
COST veiklos IS0806 valdymo komiteto Lietuvos atstovės dr. Ainės Ramonaitės 

 

ATASKAITA 

 

apie 5-ojo valdymo komiteto (Managing Committee) susitikimą, Europos rinkiminių tyrimų 

istorijos grupės, Europos rinkėjų duomenų bazės kūrimo grupės ir lyginamųjų rinkiminių tyrimų 

metodų grupės susitikimą, vykusį 2012 m. spalio 19 - 20 dienomis Vilniaus universitete, 

Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute 

 

 

 

2012 m. spalio 19-20 d. vyko COST veiklos vykdomojo komiteto ir trijų darbo grupių 

posėdis Vilniuje. Lietuva buvo šio susitikimo organizatorė. Posėdžiuose dalyvavo 40 narių iš 21 

šalies.  

Valdymo komiteto posėdžio, kuriam pirmininkavo Hermannas Smittas, metu 

pirmiausia buvo pasveikinta nauja COST IS0806 veiklos narė Juodkalnija ir buvo patvirtinta 

posėdžio darbotvarkė. Vėliau buvo patvirtintas praėjusio valdymo komiteto posėdžio, vykusio 

Vienoje, protokolas ir mokslinės ataskaitos, aptarti einamieji reikalai.  

Toliau COST biuro ataskaitoje buvo pristatyta informacija apie šių metų veiklas ir 

biudžetą. Posėdžio pirmininkas pranešė, jog šiuo metu COST IS0806 veikloje dalyvauja 26 šalys - 

tikrosios COST narės ir dvi ne COST šalys. Prie COST veiklos  nori prisijungti Serbija ir Turkija. 

Trečiais veiklos vykdymo metais buvo suorganizuoti 5 valdymo komiteto ir darbo grupių 

susitikimai, 2  konferencijos, viena metodologinė mokykla, 6 trumposios mokslinės misijos, 

parengta 80 publikacijų. Bendrosios išlaidos sudaro 167 tūkst. eurų, iš jų daugiausia (101,5 tūkst.) 

buvo skirta susitikimų organizavimui.  

Vėliau Istorijos, Duomenų ir Metodų darbo grupių atstovai pristatė savo grupių darbo 

rezultatus. Duomenų darbo grupės atstovai informavo apie rinkiminių apklausų duomenų 

integracijos į vieningą duomenų bazę progresą. Šiuo metu iš žadėtų maždaug 200 duomenų rinkinių 

integravimui parengta apie 30 proc. Sutarta, jog iki 2013 m. kovo mėnesio pabaigos turi būti 

parengti visi duomenys. Istorijos grupės atstovas informavo, kad knyga apie rinkiminių tyrimų 

istoriją Europos šalyse planuojama užbaigti iki 2013 m. vasaros. 2013 m. kovo mėnesį numatomas 

susitikimas knygos skyrių aptarimui. Metodų grupės atstovas informavo apie pasirengimą 4-ajai 

žiemos metodologinei mokyklai, aptarimo metu kilo diskusijos dėl mokyklos formato ir dalyvių.  

Vėliau Specialioji įgaliotinė (DC Rapporteur) Kristiina Tonnisson pristatė savo 

ataskaitą apie COST IS0806 veiklą. Iš esmės šios veiklos rezultatus ir darbų eigą vertindama labai 

pozityviai, jis išreiškė tam tikrą susirūpinimą dėl vėluojančių duomenų bazės integracijos darbų.  

Kadangi COST veikla IS0806 buvo pratęsta dar vieneriems metams, kitas vykdymo 

komiteto posėdis numatomas 2013 m. spalio mėn. Dubline.  
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    - News from the COST Office 
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meetings) 
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