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Jungtinio tyrimų centro (Joint Research Centre – 
JRC) kuris yra Europos Komisijos vidinė mokslo 
tarnyba, misija yra visoms Europos Są jungos 
(ES) politikos sritims teikti nepriklausomą, faktais 
grįstą mokslinę bei techninę paramą visuose 
politikos ciklo etapuose.
 
Glaudžiai bendradarbiaudamas su politiką 
formuojančiais generaliniais direktoratais, JRC 
sprendžia svarbiausius socialinius iššūkius, skatina 
inovacijas, kurdamas naujus metodus, priemones 
bei standartus, ir dalijasi savo praktine patirtimi 
su valstybėmis narėmis, moksline bendruomene ir 
tarptautiniais partneriais.

 • 2800 darbuotojų,
 • 7 mokslo institutai,
 • 5 skyriai Belgijoje, Vokietijoje, Italijoje, 

Nyderlanduose ir Ispanijoje.

Pagal ES mokslinių tyrimų bendrąsias programas 
JRC sėkmingai bendradarbiauja su daugeliu 
valstybinių ir privačių organizacijų visoje ES.
Su Lietuvos partneriais JRC bendradarbiauja šiais 
pagrindais:

Šis bendradarbiavimas apima įvairias sritis, tarp 
jų žmogaus biologinę stebėseną, oro kokybę ir su 
transportu susijusią oro taršą, nanomedžiagas, 
GMO, miško kraštovaizdžio tvarkymą, 
perspėjimo apie potvynius sistemą, rimtų avarijų 
fenomenologiją, informavimą apie branduolines 
avarijas ir medžiagų tyrimus.

Bendrosios programos projektai 3

Moksliniai tinklai 18

Bendradarbiavimo sutartys 10

JRC partnerių Lietuvoje pavyzdžiai

Nacionalinės institucijos ir laboratorijos

• Aplinkos apsaugos agentūra (AAA), Vilnius
• Radiacinės saugos centras (RSC), Vilnius
• Lietuvos energetikos institutas (LEI), Kaunas
• Aplinkos ministerija, Vilnius
• Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos 

vertinimo institutas, Vilnius
• Respublikinis mitybos centras prie Sveikatos 

ministerijos, Vilnius
• Valstybinė atominės energetikos saugos 

inspekcija (VATESI), Vilnius
• Fizinių ir technologijos mokslų centro 

Puslaidininkių fizikos institutas, Vilnius
• Valstybinis aplinkos sveikatos centras (VASC), 

Vilnius

Akademinė bendruomenė

• Vilniaus universitetas
• Vytauto Didžiojo universitetas (VDU), Kaunas
• Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU), 

Kaunas

Bendrovės

• UAB „Aerogeodezijos institutas“, Kaunas
• UAB „Polimaster Instruments“, Vilnius

Lietuva
ir jos bendradarbiavimas su Europos Komisijos vidine mokslo tarnyba

Jungtiniu tyrimų centru

TrainMiC® – tai Europos mokymosi visą 
gyvenimą programa, kurios tikslas yra 
išmokti interpretuoti cheminių ir biologinės 
analizės matavimų metrologinius reika-
lavimus skirtinguose sektoriuose, kaip 
antai aplinkos, maisto saugos ir vartotojų 
apsaugos. Ši JRC koordinuojama programa 
veikia daugelyje Europos vietų per naciona-
lines komandas, kurios skleidžia žinias ir 
geriausią praktiką taikydamos suderintas 
švietimo priemones. 

TrainMiC® vizija yra pagerinti analizės 
rezultatų kokybę visoje Europoje teikiant ir 
skatinant suderintus chemijos metrologijos 
mokymus. Ši vizija puoselėjama per tvirtą 
nacionalinių komandų tinklą, kurios dalijasi 
bendradarbiavimo Europos Sąjungoje 
ištekliais ir rezultatais. Neseniai veiklą 
pradėjo ir Lietuvos nacionalinė komanda, 
kuriai vadovauja dr. Evaldas Naujalis iš 
Vilniuje įsikūrusio Fizinių ir technologijos 
mokslų centro.

Įkurta Lietuvos nacionalinė TrainMiC® komanda

Mokymai ir lyginamosios analizės studijos siekiant 
įgyvendinti Seveso direktyvą 
Dar prieš Lietuvai įstojant į ES, JRC 
ilgai bendravo su Priešgaisrinės apsau-
gos ir gelbėjimo departamentu prie 
Vidaus reikalų ministerijos dėl Seveso II 
direktyvoje numatytos cheminių avarijų 
prevencijos. Departamento darbuotojai 
buvo mokomi įvertinti riziką ir atpažinti 
pavojingus objektus, rašyti ir peržiūrėti 
saugos ataskaitas bei pranešti apie 
avarijas. Vėliau JRC surengė žemės nau-
dojimo planavimo mokymus, kurie vyko 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamente.

2010–2011 m. JRC ir Lietuvos Respub-
likos vidaus reikalų ministerija atliko 
preliminarų rizikos vertinimo tyrimą 
Klaipėdos pramoniniame rajone. Buvo 
išsamiai išanalizuoti avarijų scenarijai, 
pateikti suskystintų naftos dujų (SND) 
saugyklos saugos ataskaitoje. Pagrindi-
nis tikslas buvo sustiprinti Lietuvos 
Respublikos gebėjimą įvertinti didžiausių 
pavojingų objektų riziką ir naudoti 
vertinimo priemones, kaip antai JRC 
Teritorijų rizikos vertinimo ir valdymo 
programinę įrangą (ARIPAR).

Nepaisant to, kad Ignalinos atominė elektrinė 
Visagine buvo uždaryta dar 2009 m., Lietuva 
dalyvavo visuose ES branduolinių bandymų 
nepalankiausiomis sąlygomis etapuose. 
Lietuvos ekspertai dalyvavo savęs įvertinimo 
etape ir parengė elektrinės bandymo nepal-
ankiausiomis sąlygomis ataskaitas. Po to jie 
dalyvavo teminėje visų ataskaitų apžvalgoje. 
Galiausiai Lietuvos ekspertai dirbo valstybių 
tarpusavio vertinimo komandose. 
Lietuva taip pat yra Europos informavimo 

apie branduolinių elektrinių eksploata-
vimo patirtį centro narė steigėja. Šį tinklą, 
valdomą iš centralizuoto biuro, įsikūrusio 
JRC skyriuje Petene, Nyderlanduose, remia ir 
vienas ekspertas iš Lietuvos. Šiuo metu tin-
klas vienija 16 Europos saugos institucijų 
ir 3 techninės pagalbos organizacijas, jo 
tikslas – sustiprinti branduolinę saugą 
mokantis iš veiklos patirties. Lietuva akty-
viai prisideda prie šio Europos informacijos 
centro veiklos.

Lietuvos indėlis į branduolinę saugą ir ES bandymai 
nepalankiausiomis sąlygomis

Pramoninės skysčių laikymo talpyklos cheminių 

medžiagų apdorojimo įrenginiuose.

Ignalinos atominės elektrinės bandymų nepalankiausi-

omis sąlygomis apžvalgos komanda

© Stock.xchng

Lietuvos TrainMiC® nacionalinė komanda Alden Byzeno 

pilyje, Belgijoje, TrainMiC® programos 10-ųjų metinių 

suvažiavime.
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Jurgita Stonytė
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Telefono Nr.: + 3705 261 8530
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El. pašto adresas: jurgita.stonyte@lmt.lt



Jungtiniu tyrimų centru – Lietuva

Šiame informaciniame lapelyje pateikta informacija yra teisinga jos sudarymo metu ir vėliau gali kisti.

JRC bendradarbiavimo su Lietuvos mokslinių tyrimų organizacijomis pavyzdžiai

Bendrosios programos projektai
JRC dalyvauja daugiau nei 140 jungtinių mokslinių tyrimų 
projektų ir tinklų pagal Europos Bendrijos mokslinių tyrimų 
ir technologinės plėtros septintą ją bendrą ją programą (FP7) 
tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir kitos organizacijos. Tai 
leidžia JRC kurti partnerystes su reikšmingiausiais Europos 
mokslinių tyrimų veikėjais. Ši veikla gali apimti darbą JTC 
patalpose taip suteikiant geresnę prieigą prie specializuotos 
JRC infrastruktūros ir duomenų bazių. Čia pateikiami keli 
bendrosios programos projektų su Lietuvos partneriais 
pavyzdžiai:

Į ateitį nukreiptas integruotas Europos miško kraštovaizdžio 
valdymas (INTEGRAL)

•• Aleksandro•Stulginskio•universitetas•(ASU),•Kaunas
Pagrindinis INTEGRAL tikslas yra vienodinti tarpvalstybinę, 
valstybinę ir vietos politiką, susijusią su miškais, ypatingą dėmesį 
skiriant politikos derinimui ir įgyvendinimui.

Medžiagų bandymas ir normos naujoviškam reaktoriui suku-
rti (MATTER)

•• Lietuvos•energetikos•institutas•(LEI),•Kaunas
Projektas MATTER tiria medžiagų elgseną IV kartos branduolinių 
reaktorių eksploatavimo sąlygomis, siekdamas nustatyti tinkamo 
šių medžiagų naudojimo kriterijus eksploatuojant šiuos reaktorius. 

Su transportu susijusi oro tarša ir jos poveikis sveikatai 
(TRANSPHORM)

•• Fizinių•ir•technologijos•mokslų•centras,•Vilnius
TRANSPHORM vienija tarptautiniu mastu reikšmingiausius oro 
kokybės ir sveikatos mokslininkus bei vartotojus siekiant pagilinti 
žinias apie kietąsias oro daleles, susijusias su transportu, ir jų 
poveikį žmogaus sveikatai. 

Moksliniai tinklai
JRC bendradarbiauja su organizacijomis, kurias vienija 
susidomėjimas konkrečiomis mokslinių tyrimų sritimis. Šis 
bendradarbiavimas būtinas JRC pastangoms derinti ir įteisinti 
metodus bei matavimo vienetus, kurti bendrus standartus ir 
tiekti mokslinę bei techninę paramą įgyvendinant ES teisės 
aktus. JRC bendradarbiauja su daugiau nei 650 partnerių 
organizacijų ir maždaug 60 institucinių tinklų visame 
pasaulyje. Čia pateikiami keli mokslinių tinklų su Lietuvos 
partneriais pavyzdžiai:

Oro kokybės etaloninių laboratorijų asociacija (AQUILA)
•• Aplinkos•apsaugos•agentūra,•Vilnius

Oro kokybės etaloninių laboratorijų tinklas, kuris įgyvendina 

oro kokybės užtikrinimo programas padedamas valstybių narių 
nacionalinių etaloninių oro kokybės laboratorijų. 

Degimo ir pramonės ekspertų grupė (C&I)
•• Aplinkos•apsaugos•agentūra,•Vilnius

Specialistų grupė atsakinga už EMEP/CORINAIR į aplinkos orą 
išmetamų teršalų apskaitos metodikos dalis, susijusias su degimu ir 
pramonine veikla. Šią grupę globoja JT Europos ekonomikos komisija 
ir jos Emisijų apskaitos ir prognozių darbo grupė.

Poveikio vartotojams modeliavimas (CEM NET)
•• Aplinkos•apsaugos•agentūra,•Vilnius

Šis poveikio vartotojams modeliavimo pasaulinis tinklas buvo 
įkurtas siekiant surinkti trūkstamus duomenis apie chemikalų 
poveikį žmonėms įvairiais kanalais: kvėpuojant, nuryjant ir per 
odą. Tai bus įgyvendinta kuriant, derinant ir ratifikuojant cheminių 
medžiagų poveikio vartotojams modelius.

Genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) laboratorijų tinklas 
Europoje (ENGL)

•• Nacionalinis•maisto•ir•veterinarijos•rizikos•vertinimo•institutas,•
Vilnius

Pagrindinis šio tinklo tikslas yra spręsti technines ir analitines 
laboratorijų problemas, susijusias su maiste ir aplinkoje naudoja-
mais GMO, taip pat derinti valstybių narių laboratorijose atliekamos 
GMO analizės metodus.

Europos apsaugos priemonių tyrimo ir plėtros asociacija 
(ESARDA)

•• Valstybinė•atominės•energetikos•saugos•inspekcija,•Vilnius
Europos organizacijų, siekiančių plėtoti ir derinti mokslinius tyrimus 
bei plėtrą branduolinės energetikos apsaugos priemonių srityje, 
asociacija. Ji suteikia keitimosi informacija bei idėjomis forumą 
branduolinių objektų valdytojams, apsaugos priemonių institucijoms 
ir asmenims, susijusiems su moksliniais tyrimais ir technologijų 
plėtra.

ES nacionaliniai bandymų metodų koordinatoriai (EU NCTM)
•• Valstybinis•aplinkos•sveikatos•centras,•Vilnius
•• Aplinkos•ministerija,•Vilnius•

Siekdama suderinti bandymo metodus kuo platesniame tarptau-
tiniame kontekste pagal duomenų tarpusavio pripažinimo principą, 
Komisija ir JRC dalyvauja EBPO bandymų gairių programoje. 

Europos erdvinės informacijos infrastruktūra (INSPIRE)
•• Aplinkos•ministerija,•Vilnius•
•• Aplinkos•apsaugos•agentūra,•Vilnius•

Ši Europos erdvinės informacijos infrastruktūra leidžia valstybėms 
narėms lengviau dalytis erdvine informacija apie aplinką arba 
veiklą, galinčią turėti tiesioginį arba netiesioginį poveikį aplinkai. 

Europos daugiafunkcinio kraštovaizdžio tvarios plėtros 
mokslinių tyrimų tinklas (Landscape Tomorrow)
Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU), Kaunas
Europinis mokslinių tyrimų tinklas, vienijantis Europos žinias žemės 
naudojimo, kraštovaizdžio mokslų ir kaimo plėtros srityse. 

Oficialusis EURL-NRL su maistu besiliečiančių medžiagų tinklas
•• Respublikinis•mitybos•centras•prie•Sveikatos•ministerijos,•Vilnius
•• Nacionalinė•visuomenės•sveikatos•priežiūros•laboratorija•(NVSPL),•

Vilnius
Šį oficialųjį tinklą sudaro nacionalinės etaloninės laboratorijos, 
kurias kompetentingos nacionalinės institucijos įgaliojo remti 
Europos su maistu besiliečiančių medžiagų etaloninę laboratoriją.

Aplinkos radioaktyvumo stebėsena (REM – ECURIE)
•• Valstybinė•atominės•energetikos•saugos•inspekcija,•Vilnius

Šis informacijos perdavimo tinklas buvo įkurtas siekiant pagerinti 
ankstyvą jį perspėjimą ir apsikeitimą informacija radiologinės arba 
branduolinės avarijos atveju.

Klasifikavimo ir ženklinimo techninis komitetas (TC C&L)
•• Valstybinis•aplinkos•sveikatos•centras•(VASC),•Vilnius
•• Aplinkos•ministerija,•Vilnius••

Šio komiteto užduotis yra rengti cheminių medžiagų klasifikavimo ir 
ženklinimo pasiūlymus pagal Europos direktyvą 67/548/EEB.

Naujų ir esamų medžiagų techninis komitetas (TC NES)
•• Valstybinis•aplinkos•sveikatos•centras•(VASC),•Vilnius
•• Aplinkos•ministerija,•Vilnius••

Šis projektas vykdo pažangų cheminių medžiagų rizikos vertinimą 
ir skatina keitimąsi informacija bei nuomonėmis dėl kiekybinių ir 
kokybinių struktūros ir savybių ryšių (QSAR ir SAR).

Techninis pasitarimas biocidinių medžiagų klausimais (TM 
Biocides)

•• Valstybinis•aplinkos•sveikatos•centras•(VASC),•Vilnius
•• Aplinkos•ministerija,•Vilnius••

Ši iniciatyva teikia valstybių narių valdžios institucijoms ir Europos 
Komisijai techninę ir mokslinę paramą dėl veiklių jų medžiagų bio-
cidiniuose produktuose tvirtinimo.

Muitinių bendradarbiavimo rengiant EDEXIM darbo grupė 
(WG EDEXIM)

•• Valstybinis•aplinkos•sveikatos•centras•(VASC),•Vilnius
•• Aplinkos•ministerija,•Vilnius••

Europos pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo duomenų 
bazė (EDEXIM) teikia klasifikavimo ir ženklinimo informaciją, 
susijusią su medžiagomis, kurias apima Europos reglamentas 
689/2008. Ši darbo grupė buvo sukurta siekiant sustiprinti muitinės 
tarnybų bendradarbiavimą. 

PBT ir vPvB medžiagų atpažinimo darbo grupė (WG PBT)
•• Valstybinis•aplinkos•sveikatos•centras•(VASC),•Vilnius
•• Aplinkos•ministerija,•Vilnius••

Šią darbo grupę sudaro ekspertai iš valstybių narių kompetentingų 
institucijų, įgaliotų aplinkoje atpažinti patvarias, bioakumuliacines ir 
toksiškas (PBT) medžiagas bei labai patvarias ir didelės bioakumuli-
acijos (vPvB) medžiagas.

Bendradarbiavimo sutartys
JRC yra sudariusi maždaug 200 šiuo metu galiojančių 
bendradarbiavimo sutarčių ir susitarimo memorandumų su 
valstybinėmis bei privačiomis organizacijomis, universitetais 
ir nacionalinėmis bei tarptautinėmis institucijomis. Daugelis 
šių susitarimų yra susiję su bendrais moksliniais tyrimais, 
dalijimusi informacija ir darbuotojų mainais. Čia pateikiami 
keli bendradarbiavimo sutarčių su Lietuvos partneriais 
pavyzdžiai:

Bendradarbiavimo sutartis dėl energetinio saugumo 
•• Lietuvos•energetikos•institutas•(LEI),•Kaunas

Bendras šios bendradarbiavimo sutarties tikslas yra veiksming-
iau prisidėti prie energetinio saugumo klausimų supratimo ir 
jų sprendimo, ypač analizuojant energetinio saugumo rodiklius 
ir energetikos tinklų pažeidžiamumą, atliekant neįprastų bei 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių galimybių studijas ir kitomis su 
energetika susijusiomis temomis.

Bendradarbiavimo sutartis dėl Europos įspėjimo apie 
potvynius sistemos (EFAS)

•• Vilniaus•universiteto•Hidrologijos•ir•klimatologijos•katedra
Šia sutartimi siekiama palaikyti tinklą, susijusį su Europos įspėjimo 
apie potvynius sistema (EFAS), kuri gauna ir perduoda įspėjimus 
apie potvynius valstybių narių institutams ir organizacijoms. 

Bendradarbiavimo sutartis dėl informacijos branduolinių 
avarijų atvejais

•• Valstybinė•atominės•energetikos•saugos•inspekcija,•Vilnius
•• Aplinkos•apsaugos•agentūra,•Vilnius•

Ši bendradarbiavimo sutartis numato ES valstybių narių keitimąsi 
informacija apie branduolines avarijas pagal Europos Tarybos 
sprendimą 87/600/Euratomas.
 
Euratomo steigimo sutarties 36 straipsnyje numatytos 
REMdb įgyvendinimas

•• Radiacinės•saugos•centras,•Vilnius•
Pagal Euratomo steigimo sutarties 36 straipsnį visos valstybės 
narės privalo periodiškai perduoti Komisijai informaciją apie 
aplinkos radioaktyvumo lygį. Šie skaičiai saugomi Aplinkos radioak-
tyvumo stebėsenos duomenų banke (REMdb)


