
                                                                                                                                                                                       
 
 

 

 

PILIETINIŲ INICIATYVŲ PROJEKTO 

„KURIAME LIETUVĄ!“ 

NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Pilietinių iniciatyvų projektas „Kuriame Lietuvą! 2019“ (toliau – Projektas ) skirtas 

mokinių pilietiniam švietimui. Jame dalyvauja  Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai. 

2. Nuostatai reglamentuoja projekto organizavimo, vertinimo ir apdovanojimo tvarką. 

3. Organizatorius - Europos Parlamento nario Petro Auštrevičiaus biuras. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

4. Projekto tikslas - skatinti jaunimą naudotis savo pilietinėmis teisėmis, sprendžiant 

visuomenei svarbius klausimus. 
5. Projekto uždaviniai: 

5.1. stiprinti jaunų žmonių atstovavimą vietiniu lygmeniu; 

5.2. suteikti žinių ir įgūdžių apie jaunimo pilietinį dalyvavimą vietos bendruomenės 

gyvenime; 

5.3. plėtoti mokyklų, vietos bendruomenių ir savivaldybių bendradarbiavimą; 

5.4. suteikti žinių apie jaunimo galimybes ES. 

 
III. DALYVIAI 

6. Projekte gali dalyvauti 9 - 11 klasių bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai. 

7. Komandoje - 4 mokiniai ir mokytojas. 

 

IV. PROJEKTO ETAPAI 

8. Projektas vyks keturiais etapais: 

8.1. I etapas 2019 11  - 2020 01 20. Norinčios dalyvauti mokyklos atlieka kūrybinę– 

tiriamąją užduotį: iškelia aktualią savo aplinkos problemą ir sukuria veiksmų planą kaip ją spręsti, 

užpildo dalyvio anketą (priedas Nr.1) ir atsiunčia adresu jurate.levickiene@petras.lt. Atrinktos 

komandos dalyvauja  kituose etapuose. 

8.2. II etapas 2020 m. vasaris - balandis. Jūsų mokyklose lankysis Projekto komanda, kuri 

pasidalins patirtimi apie jaunimo iniciatyvas. Į susitikimus taip pat atvyks EP narys Petras 

Auštrevičius. 

8.3. III etapas 2020 m. vasaris - rugsėjis. Užduoties įgyvendinimas ir pristatomojo 

filmuko kūrimas (iki 7 min). 

8.4. IV etapas 2020 m. spalis. Finalinis renginys Vilniuje. 

 

V. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

9. Vertinant darbus bus atsižvelgiama į: 

9.1. temos aktualumą mokyklai ir bendruomenei, pasiektus rezultatus; 

9.2. temos atskleidimą, gebėjimą išsakyti savo pilietinę poziciją; 

9.3. pristatomojo filmuko originalumą, kūrybiškumą, estetiškumą. 

10. Darbus vertins nepriklausomi išorės ekspertai. 

11. Projekto nugalėtojai apdovanojami įspūdinga savaitės trukmės pažintine kelione į 

Europos Parlamentą 2021 m. 

12. Informacija teikiama Petro Auštrevičiaus biure, Jūratė Levickienė, el. paštas 

jurate.levickiene@petras.lt 

mailto:jurate.levickiene@petras.lt.
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Projekto ,,Kuriame Lietuvą!“ 

dalyvio anketa 

 

2019 - 2021 m. 

1. Miestas:  

 

 
2. Mokykla :  

 

 
3. Užduotis: 

1 priedas 

 

 
 

Problemos įvardijimas Kodėl ji  yra aktuali? Veiksmų planas 

    

 

 

 

4. Komandos nariai 
 

Komandos narys Kontaktiniai duomenys (el. paštas, telefono nr.) 

  

  

  

  

  

 


