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I. RESC veiklos tikslai, sritys, rūšys 

 

 Viešoji įstaiga Rytų Europos studijų centras (toliau – Centras) yra pelno nesiekiantis ribotos 

civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio steigimo teisinis pagrindas yra 2006 m. gegužės 

29 d. sudaryta Steigimo sutartis. Centras atlieka Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų 

įstatymo priedėlio II dalies 9 skyriuje numatyto strateginių tyrimų ir analizės centro funkcijas. 

 

Centro veiklos tikslai – atlikti Lietuvos išorės aplinkos, jos pokyčių ir su ja susijusių rizikos veiksnių 

ir pavojų Lietuvos saugumui bei jų įtakos užsienio, saugumo ir gynybos politikai analizę, jos pagrindu 

teikti pasiūlymus nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms dėl nacionalinį, regioninį ir 

transatlantinį saugumą, Europos Sąjungos kaimynystės ir Rytų partnerystės politiką stiprinančių 

priemonių bei viešai skelbti vertinimus užsienio, saugumo ir gynybos klausimais, taip pat prisidėti 

prie demokratijos, teisės viršenybės, pagarbos žmogaus teisėms, atviros pilietinės visuomenės 

stiprinimo. 

 

Centro veiklos sritys:  

• Europos Sąjungos kaimynystės ir Rytų partnerystės politika;  

• Parama demokratijai, žmogaus teisėms ir teisės viršenybei; 

• Nacionalinis, regioninis ir transatlantinis saugumas (NATO); 

• Užsienio politika, tarptautiniai santykiai. 
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Centro veiklos rūšys:  

• Moksliniai tyrimai ir analitinė veikla; 

• Mokslinių tyrimų ir bendradarbiavimo projektų administravimas, koordinavimas ir 

vykdymas; 

• Ekspertinė ir konsultacinė pagalba; 

• Visuomenės informavimas, švietimas ir leidyba;  

• Nacionalinių ir tarptautinių konferencijų bei kitų renginių organizavimas ir vykdymas bei 

dalyvavimas juose; 

• Kita Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiama veikla. 

 

 

II. Svarbiausi 2020 metais Centro priimti sprendimai 

 

• Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. vasario 5 d sprendimu Nr. 80 nutarta pavesti 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai įgyvendinti valstybės, kaip Centro 

dalininkės, turtines ir neturtines teises ir pareigas. Iki šio sprendimo valstybės, kaip Centro 

dalininkės, turtines ir neturtines teises ir pareigas įgyvendino Užsienio reikalų ministerija.  

• Įgyvendinant Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo priedėlio II 

dalies 9 skyriuje numatyto strateginių tyrimų ir analizės centro funkcijas, su Lietuvos 

Respublikos vyriausybės kanceliarija (LRVK) 2020 m. kovo 19 d. pasirašyta pirmoji Centro 

veiklos istorijoje Biudžeto lėšų naudojimo sutartis (Nr. LRVK-53/20), numatanti Centrui 

atlikti skirtas analitines užduotis ir tam skirtą finansavimą. 

• Atsižvelgiant į 2019 m. gruodžio mėn. dalininkų priimtą sprendimą, įregistruoti ir pradėti 

taikyti nauji Centro įstatai, suformuota nauja Centro valdyba, pradėtas formuoti naujas 

Centro patariamasis organas – Patarėjų taryba. 

• Atliktas Centro patalpų D. Poškos g. 59, Vilniuje fasado ir pirmojo aukšto remontas. Centro 

direktoriaus siūlymu, Centro pagrindinei konferencijų salei suteiktas Prezidento Valdo 

Adamkaus vardas, Centro posėdžių salei – „Diplomatijos šefo“ S. Lozoraičio vardas. Taip 

pat pradėta formuoti Centro biblioteka. 

• Atsižvelgiant į 2020 m. rugsėjo 2 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės pasitarime priimtą 

sprendimą „pasiūlyti Viešajai įstaigai Rytų Europos studijų centrui atnaujinti Demokratijos 

ir vystymo paramos fondo veiklą“, taip pat tolesnį Centro direktoriaus ir vyriausybės atstovų 

veiksmų derinimą ir Centro gautą Užsienio reikalų ministerijos raštą Nr. (23.5.1) 3-4159, 

kuriame teigiama, kad URM svarsto galimybę skirti iki 300 tūkst. eurų fondui, 

koordinuojančiam vystomojo bendradarbiavimo veiklą, Centras, dalininkų sprendimu, 

2020 m. lapkričio mėnesį įsteigė Paramos demokratijai fondą. 

• Centro direktoriaus siūlymu ir dalininkų pritarimu, pradėtas Demokratijos ir Vystymo 

Paramos Fondo likvidavimo procesas. 

• Suformuoti ir pateikti pasiūlymai LRVK dėl 2021 m. Centro tyrimų programų formavimo 

ir prioritetinių analitinės veiklos krypčių. 

• Sukurti arba iš esmės atnaujinti Centro vidaus dokumentai: sukurtas Asmens duomenų 

tvarkymo tvarkos aprašas, sukurtas Praktikos atlikimo Centre tvarkos aprašas, sukurtas ir 

dalininkų patvirtintas Centro valdybos darbo reglamentas, sukurtas ir dalininkų patvirtintas 

Centro patarėjų tarybos darbo reglamentas, atnaujintas ir dalininkų patvirtintas Centro 

pareigybių sąrašas, atnaujintas ir dalininkų patvirtintas Centro direktoriaus pareigybės 

aprašas, sukurta Projekto vadovo atmintinė, atnaujinta Viešųjų pirkimų tvarka, atnaujintos 

Centro vidaus taisyklės, sukurtos Dovanų priimtinumo gairės ir kt. 

• Atnaujintas Centro internetinis puslapis, modernizuota Centro informacinių technologijų 
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infrastruktūra. 

• Ilgamečio bendradarbiavimo su Konrado Adenauerio fondu dėka, Centrui naudoti fondo 

lėšomis skirta aukštos kokybės vaizdo transliacijų įranga. 

• Centre įsteigta dr. Viliaus Ivanausko vardo stipendija, skirta jauniesiems tyrėjams, 

norintiems atlikti praktiką Centre. Paskelbta pirmoji stipendijos laimėtoja.  

 

III. Centro ir LRVK sudarytoje Biudžeto lėšų naudojimo sutartyje numatytų užduočių 

įgyvendinimas  

 

Lentelė Nr. 1. Biudžeto lėšų naudojimo sutartyje numatytos užduotys ir jų įgyvendinimo rezultatai  

Eil. 

Nr. 

Sutartyje nurodyta 

užduotis 

Sutartyje nurodytas 

laukiamas rezultatas 

Sutartyje 

nurodytas 

terminas 

Užduoties 

įgyvendinimas 

I ketvirtis 

Pradėtos rengti analitinės studijos pagal sutartyje nurodytas užduotis 

 

II ketvirtis 

1. Parengti analitinę 

studiją dėl Rytų 

partnerystės 

programos 

aktualizavimo 

galimybių, nustatyti 

pagrindines 

problemas, jų 

priežastis ir pateikti 

konkrečius 

pasiūlymus dėl 

programos 

aktualizavimo  

tarptautinėje 

plotmėje  

Pateikta analizė ir 

rekomendacijos dėl Rytų 

partnerystės programos 

aktualizavimo galimybių, 

nustatytos pagrindinės 

problemos, jų priežastys ir 

pateikti konkretūs 

pasiūlymai dėl programos 

aktualizavimo  

tarptautinėje plotmėje. 

Studijos rezultatai 

pristatyti Lėšų gavėjo 

patalpose 

2020 m.  

balandžio 1 

d.  

- Pirminė analitinės 

studijos versija 

LRVK pateikta kovo 

31 d.; 

- Gegužės 5 d. gautas 

raštas iš LRVK (Nr. 

S-1828), prašant 

atsižvelgti į 

institucijų pateiktus 

pasiūlymus bei 

pateikti atnaujintą 

dokumentą iki 

gegužės 18 d.; 

- Gegužės 18 d. 

LRVK pateikta 

atnaujinta ir 

papildyta analitinės 

studijos versija; 

- Gegužės 22 d. 

LRVK įvyko 

analitinės studijos 

pristatymas 

suinteresuotoms 

institucijoms; 

- Gegužės 27 d. 

RESC patalpose ir 

nuotoliniu būdu 

įvyko analitinės 

studijos pristatymas 

plačiajai auditorijai 

(sprendimų 

priėmėjams; 
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ekspertams; 

žiniasklaidos 

atstovams). 

- Nuoroda į studiją 

pdf formatu: 

https://www.eesc.lt/

wp-

content/uploads/202

0/08/v02-web_EaP-

diskusija_paper_A4.

pdf  

 

2. Parengti analitinę 

studiją dėl 

priemonių, 

stiprinančių 

transatlantinio 

saugumo dimensiją, 

ypatingą dėmesį 

skiriant JAV, kaip 

strateginių 

saugumo partnerių, 

dėmesio Baltijos 

regione išlaikymui 

 

Parengta analizė ir 

rekomendacijos dėl 

priemonių, stiprinančių 

transatlantinį saugumo 

dimensiją, ypatingą 

dėmesį skiriant JAV, kaip 

strateginių saugumo 

partnerių, dėmesio Baltijos 

regione išlaikymui 

2020 m. 

balandžio 15 

d. 

- Pirminė analitinės 

studijos versija 

LRVK pateikta 

balandžio 14 d.; 

- Balandžio 30 d. 

studija aptarta 

renginyje, 

vykusiame LRVK  ir 

nuotoliniu būdu, su 

institucijų atstovais; 

- Gegužės 5 d. gautas 

raštas iš LRVK (Nr. 

S-1846), prašant 

atsižvelgti į 

institucijų pateiktus 

pasiūlymus bei 

pateikti atnaujintą 

dokumentą iki 

gegužės 18 d.; 

- Gegužės 18 d. 

LRVK pateikta 

atnaujinta ir 

papildyta analitinės 

studijos versija; 

- Nuoroda į galutinę 

studiją pdf formatu: 

https://www.eesc.lt/

wp-

content/uploads/202

0/07/RESC-studija-

apie-Lietuvos-ir-

JAV-santykius.pdf  

 

https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2020/08/v02-web_EaP-diskusija_paper_A4.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2020/08/v02-web_EaP-diskusija_paper_A4.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2020/08/v02-web_EaP-diskusija_paper_A4.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2020/08/v02-web_EaP-diskusija_paper_A4.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2020/08/v02-web_EaP-diskusija_paper_A4.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2020/08/v02-web_EaP-diskusija_paper_A4.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2020/07/RESC-studija-apie-Lietuvos-ir-JAV-santykius.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2020/07/RESC-studija-apie-Lietuvos-ir-JAV-santykius.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2020/07/RESC-studija-apie-Lietuvos-ir-JAV-santykius.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2020/07/RESC-studija-apie-Lietuvos-ir-JAV-santykius.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2020/07/RESC-studija-apie-Lietuvos-ir-JAV-santykius.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2020/07/RESC-studija-apie-Lietuvos-ir-JAV-santykius.pdf
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3.   Parengti analitinę 

studiją dėl Rusijos 

ir Baltarusijos 

sąjunginės 

valstybės 

dinamikos bei 

rekomendacijas dėl 

Lietuvos 

ekonominių ir  

politinių santykių 

su Baltarusija  

Pateikta analizė ir 

rekomendacijos dėl 

bendradarbiavimo sričių ir 

krypčių, taip pat galimų 

veiksmų įgyvendinimo 

plano  

2020 m. 

balandžio 30 

d. 

- Pirminė analitinės 

studijos versija 

LRVK pateikta 

balandžio 30 d.; 

- Gegužės 25 d. 

gautas raštas iš 

LRVK (Nr. S-2245), 

prašant atsižvelgti į 

institucijų pateiktus 

pasiūlymus bei 

pateikti atnaujintą 

dokumentą iki 

birželio 5 d. 

- Birželio 5 d. LRVK 

pateikta atnaujinta ir 

papildyta analitinės 

studijos versija; 

- Nuoroda į studiją 

pdf formatu: 

https://www.eesc.lt/

wp-

content/uploads/202

0/07/RESC-studija-

apie-Lietuvos-ir-

JAV-santykius.pdf  

- Prasidėjus 

Baltarusijos 

protestams, studijos 

turinys buvo 

papildytas 

Baltarusijos raidos 

scenarijais. Nuoroda 

į papildomą studiją: 

https://www.eesc.lt/

wp-

content/uploads/202

0/09/v01_Baltarusij

os-

scenarijai_paper_A4

.pdf  

 

 

4. Parengti analitinę 

studiją dėl tikėtinų 

išorės grėsmių ir 

rizikos veiksnių 

artėjantiems LR 

Seimo rinkimams 

bei galimų 

priemonių, 

Pateiktas grėsmių ir rizikų 

vertinimas, surengta vieša 

diskusija, parengti   

pasiūlymai dėl priemonių, 

stiprinančių rinkimų 

saugumą 

2020 m. 

birželio 1 d. 

- Pirminė analitinės 

studijos versija 

LRVK pateikta 

gegužės 25 d.; 

- Papildyta analitinės 

studijos versija 

pateikta birželio 1 d. 

https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2020/07/RESC-studija-apie-Lietuvos-ir-JAV-santykius.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2020/07/RESC-studija-apie-Lietuvos-ir-JAV-santykius.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2020/07/RESC-studija-apie-Lietuvos-ir-JAV-santykius.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2020/07/RESC-studija-apie-Lietuvos-ir-JAV-santykius.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2020/07/RESC-studija-apie-Lietuvos-ir-JAV-santykius.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2020/07/RESC-studija-apie-Lietuvos-ir-JAV-santykius.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2020/09/v01_Baltarusijos-scenarijai_paper_A4.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2020/09/v01_Baltarusijos-scenarijai_paper_A4.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2020/09/v01_Baltarusijos-scenarijai_paper_A4.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2020/09/v01_Baltarusijos-scenarijai_paper_A4.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2020/09/v01_Baltarusijos-scenarijai_paper_A4.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2020/09/v01_Baltarusijos-scenarijai_paper_A4.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2020/09/v01_Baltarusijos-scenarijai_paper_A4.pdf
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stiprinančių 

rinkimų saugumą 

- Birželio 4 d. gautas 

raštas iš LRVK (Nr. 

S-2491), prašant 

atsižvelgti į 

institucijų pateiktus 

pasiūlymus bei 

pateikti atnaujintą 

studiją iki birželio 

22 d.; 

- Birželio 22 d. 

LRVK pateikta 

atnaujinta ir 

papildyta analitinės 

studijos versija; 

- Rugsėjo 7 d. studija 

pristatyta 

tarpinstituciniame 

susitikime; 

- Nuoroda į galutinę 

studiją pdf formatu: 

https://www.eesc.lt/

wp-

content/uploads/202

1/01/v01_Isores-

gresmes_paper_A4.

pdf  

 

 

III ketvirtis 

5.  Parengti analitinę 

studiją dėl Lietuvos 

santykių su Turkija, 

ypatingą dėmesį 

skiriant  gynybos ir 

transatlantinių 

santykių dimensijai 

bei jų įtakai 

Baltijos regiono 

saugumui 

 

Pateikta analizė ir 

rekomendacijos dėl 

Lietuvos santykių su 

Turkija, ypatingą dėmesį 

skiriant  gynybos ir 

transatlantinių santykių 

dimensijai bei jų įtakai 

Baltijos regiono saugumui 

2020 m. 

liepos 1  d. 

- Pirminė analitinės 

studijos versija 

LRVK pateikta 

liepos 1 d. 

- Liepos 14 d. iš 

LRVK gautas 

atsakymas, kad 

studijai pastabų 

nėra; 

- Rugsėjo 7 d. 

pateikta 

apipavidalinta 

studijos versija; 

- Nuoroda į galutinę 

studiją pdf formatu: 

https://www.eesc.lt/

wp-

content/uploads/202

0/09/v02-

web_Lietuvos-ir-

Turkijos-

https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2021/01/v01_Isores-gresmes_paper_A4.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2021/01/v01_Isores-gresmes_paper_A4.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2021/01/v01_Isores-gresmes_paper_A4.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2021/01/v01_Isores-gresmes_paper_A4.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2021/01/v01_Isores-gresmes_paper_A4.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2021/01/v01_Isores-gresmes_paper_A4.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2020/09/v02-web_Lietuvos-ir-Turkijos-santykiai_paper_A4.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2020/09/v02-web_Lietuvos-ir-Turkijos-santykiai_paper_A4.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2020/09/v02-web_Lietuvos-ir-Turkijos-santykiai_paper_A4.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2020/09/v02-web_Lietuvos-ir-Turkijos-santykiai_paper_A4.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2020/09/v02-web_Lietuvos-ir-Turkijos-santykiai_paper_A4.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2020/09/v02-web_Lietuvos-ir-Turkijos-santykiai_paper_A4.pdf
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santykiai_paper_A4.

pdf  

 

6.  Parengti 

pasiūlymus 

Nacionalinei kovos 

su dezinformacija 

strategijai  

 

Įvertinus esamus iššūkius 

bei valstybės institucijų, 

nevyriausybinių 

organizacijų galimybes,  

pasiūlyti  veiksmai ir 

galimos priemonės 

Nacionalinės kovos su 

dezinformacija strategijai, 

surengta vieša diskusija. 

Pasiūlymai pristatyti Lėšų 

gavėjo patalpose 

 

2020 m. 

rugsėjo 30 d. 

- Atlikta naujai 

surinktų duomenų 

apie Lietuvos 

visuomenės požiūrį į 

tarptautinius 

procesus, 

dezinformacijos 

paplitimą, 

žiniasklaidos 

vartojimo įpročius 

analizė. Duomenys 

viešame renginyje 

RESC patalpose 

pristatyti liepos 3 d.; 

- Pirminė pasiūlymų 

versija LRVK 

pateikta rugsėjo 30 

d.; 

- Galutiniai suderinti 

pasiūlymai LRV 

pateikti 2020 m. 

gruodžio 22 d. 

- Nuoroda į RESC 

pateiktus 

pasiūlymus: 

https://www.eesc.lt/

wp-

content/uploads/202

1/01/Lietuvos-

visuomen%C4%97s

-kova-su-

dezinformacija-

situacijos-

analiz%C4%97-ir-

rekomendacijos.pdf  

 

IV ketvirtis 

https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2020/09/v02-web_Lietuvos-ir-Turkijos-santykiai_paper_A4.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2020/09/v02-web_Lietuvos-ir-Turkijos-santykiai_paper_A4.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2021/01/Lietuvos-visuomen%C4%97s-kova-su-dezinformacija-situacijos-analiz%C4%97-ir-rekomendacijos.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2021/01/Lietuvos-visuomen%C4%97s-kova-su-dezinformacija-situacijos-analiz%C4%97-ir-rekomendacijos.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2021/01/Lietuvos-visuomen%C4%97s-kova-su-dezinformacija-situacijos-analiz%C4%97-ir-rekomendacijos.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2021/01/Lietuvos-visuomen%C4%97s-kova-su-dezinformacija-situacijos-analiz%C4%97-ir-rekomendacijos.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2021/01/Lietuvos-visuomen%C4%97s-kova-su-dezinformacija-situacijos-analiz%C4%97-ir-rekomendacijos.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2021/01/Lietuvos-visuomen%C4%97s-kova-su-dezinformacija-situacijos-analiz%C4%97-ir-rekomendacijos.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2021/01/Lietuvos-visuomen%C4%97s-kova-su-dezinformacija-situacijos-analiz%C4%97-ir-rekomendacijos.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2021/01/Lietuvos-visuomen%C4%97s-kova-su-dezinformacija-situacijos-analiz%C4%97-ir-rekomendacijos.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2021/01/Lietuvos-visuomen%C4%97s-kova-su-dezinformacija-situacijos-analiz%C4%97-ir-rekomendacijos.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2021/01/Lietuvos-visuomen%C4%97s-kova-su-dezinformacija-situacijos-analiz%C4%97-ir-rekomendacijos.pdf
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7.  Parengti analitinę 

studiją dėl 

tarptautinės 

migracijos procesų, 

orientuojantis į 

tendencijas ir 

prognozes, bei 

esamos ir galimos 

jų įtakos Lietuvos 

nacionaliniam 

saugumui 

Pateikta analizė ir 

pasiūlymai dėl sprendimų 

efektyvinant migracijos  

valdymą, kitų veiksmų bei 

priemonių, siekiant 

užtikrinti viešojo saugumo 

ir nacionalinio saugumo 

interesus bei atsižvelgiant į 

tarptautinius 

įsipareigojimus 

2020 

m. spalio 1 d. 

 

- Pirminė analitinės 

studijos versija 

LRVK pateikta 

spalio 1 d.; 

- Nuoroda į galutinę 

studiją pdf formatu: 

https://www.eesc.lt/

wp-

content/uploads/202

0/12/RESC-

migracijos-

politika.pdf  

 

8.  Surengti uždaro 

formato stalo 

pratybas (scenario 

based discussion)  

hibridinių grėsmių 

užkardymo, krizių 

valdymo ir 

valstybės institucijų 

veiklos tęstinumo 

klausimais 

Parengtas pratybų 

scenarijus, apimantis 

grėsmes ir rizikas kritinei 

infrastruktūrai ir valstybės 

institucijų veiklos 

tęstinumui, surengtos 

uždaro formato (scenario 

based discussion) pratybos 

(kartu su priešininko 

veiksmus simuliuojančia 

grupe)  hibridinių grėsmių 

užkardymo, krizių 

valdymo ir valstybės 

institucijų veiklos 

tęstinumo klausimais, 

kartu su Vyriausybės 

kanceliarija parengtos 

konkrečios 

rekomendacijos 

2020 m. 

gruodžio 1 d.  

- LRVK atstovams 

liepos mėn. pateikti 

pirminiai galimų 

pratybų scenarijų 

pasiūlymai; 

- Pratybų scenarijus 

išsiųstas LRVK 

gruodžio 1 d.; 

- Scenarijumi grįstos 

pratybos, vedamos 

RESC ekspertų, 

surengtos gruodžio 3 

d., dalyvaujant 

LRVK bei kitų 

valstybės institucijų 

atstovams; 

- Nuoroda į pratybų 

scenarijų pdf 

formatu: 

https://www.eesc.lt/

wp-

content/uploads/202

1/01/Scenarijumi-

gr%C4%AFsta-

diskusija.pdf  

 

 

 

IV. Kiti renginiai ir su jais susietos publikacijos 

 

• Greta Biudžeto lėšų naudojimo sutartyje numatytų užduočių, Centras ir toliau 

įgyvendino tarptautinius ir nacionalinius projektus su kitais partneriais. Ši veikla yra 

esminė siekiant užtikrinti Centro pajamų diversifikaciją, analitinės veiklos 

nepriklausomumą, įsitinklinimą ir bendradarbiavimo ryšių plėtojimą, naujų idėjų 

generavimą. 

https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2020/12/RESC-migracijos-politika.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2020/12/RESC-migracijos-politika.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2020/12/RESC-migracijos-politika.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2020/12/RESC-migracijos-politika.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2020/12/RESC-migracijos-politika.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2020/12/RESC-migracijos-politika.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2021/01/Scenarijumi-gr%C4%AFsta-diskusija.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2021/01/Scenarijumi-gr%C4%AFsta-diskusija.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2021/01/Scenarijumi-gr%C4%AFsta-diskusija.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2021/01/Scenarijumi-gr%C4%AFsta-diskusija.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2021/01/Scenarijumi-gr%C4%AFsta-diskusija.pdf
https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2021/01/Scenarijumi-gr%C4%AFsta-diskusija.pdf
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• Pirmajame pusmetyje kartu su Lietuvos Respublikos Prezidentūra ir Užsienio reikalų 

ministerija surengtas šešių diskusijų ciklas, skirtas Lietuvos bendradarbiavimui su 

kiekviena iš Rytų partnerystės valstybių aptarti. Keturios diskusijos įvyko iki 

karantino, dvi surengtos virtualiai. Diskusijose dalyvavo Prezidento patarėjai, Lietuvos 

ambasadoriai atitinkamose šalyse, taip pat įvairių Lietuvos institucijų atstovai bei 

ekspertai. Diskusijų pagrindu parengta analitinė Lietuvos bendradarbiavimo su Rytų 

partnerystės valstybėmis apžvalga.  

• Kartu su Užsienio reikalų ministerija pradėtas bendradarbiavimas organizuojant aukšto 

lygio Konferenciją dėl Europos ateities. Surengtas virtualus atidarymo renginys, 

kuriame dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, taip pat 

organizuotos dvi aukšto lygio diskusijos su valstybės institucijų atstovais ir ekspertais 

Europos Sąjungai kylančių iššūkių temomis. Renginiuose išsakytų minčių ir 

rekomendacijų pagrindu parengta publikacija. 

• Rudenį surengtas Baltarusijos klausymų ciklas, skirtas aptarti Baltarusijos istorinės, 

politinės, ekonominės, sociokultūrinės raidos kryptis. Trys renginiai vyko Lietuvos 

Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose, juose diskutavo prof. Rimvydas 

Petrauskas, prof. Alvydas Nikžentaitis, doc. Margarita Šešelgytė, prof. D. Jakniūnaitė 

ir kiti. Diskusijos susilaukė didelio dėmesio – virtualioje platformoje buvo peržiūrėtos 

daugiau nei 100 tūkst. kartų. 

• Bendradarbiaujant su Krašto apsaugos ministerija ir Konrado Adenauerio fondu 

projekte „Pilietinio pasipriešinimo ir atsparumo šiuolaikinėms grėsmėms stiprinimas“ 

atliktas reprezentatyvus Lietuvos gyventojų nuomonės tyrimas, analizuojantis 

požiūrį į svarbiausius tarptautinės politikos procesus, geopolitinius iššūkius, 

dezinformacijos įtaką. Tyrimas yra tęstinis bei atliepiantis ilgalaikį Lietuvos sprendimų 

priėmėjų, analitikų, plačiosios visuomenės interesą analizuoti ilgalaikes tendencijas. 

Tyrimas pristatytas diskusijoje su Krašto apsaugos ministru Raimundu Karobliu, Seimo 

nariu Laurynu Kasčiūnu, doc. Margarita Šešelgyte. Tyrimas taip pat atskirai pristatytas 

Lietuvoje reziduojančių NATO ir ES valstybių ambasadoriams.  

• Rugsėjo mėnesį parengta ir pristatyta analitinė publikacija, skirta Baltarusijos raidos 

scenarijams aptarti. Renginyje aptartos galimos protestus išgyvenančios Baltarusijos 

ateities kryptys ir tarptautinės bendruomenės reakcija. 

• Rugsėjo mėnesį parengta ir pristatyta reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa, 

kurioje analizuojamas šalies gyventojų požiūris į protestus Baltarusijoje ir 

geopolitines implikacijas.  

• Spalio mėnesį organizuota tradicinė Vilnius Model United Nations simuliacija, kurio 

tema – Jungtinių Tautų 75-mečio minėjimas ir pasirengimo atremti globalius iššūkius 

apžvalga. Diskusijoje dalyvavo kelios dešimtys moksleivių iš visos Lietuvos. 

• Lapkričio mėnesį organizuotas metinis Vilnius Young Leaders Meeting, kuriame 

dalyvavo jaunieji lyderiai iš penkių Rytų partnerystės valstybių. 

• Iki pandemijos sausio-kovo mėn. Centre organizuoti apskritojo stalo renginiai, tarp 

kurių: 

o diskusija su užsienio reikalų ministru Linu Linkevičiumi apie Lietuvos Rytų 

politikos prioritetus. 

o susitikimas su Sakartvelo parlamento narių delegacija apie Rytų partnerystės 

politiką. 

o diskusija su Jungtinės Karalystės vyriausybės ekspertais apie Rusijos ir 

Baltarusijos užsienio politiką. 

o diskusija su pulk. ltn. Louis Flynn iš Jungtinių Tautų mokymo centro ir kt. 

• Organizuoti kiti aukšto lygio virtualūs renginiai: 
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o Rytų partnerystės politikos ateities aptarimas su Prezidentu G. Nausėda, buvusiu 

Švedijos premjeru Carlu Bildtu, užsienio reikalų ministru L. Linkevičiumi ir kt. 

o Pandemijos metu formuojamų dezinformacijos naratyvų aptarimas (renginys 

organizuotas su Lietuvos Respublikos ambasada Prancūzijoje). 

o Politinės situacijos Baltarusijoje aptarimas su ekspertais Franaku Viačorka ir 

Jamesu Sherru. 

o NATO vaidmens naujų saugumo iššūkių akivaizdoje aptarimas su tarptautiniais 

ekspertais Elisabeth Braw, Tsvetan Panovski. 

o Sąmokslo teorijų naratyvų paplitimo Baltijos šalyse ir Vidurio ir Rytų Europoje 

aptarimas bendrame renginyje su Estijos analitiniu centru ICDS ir Slovakijos 

analitiniu centru GLOBSEC. Projekto rėmuose buvo išleista analitinė apžvalga 

„Lithuaninan Parliamentary Elections 2020: Notible Nararatvies“, skirta 

apžvelgti svarbiausiems su Lietuvos Respublikos Seimo rinkimais susijusiems 

priešiškos dezinformacijos naratyvams, taip pat išleistas leidinys, skirtas 

Globsec kasmet vykdomo projekto „Voices of Central and Eastern Europe“ 

reprezentatyviai Lietuvos visuomenės apklausai apžvelgti. Centras taip pat 

prisidėjo prie Lietuvos rezultatų apibrėžimo ir paaiškinimo rengiant pilną 

tarptautinį „Voices of Central and Eastern Europe“ tyrimą. Be to, pradėtas kurti 

interaktyvus žaidimas skirtas 11-12 klasių moksleiviams ir 1-2 kurso 

studentams, siekiant supažindinti su sudėtinga situacija kaimyninėje 

Baltarusijoje.  

• Surengta šeštoji kasmetinė „Diplomatijos šefo“ Stasio Lozoraičio vardo Lietuvos 

užsienio politikos konferencija. Tai yra svarbiausias tradicinis Centro renginys, kuriuo 

siekiama aptarti Lietuvos užsienio politikos aktualijas ir pristatyti Centro atliktus 

darbus. 2020 metų gruodį vykusiame renginyje aptarta besikeičianti saugumo situacija 

ir šalies užsienio politikos kryptys po parlamento rinkimų. 

• Bendradarbiauta organizuojant tarptautinę konferenciją K. Kalinausko forumas. 

 

 

V. Kiti tarptautiniai projektai 

 

• Centras 2020 m. laimėjo ir pradėjo įgyvendinti projektą, kuriuo siekiama kurti 

kokybišką turinį Lietuvoje gyvenantiems rusakalbiams gyventojams. Projekto, 

finansuojamo National Endowment for Democracy fondo, metu parengti 48 

analitiniai tekstai rusų k., skirti aptarti politinę situaciją Rusijoje ir Baltarusijoje, 

sociokultūrinius procesus, imigracijos problematiką ir kitas temas. Tekstai partnerio 

DELFI.ru platformoje buvo perskaityti beveik 190 tūkst. vartotojų. Greta tekstų, 

organizuotos keturios diskusijos, įskaitant renginį Laisvės kelio paraštėse apie 

Baltarusiją. Iš viso vaizdo įrašai peržiūrėti daugiau nei 720 tūkst. kartų.  

• Centras laimėjo projektą, įgyvendinamą kartu su Slovakijos analitiniu centru 

GLOBSEC, kuriuo siekiama analizuoti sąmokslo teorijų paplitimą Vidurio ir Rytų 

Europoje.  

• Centras laimėjo NATO finansuojamą projektą „Developing a framework for handling 

non-traditional threats and an expanded role of the NATO Alliance“, kurio tikslas 

analizuoti nekonvencinių grėsmių poveikį Aljanso saugumui. 

• Kartu su partneriais tęstas didelio masto Europos Komisijos finansuojamo projekto 

Moldovoje „Inform, Empower, Act. Civil Society for good budgetary governnance in 

Moldova“ įgyvendinimas. Projekto tikslas – gerinti Moldovos vietos valdžios 
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institucijų biudžeto formavimo proceso kokybę ir semtis gerosios praktikos patirčių iš 

ES valstybių. 

• Dalis planuotų projektų (pvz., „Organising of Future Search Workshop, Belarus Reality 

Check and Belarus International Implementers Meeting“; Vilnius Russia Forum; 

Ukrainos reformų konferencija ir kt.) partnerių prašymu dėl pandemijos perkelti 

vėlesniam laikui. 

• Centras nuolatos rengė ir teikė paraiškas naujiems tarptautiniams projektams. Paraiškų 

rezultatų laukiama 2021 m. 

 

VI. Centro dalyvavimas kitų juridinių asmenų valdyme 

 

2020 metais Centras dalyvavo šių juridinių asmenų valdyme: 

 

• Demokratijos ir vystymo paramos fondas, į.k. 300604085, statusas – steigėjas (Centro 

direktoriaus siūlymu, pradėtas fondo likvidavimo procesas). 

• Paramos demokratijai fondas, į.k. 305659438, statusas – steigėjas (nuo 2020 m. lapkričio). 

• VšĮ Europos humanitarinis universitetas, į.k. 300548028, statusas – dalininkas. 

• VšĮ Tarptautinis rinkimų tyrimų centras, į.k. 303101687, statusas – dalininkas. 

 

 

VII. Veiklos rodikliai 

 

Lentelė Nr. 2. 2018 m. Patvirtintų Centro veiklos tikslų įgyvendinimo rodikliai 

1 strateginio tikslo 

Tęstinių projektų vykdymo uždavinio 

vertinimo rodikliai 

Siektina 

reikšmė 

2020 m. 

Pasiekta 

reikšmė 

2020 m. 

1. Įgyvendintų tęstinių projektų skaičius 
 

12 12 

1 strateginio tikslo 

Nacionalinių projektų vykdymo uždavinio 

vertinimo rodikliai 

Siektina 

reikšmė 

2020 m. 

Pasiekta 

reikšmė 

2020 m. 

1. Pateiktų paraiškų nacionaliniams projektams 

skaičius 
 

25 101 

1 strateginio tikslo 

Tarptautinių projektų vykdymo uždavinio 

vertinimo rodikliai 

Siektina 

reikšmė 

2020 m. 

Pasiekta 

reikšmė 

2020 m. 

1. Pateiktų paraiškų tarptautiniams projektams 

skaičius 
 

15 15 

 

2 STRATEGINIS TIKSLAS – Finansinio tvarumo užtikrinimas 

 
1 Pažymėtina, kad pateiktų paraiškų skaičių sąlygojo tai, kad rodikliai nustatyti tuo metu (2018 m.), kai Centras neturėjo 

Biudžeto lėšų naudojimo sutarties, esmingai pakeitusios Centro veiklos prioritetus. Be to, projekto paraiškų skaičių 

sąlygojo pandemija bei dėmesys didelės apimties projektams, o ne bendram paraiškų skaičiui (pvz., Centras 2021 m. 

gavo patvirtinimą apie laimėtą 2020 m. teiktą paraišką Vystomojo bendradarbiavimo projektui, kurio biudžetas viršija 

70 tūkst. eurų). 
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2 strateginio tikslo 

Finansinės būklės subalansavimo 

ir esamų skolų grąžinimo uždavinio 

vertinimo rodikliai 

Siektina 

reikšmė 

2020 m. 

 

Pasiekta 

reikšmė 

2020 m. 

1. Finansinių įsipareigojimų dydis, Eur 
 

0 0 

2. Nuolatinis finansavimas Taip Taip 

 

3 STRATEGINIS TIKSLAS – Mokslinės įstaigos statuso išsaugojimas 

 

 

3 strateginio tikslo 

Mokslinius tyrimus vykdančios įstaigos 

statuso išlaikymo uždavinio 

vertinimo rodikliai 

Siektina 

reikšmė 

2020 m. 

Pasiekta 

reikšmė 

2020 m. 

1. Mokslinius tyrimus vykdančios įstaigos statusas 
 

Taip Ne 

3 strateginio tikslo 

Mokslinių tyrimų vykdymo uždavinio 

vertinimo rodikliai 

Siektina 

reikšmė 

2020 m. 

Pasiekta 

reikšmė 

2020 m. 

1. Atliktų mokslinių tyrimų skaičius 
 

1 1 

 

4 STRATEGINIS TIKSLAS – Kokybiškas mokslinės ir analitinės veiklos viešinimas, 

partnerių paieška 

 

4 strateginio tikslo 

Bendradarbiavimo su akademinės bendruomenės 

atstovais uždavinio 

vertinimo rodikliai 

Siektina 

reikšmė 

2020 m. 

Pasiekta 

reikšmė 

2020 m. 

1. Bendradarbiavimo su akademinės bendruomenės 

atstovais projektų skaičius 
 

10 22 

4 strateginio tikslo 

Informavimo ir viešųjų ryšių uždavinio 

vertinimo rodikliai 

Siektina 

reikšmė 

2020 m. 

Pasiekta 

reikšmė 

2020 m. 

1. Žiniasklaidos priemonėse paskelbtų RESC 

analitinių straipsnių, tyrimų ir kt. informacinių 

projektų skaičius 
 

60 90 

 

VIII. RESC veiklos vertinimas iš partnerių 

 

RimaSakalauskaitė
Highlight
Skolinių įsipareigojimų dydis

RimaSakalauskaitė
Sticky Note
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Centras 2020 m. pabaigoje atliko svarbiausių partnerių apklausą, prašant įvertinti bendradarbiavimo 

su Centru efektyvumą, taip pat pateikti pastabas dėl tobulintinų aspektų. Apibendrinti rezultatai 

pateikiami apačioje. 

 

Grafikas Nr. 1. RESC partnerių apklausos rezultatai 
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IX. RESC finansiniai rodikliai  

 

Centro dalininkų kapitalas suformuotas iš dalininkų įnašų ir yra lygus 0,58 euro (nulis eurų 58 ct). 

Kapitalas padalintas į dvi lygias dalis, kurių kiekviena suteikia vieno balso teisę balsuojant Centro 

visuotiniame dalininkų susirinkime.  

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2020 m. vasario 5 d. nutarimu  Nr. 80 „Dėl 

viešosios įstaigos Rytų Europos studijų centro dalininko teisių ir pareigų įgyvendinimo“, kuriuo 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai pavesta įgyvendinti valstybės, kaip Centro 

dalininkės, turtines ir neturtines teises ir pareigas, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija 

perdavė, o Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija priėmė, valstybei nuosavybės teise 

priklausančią įnašo dalį Centro dalininkų kapitale, kurios dydis – 0,29 euro (nulis eurų 29 ct). 

 

Kitą 0,29 euro (nulis eurų 29 ct) dydžio Centro kapitalo dalį sudaro Vilniaus universiteto įnašas, 

perduotas pagal 2006 m. gegužės 29 d. Centro Steigimo sutartį. Ataskaitiniais metais dalininkų 

įnašų dydžiai nepakito. 

X. Direktoriaus veiklos vertinimas 

 

Pagal organizacijos įstatus RESC direktorius yra atsakingas už institucijos tikslų ir 

uždavinių įgyvendinimą. Direktoriaus veiklos ataskaita pateikiama atskirai. 


