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

 Viešoji įstaiga Europos integracijos studijų centras (toliau – EISC) yra iš 
dalininkų turto įsteigta ne pelno siekianti organizacija, viešai teikianti savo paslaugas 
visuomenės nariams. Įstaiga atlieka mokslinius ir taikomuosius 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 2015 m. įgyvendinti 
projektai 

  

 Šiais metais buvo įgyvendinti  3 projektai (aprašymai toliau), o vienas projektas, 
pradėtas metų viduryje, bus tęsiamas. 

 
Rusijos pilietinio potencialo tyrimai 

 EISC 2016 m. liepą sėkmingai užbaigė tęstinį projektą, pradėtą dar 2015 m. 
rugsėjo mėn. EISC tarpininkavo tarp privataus JAV kongreso finansuojamo fondo „National 
Endowment for Democracy“ (NED) ir nevyriausybinio tyrimų instituto Rusijoje „Yuri 
Levada Analytical Center“ (Levada). EISC koordinavo tyrimą „Dynamics of Social Welfare“ 
Rusijoje, paremtą reprezentatyvia apklausa, fokusuotų grupių diskusijomis ir giluminiu 
interviu siekiant ištirti Rusijos gyventojų nuostatas ir pilietinės visuomenės potencialą. EISC 
užtikrino saugią komunikaciją tarp projekto šalių.  

 Trečiasis projektas „Values and Social Capital“ su „National Endowment for 
Democracy“ (NED) ir nevyriausybinio tyrimų institutu Rusijoje „Yuri Levada Analytical 
Center“ (Levada), kuriame EISC dalyvauja kaip tarpininkas, pradėtas 2016 m. birželio mėn. ir 
planuojamas užbaigti 2017 m. pavasarį. Projekto metu susidurta su iššūkiais, nulemtais 
partnerio teisinio statuso pasikeitimu, tačiau projektas nenutrauktas ir jį planuojama 
sėkmingai užbaigti. Projekto metu vykdomos reprezentatyvios apklausos, fokusuotų grupių 
diskusijos, giluminiai interviu. EISC, kaip tarpininkas ir koordinatorius, siekia užtikrinti 
saugią komunikaciją tarp projekto šalių.  

 

Lietuvos atvejo apžvalga elektroninei FEUTURE 28 duomenų bazei 

 2016 m. pabaigoje – 2017 m. pradžioje EISC parengė Lietuvos atvejo apžvalgą 
FEUTURE 28 duomenų bazei.  FEUTURE 28 (The Future of EU – Turkey Relations: 
Mapping Dynamics and Testing Scenarios) projekto tikslas – išsiaiškinti, kokios nuomonė dėl 
ES – Turkijos santykių padėties ir raidos scenarijų vyrauja 28 ES valstybių narių piliečių, 
valdžios institucijų, žiniasklaidos, akademiniuose naratyvuose. Šiuo pagrindu bus rengiamos 
tolesnės studijos. Partnerių institucijų iš ES valstybių narių prašyta apžvelgti ir įvardyti, kaip 
pastarąjį dešimtmetį šalyje vertinti ES-Turkijos santykiai ir Turkijos narsytės perspektyva, 
kokiems – ekonominiams, tapatybiniams, saugumo – klausimams diskusijose skirta 
daugiausia dėmesio. Taip pat Lietuvos atvejo apžvalgoje analizuota, kaip vertinami ES – 



Turkijos santykiai šiandieniniame migracijos, saugumo iššūkių regione kontekste, atsižvelgta 
į Pietų ir Rytų ES kaimynystės politikų problematiką, Lietuvos užsienio politikos prioritetus.  

 Lietuvos atvejo analizė bus publikuojama drauge su kitų 27 valstybių narių 
institucijų parengtomis apžvalgomis svetainėje www.feuture.eu.  

 

Paskaitų ciklas studentams iš JAV St. Thomas universiteto “The Comparative Politics of 
the New Europe“ 

 

 2016 m. pabaigoje EISC parengė akademinę ir laisvalaikio programą 2017 m. 
sausio 17-24 d. vykusiam studentų iš JAV St. Thomas universiteto vizitui.  

 EISC dalyvavo kuriant 12 paskaitų ciklo „The Comparative Politics of the New 
Europe“, kurio metu paskaitas vedė VU TSPMI ir kitų Lietuvos mokslo institucijų 
akademinės bendruomenės nariai, programą. 22 studentai iš JAV susipažino su Lietuvos 
istorija, liustracijos, nacionalinės tapatybės, užsienio ir gynybos politikos, konstitucinės 
sąrangos, Europos integracijos, partinės sistemos, liustracijos proceso iššūkių ir pasekmių, 
teisinės sistemos klausimais. Užsiėmimų metu buvo kreipiamas dėmesys į lyginamąjį aspektą 
su kaimyninių šalių – Latvijos, Estijos, Lenkijos – situacija. Studentai taip pat susipažino su 
situacija Ukrainoje nuo Maidano iki šių dienų, susitiko su Baltarusijos pilietinės visuomenės 
aktyvistais, veikiančiais Vilniuje ir dalyvavo diskusijoje apie padėtį kaimyninėje šalyje. EISC, 
bendradarbiaudamas su VU Užsienio kalbų instituto akademine bendruomene paskaitų ciklo 
metu taip pat organizavo lietuvių kalbos pagrindų mokymus, kurių metu studentai įgijo 
praktinių kalbos žinių, pravertusių vizito Vilniuje metu. EISC taip pat studentams sudarė 
aktyvią programą po paskaitų: ekskursiją į Valstybės pažinimo centrą, Genocido aukų 
muziejų, Lietuvos Respublikos Seimą, Jungtinių Amerikos Valstijų ambasadą. Po dvejų metu, 
esant galimybei, planuojama vėl organizuoti panašų paskaitų ciklą. 

 

3. Viešosios įstaigos Europos integracijos studijų centras personalas 
 

 Finansinių metų (2016 m.) pradžioje EISC dirbo 2 darbuotojai: Liucija Mažylytė 
ir Justinas Lingevičius.   

 Finansinių metų (2016 m.) pabaigoje EISC dirbo 2 darbuotojai: Liucija 
Vervečkienė (Mažylytė) ir Justinas Lingevičius. 

 

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

 
 Nematerialaus ilgalaikio turto pirkta nebuvo. Perleisto turto per 2016 m. nebuvo, 
iš projektinių išlaidų įsigytas spausdintuvas. 



5. Viešosios įstaigos Europos integracijos studijų centras kapitalo sudėtis 
 

 Vienintelis dalininkas – Vilniaus universitetas. 

 

6. Viešosios įstaigos Europos integracijos studijų centras 2016 m. veiklos rezultatai 
ir planai 2017 metams 

 

 2016 m. pradėtas trečiasis Rusijos pilietinio dalyvavimo tyrimo projektas kartu 
su NED fondu ir Levados centru planuojamas tęsti iki 2017 m. pavasario. 

 Planuojama parengti Lietuvos atvejo analizę ES darbotvarkės klausimais 
platformai „EU-28 Watch“, ar kitam panašiam ES valstybes nares vienijančiam projektui, jei 
jis bus vykdomas.  

 Aktyviai bendradarbiaujama su Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų 
ministerija (toliau – URM) planuojant būsimus bendrus projektus – mokymus Lietuvos 
regionų moksleiviams ES tematika atsižvelgiant į euroskeptiškų nuotaikų tendencijas. 2017 
m. vasario mėn. numatyta diskusija su URM, Švietimo ir mokslo ministerija, universitetų, 
mokyklų, ES institucijų atstovybių Lietuvoje, nevyriausybinių organizacijų atstovais apie 
jaunimo švietimo apie ES poreikį, iššūkius ir galimus bendradarbiavimo tarp skirtingų 
institucijų atvejus. Bus siekiama išsiaiškinti, su kokiais iššūkiais susiduria mokytojai, 
mokydami apie ES ir kokios ekspertinės pagalbos gali sulaukti iš įvairių suinteresuotų 
institucijų. EISC kolektyvas planuoja pasidalinti patirtimi įgyvendinant mokymus 
moksleiviams aktualių ES darbotvarkės klausimų temomis 2015 m.  

 EISC nuo 2017 m. planuoja tapti partneriu organizacijos NED remiamame 
naujame Rusijos pilietinės visuomenės stiprinimo projekte. EISC taip pat stebi naujus 
Lietuvos bei užsienio institucijų kvietimus teikti paraiškas mokymų, analitinių studijų, 
leidybos projektams. 

Direktorė  

Liucija Vervečkienė 


