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1. Viešosios įstaigos Europos integracijos studijų centras veiklos tikslai ir pobūdis 
 

Viešoji įstaiga Europos integracijos studijų centras yra iš dalininkų turto įsteigta ne pelno 
siekianti organizacija, viešai teikianti savo paslaugas visuomenės nariams. Įstaiga atlieka 
mokslinius tyrimus, ugdo europinį identitetą ir istorinę savimonę, ruošia Europos Sąjungos 
(toliau – ES) politikos, ekonomikos, teisės ir istorijos specialistus, prisideda prie Lietuvos 
integracijos į ES. 

2. Viešosios įstaigos Europos integracijos studijų centras 2014 m. įgyvendinti 
projektai 

Šiais metais buvo įgyvendinti (5) projektai (aprašymai toliau), o vienas projektas, pradėtas 
metų viduryje, bus tęsiamas. 

 
Savivaldybių projektas 

EISC kartu su Pasaulio lietuvių jaunimo organizacija atliko tyrimą dėl Nevyriausybinio 
sektoriaus įsitraukimo į vietos savivaldos sprendimų priėmimo procesus. Projekto metu atlikti 
153 kokybiniai giluminiai interviu ir parengta ataskaita dėl galimybių didinti NVO aktyvumą 
ir bendradarbiavimą su vietos savivaldos institucijomis.  

Informacijos teikimas Roberto Šumano fondui projektui “European Elections 2014”. 

EISC surinko ir perdavė informaciją Roberto Šumano fondo projektui apie Europos 
Parlamento rinkimų kandidatus Lietuvoje, piliečių nuomonę, apklausas bei rinkimų rezultatus. 
Prisidėjo prie informacinio tinklalapio kūrimo, redagavimo ir platinimo. Šis tinklalapis skirtas 
visų ES šalių apibendrintiems ir apdorotiems duomenis apie EP rinkimus pateikti ir naudoti, 
tiek mokslinėms, tiek publicistinėms, tiek asmeninėms reikmėms.  

Leidinys „Lietuva Europos Sąjungoje. Metraštis. 2009–2013“ 

EISC, gavęs paramą iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos, 2014 m. parengė ir 
išleido tęstinį leidinį – Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 2009–2013 m. Metraštį. 
Leidinyje, skirtame Lietuvos narystės ES dešimtmečio paminėjimui, apžvelgiami ir 
analizuojami reikšmingiausi Lietuvos narystės ES 2009–2013 m. socialiniai, ekonominiai ir 
teisiniai aspektai. Nemažai dėmesio leidinyje skiriama 2013 m. antrąjį pusmetį įvykusiam 
svarbiam Lietuvos narystės įvykiui –  pirmininkavimui ES Tarybai. 

Leidiniui straipsnius parengė akademinės bendruomenės atstovai, aktyviai vykdantys Europos 
integracijos tyrimus – prof. Gediminas Vitkus, dr. Mažvydas Jastramskis, dr. Liutauras 
Gudžinskas, dr. Laurynas Kasčiūnas, Ingrida Šimonytė, Romas Švedas, bei jaunieji tyrėjai 
Vytautas Keršanskas, Linas Kojala, Eglė Maliukevičiūtė. Autoriai apžvelgė ir analizavo 
Lietuvos visuomenės ir politinių partijų nuomonės ES klausimais kaitą, ES sprendimų 
priėmimo procesų pokyčius, Lietuvos narystės euro zonoje aktualijas, Rytų partnerystės 
iššūkius ir svarbą Lietuvai, energetikos politikos procesus, Lietuvos dalyvavimo ES vidaus 
rinkoje tendencijas bei ES Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimą. Greta analitinių 
straipsnių Metraštyje taip pat publikuojami EISC surinkti ir susisteminti aktualiausi Lietuvos 



narystės ES 2009–2013 m. oficialūs dokumentai, svarbiausių įvykių chronologija bei atrinktos 
aukščiausių Lietuvos ir ES pareigūnų kalbos ES integracijos klausimais. Europos teisės 
departamentas specialiai Metraščiui parengė ES teisės perkėlimo ir įgyvendinimo klausimų 
apžvalgą.  

Leidinio redakcinę kolegiją sudarė ES klausimų teoretikai ir praktikai – prof. Ramūnas 
Vilpišauskas, dr. Stasys Kropas, Tomas Gulbinas, Julius Pranevičius, Rytis Martikonis. 
Straipsniams recenzijas pateikė prof. Jonas Čičinskas ir dr. Klaudijus Maniokas. Leidinys 
skirtas ir platinamas visiems, besidomintiems Europos integracijos klausimais.  

Lietuvos atvejo apžvalga elektroninei Euro28Watch duomenų bazei 

2014 m. birželio mėnesį EISC drauge su Vilniaus Universiteto Tarptautinių santykių ir 
politikos mokslų instituto akademinės bendruomenės atstovais parengė Euro28Watch 
elektroniniam portalui skirtą analitinę Lietuvos atvejo apžvalgą. Euro28Watch – jau 12 metų 
vykdomas projektas, kurio metu atliekama ES valstybių narių Europos integracijos procesų 
stebėsena. 2014 m. apžvalgos temos – Europos Parlamento rinkimų kampanijos ir rezultatų 
įvertinimas, euroskepticizmo bruožai kampanijoje, didžiųjų ES valstybių narių galios 
vertinimas konkrečios valstybės narės kontekste, valstybės narės pozicija ES struktūrinių 
reformų klausimais. Anglų kalba EISC parengta Lietuvos atvejo analizė Euro28watch 
duomenų bazėje publikuota kartu su kitų 27 Europos Sąjungos valstybių narių parengtomis 
apžvalgomis.  

Ekspedicija Pakruojyje: piliečių nuostatų tyrimas 

EISC drauge su VU TSPMI akademinės bendruomenės nariais ir studentais 2014 m. 
rugpjūčio 13– 17 d. dalyvavo vykdant mokslinę ekspediciją Pakruojo rajone. Ekspedicijos 
tikslas – taikant giluminių interviu metodą ištirti piliečių motyvus balsuojant 2014 m. 
Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose, rinkimuose į Europos Parlamentą ir balsuojant 
referendume dėl Žemės pardavimo užsieniečiams klausimo.  

EISC filialo Lvove veikla 

EISC filialas Lvove, Ukrainoje, 2014 m. įgyvendino Lietuvos Respublikos užsienio reikalų 
ministerijos finansuojamo projekto „Long term Lithuanian expertise and technical support for 
Ukraine’s European integration processes, democracy and civil society“ numatytas veiklas. 

Vykdomi tęstiniai projektai: 

Rusijos pilietinio potencialo tyrimas 

EISC įgyvendina tęstinį projektą nuo 2014 liepos 1 d. iki 2015 birželio 30 d. EISC 
tarpininkauja tarp privataus JAV kongreso finansuojamo fondo „National Endowment for 
Democracy“ (NED) ir nevyriausybinio tyrimų instituto Rusijoje „Yuri Levada Analytical 
Center“ (Levada). EISC koordinuoja pilietinio dalyvavimo tyrimą Rusijoje, paremtą 
reprezentatyviomis apklausomis, siekiant išsiaiškinti Rusijos piliečių nuostatas žmogaus 
teisių, demokratijos ir jos atributų, cenzūros ir valdžios kontroliuojamos spaudos atžvilgiu. 



Tyrimo antrojoje dalyje numatyti giluminiai interviu su pilietiniais aktyvistais Maskvoje ir  
regionuose apie jų galimybes koordinuoti tarpusavio veiksmus ir kooperuotis bendram 
veikimui. 

3. Viešosios įstaigos Europos integracijos studijų centras personalas 
 

Finansinių metų (2014 m.) pradžioje EISC dirbo 4 darbuotojai: Augustė Dementavičienė 
(Meškytė), Liucija Mažylytė, Julija Ravaitytė. 

Metų eigoje: Giedrė Razgutė dirbo nuo 2014 01 06 iki 2014 09 01. 

Julija Ravaitytė atleista nuo 2014 01 31. 

Laura Noreikaitė įdarbinta nuo 2014 07 04. 

Finansinių metų (2014 m.) pabaigoje EISC dirbo 3 darbuotojai: Augustė Dementavičienė 
(Meškytė), Liucija Mažylytė, Laura Noreikaitė. 

 

4. Viešosios įstaigos Europos integracijos studijų centras įsigytas ir perleistas 
ilgalaikis turtas per finansinius metus 

 
Nematerialaus ilgalaikio turto pirkta nebuvo. Įsigyto ir perleisto turto per 2014 m. nebuvo. 

5. Viešosios įstaigos Europos integracijos studijų centras kapitalo sudėtis 
 

Vienintelis dalininkas – Vilniaus universitetas (3000 Lt). 

6. Viešosios įstaigos Europos integracijos studijų centras 2014 m. veiklos rezultatai 
ir planai ateinantiems 2015 metams 

 

2014 m. liepą pradėtas Rusijos pilietinio dalyvavimo tyrimo projektas kartu su NED fondu ir 
Levados centru planuojamas tęsti iki 2015 m. birželio. 

EISC aktyviai bendradarbiauja su Užsienio reikalų ministerija ir dalyvauja užklausose dėl 
2015 m. numatomų studijų ES klausimais planavimo. 

2015 m. EISC planuoja surengti ES darbotvarkės ir Lietuvos narystės ES klausimais paremtą 
seminarų-diskusijų Lietuvos regionų moksleiviams ciklą. Numatomų mokymų tikslas – 
skatinti regionų moksleivius ir mokyklos bendruomenių narius diskutuoti aktualiausias 
Europos integracijos klausimais, suprasti, kokie yra (turėtų būti) Lietuvos interesai ES, kaip 
piliečiai galėtų įsitraukti į jiems svarbių sprendimų priėmimą, skatinti būti pilietiškais. Šiuos 
mokymus moksleiviams vestų VU TSPMI akademinės bendruomenės atstovai. 

Kitas planuojamas projektas – Metraščio, skirto ES Rytų kaimynystės regionui ir jo pastarojo 
meto aktualijoms, parengimas. Leidinyje numatoma apžvelgti visų 10 metų ES Rytų 
partnerystės programos laikotarpį, didžiausią dėmesį skiriant regiono situacijai po 2013 m. 



lapkričio mėn. įvykusio 3-ojo Rytų partnerystės viršūnių susitikimo Vilniuje. Rytų 
partnerystės šalių regiono klausimai – vieni iš Lietuvos užsienio politikos prioritetų, todėl šio 
leidinio parengimas būtų aktualus ir šiuo požiūriu. Leidinyje numatoma publikuoti Rytų 
kaimynystės klausimais tyrimus atliekančių mokslininkų analitinius straipsnius, aktualiausių 
įvykių chronologiją, aukščiausių Lietuvos ir ES pareigūnų kalbas, Lietuvos užsienio politikos 
interesus atspindinčius oficialius dokumentus ir kitą medžiagą.  

 

Direktorė  

Liucija Mažylytė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


