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LegalTech centro Vilniuje koncepcijos projekte atlikus gerosios užsienio praktikos ir          
Lietuvos konteksto analizę, buvo identifikuotas viešosios konsultacijos poreikis.        
Konsultacija siekta išgryninti centro kryptis ir veiklas, kurios atsispindėtų         
Vilnius LegalTech centro koncepcijoje ir išsiaiškinti bendradarbiavimo tarp        
skirtingų subjektų galimybes sudarant preliminarius susitarimus. Šiems       
tikslams pasiekti buvo pasirinkti kokybinės ekspertų apklausos ir konferencijos         
metodai. 
 
Kokybinėje apklausoje dalyvavo privataus ir valstybinio sektoriaus, mokslo ir         
technologijų parkų bei akademijos atstovai (Lentelė). Dalyvauti apklausoje ekspertai         
buvo pasirinkti atsižvelgiant į jų (1) profesinį suinteresuotumą, ir (2) užimamą           
poziciją. Su kai kuriais iš ekspertų konsultuotasi periodiškai viso projekto vykdymo           
metu, t.y. daugiau kaip vieną kartą. Viešoji konsultacija vykdyta ne tik su Lietuvos,             
tačiau ir Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Nyderlandų Karalystės, JAV bei Suomijos          
ekspertais.  
 
Lentelė. Apklausos ekspertų sektorius ir skaičius  
 

Ekspertų sektorius Ekspertų skaičius 

Privatus verslas  15 

Akademija 11 

Valstybinis sektorius 8 

Mokslo/technologijų parkai 6 
 
Taip pat viešosios konsultacijos tikslams įgyvendinti buvo surengta pirmoji Lietuvoje          
LegalTech konferencija (Vilnius LegalTech 2018), kurioje kaip atskirą temą Lietuvos          
ir užsienio ekspertai nagrinėjo Lietuvos potencialą vystyti LegalTech sektorių.  

http://kurklt.lt/projektai/legal-tech-centro-vilniuje-koncepcija/
http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2018/03/LegalTech-u%C5%BEsienio-analiz%C4%97.pdf
http://kurklt.lt/2018/05/29/legaltech-centro-lietuvoje-steigimo-ideja-aptarta-vilnius-legaltech-2018-konferencijoje/


 

 
 
 
 
Išanalizavus viešosios konsultacijos rezultatus paaiškėjo, kad tema yra aktuali         
visoms suinteresuotoms šalims. Konsultacijos pagalba identifikuotas sąrašas       
asmenų, įmonių ir įstaigų, suinteresuotų vystyti LegalTech sektorių Lietuvoje ir prie to            
prisidėti konkrečiais darbais. 
Viešosios konsultacijos metu išsiaiškinta, kad didžiausią poreikį turi trys sritys          
– (1) LegalTech temos populiarinimas ir vystymo strategija, (2) bendradarbiauti          
linkusių šalių identifikavimas ir jų kontaktų pateikimas viešai, bei (3) talentų ir            
būsimų šios srities profesionalų rengimas.  
Išsiaiškinus suinteresuotų šalių poreikius, numatyti juos įgyvendinantys projekto        
darbai (Schema).  
 
Schema. Suinteresuotų šalių poreikius įgyvendinantys darbai  
 

 
 
Siekiant realizuoti temos sklaidos ir vystymo strategijos poreikį, pasirinkta sukurti          
Teisinių technologijų (LegalTech) industrijos plėtros Lietuvoje koncepciją. Viešojoje        
konsultacijoje dalyvavusios šalys identifikavo, kad LegalTech tema Lietuvoje yra         
nauja, dėl to reikalinga susisteminta informacija apie šios srities vystymo galimybes           
ir naudas Lietuvos teisės ir IT profesionalams. Šiame dokumente bus išdėstomi           
pasiūlymai veiksmams, kaip ir kokiomis priemonėmis LegalTech sektorius galėtų būti          
vystomas Lietuvoje. 
 
 



 

 
 
 
Antrojo poreikio, t.y. suinteresuotų šalių identifikavimo, įgyvendinimui nuspręsta        
sudaryti "Lithuanian LegalTech Collaboration Map" (Lietuvos LegalTech       
bendradarbiavimo žemėlapis). Šis dokumentas, sukurtas anglų kalba, būtų skirtas         
visoms šalims, suinteresuotoms LegalTech vystymu Lietuvoje. Naudojantis viešai        
paskelbto dokumento informacija, vietos ir užsienio asmenys galėtų kontaktuoti su          
potencialiais partneriais, atliekančiais jų poreikius atitinkančias funkcijas Lietuvoje. 
 
Kaip trečiasis viešojoje konsultacijoje dalyvavusių šalių poreikis įvardytas talentų         
ruošimas. Apklausti ekspertai teigė, kad viena iš didžiausių problemų, apsunkinančių          
LegalTech produktų vystymą, yra su šiomis technologijomis galinčių dirbti specialistų          
trūkumas. Talentų ruošimo poreikis bus įgyvendintas organizuojant LegalTech        
mokyklos/edukacinių renginių ciklą, kuriam sukurti dvi Lietuvos teisinės kontoros ir          
viena IT įmonė yra linkusios prisidėti finansiškai. Kartu su akademijos atstovais           
pradėti paruošiamieji darbai, t.y. organizuojamas LegalTech mokyklos veiklos,        
koordinavimo ir finansavimo modelis. 
 
Išnagrinėjus viešosios konsultacijos rezultatus, identifikuoti trys suinteresuotų       
šalių poreikius atitinkantys darbai, t.y. (1) sukurta Teisinių technologijų         
(LegalTech) industrijos plėtros Lietuvoje koncepcija, (2) parengtas Lietuvos        
LegalTech bendradarbiavimo žemėlapis, ir (3) suorganizuota LegalTech       
mokykla/edukacinių renginių ciklas.  
 
Viešosios konsultacijos metu identifikuota, kad minėti darbai atitinka suinteresuotų         
šalių poreikius, tuo tarpu naujo fizinio tarpinstitucinio LegalTech centro steigimas          
laikytinas dar ankstyvu žingsniu. Vis dėlto populiarėjant pačiai temai, parengus          
kritinę masę LegalTech profesionalų bei plečiantis į tarptautinę rinką su Lietuvoje           
kurtais LegalTech produktais ir paslaugomis, naujo darinio sukūrimas taptų natūraliu          
ir savalaikiu sprendimu. Ateityje tokiame darinyje bendradarbiautų jau egzistuojantys         
kompetencijų centrai (tokie kaip MRU LegalTech centras ar VDU Ateities teisės           
laboratorija) bei ateityje atsirasiančios iniciatyvos, kurias paskatins šio projekto         
rėmuose atlikti darbai. 
 

https://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/teises_fakultetas/teisiniu-technologiju-legaltech-centras/
http://ateitiesteise.lt/
http://ateitiesteise.lt/

