinių studijų programos 

(Teisė MAN ® studijų modelis) pakopa, bendrasis privalomasis dalykas, lietuvių kalba“; 

22. MACHOVENKO, J. Parengti VU TF studentams laisvai pasiekiamą (per intranetą VU 

VMA) susistemintą specialiai rengtą vientisą rašytinę medžiagą – atnaujintą 2022/23 

m.m. seminarų medžiagą „Teisės istorija, pirmoji vientisųjų dieninių studijų programos 

pakopa, bendrasis privalomasis dalykas, lietuvių kalba“; 

23. MACHOVENKO, J. Parengti VU TF studentams laisvai pasiekiamą (per intranetą VU 

VMA) susistemintą specialiai rengtą vientisą rašytinę medžiagą – atnaujintą 2022/23 

m.m. seminarų medžiagą „Teisės istorija, pirmoji vientisųjų sesijinių studijų programos 

(Teisė MAN ® studijų modelis) pakopa, bendrasis privalomasis dalykas, lietuvių kalba“; 

24. MACHOVENKO, J. Parengti VU TF studentams laisvai pasiekiamą (per intranetą VU 

VMA) susistemintą specialiai rengtą vientisą rašytinę medžiagą – atnaujintą 2021/22 

m.m. seminarų medžiagą „Europos ius commune Lietuvos teisinėje sistemoje, antroji 

vientisųjų dieninių studijų programos pakopa, privalomasis studijų šakos „Taikomoji 

jurisprudencija“ dalykas, lietuvių kalba“. 

 

 

 

                                                                                     Prof. dr. (HP) Jevgenij Machovenko 


