
Darbo planas

Užduotis: Naudodamiesi šiame plane pateiktais klausimais, atlikite savo gyvenamosios aplinkos tyrimą. 
Klausimai yra orientaciniai, nebūtina į visus juos atsakyti. 

1. Kokiame mieste/miestelyje gyvenate?
2. Kiek gyventojų gyvena šiame mieste/miestelyje?
3. Ar jūsų mieste/miestelyje yra įamžintas Lietuvos įstojimas į Europos Sąjungą ar tiesiog Europos 

Sąjungos/Europos pavadinimas. Tam skirtas paminklas, paminklinė lenta, pavadinta viešoji erdvė, 
institucija (mokykla) ar kt.

a.  Jei taip, nurodykite, koks tas objektas, trumpai jį aprašykite, pateikite keletą nuotraukų.
b. Jei ne, pasidomėkite, ar ketinama tai padaryti, pateikite savo siūlymą, kas tai galėtų būti, 

įvardykite vietą.
4. Pasidomėkite, kokie jūsų mieste/miestelyje pastaruoju metu įgyvendinti/įgyvendinami viešieji 

projektai, kuriuos visiškai ar iš dalies finansuoja Europos Sąjungos struktūriniai fondai.
a. Koks tas objektas?
b. Kokie darbai atlikti/atliekami?
c. Kokia finansinė parama skirta projektui įgyvendinti?
d. Padarykite keletą nuotraukų, kuriose būtų matyti įgyvendinti darbai, stendas, 

informuojantis apie projektą. Paieškokite internete nuotraukų, kuriose galima būtų matyti 
tos vietos/objekto vaizdą prieš įgyvendinant projektą.

e. Jei tokių projektų yra daugiau, aprašykite bent 2–3.
5. Pasidomėkite, ar yra projektų, kuriuos inicijuoja privatus verslas, bet juos iš dalies finansuoja 

Europos Sąjungos struktūriniai fondai? Tai gali būti įmonės modernizavimas, žemės ūkio reikmenų 
pirkimas, būsto renovavimas ir kt.

a. Koks tas objektas?
b. Kokie darbai atlikti/atliekami?
c. Jei įmanoma, pasidomėkite, kokia finansinė ES parama skirta šiam projektui įgyvendinti.
d. Padarykite keletą nuotraukų, kuriose būtų matyti įgyvendinti darbai, stendas, 

informuojantis apie projektą. Paieškokite internete nuotraukų, kuriose galima būtų matyti 
tos vietos/objekto vaizdą prieš įgyvendinant projektą.

e. Jei įmanoma, pasiteiraukite savininko, kodėl ir ko siekiama įgyvendinant šį projektą, ar 
lengvai pavyko gauti paramą, jei šis projektas jau įgyvendintas, ar jau pavyko pasiekti 
užsibrėžtų tikslų. 

f. Jei tokių projektų yra daugiau, aprašykite bent 2.
6. Apklauskite keletą (3–4) įvairaus amžiaus ir lyties žmonių iš jūsų gyvenvietės ir išsiaiškinkite, kokia jų

nuomonė apie mieste/miestelyje iš ES struktūrinių fondų finansuojamus objektus. 
7. Kaip jūs vertinate mieste/miestelyje įgyvendinamus projektus, jų naudingumą? 
8. Kokia jūsų nuomonė apie ES struktūrinių fondų teikiamą naudą.


