
INVESTUOJU ATSAKINGAI: PRANEŠK APIE PROJEKTŲ VIEŠUOSIUS APTARIMUS IR LAIMĖK NUOSTABIŲ 
PRIZŲ!

Surenkite viešą konsultaciją ir sėkmingai įgyvendinkite projektą! Susitikimai su bendruomenėmis projekto 
vykdytojams padeda efektyviau įgyvendinti pasirinktas veiklas.

Kviečiame jus aktyviai rengti planuojamų ar vykdomų projektų aptarimus su gyventojais ir bendruomenėmis ir 
laimėti nuostabius prizus. 

Už kiekvieną suorganizuotą ir paskelbtą aptarimą gaukite dovaną iš ES investicijų užaugintų verslų. Mėnesio 
nugalėtojams bus skirti arbatų rinkiniai iš viso pasaulio pažymėti ES investicijų lipdukais. Surinkus penkis ES 
investicijų lipdukus iki 2018 m. rugsėjo 3 d., laimėtojus kviesime savaitgalį pailsėti kurorte dviem.

SUDOMINTI MOTYVUOTI ĮTRAUKTI

Pavadinimas;
Vieta;
Programa

Galimybė sužinoti;
Dėmesys (meras, kt.)

Galimybė veikti, 
spręsti, prisidėti, kt.

Jau kurį laiką vilniečiai ir miesto svečiai džiau-
giasi gražėjančiu sostinės simboliu: vykdo-
mas beveik 4 mln. eurų vertės Neries 
krantinės atnaujinimo ir modernizavimo 
projektas. 

Vilniaus miesto savivaldybės duomenimis, 
jau atnaujinta net 6 km krantinės – įrengti 
dviračių takai, pėsčiųjų zonos, planuojama 
įkurti laisvalaikio zonas, inovatyvias erdves 
kūrybai, sveikatingumo renginiams. Likusią 
krantinės dalį – 1, 5 km atkarpą – planuojama 
atnaujinti kitais metais. 

Neries krantinės modernizavimas – ilgai plan-
uotas ir derintas procesas, kurio metu ketina-
ma sugrąžinti upę miestiečiams. Ilgus metus 

Neries prieigų grindinys buvo nepatrauklus ir nepatogus važinėjantiems dviračiais ir 
vaikščiojantiems paupiu, šalia upės neveikė rekreacinės zonos, kavinės ar kt. laisvalaikio 
vietos. Projektu siekiama įkurti gyventojams patrauklias, modernias erdves, kuriose bus 
galima rengti bendruomeninius renginius ar leisti laiką, o verslininkams – dėl padidėjusio 
žmonių srauto bus tinkamos sąlygos kurti darbo vietas, siūlant savo paslaugas.

Atnaujinimo darbus planuojama baigti iki 2020 m. Projektui numatyta skirti beveik 3, 7 mln. 
eur. ES investicinių fondų lėšų.

ATSINAUJINANTI NERIES KRANTINĖ – GRAŽĖJANČIOS 
SOSTINĖS SIMBOLIS

„EUROPOS BURIŲ“ NUGALĖTOJAI: LSMU – 
TARPTAUTIŠKIAUSIAS UNIVERSITETAS ŠALYJE

#investuojuatsakingai

TYRIMAS: Į ES FINANSUOJAMŲ 
PROJEKTŲ APTARIMUS ĮSITRAUKTŲ 
DAUGIAU NEI PUSĖ PILIEČIŲ

Nors daugelis Lietuvoje mato tiesioginę 
Europos Sąjungos (ES) investicijų naudą, 
tačiau tik 13 proc. gyventojų yra dalyvavę 
viešuose ES investicinių projektų svarsty-
muose bei aptarimuose. Bendrovės „Spin-
ter tyrimai“ atliktos apklausos duomeni-
mis, tai daryti ir savo nuomonę pareikšti 
norėtų daugiau kaip pusė (55 proc.) šalies 
piliečių.

Tyrimo duomenimis, skirtingose savival-
dybėse gyventojų įsitraukimas į ES 
finansuojamus projektus yra nevienodas. 
Alytaus, Mažeikių, Šalčininkų, Šakių, 
Plungės rajonų bei Alytaus miestų savival-
dybėse ES projektų rengėjai į vykdomų 
projektų aptarimus yra įtraukę nuo 19 iki 24 
proc. vietos gyventojų – kone dvigubai 
daugiau už bendrą šalies vidurkį. Elektrėn-
uose net 36 proc. apklaustų respondentų 
teigė dalyvavę tokiuose aptarimuose.

Mažiausiai ES investicinių projektų svarsty-
muose dalyvavusių gyventojų yra Rasein-
ių, Rietavo, Kėdainių, Telšių ir Vilniaus 
rajono savivaldybėse. Tuo tarpu tyrimo 
duomenys rodo, kad šiose savivaldybėse į 
ES projektų aptarimus įsitrauktų nuo 46 iki 
65 proc. vietos gyventojų.
 
Bendrovės „Spinter tyrimai“, LR finansų 
ministerijos užsakymu, atlikti visose 
Lietuvos savivaldybėse. Apklausoje daly-
vavo 4541 respondentai, kurių amžius 18 – 
75 m. 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) 
yra vienas tarptautiškiausių universitetų Lietuvoje, 
sėkmingai vystantis tarptautinę plėtrą. Remiantis 
LSMU duomenimis, 2018 m. daugiau nei 12 proc. 
visų universiteto studentų sudaro užsieniečiai – tai 
didžiausias procentas šalyje, liudijantis, kad LSMU 
– patraukliausia mokymosi įstaiga Lietuvoje 
norintiems studijuoti ar stažuotis specialistams iš 
užsienio.

Šiais metais „Europos burių“ konkurse, surinkęs 
daugiausiai interneto vartotojų balsų, LSMU į 
Kauną parsivežė apdovanojimą „už proveržį į 
užsienio rinkas“.

Jau kurį laiką LSMU kėlė bures į Rytus – universi-
tetas įgyvendina Europos Sąjungos investicijų 
projektą „Lietuvos aukštųjų mokyklų žinomumo ir 
prestižo didinimas Kazachstane, studijų Lietuvoje 
populiarinimas“, kurio metu populiarinamas ir 
pristatomas Lietuvos aukštojo mokslo potencialas 
užsienyje. Studentai iš Kazachstano pritraukiami 
nuolatinėms studijoms, kursams ir stažuotėms 
Lietuvos mokslo įstaigose. 

Skaičiuojama, kad jau daugiau nei 150 studentų 
projekto įgyvendinimo metu dalyvavo dvišaliuose 
mainuose. Atsiimdama „Europos burę“ LSMU 
Plėtros tarnybos vadovė Laima Matusevičienė 
džiaugėsi įvertinimu ir pasiektais rezultatais. „Su 
kolegomis kalbame, kad šiuo projektu LSMU 
suvienijo Lietuvos universitetus dar prieš reformą 
– visi kartu dalyvavome renginiuose Kazachstane, 
kur pristatėme Lietuvos galimybes ir pasiekėme 
puikių rezultatų. Kazachstano piliečiai atvyksta pas 
mus vykdyti mokslinių tyrimų, kelti profesinę kvalifikaciją“, – kalbėjo L. Matusevičienė.

Specialistė dėkojo Europos socialinio fondo agentūrai už suteiktas galimybes ir pagalbą 
įgyvendinant projektą. Šiuo metu projektui įgyvendinti skirta daugiau nei 200 tūkst. eurų.


