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9 publikacijos: 6 – tarptautinės, 3 – nacionalinės. 
21 mokslinis pranešimas: 11 – tarptautiniuose renginiuose, 10 – 
nacionaliniuose renginiuose. 
Iš 26 mokslo populiarinimo veiklų, parengtos 22 publikacijos 
teisinių naujienų portale Teisė.pro. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mokslinė išvada dėl Korupcijos prevencijos įstatymo projekto NR. IX-904 

Mokslinė išvada dėl Administracinių bylų teisenos įstatymo projekto NR. XIIIP-4251(3) 

Mokslinė išvada dėl Taikių susitarimų instituto Lietuvos banko poveikio priemonių taikymo procedūroje reguliavimo 

Mokslinė recenzija Vilniaus universiteto vadovėliui „Administracinė teisė I knyga“ 
Mokslinė recenzija monografijai „Administracinio teismo istorija Lietuvoje: 1918 – 1940 m. 

Mokslinės ekspertizės Vilniaus universiteto Teisės fakultetui dėl mokslinių projektinių paraiškų vidinių dotacijų fondui 

Teisinė nuomonė dėl teisinio reguliavimo, susijusio su Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 19 d. 
nutarimu Nr. O3-6 

Nacionalinė ekspertizė Europos Komisijos organizuotame tyrime, kurio tikslas įvertinti Direktyvos 2004/35/EB dėl atsakomybės 
už aplinkos apsaugą siekiant užkirsti kelią žalai aplinkai ir ją ištaisyti (kompensuoti) įgyvendinimą, 2020–2021 

Ekspertinis vertinimas Europos Komisijos finansuojamame projekte „Informacijos apie teisės kreiptis į teismą aplinkosaugos 
klausimais taisykles ES valstybėse narėse rinkimas ir atnaujinimas e. teisingumo portalui“ 

 
 
 
 

 
Sustainable Development Policy Requirements for the Fashion Industry in the EU: Current State and Outlook for the Imminent 

Future (D. Korchahin), 2021–2025 

Darnaus vystymosi tikslų užtikrinimas finansų rinkos dalyvių veikloje / Teisinio reguliavimo ribos (D. Kubiliūtė), 2021–2027 
Teisė į pirmosios instancijos teismo sprendimo peržiūrą administraciniame procese (E. Burbaitė), 2020–2026 

Dirbtinio intelekto panaudojimo prielaidos įgyvendinant valstybės viešąsias funkcijas (G. Strikaitė-Latušinskaja), 2019–2023 
Individualaus administracinio (valdymo) akto panaikinimas ex officio (S. Bareikytė), 2019–2023 

Ūkio (verslo) subjektų veiklos priežiūros modelis: lex generalis ir lex specialis (E. Pogužinskė), 2019–2023 
Administracinio baudimo principai pagal EŽTK (A. Andrijauskaitė), 2017–2021 

MOKSLO SKLAIDA 

EKSPERTINĖ VEIKLA 

DISERTACINIAI TYRIMAI 

https://www.teise.pro/


 
 

 
Vebinaras „Nuotolinis administracinių ir civilinių bylų 

nagrinėjimas: žvilgsnis į realybę“ 

 

 
 

 
Tarptautinis vebinaras „Administracinio teismo teisėjo 

atsakomybė“ 

 

 

 
Tarptautinis vebinaras „Data transfers after Schrems II: 

A new iron curtain for data?” 

 

 

 
Konferencija „COVID-19 pandemijos teisiniai iššūkiai: 

ruošiantis ateičiai ir įvertinant padarytas klaidas“ 

 

 

 
 

Lietuvos-Lenkijos mokslinis tyrimas „Konstitucinė sąmonė kaip diskurso krizės ir demokratijos trūkumo Europos Sąjungoje 
šalinimo priemonė“ (J. Paužaitė-Kulvinskienė), 2018–2022 

Mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą „Ekonominės laisvės ribojimai atsižvelgiant į žaliosios 
ekonomikos principus” (A. Juškevičiūtė-Vilienė), 2021–2023 

Lietuvos-Ukrainos mokslinio bendradarbiavimo stiprinimo projektas „Alternatyvių ginčų sprendimo būdų stiprinimas Lietuvoje ir 
Ukrainoje: tarpvalstybiniai sprendimai“ (J. Paužaitė-Kulvinskienė), 2020–2021 

 

Tarptautinis mokslinių tyrimų tinklas (Network of Transnational Administrative Law) kartu su Maastrichto, Lisabonos, Liono 
universitetais ir kt.) tema „Droit administrative transnational“(J. Paužaitė-Kulvinskienė), 2019–2023 

Tarptautinis mokslinių tyrimų tinklas tema „EU environmental principles and scientific uncertainty before national courts – the 
case of the Habitats Directive“ (J .Paužaitė-Kulvinskienė ir I. Žvaigždinienė), 2020–2022 

Tarptautinė mokslinių tyrimų grupė tema „National Courts and Foreign Administrative Acts“ (J. Paužaitė-Kulvinskienė), 2019–
2022 

Tarptautinis mokslinių tyrimų tinklas tema „Local self-government in Europe. Typology of local government systems in Europe“ 
(J. Paužaitė-Kulvinskienė, G. Strikaitė-Latušinskaja), 2020–2022 

Europos Komisijos tyrimas tema „Direktyvos 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir 
ją ištaisyti (atlyginti) įgyvendinimo įvertinimas“ (I. Žvaigždinienė), 2020–2022 

Europos Sąjungos Dvynių projektas „Strengthening the capacity of State bodies and local level referral mechanisms to provide 
safety and support to victims of domestic violence in Azerbaijan”, EuropeAid/165631/DD/ACT/AZ (J. Paužaitė-Kulvinskienė), 2020 

Europos Sąjungos projektas EU4Moldova: Justice Support (AAP 2020) (J. Paužaitė-Kulvinskienė), 2021–2022 
Lenkijos Respublikos teisingumo ministerijos projektas ,,Instytucjonalna architektura organów ochrony i przestrzegania prawa w 

porządkach prawnych współczesnych państw w perspektywie komparatystycznej“ (A. Juškevičiūtė-Vilienė), 2021 
 

MOKSLINIAI RENGINIAI 

PROJEKTINĖ VEIKLA: LIETUVOS MOKSLO TARYBA 

PROJEKTINĖ VEIKLA: UŽSIENIO PARTNERIAI 

https://youtu.be/sNsU1iYnDIo
https://youtu.be/sNsU1iYnDIo
https://youtu.be/1WboVlO7Kqg
https://youtu.be/1WboVlO7Kqg
https://www.transadmlaw.eu/
https://ola-europe.univ-lille.fr/en/
https://www.tf.vu.lt/news/vu-tf-mokslininkai-ir-toliau-dalyvauja-es-finansuojamame-dvyniu-programos-projekte-azerbaidzene/
https://www.tf.vu.lt/news/vu-tf-mokslininkai-ir-toliau-dalyvauja-es-finansuojamame-dvyniu-programos-projekte-azerbaidzene/

