
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.

Anykščiuose įgyvendinamas miesto aplinkos tvarkymo projektas, atgaivinsiantis viešąsias 
erdves: apleistoje teritorijoje bus sukurta prekyvietė, sutvarkytos miesto autobusų stoties 
prieigos, modernizuotos turizmo informacijos centro patalpos. 

Projektą įgyvendinanti Anykščių rajono savivaldybė surengė viešąjį projekto aptarimą, kuris 
anykštėnus sukvietė į parodą – miesto bibliotekoje buvo išdėstyti stendai su teritorijos 
planais ir numatomų pakeitimų projektais kiekvienai konkrečiai vietai. Savivaldybės Investici-
jų ir projektų valdymo skyriaus vedėja Vilma Vilkickaitė pasakoja, kad gyventojai aktyviai 
domėjosi pokyčiais ir reiškė savo nuomonę. 

„Viešojo aptarimo-projekto pristatymo vietą rinkomės iš kelių variantų, norėjome, kad tai 
būtų kiekvienam anykštėnui lengvai prieinama vieta. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešoji bibli-
oteka yra pačiame miesto centre, joje galėjome ilgą laiką eksponuoti planus ir projektų 
pavyzdžius, kuriuos, tikėtina, pamatė įvairaus amžiaus žmonės“, – dalinasi specialistė. 

Kiekvienam miestiečiui buvo suteikta galimybė balsuoti už labiausiai patikusį projektą iki pat 
galutinio sprendimo priėmimo ir taip padėti komisijos nariams (specialistams ir ekspertams) 
apsispręsti dėl projekto plano patvirtinimo. „Visais atnaujintais objektais naudosis miestiečiai, 
todėl jų nuomonė yra ypatingai svarbi. Norime, kad savo mieste žmonės jaustųsi puikiai“, – 
pabrėžia V. Vilkickaitė. 

PARODA BIBLIOTEKOJE: PATRAUKLUS VIEŠOJO APTA-
RIMO MODELIS

ES INVESTICIJOS KURIA PAŽANGĄ 
MEDICINOS SRITYJE

#investuojuatsakingai

ŠALIES GYVENTOJŲ NUOMONĖS 
APIE ES INVESTICINES LĖŠAS

SPINTER TYRIMAS

Daugelis Lietuvos gyventojų mano, jog ES 
investicijos padeda siekti teigiamų so- 
cialinių (sutinka 89%), ekonominių (83%) 
pokyčių šalyje, bei sutinka su teiginiu, kad 
ES fondų lėšos yra investicijos į didžiausią 
pridėtinę vertę kuriančias sritis (sutinka su 
teiginiu 71%).
 
Trys ketvirtadaliai apklausos dalyvių (75%) 
asmeniškai pajuto ES investicijų naudą, 
tačiau vos 8% asmenų teigė turėję galimy-
bę dalyvauti svarstant/aptariant planuo-
jamus ar įgyvendinamus ES investicinius 
projektus.

Vilniuje nuo 2014 m. veikianti lazerinės derma-
tologijos ir estetinės medicinos „Sapiegos klinika“ 
– viena moderniausių šalyje. Klinikos vadovė Kristi-
na Budnikienė pasakoja, kad kiekvienais metais 
sparčiai daugėja pacientų iš Švedijos, Vokietijos, 
Estijos ir kitų Europos valstybių. Paslaugų kokybe ir 
profesionalumu garsėjanti klinika trečiaisiais 
veiklos metais nebeįstengė priimti visų besikreipi-
ančių, tad, pasak K. Budnikienės, buvo nuspręsta 
ieškoti būdų plėsti savo veiklą. 

„Pasinaudoję Europos Sąjungos investicinių fondų 
lėšomis sukūrėme daugiau darbo vietų, išplėtėme 
klinikos patalpų plotą, investavome į moderniau-
sias technologijas. Dabar galime priimti dar 
daugiau pacientų“, – sako klinikos vadovė. 

K. Budnikienė pasakoja, kad „Sapiegos klinikoje“ 
naudojamos pačios inovatyviausios lazerinės 
technologijos, tausojančios odą ir išsprendžiančios įvairias dermatologines problemas. 

„Šiuo metu klinikoje turime 4 modernius medicininius lazerius: jais šaliname odos darinius 
(apgamus, papilomas, karpas), naikiname kapiliarus, gydome aknę, randus, strijas, šaliname 
nepageidaujamus plaukelius. Tačiau vien tik modernios įrangos nepakanka – didžiausias 
klinikos pasididžiavimas yra medikai. Tik dėl jų nenumaldomo noro tobulėti ir atsidavimo savo 
darbui „Sapiegos klinikoje“ pacientams galime pasiūlyti aukščiausio lygio paslaugas“, – 
komandos darbo svarbą pabrėžia klinikos vadovė.  

Šiais metais organizuotame ES investicinių projektų vykdytojų konkurse „Europos burės“ 
„Sapiegų klinikai“ buvo įteiktas apdovanojimas – įstaiga nugalėjo kategorijoje „Už suteiktas 
galimybes augti“.

Kokia tikslinė grupė? 

Kas jai rūpi, patinka?

Kokio tipo pats projektas?

Kas gali būti pranešėjas?

Ar yra galimos aukštos 
pareigos? 


