
 

 

  

Akademinis politologų klubas (APK) – 

visuomeninė, nepolitinė ir ne pelno 

siekianti organizacija, vienijanti Lietuvos 

aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų 

studentus bei dėstytojus. 

Organizacijos misija – kurti pilietinę 

visuomenę per politinį švietimą ir 

bendradarbiauti su įvairiomis visuomenės 

grupėmis. 
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A K A D E M I N I S  P O L I T O L O G Ų  K L U B A S  

 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

SAUSIS 

13 d. APK prisijungia prie pilietinės iniciatyvos „Neužmirštuolė“ 

 

VASARIS 

6 d. klubo narių susitikimas su kadenciją baigusia pirmininke Aušra Rinkevičiūte 
11 d. klubo atstovai dalyvauja Ronaldo Reagano klubo diskusijoje „Interneto karta politikoje?“ 
18 d. uždara klubo narių diskusija su  vizituojančiu dėstytoju iš Ispanijos Asier Blas Mendoza 
19 d. klubo atstovai dalyvauja Ukrainos palaikymo akcijoje 
20 d. neformalus klubo narių susirinkimas ledo arenoje 
25 d. vieša paskaita „Learn from the Best: Sir W. Churchill“ 
26 d. Vilniuje vyksta kartu su Seimo Europos klubu organizuota vieša paskaita – diskusija „Euro 
belaukiant: viešasis diskursas ir mitai“ 

KOVAS 

4 d. uždara klubo narių diskusija su dėstytoja Jolanta Mickute 
5 d. klubo atstovai dalyvauja renginių ciklo „Doktorantų pusryčiai“ atidaryme 
6 d. seminaras „Sėkmės istorijos“ su dėstytoju Vytautu Liesioniu 
12 d. vieša paskaita „Prezidento rinkimų karštligė. Pirmasis žvilgsnis į rinkimų kampanijas“ 
13 d. filmuojami sveikinimai APK gimtadienio šventei 
15 d. APK 15-ojo gimtadienio šventė, neformalus klubo narių susitikimas 
18 d. vieša paskaita „Learn from the Best: Margaret Thatcher“ 
20 d. klubo nariai dalyvauja Europos Parlamento narių ir kandidatų priešrinkiminiuose debatuose 
25 d. vieša paskaita „Learn from the Best: Martin L. King, Jr. & N. Mandela“ 
25 d. seminaras „Sėkmės istorijos“ su dėstytoju Visvaldu Legkausku 
30 d. neformalus klubo narių susitikimas „Šaltis/Sportas/APK“ 
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BALANDIS 

1 d. seminaras „Sėkmės istorijos“ su VDU PMDF Politologijos katedros vedėju Andžej Pukšto 
1 d. intelektualus komandinis žaidimas „Mąstyk greitai 10” 
3-4 d. klubo atstovai savanoriauja Vilniuje vykusiame tarptautiniame renginyje „Ten years after 
the “Big Bang“: NATO open door conference“ 
6 d. neformalus klubo narių susitikimas „Šaltis/Sportas/APK“ 
8 d. diskusija „Ukraina Europos Sąjungoje - ar tai įmanoma?“ 
9 d. APK prisijungia prie pilietinės iniciatyvos „Man Ne Dzin“ 
11 d. konferencija Vilniuje „Paspausk ranką – taip prasideda dialogas. Jaunoji karta politikoje“ 
16 d. darbo grupės susitikimas dėl naujų APK įstatų kūrimo 
25-27 d. klubo narių išvyka į Kelmę 

28 d. susitikimas su žurnalistais iš Baltarusijos tema „Ar įmanomas Baltarusijoje Maidanas?“ 
29 d. vieša paskaita „Learn from the Best: B. Clinton & H. R. Clinton“ 
 

GEGUŽĖ 

1 d. klubo atstovai savanoriauja Lietuvos narystės ES 10-mečiui paminėti skirtame renginyje 
„Europa yra čia“ 
2 d. geriausių VDU PMDF dėstytojų rinkimai 
6 d. flashmob’as „ES piliečiai jau 10 metų!“  
13 d. vieša paskaita „Learn from the Best: R. Reagan“ 
14 d. klubo atstovai dalyvauja LR Seimo Europos reikalų komiteto išvažiuojamajame posėdyje 
15 d. seminaras – diskusija „Kaip keitėsi Lietuva ir Kaunas per 10 narystės ES metų“ 
15 d. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas 

LIEPA 

12-13 d. APK Vasaros suvažiavimas Žemaitijoje 
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RUGPJŪTIS 

2-3 d. klubo atstovai dalyvauja LiJOT Vasaros Forume'14  
18-19 d. klubo atstovai dalyvauja KJOSAS Vasaros akademijoje, kurios tema – projektų rašymas 
25 d. APK pristatymas VDU fakultetų dienos metu 
29 d. VDU organizacijų mugė 

RUGSĖJIS 

2 d. pristatomasis susitikimas su naujais nariais „Įvadas į APK“ 
17 d. APK nominuotas renginyje „Kauno jaunimo apdovanojimai 2014 m.“ 
19 d. „Kauno jaunimo dienos 2014“ NVO mugė 
22 d. filmuojamas APK pristatomasis filmukas 
24 d. viešoji paskaita „Škotija ir pasaulis po referendumo“ 
25 d. klubo atstovas dalyvauja JKC mokymuose „Mąstyk globaliai, veik lokaliai! – Globalusis 
švietimas darbe su jaunimu” 
26 d. klubo nariai dalyvauja VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto bei Lietuvos politologų 
asociacijos kasmetinėje konferencijoje „Kokybiškos politikos suvokimas Lietuvoje“ 
30 d. APK Pirmininkė dalyvauja LR Prezidentės D. Grybauskaitės susitikime su jaunimo 
organizacijų atstovais „Jaunimo iniciatyvos Lietuvos informaciniam saugumui ir pilietiškumui“  
 

SPALIS 

2 d. uždara klubo narių diskusija su prof. dr. Mindaugu Jurkynu tema „Baltijos regiono identitetas, 
konfliktai ir bendradarbiavimas” 
2 d. klubo nariai dalyvauja Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje bei VDU Politikos mokslų ir 
diplomatijos fakulteto organizuotame diskusijų – susitikimų cikle „Pakalbėkime apie Europą ir 
mus" su L. Donskiu 
8 d. paskaitų ciklo „Politika+“ pirmoji vieša paskaita „Politika + Energetika“ 
10 d. neformalus klubo narių susitikimas boulinge 
9-12 d. klubo atstovas dalyvauja Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje kartu su Lietuvos banku, 
dienraščiu „Verslo žinios“ organizuotoje stovykloje „Europos verslo reporteris 2014“  
16 d. seminaras „Sėkmės istorijos“ su dr. Rūsčiu Kamuntavičiumi  
16 d. intelektualus komandinis žaidimas  „Mąstyk greitai 11“ 
23-26 d. klubo nariai dalyvauja TILS korupcinės tematikos filmų festivalyje „Drąsus žodis“ 
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LAPKRITIS 

3 d.  vieša paskaita – diskusija „Gerovės valstybė“ 
11 d. klubo narių debatai su VDU Debatų klubu „Ar Lietuvai derėtų siųsti karinę paramą Ukrainai?” 
12 d. paskaitų ciklo „Politika+“ vieša paskaita „Politika + Istorija“ 
12 d. klubo narių komanda dalyvauja protmūšyje „Europrotai“ 
14-15 d. klubo naujų narių krikštynos 
19 d. klubo narių komanda dalyvauja protmūšyje „Europrotai““ 
20 d. klubo nariai dalyvauja VDU garbės daktaro regalijų Edwardui Lucasui įteikimo ceremonijoje  
26 d. paskaitų ciklo „Politika+“ vieša paskaita „Politika + Komunikacija“ 
26 d. klubo narių komanda dalyvauja protmūšyje „Europrotai“ 
 

GRUODIS 

2 d. klubo atstovai drauge su PMDF organizacijomis puošia Kalėdinę eglutę PMDF 
4 d. klubo narių susitikimas su KJOSAS atstovais 
11 d. klubo atstovai dalyvauja KJOSAS visuotiniame susirinkime 
13 d. APK Kalėdinis vakaras 
16 d. PMDF Kalėdinis vakaras 
17 d. klubo atstovai dalyvauja VDU ir Švedijos ambasados konferencijoje „Saugumo ir 
bendradarbiavimo modeliai Šiaurės Europoje“ Vilniuje 
 
 
 
 
 
 

 

  


