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Lyra Jakulevičienė yra teisininkė, tarptautinės, Europos Sąjungos teisės ir žmogaus teisių teisės specialistė, turinti
daugiau kaip 20 metų teisinio ir akademinio darbo patirtį tarptautinėse ir Lietuvos organizacijose. Kalba anglų,
prancūzų, rusų ir tamilų kalbomis.
Išsilavinimas:
• Vilniaus universitetas (daktaro laipsnis, teisė, 2002)
• Vilniaus universitetas (teisė, 1997)
• Mykolo Romerio universitetas (Habilitacijos procedūra, 2008)
• Stažuotės Prancūzijoje, Švedijoje, Suomijoje, Italijoje
Profesinė veikla:
•

2015 m. – iki šiol: Teisės mokyklos dekanė, Mykolo Romerio universitetas.

•

2015-2018 m. MRU Žmogaus teisių laboratorijos vadovė

•

2009 m. - iki šiol: profesorė, Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės institutas, Teisės mokykla, Mykolo
Romerio universitetas. Specializuojasi tarptautinės, ES teisės ir žmogaus teisių teisėje.

•

1997-2003 m., 2004-2013 m. dirbo Jungtinių Tautų organizacijose Lietuvoje, Švedijoje ir Turkijoje
(UNDP, UNHCR) vadovaujančiose ir teisinėse pareigybėse. Įgyvendintos programos nediskriminacijos,
tautinių mažumų ir socialiai pažeidžiamų asmenų teisių srityje; socialinių-ekonominių krizės pasekmių
vertinimas; Lygių galimybių indekso sukūrimas ir lygių galimybių iniciatyvos privačiam sektoriui.

•

2003-2004 m. įsteigė ir vadovavo 10-ties šalių Tarpvalstybinio bendradarbiavimo pasienio, migracijos ir
prieglobsčio srityse sekretoriatui Kyjive, Ukrainoje.

•

2001-2009 m. – įvairios akademinės pareigos teisės srityje, tarptautinės, ES teisės ir žmogaus teisių teisės
specializacija.

Kita informacija:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

ES Pagrindinių teisių agentūros valdybos narė (nuo 2020 m.)
Pretendentų į teisėjus egzaminų komisijos narė (nuo 2021 m.)
Teisėjų veiklos vertinimo komisijos narė (2016 – 2020 m.)
Lietuvos advokatūros narė (nuo 2015 m.)
ESBO Sutaikymo ir arbitražo teismo arbitro nuo Lietuvos pavaduotoja (nuo 2013 m.)
Europos teisės instituto (European Law Institute) narė (nuo 2015 m.)
Europos prieglobsčio paramos biuro tarptautinė akredituota aukščiausio lygio ES teisės ekspertė (nuo 2015
m.)
Odysseus teisininkų akademinio tinklo ekspertė (Belgija, nuo 2005 m.)
Laisvo darbuotojų judėjimo observatorijos ekspertė (Nyderlandai, 2005-2014 m.)
Nepriklausoma teisės ekspertė teisingumo ir vidaus reikalų srityse (Phare, 1999-2000 m.)
Atviros Lietuvos fondo ekspertė nemokamos teisinės pagalbos klausimu (1999 m.)
Skaidrumo skatinimo iniciatyvos “Baltoji banga” tarybos pirmininkė, narė (nuo 2007 m.)
Lietuvos mokslų akademijos apdovanojimas Jaunųjų mokslininkų kategorijoje už monografiją „Pabėgėlių
teisė“ (2006 m. kovo 14 d.)
Žmogaus teisių organizacijos „Darnios visuomenės centras“ bendrasteigėja.
Imonių socialinės atsakomybės Lietuvoje pradininkė, nemokamos teisinės pagalbos mechanizmo sukūrimo,
skaidrumo iniciatyvos „Baltoji banga“ viena iš steigėjų, valstybės strategijos dėl verslo ir žmogaus teisių
bendrarengėja.

Publikacijos ir tyrimai žmogaus teisių srityje:

•
•

Parengusi daugiau kaip 40 mokslinių publikacijų tarptautinės žmogaus teisių teisės, ES teisės srityse ir dviejų
knygų autorė. Metinio teisės pranešimo „Lietuvos teisė: esminiai pokyčiai” redaktorė. Daugybės nacionalinių
ir tarptautinių pranešimų ir mokymų žmogaus teisių klausimais autorė.
Įgyvendinta daugiau kaip 20 teisinių nacionalinių ir tarptautinių teisinių tyrimų ekspertė/vadovė žmogaus teisių,
tarptautinės ir ES teisės srityse.
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free movement of workers and their family members/ European journal of migration and law, vol. 20, iss. 3,
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Keletas svarbesnių tyrimų žmogaus teisių srityje:
1. „Teismo proceso vedimo studijos parengimas” (Nacionalinė teismų administracija, 2021-2022)
2. „Ekstremalių situacijų teisinių, vadybinių ir ekonominių sprendimų vertinimas: pusiausvyros tarp visuomenės
saugumo ir žmogaus teisių paieška” (LMT, 2020.06.20-2021.01.08)
3. „Study to support the preparation of an EU initiative to address possible gaps in the legal protection against
discrimination on grounds of racial or ethnic origin” (2021-2022);
4. „EMN Study on national protection statuses“ (2019-2020)
5. “Strengthening protection of unaccompanied and separated children (UASC) the way forward in the Baltic States”
(UNHCR, 2018.04.01-08.31)
6. “Study on certain aspects of Family Reunification Directive” (Migration Law Centre, Nijmegen University)(20162017)
7. "Data collection and research service on fundamental rights issues” (FRANET) (2016-2018)
8. “Study on refugee resettlement” (European Migration Network, 2016)
9. "Developing good practices: promoting compliance with the Return Directive in Latvia, Lithuania and Slovakia"
(European Commission) (2015-2016)
10. “Judicial Analysis on Qualification for International Protection”, International Association of Refugee Law Judges
(2015-2016)
11. „Trečiųjų šalių piliečių prieglobsčio prašytojų/ pabėgėlių perkėlimo ES viduje arba iš trečiųjų šalių programų
įgyvendinimo Lietuvoje poveikio vertinimas” (2014.12.31-2015.05.04) (URM)
12. „Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl priemonių, kad darbuotojai galėtų lengviau naudotis laisvo
darbuotojų judėjimo teisėmis, taikymas: esamos padėties analizė ir poveikio vertinimas” (2014.12.04-2015.04.20)
(URM)
13. “Knowledge-based analysis and policy advice in the antidiscrimination field and the EU2020 Strategy (European
Legal Analysis and policy recommendations)” Milieu (Belgium), (2013-2014)
14. “Made Real” (European Legal Analysis on alternatives to detention of asylum seekers), Odysseus academic network
(Belgium) (2013-2014)

15. „Protecting Victims’ Rights in the EU: the theory and practice of diversity of treatment during the criminal trial“,
Greek Constitutional Law Centre (2013)

