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1. SANTRUMPOS 

 
ES – Europos Sąjunga 
FM – Finansų ministerija 
FinTech – finansinės technologijos 
GovTech – e.valdžios sprendimai 
IL – “Investuok Lietuvoje” 
IT – informacinės technologijos 
IRT – informacinių ir ryšių technologijos 
KTU – Kauno Technologijos universitetas 
LegalTech – teisinės technologijos  
LL.M – teisės magistras (angl. Master of Laws) 
LR – Lietuvos Respublika 
LRV – Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
MIF – Matematikos ir informatikos institutas 
MITA – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra 
MOSTA – Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras 
MRU – Mykolo Romerio universitetas 
MTEP – moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra 
MTEPI – moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 
ŠMM – Švietimo ir mokslo ministerija 
TF – Teisės fakultetas  
TM – Teisingumo ministerija  
URM – Užsienio reikalų ministerija 
ŪM – Ūkio ministerija 
VDU – Vytauto Didžiojo universitetas 
VGTU – Vilniaus Gedimino technikos universitetas 
VL – “Versli Lietuva” 
VU – Vilniaus universitetas 
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2. ĮVADAS 

LegalTech – technologiniai sprendimai teisiniams veiksmams atlikti 

 

Keičiantis teisininkų profesijai, didėjant konkurencijai, klientams reikalaujant greitesnio ir 

platesnio aptarnavimo už mažesnius kaštus, darbo našumo didinimas tampa aktualia 

problema žmogiškiesiems resursams imliam teisės sektoriui. Dauguma teisininkų atliekamų 

darbų yra administracinio pobūdžio ir galėtų būti bent iš dalies automatizuojami pasitelkiant 

įvairias technologijas. 

Pavyzdžiui, teisinių technologijų dėka sudaromos galimybės savarankiškai, be teisininko 

pagalbos vien naudojantis technologijomis, atlikti paprastus teisinius veiksmus – užaplikuoti 

prekiniam ženklui, gauti civilinės informacijos ar sukurti teisinį dokumentą. Tai, kas 

užtrukdavo teisininkui kelias valandas ar dienas ir šią kainą tekdavo apmokėti klientui, 

kuriamų technologijų (chatbotų, mobiliųjų aplikacijų ar internetinių platformų) dėka šiandien 

klientams jau galima atlikti savarankiškai per kelias minutes nemokamai ar už dalį įprastos 

kainos. 

Teisinių paslaugų automatizavimas leidžia jas paversti įperkamesnėmis, taigi tuo pačiu 

užtikrina ir priėjimą prie teisingumo tai visuomenės daliai, kuriai iki šiol kokybiška teisininkų 

pagalba buvo sunkiai nepasiekiama. Įvairiais skaičiavimais, šiuo metu JAV net 80% 

populiacijos negali įpirkti teisininkų paslaugų, todėl didžiajai visuomenės daliai vis dar nėra 

užtikrinamas priėjimas prie teisingumo. 

Dėl šių priežasčių technologinių sprendimų taikymas teisininkų darbe ima vis labiau 

populiarėti ir ši tendencija atsispindi kylančiu teisinių technologijų (angl. LegalTech) 

sektoriumi. 

LegalTech – tai informacinių technologijų sprendimų pritaikymas teisiniams veiksmams 

atlikti. Dažniausiai sutinkami LegalTech pavyzdžiai apima automatinį dokumentų 

generavimą ir analizę pasitelkiant dirbtinį intelektą, apskaitos ir teisinių procesų valdymo 

sistemas, skirtas automatizuoti procesus ir taip išvengti žmogiškųjų klaidų bei padidinti 

teisininkų darbo našumą. 
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LegalTech terminas apima trijų tipų technologijas.  

 

Teisininkams skirtos LegalTech technologijos – sistemos, 

didinančios teisininkų darbo našumą. Pavyzdžiui, patogiam teisinių 

duomenų laikymui ir apdorojimui skirtos platformos (pavyzdžiui, 

www.relativity.com), teisinių kontorų vadybai, apskaitai ir 

administravimui skirtos platformos (pavyzdžiui, www.clio.com), dirbtinio 

intelekto naudojimas dokumentų santraukoms rengti (pavyzdžiui, 

www.legalsifter.com), platformos, suteikiančios galimybę investuoti į 

ieškovų bylas, mainais į dalį bylos išmokos (pavyzdžiui, 

www.lexshare.com), platformos, skirtos atrasti senesnes bylas ar teisinį 

precedentą (pavyzdžiui, www.ravellaw.com) ir kt. 

 

Vartotojams skirtos LegalTech technologijos – sistemos, 

leidžiančios nesudėtingus teisinius veiksmus atlikti 

automatizuotai, be teisininko pagalbos. Pavyzdžiui, rasti ir pildyti 

teisinių dokumentų šablonus (pavyzdžiui, www.legalzoom.com), 

pasirašyti kontraktus (pavyzdžiui, www.shakelaw.com), atlikti mikro 

sandorius (angl. microtransactions) internetu, ar aplikuoti intelektinei 

nuosavybei ir ją valdyti (pavyzdžiui, Decipher) ir kt. 

 

Teisininkus ir vartotojus suvedančios platformos: platformos, 

leidžiančios rasti teisininkus, atitinkančius vartotojo poreikius 

(pavyzdžiui, www.lexoo.co.uk), teisinių ar notarinių paslaugų teikimas 

internetu (pavyzdžiui, www.avvo.com ar www.notarize.com) ir kt. 

 

Išsamų teisinių technologijų startuolių sąrašą yra paskelbęs Stanfordo Universitetas1. 

Koncepcijos rengimo metu sąraše galima rasti informaciją apie 1059 LegalTech įmones.  

LegalTech – kylantis sektorius 

 

Skaičiuojama, kad pritaikant teisines technologijas 30-50% jaunesniųjų2 ir 23% visų 

teisininkų3 veiksmų galėtų būti automatizuoti. Įmonės, teisinėmis technologijomis 

mažinančios kaštus, įgyja konkurencinį pranašumą, jų paslaugos tampa prieinamos 

didesniam klientų ratui. Naudojant teisines technologijas valstybiniame sektoriuje 

                                                 
1
 LegalTech List <https://techindex.law.stanford.edu/>.  

2
 Bucerius Law School & The Boston Consulting Group “How Legal Technology Will Change the Business of Law”, 

2016 <http://www.bucerius-education.de/fileadmin/content/pdf/studies_publications/Legal_Tech_Report_2016.pdf>.  
3
 McKinsey Global Institute “Harnessing automation for a future that works”, 2017 

<https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/harnessing-automation-for-a-future-that-works>.  

http://www.relativity.com/
http://www.clio.com/
http://www.legalsifter.com/
http://www.lexshare.com/
http://www.ravellaw.com/
http://www.legalzoom.com/
http://www.shakelaw.com/
http://www.lexoo.co.uk/
http://www.avvo.com/
http://www.notarize.com/
https://techindex.law.stanford.edu/
http://www.bucerius-education.de/fileadmin/content/pdf/studies_publications/Legal_Tech_Report_2016.pdf
https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/harnessing-automation-for-a-future-that-works
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(GovTech) įvairios teisingumą užtikrinančios paslaugos tampa įperkamesnės, plačiau 

prieinamos, greitesnės, saugesnės ir patogesnės naudotis4. 

Šiuo metu skaičiuojama, kad pasauliniu mastu teisės sektorius vertinamas 650 milijardų JAV 

dolerių, o 2017 m. net 16 milijardų JAV dolerių iš jų jau sudarė LegalTech dalis. 

Prognozuojama, kad ši proporcija ateityje sparčiai didės. Investicijos į teisės srities 

technologijų startuolius kyla kasmet, vien per 2018 m. gegužės ir birželio mėnesius jos viršijo 

200 mln. JAV dolerių5. Lietuva, turinti vieną didžiausių teisės studentų koncentracijų ir vieną 

geriausią IT bei komunikacijų infrastruktūrų, turi potencialą vystyti šį besikuriantį sektorių ir 

tapti LegalTech lydere regiono mastu. 

Lietuvos potencialas tapti LegalTech lydere regione 

 

Kiti sektoriai, tokie kaip finansų, jau kuris laikas aktyviai vysto technologijas (FinTech), kurios 

plačiai paplitusios pasaulyje. Tačiau LegalTech vis dar yra naujovė, tik pamažu besiskinanti 

kelią į teisės praktiką. Derinant naujų teisinių technologijų produktų vystymą su 

technologijoms imlių teisės studentų ruošimu, būtų galima sukurti terpę proveržiui. Po 

kelerių metų, LegalTech sektoriui ėmus sparčiai augti ir investuotojams pradėjus ieškoti 

naujų galimybių, Lietuva jau turėtų išvystytą infrastruktūrą, talentų ir produktų pasiūlą teisinių 

technologijų sektoriui.  

Lietuva yra patraukli Europoje veikiantiems teisinių paslaugų žaidėjams dėl buvimo ES 

jurisdikcijoje, Vakarų kultūros tradicijų, teisinio reguliavimo, patikimumo, aukštų darbo 

kultūros standartų. Vilniuje veikia tarptautinį pripažinimą pelnę finansinių technologijų 

centrai, kurie inkorporuodami ir teisines technologijas, dar stipriau sustiprintų savo pozicijas, 

ypač draudimo, finansinių transakcijų, e-tapatybės ir kitose finansų bei teisės sąlyčio srityse.  

Lietuva gali pasiūlyti tikslinį išsilavinimą įgijusią darbo jėgą, santykinai mažas veiklos 

sąnaudas ir vieną patraukliausių pasaulyje startuoliams skirtų ekosistemų. 

14 200 patyrusių teisės profesionalų (Lietuvos statistikos departamentas, 2016) ir 31 500 IT 

profesionalų (“Investuok Lietuvoje”). 

                                                 
4
 PwC “The power to transform public services in the UK”, 2016 <https://www.pwc.com/gx/en/psrc/united-

kingdom/assets/govtech-report.pdf>.  
5
 Above the Law “$200M in Two Months Says Investors No Longer Snubbing Legal Tech”, 2018 

<https://abovethelaw.com/2018/07/200m-in-two-months-says-investors-no-longer-snubbing-legal-tech/>.  

https://www.pwc.com/gx/en/psrc/united-kingdom/assets/govtech-report.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/psrc/united-kingdom/assets/govtech-report.pdf
https://abovethelaw.com/2018/07/200m-in-two-months-says-investors-no-longer-snubbing-legal-tech/
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8 300 teisės studentų (LR švietimo ir mokslo ministerija, 2016-2017) ir 2 000 teisės 

absolventų kasmet (“Go Vilnius”). 

#3 vieta Europos Sąjungoje pagal teisės studentų skaičių 1000 gyventojų (Eurostat 

barometras, 2015). 

#3 vieta Centrinėje ir Rytų Europoje pagal matematikos ir tiksliųjų mokslų absolventų skaičių 

vienam gyventojui ir #3 vieta pagal šių mokslų išsilavinimo kokybę. 

#1 vieta Europoje pagal informacinių technologijų įgūdžių turinčių vidurinių mokyklų mokinių 

procentą (97%). 

#1 vieta pasaulyje pagal verslo poreikių tenkinimą komunikacinių IT srityje (Pasaulio 

konkurencingumo ataskaita, 2016). 

LegalTech sektoriaus vystymo nauda 

 

Teisės sektoriui – konkurencinis pranašumas įgyjamas technologijų dėka pagreitinus, 

atpiginus ir praplėtus teisinių paslaugų pasiūlą, galimybė teikti paslaugas tarptautiniu mastu. 

Vilniaus miesto savivaldybei – Vilnius LegalTech centro įsteigimas sustiprintų Vilniaus, 

kaip technologiškai pažangaus miesto įvaizdį, prisidėtų prie aukštos kvalifikacijos darbo 

vietų kūrimo ir teisinių technologijų sektoriaus profesionalų pritraukimo. 

LRV –  inovacijų sektoriaus ir technologijų vystymas, aukštos pridėtinės vertės produktų ir 

darbo vietų kūrimas, investicijų pritraukimas. 

IT sektoriui – naujas sektorius ir nauja rinka technologinių sprendimų vystymui. 

Verslo atstovams – teisinės paslaugos tampa įperkamesnės, didėja inovatyvių teisinių 

paslaugų pasiūla. 

FinTech sektoriui – sustiprinamos pozicijos draudimo, finansinių transakcijų, e-tapatybės 

ir kitose finansų bei teisės sąlyčio srityse. 

VšĮ ,,Investuok Lietuvoje” – stiprinamas Lietuvos, kaip technologiškai pažangios valstybės 

įvaizdis, naujas sektorius pritraukia užsienio investicijas ir aukštos kvalifikacijos specialistus. 

Akademijai – moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra, inovacijos, į rinkos poreikius 

orientuotas studentų rengimas. 
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Studentams – galimybė įgyti technologinių žinių ir vystyti produktus. 

Startuoliams – nauja rinka technologiniams sprendimams. 

Visuomenei – teisinės paslaugos tampa įperkamesnės, didesnei visuomenės daliai 

užtikrinamas priėjimas prie teisingumo. 

Siekiant teisinių technologijų teikiamos naudos, reikalinga imtis strateginių priemonių vietos 

potencialui sutelkti, bei sistemiškai apjungti egzistuojančias ir besikuriančias iniciatyvas iš 

akademijos, teisės, IT, privataus verslo ir kitų sektorių. Remiantis šiuo pagrindu, imtasi 

veiksmų parengti koncepciją teisinių technologijų industrijai plėtoti Lietuvoje. 

Koncepcijos tikslas – sudaryti sąlygas plėtoti LegalTech sektorių Lietuvoje. 

Teisinių technologijų industrijos plėtrai Lietuvoje ir kitose valstybėse įtaką daro daugybė 

vidaus ir išorės veiksnių, todėl nėra vienos priežasties, lemiančios sėkmingą šios srities 

augimą. Tačiau galima išskirti kelias pagrindines sritis, kurias vystant galima prisidėti prie 

teisinių technologijų sektoriaus plėtros Lietuvoje: 

● veiksmai profesionalios darbo jėgos sukūrimui ir pritraukimui iš užsienio; 

● vietos potencialo identifikavimas, galimybių bendradarbiauti sudarymas ir LegalTech 

temos populiarinimas tarp teisės, IT ir viešojo sektoriaus atstovų; 

● bendradarbiavimo užmezgimas su šio sektoriaus atstovais užsienyje bei rinkų teisinių 

technologijų produktams identifikavimas; 

● LegalTech sektoriui plėtoti tinkamų egzistuojančių inovacijų skatinimo priemonių 

identifikavimas. 

Tikimasi, kad ši koncepcija taps įrankiu vystant teisinių technologijų sektorių Lietuvoje, o joje 

siūlomas veiklos, bendradarbiavimo ir talentų rengimo modelis sutelks vietos resursus bei 

atvers kelius į tarptautinę teisinių technologijų rinką. 
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3. KONCEPCIJOS AUTORIAI IR ETAPAI 

 

Projekto savininkas: Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktorius Povilas 

Poderskis 

Projekto vadovai: Virgilijus Pajaujis ir dr. Ramunė Dirvanskienė 

Projekto bendraautoriai: Mykolo Romerio Universiteto (MRU) Teisės fakulteto dekanė 

prof. Lyra Jakulevičienė ir MRU LegalTech centro vadovas lekt. dr. Martynas Mockus 

 

LegalTech industrijos plėtros koncepcijos kūrimas yra VšĮ ,,Investuok Lietuvoje” programos 

,,Kurk Lietuvai” projekto ,,LegalTech centro Vilniuje koncepcija” dalis, finansuojama 

Vyriausybės kanceliarijos ir  ES struktūrinių fondų lėšomis.  

 

Koncepcija kurta trimis etapais. Pirmojo etapo metu parengta studija, kurioje apžvelgtos 

gerosios užsienio praktikos ir Lietuvos kontekstas (priedas Nr. 1). Antrajame etape įvykdyta 

konsultacija su vietos ir užsienio teisinių technologijų ekspertais tiek individualiai (Priedas 

Nr. 2), tiek šiam tikslui suorganizuotoje Vilnius LegalTech 2018 konferencijoje. Trečiajame 

etape, susisteminus apžvalgos ir konsultacijos pagalba surinktą medžiagą, buvo parengta 

ši LegalTech industrijos plėtros koncepcija. 

 

4. LEGALTECH PLĖTROS ATITIKIMAS STRATEGINIAMS DOKUMENTAMS 

 
Sistemingas LegalTech industrijos plėtojimas sudarytų prielaidas spręsti keletą LR 

Vyriausybės prioritetinių sričių. Mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo su privačiuoju 

sektoriumi bei Lietuvos įmonių MTEP potencialo skatinimas, į inovacijų kūrimą orientuotų 

kompetencijų ugdymas yra pabrėžiamas šiuose LR strateginiuose dokumentuose: 

 

17-osios LR Vyriausybės programoje, patvirtintoje 2016 m. gruodžio 13 d. Nr. XIII-82 

nutarimu, teigiama: 

 

,,185. Inovacijos – tai nebūtinai nauji mokslo išradimai ir jų taikymas versle, kaip dažniausiai 

įprasta manyti. Tai gali būti kitoks jau žinomų mokslinių pasiekimų ar verslo sprendimų 

pritaikymas. Gali būti technologinės, procesų, verslo modelių, vadybos, rinkodaros, ryšių su 

klientais sistemų ir kitokios inovacijos. Tam, kad susikurtų palanki inovacijoms aplinka, 

būtina veiksminga švietimo, mokslo, valdžios ir verslo sąveika. To šiuo metu Lietuvoje 

akivaizdžiai trūksta”; 
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,,188.8. skleisime inovacijų tradicinėje pramonėje ir smulkiajame bei vidutiniame versle 

patirtį ir žinias”; 

,,192.2. skatinsime politinių sprendimų priėmėjų, verslo bei visuomenės supratimą apie 

MTEPI naudą ir vietą šiuolaikiniame pasaulyje, Lietuvos galimybes ir kylančius iššūkius”; 

,,192.10. skatinsime skaitmeninių inovacijų paslaugų ir produktų bei finansinių technologijų 

kūrimą ir eksportą, taip siekdami paspartinti ekonomikos augimą ir pasaulinio masto 

socialines problemas spręsti koordinuotos politikos priemonėmis, kuriomis būtų skatinamos 

investicijos į skaitmenines technologijas ir žiniomis grindžiamą kapitalą”; 

,,195.6. skatinsime inovacijų tradicinėje pramonėje ir smulkiajame bei vidutiniame versle 

plėtrą, gerosios patirties ir žinių mainus”; 

,,195.12. didinsime viešojo sektoriaus teikiamų paslaugų efektyvumą, jas skaitmenindami ir 

optimizuodami: parengsime tarpinstitucinį veiklos planą, skirtą informacijos blokų grandinės 

(angl. blockchain) technologijos pritaikymui viešojo sektoriaus paslaugoms (pvz., registrų 

konsolidacijai, efektyvesniam administracinių paslaugų teikimui ar finansinių nusikaltimų 

prevencijai) <...>”; 

,,197. Ekonomikos augimas be orientacijos į aukštųjų technologijų sritį neįmanomas, o 

Lietuvos ateitis be pažangių informacinių ir ryšių technologijų neįsivaizduojama. 

Veiksminga, technologijų pažangą spartinanti mokslo ir technologijų plėtros politika, sąlygų 

kurti naujas inovatyvias technologijas sudarymas, mokslo ir verslo bendradarbiavimo 

skatinimas, pažangių informacinių ir ryšių technologijų sprendimų diegimas įvairiuose ūkio 

ir viešojo administravimo sektoriuose – neatidėliotini veiklos prioritetai, todėl: 

197.1. sukursime šiuolaikišką ir vientisą informacinės visuomenės plėtros politiką, 

apimančią informacinės visuomenės plėtrą, valstybės informacinius išteklius, duomenų 

saugą ir kibernetinį saugumą. Tobulinsime valstybės informacinių išteklių valdymo ir 

vadovavimo procesus valstybės lygmeniu ir institucinę sandarą; 

197.2. Stiprinsime tarpinstitucinį informacinės visuomenės plėtros politikos įgyvendinimo 

koordinavimą, siekdami nuoseklaus Lietuvos gyventojų skaitmeninio raštingumo didinimo, 

elektroninių viešųjų paslaugų turinio ir informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros 

plėtros”; 

,,197.12. tęsime viešųjų ir administracinių paslaugų perkėlimo į elektroninę terpę darbus, 

užtikrinsime paslaugų teikimo procesų kompleksinį pertvarkymą, pagrįstą naudotojų 

poreikių tenkinimu bei elektroninių paslaugų patogumu ir patrauklumu jų naudotojams, taip 

pat tarpvalstybiniu lygmeniu plėtosime ES mastu teikiamas elektronines paslaugas”; 

,,197.16. sukursime palankias sąlygas Lietuvos informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus 

konkurencingumui vietinėje bei užsienio rinkose, skatinsime valstybės, verslo ir mokslo 
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bendradarbiavimą, finansavimą skirsime vietinei ir tarptautinei rinkoms aktualių inovacijų 

kūrimui; 

197.17. sieksime sudaryti skaidrias ir sąžiningas sąlygas privačiam informacinių ir ryšių 

technologijų sektoriaus verslui ir viešajam sektoriui bendradarbiauti kuriant elektronines 

viešąsias paslaugas, inovatyvius informacinių ir ryšių technologijų produktus. 

 

LR Seimo Mokslo ir inovacijų politikos kaitos gairėse, patvirtintose 2016 m. rugsėjo 27 d. 

nutarimu Nr. XII-2654, numatoma:  

 

„11. Šiuo metu pagal žinioms imlių įmonių skaičių ir inovacijų pažangą Lietuva labai atsilieka 

nuo Europos Sąjungos vidurkio. Inovacijų skatinimas Lietuvos verslo sektoriuje yra 

nenuoseklus, nepakanka vien Europos Sąjungos remiamų ir nacionaliniu mastu kuriamų 

inovacijas skatinančių programų priemonių, nėra aiškios krypties ir tikslo. Verslo investicijos 

į inovacijas dažniausiai apsiriboja įrangos atnaujinimu, o ne naujų produktų ar procesų 

kūrimu ir tobulinimu, neaprėpia ir socialinių inovacijų, kurios atveria platesnio inovacijų 

taikymo, tarp jų ir verslo rizikos bei kitų socialinių veiksnių mažinimo, galimybes. Maža šalies 

verslo subjektų dalis yra įsitraukusi į tarptautinius mokslo ir inovacijų tinklus. Nėra finansų 

inžinerijos priemonių, skatinančių inovacijų diegimą į viešojo valdymo sektorių, ir silpnai 

diegiamos inovacijos viešajame valdyme, plėtojant socialinę ir demokratinę aplinką“;  

„12.2. plėtoti lankstesnes finansų inžinerijos priemones, skatinant verslo įmones dalyvauti 

inovacijų kūrimo procesuose, inovacijų diegimą viešojo valdymo ir socialinėje srityse“;  

„12.3. užtikrinti sistemines priemones, skatinančias studentus, tyrėjus ir mokslininkus kurti 

inovatyvias įmones, taip pat prototipų kūrimą ir bandomąją gamybą“. 
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5. TALENTŲ RENGIMAS 

 

Siekiant plėtoti LegalTech sektorių, svarbiu žingsniu tampa būsimų specialistų ruošimas. 

Parengus kritinę masę teisines technologijas gebančių kurti studentų, prognozuojamas šios 

srities startuolių proveržis.  

VDU Ateities teisės laboratorija Kaune (vadovas – doc. dr. Paulius Astromskis) ir MRU 

LegalTech centras Vilniuje (vadovas – lekt. dr. Martynas Mockus) laikytini geraisiais 

nacionaliniais pavyzdžiais siekiant įtraukti studentus ir ruošti juos kaip būsimus talentus 

LegalTech srityje.    

 

2018 m. gegužės mėn. įkurtas MRU LegalTech centras – Teisės fakulteto padalinys, 

generuojantis, pritraukiantis ir įgyvendinantis inovatyvias teisinių technologijų idėjas 

universitete ir už jo ribų6. Centras (1) atnaujins MRU TF teisės studijų programas, (2) 

studentus kvies į kasmėnesinius LegalTech susitikimus su ekspertais, (3) sudarys sąlygas 

studentams steigti startuolius ir juos konsultuos, (4) ateityje bendradarbiaujant su VU MIF 

planuoja organizuoti LegalTech mokymų ciklą.   

 

Schema 1. MRU LegalTech centro talentų rengimas 

 
 

Užsienio šalyse jau startavo LegalTech mokymų programos. Pavyzdžiui, Bucerius Law 

School 2018 m. liepos mėn. startavo trijų savaičių trukmės intensyvi programa “Legal 

Technology and Operations”7. IE universitetas Madride siūlo 10 mėnesių trunkančias 

                                                 
6
 MRU Teisinių technologijų (LegalTech) centras 

<https://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/teises_fakultetas/teisiniu-technologiju-legaltech-centras/>.  
7
 Bucerius Law School “New Summer Program beginning in 2018: Legal Technology and Operations”, 2018 

<https://www.law-school.de/article/new-summer-program-beginning-in-2018-legal-technology-and-operations/>.  

Atnaujintos 
studijų 

programos LegalTech 

Meet Ups 

MRU TF ir 
VU MIF 

mokymų 
ciklas  Startuolių 

ekosistema 

https://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/teises_fakultetas/teisiniu-technologiju-legaltech-centras/
https://www.law-school.de/article/new-summer-program-beginning-in-2018-legal-technology-and-operations/
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LegalTech magistro studijas8. Šios ir kitos panašios programos rodo tendenciją ruošti 

ateities teisininkus atsižvelgiant į technologijų nulemtus pokyčius. Užsienio universitetai 

kartu su teisės praktikais kuria specializuotas LegalTech programas siūlydami intensyvius 

kursus, vasaros mokyklas ar magistro studijas.  

 

Lietuvoje VDU ir MRU veikiant teisinių technologijų padaliniams, taip pat siūlytina parengti 

kryptingus LegalTech mokymus (pavyzdžiui, LegalTech vasaros mokyklą) Vilniuje ir/arba 

Kaune. Ilgainiui svarstytinas ir bendros teisinių technologijų krypties magistro 

programos paruošimas. Estijos pavyzdys Tartu universitete9 rodo, kad anglų kalba 

siūloma magistro programa gali sulaukti didelio populiarumo ne tik tarp vietos, tačiau ir 

užsienio studentų. Siekiant tapti konkurencingais ir pritraukti studentus regione, galimas 

kelių Lietuvos aukštųjų mokyklų, tame tarpe ir technologijų krypties, bendradarbiavimas 

kuriant ir plėtojant LegalTech LL.M programą anglų kalba.   

 

LegalTech talentai turėtų būti identifikuojami bei ruošiami pasitelkiant ir neformalias švietimo 

formas. LegalTech bendruomenės telkimas šiame kontekste laikytinas prioritetiniu tikslu. 

Vienas iš teisinėmis technologijomis besidominčiųjų pritraukimo būdų – kasmėnesiniai 

teminiai LegalTech susitikimai (angl. Meetups), kurių metu kviečiami ekspertai dalintųsi 

turimomis žiniomis aktualiomis temomis (pavyzdžiui, blockchain technologija, GovTech, 

dirbtinis intelektas ir kt.) Šiuos susitikimus nuo 2018 m. rugsėjo 18 d. pradeda vykdyti MRU 

LegalTech centras.    

 

Susiformavus LegalTech bendruomenei, svarstytinas jos narius buriančios LegalTech 

asociacijos Lietuvos ir/ar Baltijos šalių lygmeniu steigimas. LegalTech asociacija galėtų 

suburti teisės praktikus, akademijos atstovus, studentiją, technologijų ekspertus ir 

visus besidominčius teisinėmis technologijomis. Panašios asociacijos jau yra įkurtos 

Austrijoje10, Šveicarijoje11 ar Australijoje12. Asociacijų nariams už metinį mokestį suteikiama 

galimybė dalyvauti mokymuose, jiems taip pat prieinama sektoriui aktuali informacija ir 

bendradarbiavimo tinklas, narių interesai atstovaujami valdžios institucijose bei privačiame 

sektoriuje.     

                                                 
8
 IE Law School “Master in Legal Tech” <https://www.law-school.de/article/new-summer-program-beginning-in-2018-

legal-technology-and-operations/>.  
9
 Master of Arts in Law: Information Technology Law <https://oigus.ut.ee/en/studies/master-arts-law-information-

technology-law>.  
10

 Legal Tech Initiative Austria <https://www.legaltechaustria.at/>.  
11

 Swiss LegalTech Association <http://www.swisslegaltech.ch/>.  
12

 Australian Legal Technology Association <https://alta.law/>.  

https://www.law-school.de/article/new-summer-program-beginning-in-2018-legal-technology-and-operations/
https://www.law-school.de/article/new-summer-program-beginning-in-2018-legal-technology-and-operations/
https://oigus.ut.ee/en/studies/master-arts-law-information-technology-law
https://oigus.ut.ee/en/studies/master-arts-law-information-technology-law
https://www.legaltechaustria.at/
http://www.swisslegaltech.ch/
https://alta.law/
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LegalTech mokymus bei susitikimus planuojama organizuoti MRU 

laboratorijų tinklo MRU LAB pastate, įsikūrusiame Didlaukio g. 55, Vilniuje.  

Socialinių inovacijų laboratorijų tinklas MRU LAB – tarpdisciplininės 

mokslininkų, tyrėjų, studentų ir kitų suinteresuotųjų asmenų grupės, kurios 

įgyvendina MRU mokslo programas ir kuria aukšto lygio žiniomis, 

naujausiomis technologijomis, mokslo, verslo, valdžios institucijų ir 

visuomenės bendradarbiavimu bei tinkliniu valdymu grindžiamą ekosistemą13.   

 

MRU laboratorijų lokacija patogi dėl šalia esančios universitetų infrastruktūros – Baltupių 

mikrorajone įsikūrę MRU TF ir VU MIF. Tokiu būdu studentams bus užtikrintas efektyvus 

prieinamumas prie LegalTech mokymų ir MRU LegalTech centro vykdomų veiklų.  

 
Nuotrauka. MRU LAB pastatas 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Mykolo Romerio universitetas “Laboratorijų tinklas MRU LAB” 

<https://www.mruni.eu/lt/mokslas/mokslas/laboratorijos>.  

https://www.mruni.eu/lt/mokslas/mokslas/laboratorijos/
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6. REKOMENDACIJOS LEGALTECH SEKTORIAUS PLĖTRAI PER SUMANIOS 
SPECIALIZACIJOS PRIEMONES 

 

Sumani specializacija – tai valstybės paramos moksliniams tyrimams ir inovacijoms (2014-

2020 m.) strategija, kurią kurdama Lietuva, kaip ir kitos Europos Sąjungos šalys, nustatė 

savo MTEP ir inovacijų prioritetus, atsižvelgdama į turimus ar galimus konkurencinius 

pranašumus.  

Sumanios specializacijos tikslas – nustatyti sritis, kurių vystymas daro didžiausią įtaką šalies 

ekonomikos augimui ir konkurencingumui, ir toms sritims skirti didžiausią dėmesį ir 

finansavimą. Šios strategijos įgyvendinimas turi didinti dirbančiųjų skaičių bei darbo 

našumą, auginti visuomenės inovatyvumą, stiprinti švietimo ir mokslo sektorių 

bendradarbiavimą su verslu, siekiant parengti trūkstamus specialistus.  

Šioje skiltyje aptariama kaip LegalTech sektoriaus vystymas atitinka Sumanios 

Specializacijos tikslus, kitaip tariant, kokiais būdais galima jį vystyti pasitelkiant Sumaniai 

Specializacijai skirtas priemones. 

LegalTech sektoriaus atitikimas Sumanios Specializacijos tikslams 

 

Sumanios Specializacijos programa buvo sukurta siekiant šių tikslų: 

● Sutelkti politinę paramą ir investicijas į svarbiausius šalies prioritetus, iššūkius ir 

žiniomis grįstus vystymosi poreikius; 

● Geriausiu būdu išnaudoti šalies stiprybes, konkurencinius pranašumus ir 

kompetencijos potencialą; 

● Remti technologines ir praktika grindžiamas inovacijas bei skatinant privataus 

sektoriaus investicijas; 

● Aktyviai įtraukti suinteresuotąsias šalis, skatinti inovacijų ir MTEP plėtrą. 

 

Šie tikslai atitinka įvade aprašytą LegalTech sektoriaus vystymo naudą Lietuvai. Lietuva 

pasižymi puikiai išvystyta IRT infrastruktūra bei užima pirmaujančias pozicijas Europoje 

pagal teisės studentų skaičių tūkstančiui gyventojų. 
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Būdai vystyti LegalTech sektorių per Sumanios specializacijos priemones 

 

Išskirdami Sumanios specializacijos prioritetus daugiau nei šimtas žinomų Lietuvos 

mokslininkų, verslo vadovų bei valstybės atstovų sutelkė pastangas vertinant tendencijas ir 

iššūkius, su kuriais susidurs Lietuva ir pasaulis per artimiausius 20 metų. 

 

Prioritetinės MTEP ir inovacijų raidos kryptys buvo nustatytos atlikus analizes, koks 

Lietuvoje yra verslo potencialas, koks jo imlumas žinioms, ar pasinaudodami iš mokslo 

gautomis žiniomis verslininkai galės įsijungti į pasaulines vertės grandines, eksportuoti savo 

gaminius ir taip prisidėti prie ekonomikos stiprinimo. Taip pat buvo analizuojama, ar 

Lietuvoje yra pakankamai svarstomos srities mokslo ir studijų kokybė, kiek pajėgumų vystyti 

šią sritį yra viešajame sektoriuje ir kiek konkrečios srities vystymas prisidėtų sprendžiant 

šalies, ES ar pasaulio ekonomines ir socialines problemas. 

 

Lietuvos Sumanios specializacijos strategijoje įvardijamos šios prioritetinės kryptys: 

energetika ir tvari aplinka; agroinovacijos ir maisto technologijos; sveikatos technologijos ir 

biotechnologijos; įtrauki ir kūrybinga visuomenė; nauji gamybos procesai, medžiagos ir 

technologijos; transportas, logistika, informacijos ir ryšių technologijos. 
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Schema 2. Sumanios specializacijos struktūra 

 
Šaltinis: Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija 

LegalTech sektoriaus vystymas sutampa su šeštosios krypties ,,Transportas, 

logistika ir IRT” trečiuoju ir ketvirtuoju prioritetais – ,,Pažangus elektroninis turinys, 

technologijos jam kurti ir informacinė sąveika” bei ,,IRT infrastruktūros, debesų 

kompiuterijos sprendimai ir paslaugos”. 

Pirmajame etape įvardijus bendrąsias prioritetines raidos kryptis, jos buvo susiaurintos iki 

konkrečių technologijų, kuriose šalis turi arba gali turėti konkurencinius pranašumus.  

Šių technologijų vystymui numatytas finansavimas per Sumanios specializacijos 

priemones, juo galima pasinaudoti LegalTech produktų kūrimui.  

Prioritetas: Pažangus elektroninis turinys, technologijos jam kurti ir 

informacinė sąveika 

1. Informacinių sistemų ir programų inžinerijos, e-komercijos, sistemų 

suderinamumo, sąveikos užtikrinimo technologijos 

2. Informacinių išteklių ir paslaugų semantizavimo technologijos 

3. Duomenų analizės ir vizualizavimo, matematinio modeliavimo technologijos 



 

17 

4. Lietuvių rašytinės ir šnekamosios kalbos bei kultūros integravimo į skaitmeninę 

erdvę technologijos 

5. Elektroninio turinio saugos ir saugios informacinės sąveikos technologijos 

Bus naudojama: 

● IRT sprendimai ir paslaugos 

● E-vyriausybės semantinės paslaugos verslui ir piliečiams 

● Verslo sprendimai ir semantinės paslaugos elektroninėje erdvėje 

Prioritetas: IRT infrastruktūros, debesų kompiuterijos sprendimai ir 

paslaugos 

1. Veiklos procesų ir taisyklių modeliavimo ir integravimo metodai ir technologijos 

2. Informacinių sistemų modernizavimo ir pokyčių valdymo technologijos 

3. Verslo ir viešojo sektoriaus valdymo procesų automatizavimo ir optimizavimo 

technologijos 

4. Duomenų virtualizavimo, debesų kompiuterijos, skaitmeninės medijos 

technologijos 

5. E-paslaugų ir debesų kompiuterijos saugos technologijos 

Bus naudojama: 

● Inovacinių skaičiavimo metodų taikymai 

● Kokybės valdymo, dokumentų ir procesų valdymo, klientų ryšių valdymo, e-verslo 

sistemos 

● E-vyriausybės ir verslo debesų kompiuterijos infrastruktūros sprendimai 

Šaltinis: http://www.mosta.lt/images/ss/Sumanios_specializacijos_prioritetu_igyvendinimo_kelrodziai.pdf  

 

Su Sumania specializacija susiję Moksliniai tyrimai ir inovacijos finansuojami šiomis 

priemonėmis: „Ikiprekybiniai pirkimai LT“; „Inočekiai“; „Inoconnect“;„Inogeb LT“; „Inoklaster 

LT“; „Inostartas“;„Inovaciniai čekiai“; „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“; „Intelektas 

LT-2“; „Inopatentas“; „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų 

veiklos skatinimas“; „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros 

plėtra ir integracija į Europines infrastruktūras“; „MTEP rezultatų komercinimo ir 

tarptautiškumo skatinimas“; „Smart FDI“; „Smartinvest LT“; „Smartinvest LT+“; „Smartparkas 

LT“; „Technoinvestas“; „Tiksliniai moksliniai tyrimai Sumanios specializacijos srityje“14. 

Nors Lietuvos Sumanios specializacijos strategija patvirtinta dar 2015 metais, realiai 

įgyvendinti pradėta tik 2016 metų pabaigoje, kai pradėtos įgyvendinti finansavimo 

priemonės. Šiuo metu pradėta įgyvendinti dauguma priemonių (finansiniai srautai 

atvaizduoti Lentelėje 1). 

 
 
 

                                                 
14

 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra “Kvietimai” <https://mita.lrv.lt/lt/kvietimai>.  

http://www.mosta.lt/images/ss/Sumanios_specializacijos_prioritetu_igyvendinimo_kelrodziai.pdf
https://mita.lrv.lt/lt/kvietimai
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Lentelė 1. Sumaniai specializacijai įgyvendinti skirtos ir panaudotos lėšos, mln. Eur15 
 

 Visos (numatytos) investicijos Skirtos investicijos (iki 2018-
05-25) 

Finansavimas (mln. Eur) 670 245 

 
Sumaniai specializacijai skirtų pinigų naudojimas dar net neįpusėjo (2018 birželio mėn. 

duomenys), nors programa patvirtinta 2015 metais ir truks iki 2020 metų16. 

7. REKOMENDACIJOS LEGALTECH DARBO GRUPEI SUDARYTI 

 

Proveržį LegalTech srityje galėtų paskatinti ne tik talentų ruošimas ar finansinė parama, 

tačiau ir aktyvus viešojo sektoriaus bei akademijos atstovų įsitraukimas parengiant 

priemonių planą teisinių technologijų industrijos plėtrai Lietuvoje skatinti. Šiam tikslui 

pasiekti rekomenduojama sudaryti darbo grupę, skirtą sutelkti ir koordinuoti šalies 

pajėgumus LegalTech srityje.  

Analogišką darbo grupę finansinių technologijų industrijai Lietuvoje plėtoti (toliau – FinTech 

darbo grupė) LR finansų ministras sudarė 2016 m. liepos 25 d.17, kuri parengė FinTech 

industrijos plėtros Lietuvoje veiksmų planą18, patvirtintą 2017 m. gegužės 8 d. Tolimesniu 

FinTech paslaugų plėtros Lietuvoje skatinimu užsiima specialiai valdžios institucijų ir IT 

verslo atstovų įkurta asociacija ,,FINTECH Lietuva”19, kurios misija – Lietuvoje kurti Baltijos-

Šiaurės regiono FinTech ekosistemos centrą. FinTech grupės veikla galėtų tapti pavyzdžiu, 

kaip sutelkti jėgas ir bendradarbiauti siekiant LegalTech industrijos plėtros Lietuvoje. 

LegalTech darbo grupė galėtų apimti šias tris pagrindines temas, t.y. (1) teisės paslaugų 

skaitmenizacija valstybiniame sektoriuje, (2) LegalTech produktų kūrimas vietos ir 

užsienio rinkoms, bei (3) LegalTech darbams reikalingų talentų rengimas ir pritraukimas. 

 

 

                                                 
15

 2014-2020 Europos Sąjungos fondų investicijos Lietuvoje <http://www.esinvesticijos.lt/>.  
16 Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras „Lietuvos mokslo, studijų ir inovacijų būklės apžvalga 2018” 

<http://mosta.lt/images/tyrimai/bukle-2018-web.pdf>.  
17

 Darbo grupės finansinių technologijų industrijai Lietuvoje plėtoti sudėtis <https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3b99bf40723e11e7aefae747e4b63286>.  
18

 Finansinių technologijų (FINTECH) industrijos plėtros Lietuvoje veiksmų planas <https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6fe058823ccf11e79eb19446fc7155e9?jfwid=q8i88lp51>.  
19

 Asociacija “FINTECH Lietuva” <http://fintechlt.com/apie-mus/>.  

http://www.esinvesticijos.lt/
http://mosta.lt/images/tyrimai/bukle-2018-web.pdf
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3b99bf40723e11e7aefae747e4b63286
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3b99bf40723e11e7aefae747e4b63286
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6fe058823ccf11e79eb19446fc7155e9?jfwid=q8i88lp51
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6fe058823ccf11e79eb19446fc7155e9?jfwid=q8i88lp51
http://fintechlt.com/apie-mus/
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Priemonių LegalTech industrijos plėtrai Lietuvoje skatinti planas 

I Uždavinys. Teisės ir teisingumo paslaugų skaitmenizacija valstybiniame sektoriuje TM, ŪM 

1.1. Elektroninė bausmių subendrinimo sistema TM 

1.2. Elektroninis kreipimasis dėl kompensacijos nukentėjus nuo nusikalstamų veikų TM 

1.3. Teisingumo paslaugų ir informacijos apie jas prieinamumo didinimas kuriant e-
platformas 

TM 

II Uždavinys. LegalTech produktų kūrimas ir eksportas ŪM, TM, FM, 
IL, VL 

2.1. LegalTech produktų kūrimo viešajam sektoriui strategija ŪM, TM 

2.2. Inovacijų skatinimo programų koregavimas, suteikiant galimybę LegalTech produktų 
kūrėjams gauti paramą produktų vystymui 

ŪM 

2.3. Strategija, skirta Lietuvos, kaip LegalTech lyderės, įvaizdžiui kurti ir LegalTech 
investicijoms pritraukti 

ŪM, TM 

2.4. LegalTech sektoriaus vystymui palankios teisinės bazės, mokestinės aplinkos ir 
viešosios politikos kūrimas 

TM, FM 

2.5. Informacijos apie Lietuvos patrauklumą vystyti LegalTech sektorių parengimas, 
tarptautinio matomumo per komunikaciją su užsienio teisinių technologijų įmonėmis ir 
galimais užsienio investuotojais užtikrinimas 

IL, VL 

III Uždavinys. LegalTech darbams reikalingų talentų rengimas ar pritraukimas ŪM, Aukštosios 
mokyklos 

3.1. LegalTech temų įtraukimas į teisininkų rengimą ir atestavimą Aukštosios 
mokyklos 

3.2. LegalTech temų įtraukimas į IT specialistų rengimą Aukštosios 
mokyklos 

3.3. Priemonių LegalTech startuolių ir specialistų pritraukimui iš užsienio numatymas ŪM 

 

Šio projekto rėmuose parengta pagalbinė informacija LegalTech darbo grupės 

veiklai: 

Žingsnis  Komentaras 

Identifikuoti temos vystymo atitikimą 
strateginiams dokumentams 

Atlikta Informacija parengta (žr. šio dokumento skiltį 
,,LegalTech plėtros atitikimas strateginiams 
dokumentams”) 

Identifikuoti šalis, suinteresuotas 
LegalTech sektoriaus vystymu Lietuvoje 

Atlikta Šiam tikslui šio projekto rėmuose parengtas 
,,LegalTech Collaboration Map” 

Susisteminti informaciją apie sektorių ir 
gerąsias užsienio praktikas 

Atlikta Šiam tikslui šio projekto rėmuose parengta 
,,Gerosios užsienio praktikos apžvalga” 

Susisteminti informaciją apie LegalTech 
sektoriaus vystymo naudą 

Atlikta Informacija parengta (žr. šio dokumento skiltį 
,,Rekomendacijos komunikacijai”) 
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8. REKOMENDUOJAMA LEGALTECH CENTRO VEIKLA 

 

Pasauliniu lygmeniu stebima tendencija steigti LegalTech erdves (nuo akademinių 

laboratorijų iki komercinių akseleratorių). Lietuvoje šiuo metu veikia dvi akademinio modelio 

teisinių technologijų erdvės, t.y. MRU LegalTech centras ir VDU Ateities teisės laboratorija. 

Subūrus teisinių technologijų sritimi besidominčią bendruomenę, svarstytinas bendro visų 

universitetų mokslininkams, studentijai, technologijų specialistams, teisininkų 

bendruomenei, valdžios institucijoms, verslui ir startuoliams skirto LegalTech centro 

steigimas Vilniuje.  

LegalTech centro steigime galėtų dalyvauti aukštosios mokyklos, mokslo ir technologijų 

parkai, IT verslo įmonės, advokatų kontoros ir kiti privatūs partneriai.   

 

“LegalTech centro Vilniuje” koncepcijos projekto metu įgyvendinta viešoji konsultacija, 

kurios vienas iš tikslų – nustatyti pagrindines LegalTech centro Vilniuje veiklos kryptis. 

Konsultacija vyko taikant tris metodus, t.y. (1) nacionalinę konferenciją Vilnius LegalTech 

201820; (2) interviu su ekspertais ciklą21, ir (3) išvažiuojamąjį susitikimą su Helsinkio 

LegalTech laboratorijos nariais konferencijos “How Will AI Shape the Future of Law?” 

metu22.   

Viešosios konsultacijos metu ekspertai pateikė galimas LegalTech centro veiklos sritis 

(Schema 3), taip pat išryškėjo pagrindinės rekomenduojamos kryptys, kurias pabrėždavo 

dauguma viešosios konsultacijos dalyvių (Schema 4), t.y. (1) edukavimas arba talentų 

ruošimas, (2) LegalTech produktų kūrimas ir vystymas, bei (3) LegalTech sektoriaus 

populiarinimas. Rekomenduotinos LegalTech centro kryptys atsispindi ir siūlomame 

preliminariame LegalTech centro pirmųjų metų veiklų sąraše (Lentelė 2). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 “LegalTech centro Lietuvoje steigimo idėja aptarta Vilnius LegalTech 2018 konferencijoje 

<http://kurklt.lt/2018/05/29/legaltech-centro-lietuvoje-steigimo-ideja-aptarta-vilnius-legaltech-2018-konferencijoje/>.  
21

 Kokybinės ekspertų apklausos rezultatų apibendrinimas “Vilnius LegalTech centro kryptys, veiklos ir 

bendradarbiavimo galimybės” <http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2018/03/Kokybin%C4%97s-ekspert%C5%B3-

apklausos-rezultatai.pdf>.  
22

 “Įžvalgos iš Helsinkio konferencijos: dirbtinis intelektas teisėje ir mūsų kasdienybėje” 

<http://kurklt.lt/2018/06/27/izvalgos-is-helsinkio-konferencijos-dirbtinis-intelektas-teiseje-ir-musu-kasdienybeje/>.  

http://kurklt.lt/2018/05/29/legaltech-centro-lietuvoje-steigimo-ideja-aptarta-vilnius-legaltech-2018-konferencijoje/
http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2018/03/Kokybin%C4%97s-ekspert%C5%B3-apklausos-rezultatai.pdf
http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2018/03/Kokybin%C4%97s-ekspert%C5%B3-apklausos-rezultatai.pdf
http://kurklt.lt/2018/06/27/izvalgos-is-helsinkio-konferencijos-dirbtinis-intelektas-teiseje-ir-musu-kasdienybeje/
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Schema 3. LegalTech centro Vilniuje veiklos sričių žemėlapis 

 

 

 

 

 

Schema 4. Pagrindinės LegalTech centro kryptys 

 
 

 

 

 

 

 

 

Temos 
populiarinim

as 

Produktų 

kūrimas 
Edukavimas 

LegalTech centro kryptys 
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Lentelė 2. Rekomenduojamas preliminarus LegalTech centro pirmųjų metų veiklų sąrašas 

Nr. Kryptis Matavimo vnt. Rezultatas 

1. Kryptis 1 

LEGALTECH EDUKACIJA 

1.1 Teminių mokymų parengimas Kursų ciklas 1 

1.2 Kasmetinės tarptautinės konferencijos 

organizavimas 

Renginys 1 

1.3 Kasmetinės LegalTech dienos organizavimas Renginių ciklas 1 

2. Kryptis 2 

LEGALTECH PRODUKTAI 

2.1 Lietuvos ir užsienio rinkų poreikių tyrimas Tyrimas 2 

2.2 Teminių hakatonų organizavimas Renginys 3 

2.3 LegalTech Hub sukūrimas Bendradarbystės 

erdvė 

1 

2.4 Mokslo ir verslo partnerysčių sudarymas Memorandumas 5 

3. Kryptis 3 

LEGALTECH POPULIARINIMAS 

3.1 Straipsnių aktualia tematika publikavimas Straipsnis 6 

3.2 LegalTech podkasto parengimas Podkasto įrašas 6 

3.3 LegalTech naujienlaiškio prenumerata Naujienlaiškis 12 
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8. IŠVADOS 
 

Lietuva, pasižyminti viena didžiausių teisės studentų koncentracijų bei viena geriausių IRT 

infrastruktūrų pasaulyje, turi potencialą vystyti besikuriantį teisinių technologijų sektorių ir 

tapti LegalTech lydere regiono mastu. 

Siekiant plėtoti LegalTech sektorių, svarbiu žingsniu tampa būsimų specialistų ruošimas. 

Parengus kritinę masę teisines technologijas gebančių kurti studentų, prognozuojamas šios 

srities startuolių proveržis. Šiame kontekste aukštosioms mokykloms rekomenduojama 

parengti kryptingus LegalTech mokymus, kurie didintų būsimų talentų skaičių. 

Proveržį LegalTech srityje galėtų paskatinti ne tik talentų ruošimas, tačiau ir aktyvus viešojo 

sektoriaus bei akademijos atstovų įsitraukimas parengiant priemonių planą teisinių 

technologijų industrijos plėtrai Lietuvoje skatinti. Šiam tikslui pasiekti rekomenduojama 

sudaryti darbo grupę, skirtą sutelkti ir koordinuoti šalies pajėgumus LegalTech 

srityje. Darbo grupė galėtų apimti tris pagrindines temas, t.y. (1) teisės paslaugų 

skaitmenizavimą viešajame sektoriuje, (2) LegalTech produktų kūrimą vietos ir užsienio 

rinkoms, bei (3) LegalTech darbams reikalingų talentų rengimą ir pritraukimą. 

Pasauliniu lygmeniu stebima tendencija steigti LegalTech erdves, todėl subūrus teisinių 

technologijų sritimi besidominčią bendruomenę, svarstytinas bendro visų universitetų 

mokslininkams, studentijai, technologijų specialistams, teisininkų bendruomenei, 

valdžios institucijoms, verslui ir startuoliams skirtas LegalTech centro steigimas 

Vilniuje. Šis centras turėtų būti orientuotas į (1) LegalTech edukavimą ir talentų ruošimą, 

(2) LegalTech produktų kūrimą ir vystymą, bei (3) LegalTech sektoriaus populiarinimą.  

 
 

9.  KONTAKTAI  
 

Virgilijus Pajaujis  
el. paštas virgilijuspajaujis@icloud.com 

 

dr. Ramunė Dirvanskienė  
el. paštas r.dirvanskiene@gmail.com 
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10.  ŠALTINIAI 

 

1. LegalTech List <https://techindex.law.stanford.edu/>; 

2. Bucerius Law School & The Boston Consulting Group “How Legal Technology Will 

Change the Business of Law”, 2016 <http://www.bucerius-

education.de/fileadmin/content/pdf/studies_publications/Legal_Tech_Report_2016.

pdf>; 

3. McKinsey Global Institute “Harnessing automation for a future that works”, 2017 

<https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/harnessing-

automation-for-a-future-that-works>; 

4. PwC “The power to transform public services in the UK”, 2016 

<https://www.pwc.com/gx/en/psrc/united-kingdom/assets/govtech-report.pdf>; 

5. Above the Law “$200M in Two Months Says Investors No Longer Snubbing Legal 

Tech”, 2018 <https://abovethelaw.com/2018/07/200m-in-two-months-says-

investors-no-longer-snubbing-legal-tech/>; 

6. MRU Teisinių technologijų (LegalTech) centras 

<https://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/teises_fakultetas/teisiniu-

technologiju-legaltech-centras/>; 

7. Bucerius Law School “New Summer Program beginning in 2018: Legal Technology 

and Operations”, 2018 <https://www.law-school.de/article/new-summer-program-

beginning-in-2018-legal-technology-and-operations/>; 

8. IE Law School “Master in Legal Tech” <https://www.law-school.de/article/new-

summer-program-beginning-in-2018-legal-technology-and-operations/>; 

9. Master of Arts in Law: Information Technology Law 

<https://oigus.ut.ee/en/studies/master-arts-law-information-technology-law>; 

10. Legal Tech Initiative Austria <https://www.legaltechaustria.at/>; 

11. Swiss LegalTech Association <http://www.swisslegaltech.ch/>; 

12. Australian Legal Technology Association <https://alta.law/>; 

13. Mykolo Romerio universitetas “Laboratorijų tinklas MRU LAB” 

<https://www.mruni.eu/lt/mokslas/mokslas/laboratorijos>; 

14. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra “Kvietimai” <https://mita.lrv.lt/lt/kvietimai>; 

15. 2014-2020 Europos Sąjungos fondų investicijos Lietuvoje 

<http://www.esinvesticijos.lt/>; 

16. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras „Lietuvos mokslo, studijų ir inovacijų 

būklės apžvalga 2018” <http://mosta.lt/images/tyrimai/bukle-2018-web.pdf>; 

https://techindex.law.stanford.edu/
http://www.bucerius-education.de/fileadmin/content/pdf/studies_publications/Legal_Tech_Report_2016.pdf
http://www.bucerius-education.de/fileadmin/content/pdf/studies_publications/Legal_Tech_Report_2016.pdf
http://www.bucerius-education.de/fileadmin/content/pdf/studies_publications/Legal_Tech_Report_2016.pdf
https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/harnessing-automation-for-a-future-that-works
https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/harnessing-automation-for-a-future-that-works
https://www.pwc.com/gx/en/psrc/united-kingdom/assets/govtech-report.pdf
https://abovethelaw.com/2018/07/200m-in-two-months-says-investors-no-longer-snubbing-legal-tech/
https://abovethelaw.com/2018/07/200m-in-two-months-says-investors-no-longer-snubbing-legal-tech/
https://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/teises_fakultetas/teisiniu-technologiju-legaltech-centras/
https://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/teises_fakultetas/teisiniu-technologiju-legaltech-centras/
https://www.law-school.de/article/new-summer-program-beginning-in-2018-legal-technology-and-operations/
https://www.law-school.de/article/new-summer-program-beginning-in-2018-legal-technology-and-operations/
https://www.law-school.de/article/new-summer-program-beginning-in-2018-legal-technology-and-operations/
https://www.law-school.de/article/new-summer-program-beginning-in-2018-legal-technology-and-operations/
https://oigus.ut.ee/en/studies/master-arts-law-information-technology-law
https://www.legaltechaustria.at/
http://www.swisslegaltech.ch/
https://alta.law/
https://www.mruni.eu/lt/mokslas/mokslas/laboratorijos/
https://mita.lrv.lt/lt/kvietimai
http://www.esinvesticijos.lt/
http://mosta.lt/images/tyrimai/bukle-2018-web.pdf
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17. Darbo grupės finansinių technologijų industrijai Lietuvoje plėtoti sudėtis <https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3b99bf40723e11e7aefae747e4b63286>; 

18. Finansinių technologijų (FINTECH) industrijos plėtros Lietuvoje veiksmų planas 

<https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6fe058823ccf11e79eb19446fc7155e9?jfwid=q8i8

8lp51>; 

19. Asociacija “FINTECH Lietuva” <http://fintechlt.com/apie-mus/>; 

20. “LegalTech centro Lietuvoje steigimo idėja aptarta Vilnius LegalTech 2018 

konferencijoje <http://kurklt.lt/2018/05/29/legaltech-centro-lietuvoje-steigimo-ideja-

aptarta-vilnius-legaltech-2018-konferencijoje/>; 

21. Kokybinės ekspertų apklausos rezultatų apibendrinomas “Vilnius LegalTech centro 

kryptys, veiklos ir bendradarbiavimo galimybės” <http://kurklt.lt/wp-

content/uploads/2018/03/Kokybin%C4%97s-ekspert%C5%B3-apklausos-

rezultatai.pdf>; 

22. “Įžvalgos iš Helsinkio konferencijos: dirbtinis intelektas teisėje ir mūsų kasdienybėje” 

<http://kurklt.lt/2018/06/27/izvalgos-is-helsinkio-konferencijos-dirbtinis-intelektas-

teiseje-ir-musu-kasdienybeje/>; 

23. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras “Lietuvos mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros (MTEP) ir inovacijų konkrečių 

prioritetų identifikavimo paslaugos. Prioritetų įgyvendinimo kelrodžiai”, 2014  

“<http://www.mosta.lt/images/ss/Sumanios_specializacijos_prioritetu_igyvendinimo

_kelrodziai.pdf>; 

24. Švietimo ir mokslo ministerija “Sumani specializacija” 

<https://www.smm.lt/web/lt/mokslas/sumani_spec>.  

 

11.  PRIEDAI  

 

1. Gerųjų užsienio praktikų analizė ir Lietuvos potencialo vystyti LegalTech Centrą 

apžvalga; 

2. Kokybinės ekspertų apklausos “Vilnius LegalTech centro kryptys, veiklos ir 

bendradarbiavimo galimybės” rezultatų apibendrinimas; 

3. LegalTech Collaboration Map. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3b99bf40723e11e7aefae747e4b63286
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3b99bf40723e11e7aefae747e4b63286
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6fe058823ccf11e79eb19446fc7155e9?jfwid=q8i88lp51
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6fe058823ccf11e79eb19446fc7155e9?jfwid=q8i88lp51
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6fe058823ccf11e79eb19446fc7155e9?jfwid=q8i88lp51
http://fintechlt.com/apie-mus/
http://kurklt.lt/2018/05/29/legaltech-centro-lietuvoje-steigimo-ideja-aptarta-vilnius-legaltech-2018-konferencijoje/
http://kurklt.lt/2018/05/29/legaltech-centro-lietuvoje-steigimo-ideja-aptarta-vilnius-legaltech-2018-konferencijoje/
http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2018/03/Kokybin%C4%97s-ekspert%C5%B3-apklausos-rezultatai.pdf
http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2018/03/Kokybin%C4%97s-ekspert%C5%B3-apklausos-rezultatai.pdf
http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2018/03/Kokybin%C4%97s-ekspert%C5%B3-apklausos-rezultatai.pdf
http://kurklt.lt/2018/06/27/izvalgos-is-helsinkio-konferencijos-dirbtinis-intelektas-teiseje-ir-musu-kasdienybeje/
http://kurklt.lt/2018/06/27/izvalgos-is-helsinkio-konferencijos-dirbtinis-intelektas-teiseje-ir-musu-kasdienybeje/
http://www.mosta.lt/images/ss/Sumanios_specializacijos_prioritetu_igyvendinimo_kelrodziai.pdf
http://www.mosta.lt/images/ss/Sumanios_specializacijos_prioritetu_igyvendinimo_kelrodziai.pdf
https://www.smm.lt/web/lt/mokslas/sumani_spec
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LegalTech apibrėžimas 

 

LegalTech - populiarėjantis terminas, skirtas apibūdinti technologijoms, susijusioms su teisiniais 

procesais. LegalTech technologijų tikslas - automatizuoti dalį teisinių procesų, šitaip 

sumažinant laiką, kurį teisininkai skiria atlikti administraciniams veiksmams. Taigi 

LegalTech dėka ateityje teisinės paslaugos taps vartotojams plačiau prieinamos ir lengviau 

įperkamos. 

 

LegalTech terminas apima trijų tipų technologijas.  

 

Teisininkams skirtos LegalTech technologijos - sistemos, 

didinančios teisininkų darbo našumą. Pavyzdžiui, patogiam teisinių 

duomenų laikymui ir apdorojimui skirtos platformos (pvz 

www.relativity.com), teisinių kontorų vadybai, apskaitai ir administravimui 

skirtos platformos (pvz. www.clio.com), dirbtinio intelekto naudojimas 

dokumentų santraukoms rengti (pvz. www.legalsifter.com), platformos, 

suteikiančios galimybę investuoti į ieškovų bylas, mainais į dalį bylos 

išmokos (pvz., www.lexshare.com), platformos, skirtos atrasti senesnes 

bylas ar teisinį precedentą (pvz www.ravellaw.com) ir kt. 

 

Vartotojams skirtos LegalTech technologijos – sistemos, leidžiančios 

nesudėtingus teisinius veiksmus atlikti automatizuotai, be teisininko 

pagalbos. Pavyzdžiui, rasti ir pildyti teisinių dokumentų šablonus (pvz. 

www.legalzoom.com), pasirašyti kontraktus (pvz. www.shakelaw.com), 

atlikti mikro sandėrius (microtransactions) internetu, ar aplikuoti intelektinei 

nuosavybei ir ją valdyti (pvz Decipher) ir kt. 

 

Teisininkus ir vartotojus suvedančios platformos: platformos, 

leidžiančios rasti teisininkus, atitinkančius vartotojo poreikius (pvz 

www.lexoo.co.uk), teisinių ar notarinių paslaugų teikimas internetu (pvz 

www.avvo.com ar www.notarize.com) ir kt. 

 

 

 

Išsamų teisinių technologijų startuolių sąrašą yra paskelbęs Stanfordo Universitetas. Sąraše 

galima rasti informacijos apie 848 LegalTech aplikacijas.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.relativity.com/
http://www.clio.com/
http://www.legalsifter.com/
http://www.lexshare.com/
http://www.ravellaw.com/
http://www.legalzoom.com/
http://www.shakelaw.com/
http://www.lexoo.co.uk/
http://www.avvo.com/
http://www.notarize.com/
https://techindex.law.stanford.edu/
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LegalTech erdvių modeliai - akademinis ir komercinis 

 

Paskutiniu metu pasauliniu lygmeniu pastebimas padidėjęs įmonių dėmesys ir investicijos 

LegalTech sektoriuje (Allen & Overy kontora 2017 m. atidarė Fuse inkubatorių Londone, tais 

pačiais metais australų lyderiaujanti teisės įmonė Mills Oakley kartu su Collective Campus 

startavo akseleratorių, pavadinimu The Mills Oakley Accelerator). LegalTech erdvės kuriasi ne tik 

privataus verslo iniciatyva, tačiau ir universitetų teisės mokyklose (Australijos teisės koledžas 

2017 m. įsteigė Teisinių inovacijų centrą (angl. Centre for Legal Innovation), neseniai teisinių 

technologijų laboratorija įkurta ir Helsinkio universitete (angl. Legal Tech Lab)).  

LegalTech centras – tai erdvė, vienijanti teisinėmis technologijomis besidominčių asmenų 

bendruomenę.  

Atsižvelgiant į pasaulines tendencijas, galima išskirti kelis LegalTech erdvių modelius – (1) 

akademinį arba labiau orientuotą į mokslą (besikuriantį universitetų lygmenyje), ir (2) komercinį 

arba labiau orientuotą į produktų pardavimą (dažniau steigiamą įmonių ar advokatų kontorų). Šie 

du modeliai toliau analizuojami per konkrečius užsienio šalių pavyzdžius. 

 

Akademinis LegalTech erdvių modelis 

 

Akademinius LegalTech centrus įsteigia universitetai, jie skirti veikloms, susijusioms su mokslu, 

studijomis ir visuomenės švietimu. Užsienio pavyzdžiai rodo, kad akademinis LegalTech erdvės 

modelis yra labiau orientuotas į mokslinės produkcijos publikavimą, mokslinių tyrimų atlikimą, 

konferencijų, seminarų ir dirbtuvių organizavimą, studentų įtraukimą pasitelkiant alternatyvias 

edukavimo formas ir klasikines studijų programas.  

 

Akademinio modelio pavyzdžiai 

 

Helsinkio LegalTech laboratorija (angl. The Legal Tech Lab) 

Teisinių technologijų laboratorija Suomijoje yra vienas naujausių 

akademinio LegalTech erdvių modelių pavyzdžių Europoje (įkūrimo 

metai 2017 m.). Laboratorija veikia kaip tarpdisciplininis ne pelno 

siekiantis pilotinis projektas Helsinkio universiteto Teisės fakulteto 

rėmuose.  

Šio centro tikslas – didinti sąmoningumą apie teisinių technologijų 

galimybes, palaikyti kritinę mintį ir sukurti daugiafunkcinį akademinės 

ir praktinės informacijos centrą nacionaliniu bei globaliu mastu. 

Laboratorijos užduotys kyla iš universiteto funkcijų, t.y. moksliniai 

tyrimai, edukacinė veikla ir bendruomenės ryšių plėtojimas.  

Tikslinėmis Helsinkio laboratorijos grupėmis laikomi mokslininkai, studentai, teisininkai, verslo 

atstovai, viešasis sektorius ir LegalTech vartotojai. Kiekviena iš šių grupių įtraukiama į šias 

ataskaitoje nurodytas veiklas: 

https://www.helsinki.fi/en/networks/legal-tech-lab
https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/ltl-report3.2.pdf
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● mokslinė bendruomenė - dirbtuvės ir seminarai, įgalinantys dialogą tarp teorijos ir 

praktikos, moksliniai tyrimai apie skaitmenizavimą ir problemines sritis, tarptautinės 

konferencijos (pvz. kasmetinė LegalTech konferencija) ir publikacijos, mokslininkų tinklo 

mezgimas; 

● studentija - modernios edukavimo formos (pvz. hakatonai), magistro darbų temų banko 

iniciatyva (plačiau angl. The Thesis Bank Initiative), nacionalinis kursas internetu apie 

teisės ir technologijų įvadą; 

● teisininkai - seminarai, konferencijos ir mokymai; 

● verslo atstovai - dialogas seminaruose ir konferencijose, magistro darbų temų banko 

iniciatyva, bendri mokslo projektai, LegalTech inkubavimo paslaugos; 

● viešasis sektorius – užsakomieji tyrimai, bendri mokslo projektai, viešųjų pirkimų 

galimybės hakatonuose (angl. hackathon); 

● vartotojai (visuomenė) - aktualios mokslo studijos, priėjimo prie teisingumą didinančių 

aplikacijų kūrimas. 

 

Pagrindinėmis laboratorijos Helsinkyje temomis laikomos šios: (1) skaitmenizavimas; (2) 

globalinių konfliktų sprendimas; (3) naujųjų technologijų panaudojimas; (4) atviri duomenys ir 

priėjimas prie teisinės informacijos; (5) teisininko profesijos ateitis, ir (6) LegalTech studijos. 

 

Europos Viadrinos universiteto LegalTech centras (angl. 

The Legal Tech Center) 

Vokietijoje, Europos Viadrinos universitete, 2016 m. įsikūręs 

teisinių technologijų centras kelia tikslą tyrinėti, plėtoti ir kurti 

prototipus bei komunikuoti apie tai, kaip skaitmenizavimas gali 

efektyvinti ir skaidrinti darbą, daryti jį kokybiškesniu bei užtikrinti prieinamą teisingumą visiems 

asmenims.   

Mokslininikai, teisininkai, verslo atstovai ir IT specialistai (programuotojai) nurodomi kaip tikslinės 

centro grupės. Universitete veikiantis vienetas organizuoja hakatonus ir konferencijas (tame 

tarpe ir vieną didžiausių LegalTech konferencijų Vokietijoje kartu su hakatonu Berlyne), o taip pat 

LegalTech susitikimus ir verslo pietus. Centre dirbantys ekspertai teikia konsultacijas ir užsiima 

individualius poreikius atliepiančių LegalTech prototipų vystymu. Pagrindinėmis temomis 

įvardijama blokų grandinės (blockchain) technologija, dirbtinio intelekto pritaikymas ir 

skaitmenizavimas. 

 

 

UAB Teisės ir technologijos institutas (angl. UAB Institute of Law and 

Technology) 

2005 m. Barselonos autonominio universiteto Teisės fakultete įkurtas institutas 

yra mokslinių tyrimų centras, skatinantis pažangiausius teisės ir technologijų 

tyrimus iš tarpdisciplininės perspektyvos. Tyrimų sritys apima teisės ir dirbtinio 

intelekto, teisinės kultūros bei teisės studijų tematikas, alternatyvius ginčų 

sprendimo būdus (angl. ADR) ir alternatyvius ginčų sprendimo būdus internetu (angl. ODR), 

teisines ontologijas, duomenų apsaugos klausimus, interneto svetainių semantiką bei kitas sritis.  

https://www.helsinki.fi/en/conferences/legal-tech-con
https://www.helsinki.fi/en/networks/legal-tech-lab/thesis-bank/the-thesis-bank-process
https://legaltech.center/
https://berlinlegal.tech/center/
http://idt.uab.cat/


5 

31 eksperto instituto komanda organizuoja duomenų apsaugos ir LegalTech srities konferencijas 

bei dirbtuves, dalyvauja nacionaliniuose ir ES mokslo projektuose ir skelbia mokslines 

publikacijas išvardytose tyrimų srityse.    

Ilinojaus technologijų instituto Čikagos-Kento teisės 

koledžo Teisės laboratorija (angl. The Law Lab, Illinois Tech 

Chicago-Kent College of Law) 

Vieno žinomiausių LegalTech ekspertų Danielio Martino Katzo 

iniciatyva įkurta laboratorija pristatoma kaip tarpdisciplininis 

mokymų ir tyrimų centras, nukreiptas į teisines inovacijas ir technologijas. Teisės laboratorija 

studentams suteikia galimybę kurti, plėtoti ir diegti naujoves bei pamatyti, kaip technologiniai 

pasiekimai ir veiksmingesni verslo procesai keičia teisės praktiką. Studentams taip pat siūlomi 

teisės inovacijų ir technologijų kursai, apimantys teisės projektų valdymo, blokų grandinės 

technologijos ir kriptovaliutų, teisinės analizės, FinTech ir kt. inovatyvius dalykus.  

 

Komercinis LegalTech erdvių modelis 

 

Komercinis LegalTech erdvės modelis nukreiptas į teisinių technologijų produktų ar paslaugų 

kūrimą ir jų komercializavimą. Įprastai pagrindinė šio modelio funkcija apima startuolių 

akseleravimo paslaugas (mentorystę, partnerių paiešką, bendradarbystės erdvės suteikimą, tam 

tikrais atvejais – pradinį investicijų kapitalą ar kitas finansinės išraiškos naudas, pvz. stipendijas 

komandos nariams). Komercinius LegalTech centrus steigia advokatų kontoros ar teisinių 

paslaugų įmonės atskirai (pvz. MDR laboratorija Londone) arba bendradarbiaudamos su 

startuolių bendradarbystės erdvėmis (pvz. Mills Oakley akseleratorius Melburne), taip pat į teisės 

ir/ar technologinius mokslus orientuoti universitetai (pvz. Duke LawTech laboratorija). 

 

Teisines technologijas kuriančius startuolius gali burti kelių tipų komercinio pobūdžio LegalTech 

centrai: bendradarbystės erdvės (hubai), inkubatoriai ar akseleratoriai. Šioje skiltyje bus aptariami 

šie trys komercinių LegalTech centrų tipai, bei įvardijamos jų išskirtinės suteikiamos naudos 

startuoliams. 

 

Bendradarbystės erdvės (hubai) 

 

Bendradarbystės (angl. co-working) erdvės arba inovacijų hubai - 

tai patalpos, kuriose vienas šalia kito dirba įvairūs startuoliai. 

Bendradarbystės erdvės pasižymi bendruomeniška atmosfera, 

kurioje mokomasi vieni iš kitų ir dalinantis resursais gimsta naujos 

tarpdiscipliniškos idėjos. Bendruomeniškumą taip pat užtikrina ir 

šiose erdvėse organizuojami įvairūs renginiai, tokie kaip hakatonai, 

tinklų užmezgimo (angl. networking) ar verslo pristatymo 

investuotojams (angl. pitch nights), bei reguliari komunikacija per 

hubo tinklalapį, blogus, Facebook ir Twitter paskyras. 

http://www.thelawlab.com/
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Nors ir šių erdvių veiklos principas yra paremtas darbo vietų startuoliams suteikimu ir aptarnavimu 

už fiksuotą mėnesinį mokestį, tačiau savo paskirtimi bendradarbystės erdvės paprastai būna 

orientuotos ne į finansinę grąžą, o į ryšių užmezgimą, dalinimąsi žiniomis, bei poveikį socialiniam 

kontekstui. Būtent šiuo aspektu bendradarbystės erdvės ir skiriasi nuo inkubatorių ar 

akseleratorių, kurių pagrindinis tikslas yra įvairiomis programomis išauginti kompanijas, kad iš jų 

atgauti komercinės grąžos už suteiktas paslaugas. 

Inkubatoriai 

 

Inkubatoriai – tai centrai, kuriuose idėjų stadijoje esantiems 

startuoliams suteikiamos erdvės ir sąlygos darbui, mentorystė ir 

neretai finansinės investicijos, mainais už dalį nuosavybės. 

Pagrindinis skirtumas, kuriuo inkubatoriai skiriasi nuo 

bendradarbystės erdvių yra tai, kad inkubatorių atgaunama grąža 

iš startuolių yra tiesiogiai proporcinga startuolių augimui.  

Taigi inkubatoriai yra suintresuoti kuo greičiau kuo labiau išauginti savo 

globojamas kompanijas ir tai jie daro įvairiomis struktūruotomis programomis.  

Inkubatoriai neretai dar vadinami ,,verslo mokyklomis”, nes į juos paprastai patenka idėjos 

stadijoje esantys startuoliai, kurie inkubatoriuje užauginami į savarankiškai veikiančias 

kompanijas - startuoliams suteikiama pagalba kuriant verslo modelį, tiriant rinką, bei žengiant 

pirmuosius žingsnius. Paprastai inkubatoriaus programos trunka 3-4 mėnesius ir užbaigiamos 

startuoliams pasirengus pristatyti (angl. pitch) savo verslą potencialiems investuotojams. 

 

Akseleratoriai 

 

Akseleratoriai – tai centrai, kuriuose jau veikiančios kompanijos 

,,įgauna pagreitį” (angl. accelerate), joms padedama augti nuo 

įsikūrimo brandos, įprastai suteikiant intensyvius struktūruotus 

mokymus, mentorystę ir finansinę injekciją mainais už dalį 

nuosavybės. Įvairūs akseleratoriai skiriasi tuo, kokios stadijos 

kompanijas jie priima (A) ir iki kokios stadijos joms padeda išaugti 

(B), taigi akseleratorių programos trunka nuo trijų mėnesių iki dvejų 

metų.  

Šių programų metu didžiausias dėmesys skiriamas mentorystei, ir 

dalyvaujant kai kuriose programose gali tekti dirbti net su 75-iais 

mentoriais. Ši pagalba programoje dalyvaujančioms kompanijoms 

įprastai kainuoja apie 7% nuosavybės.  
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Komercinio modelio pavyzdžiai 

 

MDR laboratorija (angl. MDR Lab) 

Jungtinės Karalystės teisinės firmos Mishcon de Reya 2017 m. 

įkurta laboratorija veikia kaip LegalTech startuolių programa. MDR 

laboratorijos tikslinė grupė – ankstyvos stadijos ir augantys 

startuoliai, kurių siūlomi produktai ar paslaugos gali būti ne tik 

akademiškai, tačiau ir praktiškai pritaikomi teisiniame sektoriuje. Startuolių produktai ar paslaugos 

turi atitikti laboratorijos nustatytas metines kategorijas, kurias 2018 m. sudarė: 

● bylinėjimasis – inovacijos, kurios padėtų teisininkams efektyviau panaudoti 

didelius informacijos kiekius bylos nagrinėjimo metu; 

● kibernetinis saugumas – technologijos, galinčios padėti identifikuoti kibernetines 

grėsmes teisininkams ir jų klientams, apsaugoti duomenis ir užtikrinti sistemų 

prieinamumą; 

● verslo teisė – technologijos, kurios gali padėti išlaikyti aukščiausią kokybę 

atliekant paslaugą advokatų kontorų klientams (nuo bylų progreso stebėjimo iki 

komunikavimo su klientais ir išlaidų valdymo įrankių); 

● sandoriai – sandorių supaprastinimo sprendimai (pvz. pažangesnė dokumentų 

peržiūra ir kūrimas, procesų automatizavimas arba išmaniųjų kontraktų taikymas); 

● nekilnojamasis turtas (NT) - PropTech (angl. property + tech) sprendimai, 

galintys padėti NT teisininkams ir jų klientams investuoti, plėtoti ir valdyti NT. 

 

Atrinkti startuoliai MDR laboratorijoje praleidžia 3 mėnesius, per kuriuos jiems suteikiamos 

mentorystės paslaugos ir sulaukiama pirminių investicijų. 2017 m. kohortoje dalyvavo 6 startuoliai 

(Ping, Synergist.io, Orbital Witness, Everchron, Surukam ir SaltDNA). 

 

Mills Oakley akseleratorius (angl. Mills Oakley Accelerator 

powered by Collective Campus) 

Viena seniausių Australijos teisinių paslaugų įmonių 2017 m. Melburne 

įkūrė LegalTech akseleratorių. Atrinkti startuoliai kviečiami siūlyti 

idėjas ir plėtoti produktus įmonių analizės, dokumentų ir procesų 

automatizavimo, dirbtinio intelekto ir mašininio mokymosi, bylų ir 

projektų valdymo, įmonių mobilumo ir saugumo, virtualių paslaugų ir blokų grandinės technologijų 

taikymo srityse. Kiekvienai startuolių komandai suteikiamos šis paslaugų paketas: 

● iki 50 000 AUD suma, skirta produkto dizaino ir plėtros paramai, rinkodarai ir 

administracinėms išlaidoms padengti; 

● savaitinė 500 AUD stipendija kiekvienam komandos nariui akseleravimo laikotarpiu; 

● padengiamos kelionės išlaidos (jeigu tokių yra); 

● suteikiami “Collective Campus” mokymai inovacijų teorijos, dizaino, rinkodaros ir kitose 

srityse (vertė 25 000 AUD); 

● patyrusių ekspertų mentorystė; 

● prieiga prie teisininikų ir startuolių bendruomenių; 

● suteikiama darbo vieta komandos nariams “Collective Campus” bendradarbystės erdvėje 

(vertė 13 000 AUD). 

https://lab.mdr.london/
https://www.timebyping.com/
https://synergist.io/
https://www.orbitalwitness.com/
http://www.millsoakleyaccelerator.com/
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Mainais už suteikiamas paslaugas, “Mills Oakley” firma išlaiko 7% startuolio akcijų dalies 

akseleravimo metu su galimybe pasiūlyti papildomą kapitalą pasibaigus programai. 

 

Duke LawTech laboratorija (angl. Duke LawTech Lab) 

2016 m. Duke universiteto įkurta LawTech laboratorija veikia 

kaip startuolių akseleratorius. Tikslinėmis laboratorijos 

grupėmis laikomos teisinių paslaugų įmonės, LegalTech ekspertai, teisingumo sistemos 

subjektai, praktiką atliekantys studentai, verslo angelai, rizikos kapitalo fondų atstovai, inovatoriai 

ir “influenceriai”. Universitete atidaryto LawTech centro veiklos gali būti suskirstytos į šias tris 

sritis: 

● bendruomenės telkimas – laboratorija ieško kūrybiškai mąstančių verslių žmonių, kurie 

būtų motyvuoti keisti teisės įmonių ir valdžios institucijų paslaugų teikimo būdus; 

● ryšių užmezgimas su svarbiais partneriais ir mentoriais – 12 savaičių trunkanti 

akseleravimo programa siūlo kiekvieną savaitę vykstančias valandos trukmės virtualias 

konferencijas su lyderiaujančias LegalTech srities verslininkais, inovatyviomis teisės 

firmomis, teisinių technologijų industrijos konsultantais, teismų specialistais, technologijų 

vadovais ir rizikos kapitalo fondų atstovais, kurie pasiryžę investuoti į ankstyvos stadijos 

LegalTech produktus; 

● startuolių vystymas – glaudus bendradarbiavimas su Duke universitetu leidžia pasiūlyti 

startuolių komandoms aukšto lygio studentus praktikantus, laboratorija taip pat 

organizuoja Demo dieną, kurios metu startuoliai turi galimybę pademonstruoti savo 

augimą. 

Duke LawTech laboratorijoje šiuo metu veikia 7 skirtingų sričių startuoliai (vTestify, TrustBooks, 

PredictGov, Vigilant, Transactional Law Institute (TLI), Procertas ir Corpering). 

 

 

Technologinių inovacijų erdvė Fuse by Allen & Overy 

Magiškajam ratui (angl. Magic Circle) priklausanti tarptautinė teisinių 

paslaugų įmonė Allen & Overy 2017 m. atidarė teisinių inovacijų erdvę 

Fuse. Bendradarbystės erdvėje Fuse technologinės kompanijos, Allen & 

Overy teisininkai, technologai ir jų klientai kuria, plėtoja ir testuoja 

LegalTech, RegTech bei DealTech sprendimus. Įvairių stadijų startuoliai 

gali pateikti savo idėją ar verslo planą ir dalyvauti konkurse dėl darbo 

vietos Allen & Overy biure (bendradarbystės erdvėje suplanuota 60 individualių darbo vietų) ir 

mentorystės. Iš 80 aplikantų antrajai kohortai buvo atrinkti 5 startuoliai, tarp kurių – Bloomsbury 

AI, Kira Systems, Neota Logic, Regnosys ir Signal Media. Fuse inkubatoriuje taip pat dirba trys 

startuoliai, t.y. Avvoka, Legatics ir Nivaura, iš pirmojo 2017 m. kvietimo.  

 

 

 

http://www.dukelawtechlab.com/
https://www.vtestify.com/
https://www.trustbooks.com/
https://www.trustbooks.com/
https://www.procertas.com/
https://www.procertas.com/
http://www.allenovery.com/advanceddelivery/fuse/Pages/default.aspx
http://bloomsbury.ai/
http://bloomsbury.ai/
https://kirasystems.com/
https://www.neotalogic.com/
http://www.regnosys.com/
https://signalmedia.co/
https://avvoka.com/
http://www.legatics.com/
https://www.nivaura.com/
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Lietuvos LegalTech kontekstas 

 

Lietuvos kontekstas skaičiais 

14 200 patyrusių teisės srities profesionalų (Lietuvos statistikos departamentas, 2016)  

31 500 patyrusių IT profesionalų ir 14 500 LegalTech projektų vystytojų (“Investuok Lietuvoje”) 

8 300 teisės studentų (LR švietimo ir mokslo ministerija, 2016-2017) 

2 000 teisės absolventų kiekvienais metais (“Go Vilnius”) 

#3 vieta Europos Sąjungoje pagal teisės studentų skaičių 1000 gyventojų (Eurostat barometras, 2015) 

#1 vieta pasaulyje pagal verslo poreikių tenkinimą informacinių komunikacinių technologijų 

srityje (Pasaulio konkurencingumo ataskaita, 2016) 

 

VDU Ateities teisės laboratorija 

Vytauto Didžiojo universitete 2017 m. dr. Pauliaus Astromskio 

iniciatyva įkurta Ateities teisės laboratorija (ATL), kurios tikslas - 

sukurti teisės srities, studentų, tyrėjų bei mokslininkų tinklą ir tobulinti 

jų mokslinę kvalifikaciją, o taip pat skatinti tarptautinius mokslinių 

idėjų mainus, vykdant tarpdisciplininius ateities technologijų etikos ir 

teisės tyrimus, bei jų pagrindu kuriant ateities technologijų teisinio reguliavimo gaires ir modelius, 

kurie skatintų technologijų plėtrą, nepažeidžiant fundamentaliųjų visuomenės vertybių ir didintų 

visuomenės gerovę.  

ATL sudarytos studentų, jaunųjų ir profesionalių tyrėjų ateities teisės tyrimų grupės, atliekančios 

tyrimus, susijusius su šiomis technologijų, etikos ir teisės srities tematikomis: 

● Ateities technologijų reguliavimo principų ir etikos tyrimų grupė 

● Natūralios kalbos technologijų tyrimų grupė 

● Autonominių automobilių reguliavimo tyrimų grupė  

● Sveikatos teisės reguliavimo tyrimų grupė 

● Asmens duomenų apsaugos reguliavimo tyrimų grupė 

● Intelektinės nuosavybės reguliavimo tyrimų grupė 

● Kibernetinio saugumo reguliavimo tyrimų grupė 

 

MRU LegalTech inkubatorius 

Mykolo Romerio universiteto (MRU) Teisės fakultetas reaguodamas į 

neišvengiamą LegalTech plėtrą ir skaitmenizacijos nulemsiančius 

pokyčius 2018 m. gegužę įsteigė LegalTech inkubatorių. Šiame 

tarpdisciplininiame mokslininkų bei praktikų teisininkų ir technologijų 

specialistų tinkle planuojama vykdyti teisės ir technologijų sinergijos 

poveikio tyrimus, kurti LegalTech produktus kartu su Lietuvos ir 

užsienio teisinėmis įmonėmis bei įtraukti studentus į patyriminį mokymą 

šioje srityje. MRU Teisės fakultetą LegalTech inkubatoriaus kūrimo klausimais konsultuoja 

pasaulinės sėkmės sulaukusių panašių iniciatyvų steigėjai ir patarėjai. 

http://ateitiesteise.lt/
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Vilniaus universiteto Teisės fakulteto doktorantų 

konferencija   

Vilniaus universiteto (VU) Teisės fakultetas 2018 m. gegužės 

3-4 d. organizavo kasmetinę tarptautinę doktorantų ir jaunųjų 

teisėtyrininkų konferenciją, kurią pirmą kartą dedikavo 

LegalTech klausimams nagrinėti. Doktorantai iš įvairių šalių 

pristatė savo tyrimų rezultatus fintech, duomenų apsaugos, 

technologijų įtakos darbuotojams ir kitose srityse. 

Be to, VU Teisės fakultetas prisidėjo prie pirmojo Baltijos šalyse LegalTech hakatono 

organizavimo Vilniuje (dekanas prof. dr. Tomas Davulis buvo vienas iš idėjas vertinančios 

komisijos narių).  

Vilniaus Legal Tech hakatonas 

Pirmasis Baltijos šalyse LegalTech hakatonas sutraukė 

teisės ir informacinių technologijų sričių lyderius iš Lietuvos, 

Latvijos, Estijos ir Baltarusijos. Hakatono metu vystytos 

automatizuotų darbų ir procesų teisiniame sektoriuje, taip 

pat sutarčių duomenų bazės, teisininkų tinklo idėjos, blokų 

grandinės technologijos pritaikymo notariate galimybės. Vienas iš Vilniaus LegalTech hakatono 

organizatorių ir iniciatyvos autorius Rimantas Simaitis renginį vadino “pranokusiu lūkesčius” 

tikėdamasis, kad tai taps kasmetine tradicija.   

 

“Hyarchis” plėtra Kaune 

LegalTech potencialą Lietuvoje pastebi investuotojai. 

Vienas iš jų - duomenų valdymo sistemų, skirtų finansinių 

paslaugų sričiai, rinkos olandų lyderė “Hyarchis”.  

„Kaip kartu ir finansinių paslaugų ir teisinių technologijų rinkų 

dalyviui Lietuva yra labai patraukli vieta mums”, teigia 

įmonės savininkas Andre van der Doelen. „„Fintech“ ir 

„LegalTech“ rinkos klesti ir Lietuva greitai tampa vienu iš jų centrų Europoje”. Olandai taip pat 

išreiškė norą bendradarbiauti su VDU Ateities teisės laboratorija ir būsimu Vilnius LegalTech 

centru. 

 

Lietuvos teisės instituto kvietimas bendradarbiauti 

Lietuvos teisės institutas (LTI), atkreipdamas dėmesį į šalyje įsikūrusius 

kompetencijų centrus blokų grandinės technologijos, finansinių technologijų 

ir kibernetinio saugumo srityse, išplatino kvietimą LegalTech mokslinių 

projektų (pvz. Horizon 2020) partnerių paieškai. LTI bendradarbiavimo 

kvietime akcentuoja Lietuvos universitetų norą stiprinti LegalTech žinias, 

verslo organizuojamus hakatonus ir Vilniaus miesto mero paramą tokioms 

iniciatyvoms.    

http://www.tf.vu.lt/naujienos/tarptautine-doktorantu-konferencija-apie-digitalizavima-teiseje/
http://www.tf.vu.lt/naujienos/tarptautine-doktorantu-konferencija-apie-digitalizavima-teiseje/
http://www.tf.vu.lt/wp-content/uploads/2018/04/CONFERENCE-PROGRAMME.pdf
https://www.cobalt.legal/lt/naujienos-ir-renginiai/-legal-tech-hackathono-akimirkos
https://investlithuania.com/lt/naujienos/pirmaujanti-olandijos-programines-irangos-kureja-pleciasi-kaune/
http://teise.org/en/english-lithuania-is-calling-for-the-network-of-centers-of-excellence-in-legaltech/
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Kiti sektoriai, tokie kaip finansai, jau kuris laikas aktyviai vysto technologijas (FinTech), ir jos 

plačiai paplitusios pasaulyje. Tačiau LegalTech yra vis dar naujovė, tik pamažu besiskinanti kelią 

į teisės praktiką. Šiuo metu pasaulyje tėra tik keli teisinių technologijų centrai, tad tai yra puiki 

galimybė Lietuvai įšokti į šį traukinį anksti, dar pirmoje stotelėje, ir tapti globalia teisinių 

technologijų lydere. Derinant naujų teisinių technologijų produktų vystymą su technologijoms imlių 

teisės studentų ruošimu, būtų galima sukurti terpę, ypač patrauklią investuotojams. Po kelerių 

metų, LegalTech sektoriui ėmus sparčiai augti ir investuotojams ėmus ieškoti naujų galimybių, 

Lietuva jau turėtų išvystytą infrastruktūrą, talentų ir produktų pasiūlą teisinių technologijų sektoriui. 

Tad dabar, LegalTech esant dar tik kūdikystėje, yra itin tinkamas metas žengti šia sritimi 

pirmiesiems. 

Lietuva turi išskirtinį potencialą vystyti teisinių technologijų sektorių bei tapti ateities teisės lydere. 

Lietuva pasižymi vienu didžiausių teisės studentų skaičiumi 1000 gyventojų ES ir viena 

draugiškiausių startuoliams ekosistemų pasaulyje. Lietuva yra patraukli Europoje veikiantiems 

teisinių paslaugų žaidėjams dėl buvimo ES jurisdikcijoje, Vakarų kultūros tradicijų, teisinio 

reguliavimo, patikimumo, aukštų darbo kultūros standartų. Vilniuje veikia tarptautinį pripažinimą 

pelnę finansinių technologijų centrai, kurie inkorporuodami ir teisines technologijas, dar stipriau 

sustiprintų savo pozicijas, ypač draudimo, turtinių transakcijų, e-tapatybės ir kitose finansų ir 

teisės sąlyčio srityse. Taip pat Europos Sąjungai įdiegiant naują asmens duomenų apsaugos 

sistemą (angl. General data Protection Act (GDPR)), centralizuotas ateities teisės vystymo 

centras galėtų tapti ir regiono GDPR kompetencijų centru. 

Siekiant šių tikslų ,,Kurk Lietuvai” programos dalyviai Virgilijus Pajaujis ir dr. Ramunė 

Dirvanskienė kartu su Vilniaus Miesto savivaldybe ir Mykolo Romerio Universitetu (MRU) emėsi 

žingsnių inicijuoti Vilnius LegalTech centro projektą. Šiuo tikslu 2018 m. gegužės 11 d. Vilniaus 

miesto savivaldybėje buvo suorganizuota pirmoji Lietuvoje LegalTech konferencija Vilnius 

LegalTech 2018 Conference, subūrusi vietos teisės ir technologijų sričių ekspertus pasiklausyti 

žymaus teisinių technologijų eksperto iš JAV prof. dr. Daniel Martin Katz ir aptarti Vilnius 

LegalTech centro steigimo idėjos. Tarp konferencijos pranešėjų pasisakė Vilniaus meras 

Remigijus Šimašius, MRU Teisės fakulteto dekanė prof. dr. Lyra Jekulevičienė, akademijos ir 

advokatų kontorų atstovai. Konferencijos programą ir įrašą galite rasti čia (programa, įrašo 

nuoroda). Konferencijos metu buvo aptarta, kad Vilnius LegalTech centras veiktų kaip 

bendradarbystės erdvė, atvira visų universitetų mokslininkams, studentijai, technologijų 

specialistams, teisininkų bendruomenei, valdžios institucijoms, verslui ir startuoliams. Vilniaus 

LegalTech Centras sustiprintų technologijoms atviro Vilniaus miesto ir visos šalies įvaizdį, 

pritrauktų užsienio investicijų ir prisidėtų prie Lietuvos LegalTech lyderystės regione. 

Daugiau apie ,,Kurk Lietuvai“ programos dalyvių Virgilijaus Pajaujo ir dr. Ramunės Dirvanskienės 

vykdomą LegalTech centro projektą galite pasiskaityti paspaudę nuorodą. 

http://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/teises_fakultetas/detail.php?id=242378#.WwUZPH-zmUk
https://www.youtube.com/watch?v=6-Ux98CF_3Q
https://www.youtube.com/watch?v=6-Ux98CF_3Q
http://kurklt.lt/projektai/legal-tech-centro-vilniuje-koncepcija/


 

 

 

Vilnius LegalTech centro kryptys, veiklos ir bendradarbiavimo 

galimybės 
 

Kokybinės ekspertų apklausos rezultatų apibendrinimas 
 

Apklausą atliko: dr. Ramunė Dirvanskienė ir Virgilijus Pajaujis 
 
 
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/


LEGALTECH LITHUANIA COLLABORATION MAP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LegalTech Lithuania Collaboration Map consists of the Academia, Law Firms, IT solutions 
for Law, Public Sector, Startup Spaces and LPO in Lithuania 

 
 
 

      

 

  
 

  

     
  

 

 

 

   

 
 
 
 
 
   
 
 

Startup Spaces 

IT Solutions 

Law Firms 

Academia 

Public Sector 

LPO 



Academia 
Mykolas Romeris University LegalTech Center 
Future Law Lab 
Vilnius Gediminas Technical University Faculty of Fundamental Sciences 
Vilnius University Institute of Mathematics and Informatics 
Vilnius University Faculty of Law 
Kaunas University of Technology Faculty of Informatics 
Vytautas Magnus University Faculty of Informatics 
 
Law Firms 
Cobalt 
Motieka & Audzevičius 
Ellex Valiunas 
Eversheds Saladžius 
Viliušis ir Astromskis  
 
IT solutions 
Baltic Institute of Advanced Technology (BPTI)  
Lexnet (Infolex) 
Tilde 
PwC 
Hyarchis Baltic 
Amea Legal 
Association INFOBALT 
Atea 
 
Public Sector 
Enterprise Lithuania 
Invest Lithuania 
 
Startup Spaces 
Vilnius Blockchain Center 
Visoriai Information Technology Park (VITP) 
Rise Vilnius 
Vilnius Tech Park 
Sunrise Valley 
 
LPO 
Danse Bank 
Citco 
Adform 
SEB 
Nasdaq 
 
 

 

 

 

 

  


