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RYTŲ EUROPOS STUDIJŲ CENTRO (RESC)  

VEIKLOS ATASKAITA 2017 M. 

 

 

RESC įkurtas 2006 metais pagal PHARE BAS (Bendradarbiavimo abipus sienos) programą. 

Projekto partneriai, Vilniaus universitetas ir LR užsienio reikalų ministerija, yra RESC steigėjai ir 

dalininkai. 2016 m. pabaigoje RESC komandą sudarė aštuoni žmonės, o 2017 m. pabaigoje - šeši. 

 

I. RESC veiklos tikslai, sritys, rūšys 

 

 Centro veiklos tikslas – tenkinant viešuosius interesus vykdyti Rytų Europos regiono ir šio 

regiono valstybių politikos analizę, teikti rekomendacijas Lietuvos užsienio politikai Rytų Europos 

regione, tarpininkauti, kad Lietuvos, Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų valstybių valstybės 

institucijos, nevyriausybinės organizacijos, tyrimų centrai, mokslo institucijos stiprintų ryšius su 

atitinkamomis Rytų Europos valstybių institucijomis, skatinti Europos ir transatlantinio 

bendradarbiavimo ir darnaus vystymosi Rytų Europos regione plėtrą į šią veiklą kuo plačiau 

įtraukiant tarptautinę bendruomenę, viešąjį, privatų ir nevyriausybinį sektorius. 

 

Centro veiklos sritys: 

- Bendradarbiavimas su panašią veiklą vykdančiomis Lietuvos ir užsienio valstybių 

institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis ir kitais subjektais; 

- Mokslinė ir analitinė veikla, siekiant prisidėti  prie atviros, demokratinės ir žinių 

visuomenės Rytų Europos valstybėse stiprinimo; 

- Lietuvos visuomenės informuotumo apie Europos Sąjungos Rytų kaimynystės ir kitose 

Rytų Europos valstybėse vykstančius vidaus ir užsienio politikos procesus didinimas. 

 

Centro veiklos rūšys: 

- kaupti, sisteminti ir vertinti duomenis apie Rytų Europos regiono ir kitų valstybių 

vidaus politinės, ekonominės, socialinės ir informacinės situacijos aspektus; 

- teikti pasiūlymus Lietuvos institucijoms Lietuvos santykių su Rytų Europos ir kitomis 

užsienio valstybėmis klausimais;   

- teikti ekspertinę ir konsultacinę pagalbą verslo ir nevyriausybinėms organizacijoms 

Lietuvoje ir užsienyje;  

- savarankiškai ir kartu su mokslo ir studijų institucijomis vykdyti mokslinius tyrimus 

apie Lietuvos ir Rytų Europos,  kitų užsienio valstybių vidaus ir užsienio politikos 

ekonominius, socialinius, kultūrinius ir kitus aspektus; 

- organizuoti renginius ir įgyvendinti projektus Lietuvoje ir užsienyje Rytų Europos ir 

kitų užsienio valstybių vidaus, ekonominės, socialinės, informacinės ir kitais raidos 

klausimais;  

- administruoti Lietuvoje ir užsienyje įgyvendinamus programas ir projektus;  

- keistis moksline ir ekspertine patirtimi su Lietuvos ir užsienio valstybių aukštojo 

mokslo bei švietimo ir ugdymo įstaigomis; 

- dalyvauti Lietuvos ir tarptautiniuose renginiuose, skleisti Centro sukauptas žinias 

Lietuvos ir užsienio institucijoms, interesų grupėms ir visuomenei. 
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II. Svarbiausi 2017 metais įgyvendinti projektai  

 

Vadovaujantis minėtomis veiklos sritimis, 2017 metais RESC įgyvendino šiuos svarbiausius 

projektus: 

 

- Bendradarbiavimas su panašią veiklą vykdančiomis Lietuvos ir užsienio valstybių 

institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis ir kitais subjektais; 

 

• Organizuoti reguliarūs susitikimai su įvairių tarptautinių organizacijų atstovais, 

fondais, donorais, diplomatais, politikais (Europos Sąjungos institucijų 

atstovais, JAV Kongreso atstovais, NATO atstovais, užsienio tyrimų centrų 

atstovais ir kt.) bei su ES Rytų partnerystės šalių ir Rusijos pilietinės 

visuomenės atstovais; 

• RESC atstovai dalyvavo ir pasisakė įvairiuose tarptautiniuose renginiuose ir 

konferencijose (Rytų partnerystės smegenų centrų forumas Moldovoje, Rytų 

partnerystės pilietinės visuomenės metinė asamblėja, darbo grupių ir kiti 

susitikimai, 6-oji EURONEST parlamentinė asamblėja, Varšuvos saugumo 

forumas, Lietuvos-Ukrainos ekonomikos dorumas, GLOBSEC saugumo 

konferencija Slovakijoje, Lennarto Meri konferencija Taline, Batumio 

konferencija ir kt.); 

• Tęstos tradicinės diskusijos „Kava su Rytų pulsu“, į kurias kviesti Lietuvos 

institucijų atstovai, politikai, akademikai aktualioms temoms aptarti; 

• Kartu su partneriais Gruzijoje ir Slovakijoje RESC pradėjo naują Europos 

Komisijos finansuojamą projektą „Gruzija pakeliui į Europą [...]“ (anglų k. 

Georgia on European Way: Creation of Effective Model for DCFTA and SME 

Strategy Implementation). Projektu siekiama didinti Gruzijos sąmoningumą 

apie Išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės (DCFTA) suteikiamas 

galimybes, kuri yra neatskiriama 2014 m. pasirašyto ES ir Gruzijos Asociacijos 

susitarimo dalis. Tarp projekto veiklų: gebėjimų ugdymo kursai Gruzijos 

pilietinės visuomenės organizacijoms; pajėgumų ugdymo mokymai ir 

seminarai smulkiam ir vidutiniam verslui bei valstybės pareigūnams; taip pat, 

DCFTA patariamųjų tarybų sukūrimas regioniniu ir centralizuotu lygmeniu. 

Projektas apima visus Gruzijos regionus ir vyks iki 2019 m. balandžio mėn.;  

• Surengta trečioji kasmetinė Lietuvos „diplomatijos šefo“ Stasio Lozoraičio 

vardo konferencija. Tai kasmetinis RESC renginys, kuriuo siekiama aptarti 

Lietuvos užsienio politikos aktualijas ir pristatyti RESC atliktus darbus. 2017 

m. konferencijos tema „Baltijos jūros regionas: dabartis ir ateities 

perspektyvos“. Renginio metu buvo aptarti bendradarbiavimo pasiekimai 

Baltijos jūros regione, įskaitant energetikos, ekonomikos, infrastruktūros ir 

transporto srityse. Taip pat, regiono vaidmuo transatlantinėje saugumo 

architektūroje. Renginį rėmė: VU TSPMI, Klaipėdos jūrų uostas, Konrado 

Adenauerio fondas ir internetinis naujienų portalas DELFI, kuris užtikrino 

tiesioginę renginio transliaciją; 

• Kartu su Užsienio reikalų ministerija organizuotas jau 4-asis Vilniaus Rusijos 

forumas, kuriame ekspertai ir Rusijos pilietinės visuomenės atstovai dalinosi 

įžvalgomis apie politinius, socialinius ir ekonominius procesus Rusijoje; 

• Surengta trečioji tarptautinė saugumo ekspertų konferencija „Rytų partnerių 

indėlis į Europos saugumą ir gynybą – praktinis Europos Sąjungos 
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Globalios strategijos įgyvendinimas“. Renginys organizuotas kartu su 

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija remiant Europos Komisijai. 

Konferencija buvo skirta aptarti saugumo aplinką Europoje ir aplink ją. Taip 

pat, galimiems būdams, kaip paskatinti ES bendradarbiavimą su Rytų 

partneriais saugumo ir gynybos srityje. Galiausiai buvo aptartos galimybės 

stiprinti Rytų partnerių visuomenių atsparumą dezinformacijai, įskaitant ES 

indėlį; 

• Bendradarbiaujant su Slovakijoje įsikūrusia nepriklausoma žiniasklaidos 

tyrimo organizacija MEMO 98 RESC prisidėjo prie nacionalinių 

transliuotojų Baltijos, Vyšegrado ir ES Rytų partnerystės šalyse 

monitoringo. Projekto tikslas – įvertinti pagrindinių naujienų laidų kokybę, 

dėmesį skiriamą dezinformacijos ir propagandos keliamų grėsmių atliepimui 

bei bendrai apžvelgti ir įvertinti žiniasklaidos laisvę analizuojamose šalyse. 

Vilniuje buvo surengtas darbinis monitoringą atlikusių organizacijų 

susitikimas; 

• 72-ųjų JTO metinių proga surengta Jungtinių Tautų simuliacija „Vilnius 

Model UN 2017“, kurios metu 50 Lietuvos ir Lietuvoje studijuojančių užsienio 

studentų  sprendė konfliktą Sirijoje. Renginio metu dalyviai susipažino su JTO 

reikšme valstybių saugumui ir politinei jų sistemai. Renginys surengtas su 

Švedijos instituto, Švedijos ambasados Lietuvoje ir LR užsienio reikalų 

ministerijos parama; 

• RESC prisidėjo prie inauguracinės prezidento Valdo Adamkaus 

konferencijos organizavimo. Renginyje tarp kitų garbingų svečių dalyvavo 

buvę Ukrainos ir Rumunijos prezidentai, JAV Kongreso ir Europos parlamento 

nariai.  

 

 

- Mokslinė ir analitinė veikla, siekiant prisidėti  prie atviros, demokratinės ir žinių 

visuomenės Rytų Europos valstybėse stiprinimo; 

 

• Parengta analitinė studija „ES Rytų partnerystės politika: kaštai, nauda ir 

ateities iššūkiai“. Studijoje aptartos Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, 

Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos bendradarbiavimo su ES perspektyvos bei 

pateiktos tolimesnės šalių vystymosi prognozės. Studija parengta 

bendradarbiaujant su analizuotų šalių ekspertais. Studijos užsakovas – Užsienio 

reikalų ministerija. Studijos išvados ir rekomendacijos buvo pristatytos 

valstybės institucijų atstovams, ekspertams bei akademinei bendruomenei; 

• Tautinių mažumų departamento (TMD) užsakymu RESC parengė studiją 

„Tautinės mažumos Lietuvoje“, kurios integrali dalis yra „Tautinių 

mažumų politikos plėtros 2018-2027 m. veiklos strategija“. Tarp 

pagrindinių siūlymų: bendruomeniškumo stiprinimas, tautinių mažumų 

interesų atstovavimo gerinimas, socialinio ir ekonominio išsivystymo 

didinimas, konkurencingumo stiprinimas per švietimą ir kultūrą bei 

informacinės erdvės gerinimas ir žiniasklaidos stiprinimas. Studijos išvados, 

rekomendacijos bei strategija buvo pristatytos TMD organizuotose renginiuose, 

kuriuose tarp kitų svečių dalyvavo ir tautinių mažumų bei vietos savivaldos 

atstovai iš regionų, kuriuose gausiai įsikūrusios Lietuvos tautinės mažumos;  

• LR užsienio reikalų ministerijos užsakymu parengta analitinė studija „Rusijos 

įtaka Baltijos šalių regione: nacionalinės ir institucinės patirtys kovoje su 
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hibridinėmis grėsmėmis“. Studija parengta pagal kartu su Užsienio reikalų 

ministerija ir Suomijoje įsikūrusiu Europos hibridinių grėsmių centru 

organizuoto tarptautinio seminaro, kurio metu ekspertai iš JAV, Didžiosios 

Britanijos, Ukrainos, Suomijos, Estijos, Latvijos bei Lietuvos aptarė saugumo 

situaciją Rytų Europos ir Baltijos jūros regione bei egzistuojančias hibridines 

grėsmes ir kovos su jomis būdus, išvadas; 

• Organizuoti tradiciniai Rytų partnerystės Reality Check renginiai: 5-asis 

Ukrainos  „Reality Check“, Kijeve, 3-asis Moldovos „Reality Check“, 

Kišiniove ir 7-asis Baltarusijos „Reality Check“, Vilniuje. Pagal „Chatham 

House“ anonimiškumo taisykles surengtų renginių metu vietos ir tarptautiniai 

ekspertai, taip pat, tarptautinių organizacijų atstovai vertino Ukrainoje, 

Moldovoje ir Baltarusijoje vykstančias reformas arba jų trūkumą, aptarė 

saugumo situacijas bei kitus vidinius ir išorinius iššūkius su kuriais susiduria 

analizuotos ES Rytų partnerystės valstybės. Susitikimų programos rengiamos 

bendradarbiaujant su Carnegie Endowment for International Peace (JAV). Tarp 

rėmėjų: LR užsienio reikalų ministerija, Lietuvos ambasados Ukrainoje ir 

Moldovoje, Latvijos ambasada Kijeve, Konrado Adenauerio fondas Kišiniove, 

JAV tarptautinė vystymo agentūra (USAID) per Pact, bei Forum Syd (Švedija); 

• Surengtos  tradicinės demokratinių Baltarusijos ir Lietuvos partijų 

konsultacijos. Seime vykusio renginio metu Baltarusijos opozicinių partijų 

lyderiai aptarė situaciją Baltarusijos vidaus politikoje, Europos Sąjungos 

politiką šalies atžvilgiu, taip pat, renginio metu dalyviai diskutavo apie 

aktualius saugumo aspektus. Renginį rėmė LR ambasada Baltarusijoje; 

• Suorganizuotas jau dešimtasis Vieningų Baltarusijos studentų suvažiavimas 

(anglų k. „United Students of Belarus (USB) Rally“). Renginys vyko kartu su 

antruoju Pasaulio baltarusių susitikimu Vilniuje.  

Studentų suvažiavime dalyvavo 21 Baltarusijoje ar užsienyje studijuojantys 

baltarusiai studentai. Susitikimų ciklo metu vyko diskusijos apie diasporų 

vaidmenį valstybių istorijoje bei politikoje, studentai aktyviai generavo idėjas 

improvizuotose „dirbtuvėse“. Atvykę lektoriai, ekspertai ir politikai iš Lietuvos 

bei Baltarusijos aptarė kultūrinius, ekonominius bei politinius tarpvalstybinius 

ryšius. 

Pasaulio baltarusių susitikimo metu buvo siekta stiprinti Lietuvos ir 

Baltarusijos tarpusavio kultūrinius ir istorinius ryšius, aptartos aktualios šalių 

problemos bei jų sprendimų būdai. Taip pat, auditorija buvo supažindinta su 

baltarusių kultūros ypatumais Lietuvoje bei su baltarusių diasporos 

problemomis Lietuvoje ir likusiame pasaulyje. 

Renginiai organizuoti kartu su partneriais Baltarusijoje bei Europos 

humanitariniu universitetu. Projektą finansavo Lietuvos Vystomojo 

bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programa. 

• Trečius metus iš eilės RESC įgyvendino URM Vystomojo bendradarbiavimo ir 

paramos demokratijai programos finansuotą projektą „Atsakingos 

žurnalistikos mokykla: jaunų žurnalistų kompetencijos stiprinimas ir 

įtinklinimas“. Kartu su partneriais Gruzijoje ir Moldovoje projekto metu 

abiejose valstybėse buvo organizuojami mokymai jauniems, regionuose 

dirbantiems žurnalistams, siekiant stiprinti jų žurnalistinio darbo gebėjimus bei 

žinias apie darbą priešiškoje informacinėje erdvėje. Antrojoje projekto dalyje 

mokymų dalyviai su kuratorių pagalba rengė tiriamosios žurnalistikos darbus ir 

taip įtvirtinto žinias, išgirstas mokymų metu. Geriausiems darbams buvo skirtos 

vienkartinės skatinamosios stipendijos. Projekte dalyvavo po penkiolika jaunų 



5 

 

žurnalistų iš Gruzijos ir Moldovos 

• Surengtas „Vilniaus jaunųjų lyderių susitikime“ (anglų k. Vilnius Young 

Leaders Meeting, VYLM), kuriame dalyvavo 26 jauni profesionalai iš Baltijos 

šalių, Baltarusijos, Gruzijos, Moldovos, Rusijos ir Ukrainos. Dalyviai buvo 

atrinkti iš daugiau nei 300 paraiškų, kuriose vienas iš pagrindinių reikalavimų 

buvo susidomėjimas, patirtis ir unikalus požiūris į dezinformacijos bei 

propagandos problemų sprendimą jų gimtosiose šalyse. VYLM metu buvo 

surengtos formalios bei neformalios diskusijos, kurios buvo siejamos su 

dabartinėmis propagandos ir dezinformacijos tendencijomis, taip pat buvo 

siekta keistis gerąja patirtimi kaip kovoti su klaidinančia informacija, 

netikromis naujienomis ir pateikti analitines įvairių dezinformacijos atvejų 

analizes. 

Susitikimas organizuotas kartu su naujienų portalu DELFI. Iniciatyvą rėmė 

Nacionalinis demokratijos paramos fondas (JAV), Švedijos ambasada Vilniuje 

ir Švedijos institutas. 

• Suorganizuotas trijų asocijuotų ES Rytų partnerystės valstybių – Ukrainos, 

Gruzijos ir Moldovos – nacionalinių parlamentų atstovų vizitas į Lietuvą. Tris 

dienas trukusių mokymų metu parlamentarai turėjo galimybę susipažinti su 

teisėkūros ypatybėmis ES teisinėje aplinkoje ir perimti lietuviškąją patirtį 

prisitaikant prie europinių standartų. Patirties parlamentarai sėmėsi iš Seimo 

narių, Teisingumo ministerijos atstovų, Konstitucinio teismo teisėjų, 

akademinės bendruomenės ir ekspertų. Vizitas surengtas RESC įgyvendinto 

projekto „Parlamentarų mokymai Rytų partnerystės šalyse“, kurį finansavo 

LR užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos 

demokratijai programa, rėmuose. 

 

 

- Lietuvos visuomenės informuotumo apie Europos Sąjungos Rytų kaimynystės ir kitose 

Rytų Europos valstybėse vykstančius vidaus ir užsienio politikos procesus didinimas. 

 

• Kartu su Užsienio reikalų ministerija ir internetiniu naujienų portalu DELFI 

toliau tęstas 2014 m. pradėtas ir didelio dėmesio susilaukęs analitinis projektas 

„Vladimiro  Putino  Rusija“,   kurio   tikslas –  nagrinėti dabartinį Rusijos 

režimą bei jo pagrindinius veikėjus ir jų sprendimus. 2017 m. išleisti 6 

straipsniai;  

• Iki 2017 m. rugsėjo mėn. RESC tęsė kartu su RU.DELFI įgyvendinamą 

projektą skirtą pagerinti ir sustiprinti žiniasklaidos turinį rusų kalba. Šio 

projekto rėmuose kas mėnesį RU.DELFI buvo spausdinami 6 straipsniai skirti 

informuoti visuomenę apie Rusijos dezinformacijos ir propagandos veiklos 

metodus ir keliamus pavojus, taip pat paneigti Rusijos propagandos kuriamus 

mitus apie Baltijos šalis. Vienas sėkmingiausių projekto pavyzdžių, straipsnių 

ciklas PostBaltika, kuris pažvelgė į Baltijos šalis rusų žurnalisto akimis. 

Papildomai, kas mėnesį vyko diskusijos Lietuvos rusakalbių dominuojamuose 

šalies regionuose. Susitikimų temos koncentravosi ties etninėms mažumoms 

aktualiais klausimais, įskaitant regionų ekonominį vystymąsi. Projekto 

įgyvendinimo metu, per 12 mėnesių, apie 1 milijonas gyventojų, kurie skaitė ir 

žiūrėjo projekto produkciją, buvo pasiekta; 

• 2017 m. gegužės mėn. RESC kartu su Lietuvos žiniasklaidos priemonėmis rusų 

bei lenkų kalbomis – RusRadio.lt, DELFI.RU ir Znad Wilii – pradėjo 



6 

 

įgyvendinti Šiaurės Ministrų Tarybos biuro Lietuvoje remiamą projektą „Rytai 

ar Vakarai, namuose geriausia“ (angl. k. „East or West, Home is Best“). 

Projekto tikslas – sukurti kokybišką ir laisvai prieinamą žiniasklaidos turinį 

Lietuvos tautinėms mažumoms, skatinti bendrystę ir piliečių įsitraukimą. 

Siekiant įgyvendinti projekto tikslus, lietuviškos žiniasklaidos priemonės rusų 

bei lenkų kalbomis – RusRadio.lt, DELFI.RU ir Znad Wilii organizavo 

diskusijas su visuomenės veikėjais, tarp kurių buvo žinomi aktoriai, 

muzikantai, mokslininkai ir sportininkai. Taip pat, buvo kuriamas straipsnių bei 

video ciklas, kurių tikslas išryškinti skirtingų tautybių žmonių indėlį į Lietuvos 

istoriją ir valstybingumą.  

Sudėtinė projekto dalis – vizitai lenkakalbėse ir rusakalbėse Lietuvos 

mokyklose ir diskusijos su vyresniųjų klasių atstovais apie svajonių 

įgyvendinimą, profesijos pasirinkimą, pilietiškumą ir Idėją Lietuvai. Susitikimų 

tikslas - paskatinti jaunuosius Lietuvos piliečius, etninių mažumų atstovus, 

įgyvendinti savo svajones ir prisidėti prie Lietuvos valstybės kūrimo. Tuo pačiu 

buvo siekiama paneigti susiformavusius stereotipus susijusius su tuo, jog 

etninių mažumų atstovai turi mažiau galimybių įgyvendinti savo svajones ir 

ateityje tapti sėkmingais; 

• 2017 m. rudenį kartu su Užsienio reiklų ministerija RESC pradėjo analitinių 

straipsnių ciklą „Europos Sąjungos ateitis“. Šiuose straipsniuose 

analizuojami įvairūs šiuo metu Europos Sąjungai aktualūs klausimai, nuo kurių 

sprendimo priklauso, kokią Europą matysime rytoj. Straipsniai apima platų 

teminį lauką, pradedant socialine politika ir ekonomika, baigiant saugumo 

politikos klausimais. 2017 m. išspausdinti 5 iš 9 planuojamų straipsnių. 

Straipsnius spausdino naujienų portalas DELFI.  

 

III. Veiklos rodikliai 

 

RESC veiklos strategijoje 2016-2018 metams numatytų vertinimo rodiklių rezultatai 2017 

metams. 

 

1 strateginio tikslo 

Tęstinių projektų vykdymo uždavinio 

vertinimo rodikliai 

Siektina 

reikšmė 

2017 m. 

Pasiekta 

reikšmė  

 

1. Įgyvendintų tęstinių projektų skaičius 
 

3 9 

 

1 strateginio tikslo 

Nacionalinių projektų vykdymo uždavinio 

vertinimo rodikliai 

Siektina 

reikšmė 

2017 m. 

Pasiekta 

reikšmė  

 

1. Pateiktų paraiškų nacionaliniams projektams 

skaičius 
 

16 18 

2. Pasirašytų nacionalinių projektų sutarčių skaičius 
 

9 9 

 

1 strateginio tikslo 

Tarptautinių projektų vykdymo uždavinio 

vertinimo rodikliai 

Siektina 

reikšmė 

2017 m. 

Pasiekta 

reikšmė 
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1. Pateiktų paraiškų tarptautiniams projektams 

skaičius 
 

7 11 

2. Pasirašytų tarptautinių projektų sutarčių skaičius 
 

3 4 

 

2 STRATEGINIS TIKSLAS – Finansinio tvarumo užtikrinimas 

 

2 strateginio tikslo 

Finansinės būklės subalansavimo 

ir esamų skolų grąžinimo uždavinio 

vertinimo rodikliai 

Siektina 

reikšmė 

2017 m. 

Pasiekta 

reikšmė 

1. Finansinių įsipareigojimų dydis, Eur 
 

10 000 15 041* 

* 2018 m. pirmą pusmetį dalis šios skolos - 7500 Eur - panaikinta.  

 

3 STRATEGINIS TIKSLAS – Mokslinės įstaigos statuso išsaugojimas 

 

3 strateginio tikslo 

Mokslinius tyrimus vykdančios įstaigos 

statuso išlaikymo uždavinio 

vertinimo rodikliai 

Siektina 

reikšmė 

2017 m. 

Pasiekta 

reikšmė 

1. Mokslinius tyrimus vykdančios įstaigos statusas 
 

Taip Taip 

 

3 strateginio tikslo 

Mokslinių tyrimų vykdymo uždavinio 

vertinimo rodikliai 

Siektina 

reikšmė 

2017 m. 

Pasiekta 

reikšmė 

1. Atliktų mokslinių tyrimų skaičius 
 

1 3 

 

4 STRATEGINIS TIKSLAS – Kokybiškas mokslinės ir analitinės veiklos viešinimas, 

partnerių paieška 

 

4 strateginio tikslo 

Bendradarbiavimo su akademinės bendruomenės 

atstovais uždavinio 

vertinimo rodikliai 

Siektina 

reikšmė 

2017 m. 

Pasiekta 

reikšmė 

1. Bendradarbiavimo su akademinės bendruomenės 

atstovais projektų skaičius 
 

3 5 
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4 strateginio tikslo 

Informavimo ir viešųjų ryšių uždavinio 

vertinimo rodikliai 

Siektina 

reikšmė 

2017 m. 

Pasiekta 

reikšmė 

1. Žiniasklaidos priemonėse paskelbtų RESC 

analitinių straipsnių, tyrimų ir kt. informacinių 

projektų skaičius 
 

35 88 

 

 

IV. RESC finansiniai rodikliai  

 

RESC dalininkų kapitalas suformuotas iš steigėjų įnašų ir yra lygus 0,58 EUR. Vilniaus 

universiteto įnašas lygus 0.29 EUR, Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos – 0.29 

EUR. Kapitalas padalintas į 2 dalis, kurių kiekviena suteikia vieno balso teisę balsuojant VšĮ 

„Rytų Europos studijų centras“ dalininkų visuotiniame susirinkime. Ataskaitiniais metais 

dalininkai ir dalininkų įnašai nepakito. 

 

Įstaigos veiklos sąnaudos yra 233 985 EUR, jas sudaro: 

a)  47 296 EUR darbuotojų išlaikymo sąnaudos – tai darbo užmokesčio, darbdavio 

socialinio draudimo įmokų ir garantinio fondo mokesčio suma; 

b)     1 163 EUR – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos; 

c)     8 097 EUR – patalpų išlaikymo sąnaudos; 

d)    2 672  EUR – ryšių sąnaudos; 

e) 174 757 EUR – kitos veiklos sąnaudos. 

 

2017 m. pradžioje nepanaudoto finansavimo lėšų likutis buvo 11 159 EUR, per 2017 

metus buvo gauta 435 779  EUR finansavimo iš projektų ir 846 EUR paramos. 2017 m. projektų 

veiklų įgyvendinimui panaudota 194 642 EUR, iš kurių 9846 EUR yra gautos paramos lėšos. 

2017 m Ataskaitinio laikotarpio pradžioje darbuotojų skaičius buvo 8, o pabaigoje darbuotojų 

skaičius buvo 6.  

 

Direktoriaus Lino Kojalos darbo užmokesčio išlaidos per 2017 m.. sudarė 980 EUR. 

(neatskaičius mokesčių ir su darbdavio sodra). 

 

Detalesnė finansinė ataskaita pateikime prieduose Nr. 1,  Nr. 2. ir Nr. 3.  

 

 

V. Direktoriaus veiklos vertinimas 

 

Pagal organizacijos įstatus RESC direktorius yra atsakingas už institucijos tikslų ir 

uždavinių įgyvendinimą. 


