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1. KAUNO MIESTO ŽALIAKALNIO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS 
ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

2015-12-17 Žaliakalnio vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) rengimo pradžia 

2016-02-02 Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-10 pritarta, kad 
parengta VPS atitinka Kauno miesto integruotą teritorijos vystymo 
programą. 

2016-02-10 VVG visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. 1 pritarta parengtai VPS 

2016-06-14 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. birželio 14 d. 
įsakymu Nr. 1V-437 VPS įtraukta į siūlomų atrinkti ir finansuoti didžiųjų 
miestų vietos plėtros strategijų sąrašą. 

2016-11-18 VVG visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. 2 pritarta VPS keitimui 
(atsižvelgiant į teisės aktų nuostatų pasikeitimus buvo keičiamos 
nuosavo įnašo sumos visose priemonėse, atlikti kiti pataisymai) 

2016-12-05 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. gruodžio 5 d. 
įsakymu Nr. 1V-881 patvirtinti VPS pakeitimai  

2016-12-27 Pasirašyta projekto „Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos 
įgyvendinimo administravimas“ finansavimo ir administravimo sutartis 

2017-05-25 VVG visuotinis narių susirinkimo protokolu Nr. 1 patvirtinti VPS 
projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas ir 
kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 1 

2017-12-08 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017-12-08 įsakymu Nr. 1V-
833 patvirtintas VPS vietos plėtros projektų sąrašas Nr. 1 (sąraše 6 
projektiniai pasiūlymai) 

2018-03-07 VVG visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. 1 patvirtinti VPS vietos 
plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos 
aprašas ir kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 2. 

2018-08-09 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018-08-09 įsakymu Nr. 1V-
580 patvirtintas VPS vietos plėtros projektų sąrašas Nr. 2 (sąraše 3 
projektiniai pasiūlymai) 

1.1. Istoriniai duomenys 1.2. VPS tikslas ir uždaviniai 

1 tikslas. Sudaryti palankias sąlygas Žaliakalnio teritorijos 

gyventojų įsidarbinimo galimybių gerinimui, skatinant socialinę 

integraciją, verslumą ir darbinių įgūdžių kėlimą 

Planuojamas efekto rodiklio kiekybinis pokytis: 
Efekto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetas Pradinė reikšmė 

(2015 m.) 
Siekiama reikšmė 
(2022 m.) 

1-E 

Žaliakalnio seniūnijoje registruotų bedarbių 
skaičius, tenkantis 1000-iui Žaliakalnio 
seniūnijos gyventojų, asmenys 

33,60 (2015 11 
30) 

29,55 (2022 12 31) 

 

 1.1. Uždavinys. Suteikti socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems 
gyventojams kompleksines paslaugas, gerinančias jų padėtį darbo 
rinkoje ir visuomeniniame gyvenime 

Rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetas Pradinė reikšmė 
(2015 m.) 

Siekiama 
reikšmė (2022 
m.) 

1.1-
R-1 

Socialinių partnerių organizacijose ar NVO 
savanoriaujančių dalyvių (vietos bendruomenės 
nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po 
dalyvavimo ESF veiklose, % 

0 10,00 

1.1-
R-2 

Darbingi asmenys (vietos bendruomenės 
nariai), kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl 
projekto veiklų dalyvių dalyvavimo projekto 
veiklose  (praėjus 6 mėnesiams po projekto 
veiklų dalyvių dalyvavimo ESF veiklose), % 

0 20,00 

Planuojamas produkto rodiklio kiekybinis pokytis: 
Produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetas Pradinė reikšmė 

(2015 m.) 
Siekiama 

reikšmė (2022 
m.) 

1.1-
P-1 

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies 
įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, 
skaičius 

0 1 

1.1-
P-2 

BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas 
tikslines grupes) 

0 60 



1.2. VPS tikslas ir uždaviniai 

 

 

1.2. Uždavinys. Ugdyti darbingų neaktyvių gyventojų profesinius ir 
kitus įgūdžius, gerinančius jų padėtį darbo rinkoje 

Rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetas Pradinė reikšmė (2015 
m.) 

Siekiama reikšmė 
(2022 m.) 

1.2-
R-1 

BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo 
rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po 
dalyvavimo ESF veiklose, dalis (%) 

0 20,00 

1.2-
R-2 

Socialinių partnerių organizacijose ar NVO 
savanoriaujančių dalyvių (vietos bendruomenės 
nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo 
ESF veiklose, % 

0 10,00 

Planuojamas produkto rodiklio kiekybinis pokytis: 
Produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetas Pradinė reikšmė (2015 

m.) 
Siekiama reikšmė 
(2022 m.) 

1.2-
P-1 

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies 
įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 

0 6 

1.2-
P-2 

BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas 
tikslines grupes) 

0 100 

1.3. Uždavinys. Suteikti pradedantiems verslą Žaliakalnio gyventojams 
verslumo gebėjimus, leidžiančius vystyti ūkinę komercinę veiklą 

Rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetas Pradinė reikšmė 
(2015 m.) 

Siekiama reikšmė 
(2022 m.) 

1.3-
R-1 

BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo 
rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po 
dalyvavimo ESF veiklose, dalis (%) 

0 20,00 

1.3-
R-2 

BIVP projektų veiklų dalyvių naujai sukurtų SVV 
subjektų skaičius praėjus 6 mėnesiams po 
dalyvavimo ESF veiklose, SVV subjektai 

0 12,00 

Planuojamas produkto rodiklio kiekybinis pokytis: 
Produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetas Pradinė reikšmė (2015 

m.) 
Siekiama reikšmė 
(2022 m.) 

1.3-
P-1 

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino 
socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 

0 4 

1.3-
P-2 

BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas 
tikslines grupes) 

0 145 

1.3. VPS veiksmai 

1.1.1. Veiksmas. Kompleksinių paslaugų (bendrųjų socialinių paslaugų, 
specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų ir kt.) teikimas socialinę atskirtį 
patiriantiems darbingiems gyventojams  
1.2.1. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbo 
vietoje darbingiems neaktyviems gyventojams (16-39 m.)  

1.2.2. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbo 
vietoje darbingiems neaktyviems gyventojams (40-64 m.)  

1.2.3. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbo 
vietoje darbingiems neaktyviems gyventojams (nuo 65 m.)  

1.2.4. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas 
darbingiems neaktyviems gyventojams (16-39 m.) per savanorišką veiklą  

1.2.5. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas 
darbingiems neaktyviems gyventojams (40-64 m.) per savanorišką veiklą  

1.2.6. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas 
darbingiems neaktyviems gyventojams (nuo 65 m.) per savanorišką veiklą  

1.3.1. Veiksmas. Asmenų, pradedančių verslą, besikuriančių verslų įmonių 
darbuotojų ir valdymo organų atstovų konsultavimas ir mokymai (16-39 
m.)  
1.3.2. Veiksmas. Asmenų, pradedančių verslą, besikuriančių verslų įmonių 
darbuotojų ir valdymo organų atstovų konsultavimas ir mokymai (nuo 40 
m.)  
1.3.3. Veiksmas. Vietos darbingų neaktyvių gyventojų (16-39 m.) 
konsultavimas ir mokymai  
1.3.4. Veiksmas. Vietos darbingų neaktyvių gyventojų (nuo 40 m.) 
konsultavimas ir mokymai  
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1.4. VPS biudžetas 

 

 

VEIKSMAS 
Savivaldybės 

biudžeto lėšos 
Valstybės biudžeto 

lėšos 
Kitos viešosios 

lėšos 
Privačios lėšos ES Iš viso 

t.sk. ES ir Valstybės 
biudžeto lėšos 

1.1.1. Veiksmas. Kompleksinių paslaugų (bendrųjų socialinių 
paslaugų, specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų ir kt.) 
teikimas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems 
gyventojams 

0 11.318 0 11.318 128.272 150.908 139.590 

Iš viso 1.1. UŽDAVINYS: 0 11.318 0 11.318 128.272 150.908 139.590 

1.2.1. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas 
darbo vietoje darbingiems neaktyviems gyventojams (16-39 m.) 

0 4.597 0 4.597 52.104 61.298 56.701 

1.2.2. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas 
darbo vietoje darbingiems neaktyviems gyventojams (40-64 m.) 

0 2.299 0 2.299 26.051 30.649 28.350 

1.2.3. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas 
darbo vietoje darbingiems neaktyviems gyventojams (nuo 65 
m.) 

0 2.299 0 2.299 26.051 30.649 28.350 

1.2.4. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas 
darbingiems neaktyviems gyventojams (16-39 m.) per 
savanorišką veiklą 

0 3.503 0 3.503 39.697 46.703 43.200 

1.2.5. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas 
darbingiems neaktyviems gyventojams (40-64 m.) per 
savanorišką veiklą 

0 1.401 0 1.401 15.879 18.681 17.280 

1.2.6. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas 
darbingiems neaktyviems gyventojams (nuo 65 m.) per 
savanorišką veiklą 

0 2.102 0 2.102 23.818 28.022 25.920 

Iš viso 1.2. UŽDAVINIUI: 0 16.201 0 16.201 183.600 216.002 199.801 

1.3.1. Veiksmas. Asmenų, pradedančių verslą, besikuriančių 
verslų įmonių darbuotojų ir valdymo organų atstovų 
konsultavimas ir mokymai (16-39 m.) 

0 11.559 0 11.559 131.001 154.119 142.560 

1.3.2. Veiksmas. Asmenų, pradedančių verslą, besikuriančių 
verslų įmonių darbuotojų ir valdymo organų atstovų 
konsultavimas ir mokymai (nuo 40 m.) 

0 4.203 0 4.203 47.637 56.043 51.840 

1.3.3. Veiksmas. Vietos darbingų neaktyvių gyventojų (16-39 m.) 
konsultavimas ir mokymai   

0 9.570 0 9.570 108.458 127.598 118.028 

1.3.4. Veiksmas. Vietos darbingų neaktyvių gyventojų (nuo 40 
m.) konsultavimas ir mokymai  

0 5.316 0 5.317 60.255 70.888 65.571 

Iš viso 1.3. UŽDAVINIUI: 0 30.648 0 30.649 347.351 408.648 377.999 

Strategijos įgyvendinimui 0 58.167 0 58.168 659.223 775.558 717.390 
Strategijos administravimui 0 8.103 0 8.103 91.835 108.041 99.938 

Iš viso: 0 66.270 0 66.271 751.058 883.599 817.328 
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1.5. VPS veiksmų įgyvendinimo duomenys 

 

 

Veiksmo, numatyto vietos plėtros strategijoje, 
pavadinimas 

Veiksmo, numatyto vietos 
plėtros strategijoje, 

įgyvendinimui suplanuota 
paramos lėšų suma, Eur 

Paraiškoje 
numatyta 

paramos lėšų 
suma, Eur 

Nepaskirstyta 
paramos lėšų 

suma, Eur 

Apmokėta 
išlaidų suma 

Projekto 
pareiškėjas 

Projekto pavadinimas 

BIVP projektų veiklų 
dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes) 

BIVP projektų 
veiklų dalyviai 
(įskaitant visas 

tikslines grupes) 

1.1.1. Veiksmas. Kompleksinių paslaugų 
(bendrųjų socialinių paslaugų, specialiųjų 
socialinės priežiūros paslaugų ir kt.) teikimas 
socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems 
gyventojams  

139.590,00 118.933,22 20.656,78 16.117,82 

Kauno Kristaus 
Prisikėlimo 

parapija 

Kompleksinių paslaugų teikimas socialinę 
atskirtį patiriantiems Žaliakalnio 

gyventojams 

240 0 

1.2.1. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų 
įgūdžių suteikimas darbo vietoje darbingiems 
neaktyviems gyventojams (16-39 m.)  

56.701,00 48.709,12 7.991,88 20.902,15 Kauno kolegija 

Medžio talka: profesiniai įgūdžiai ir 
motyvacija ekonomiškai neaktyviam 

Žaliakalnio jaunimui 
20 0 

1.2.2. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų 
įgūdžių suteikimas darbo vietoje darbingiems 
neaktyviems gyventojams (40-64 m.)  

28.350,00 25.903,70 2.446,30 4.317,44 

Kauno Kristaus 
Prisikėlimo 

parapija 

Žaliakalnis – gera vieta dirbti 40 0 

1.2.6. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų 
įgūdžių suteikimas darbingiems neaktyviems 
gyventojams (nuo 65 m.) per savanorišką veiklą  

25.920,00 22.843,33 3.076,67 4.501,20 

Kauno Kristaus 
Prisikėlimo 

parapija 

Jauni Žaliakalnio senjorai 32 0 

1.3.1. Veiksmas. Asmenų, pradedančių verslą, 
besikuriančių verslų įmonių darbuotojų ir 
valdymo organų atstovų konsultavimas ir 
mokymai (16-39 m.)  

142.560,00 122.291,81 20.268,19 3.212,48 UAB „Ekopievos“ 

Mokymo ir konsultavimo paslaugos jauno 
verslo atstovams (asmenims nuo 16 iki 39 

metų) Kauno miesto Žaliakalnio 
teritorijoje 

66 0 

1.3.2. Veiksmas. Asmenų, pradedančių verslą, 
besikuriančių verslų įmonių darbuotojų ir 
valdymo organų atstovų konsultavimas ir 
mokymai (nuo 40 m.)  

51.840,00 47.267,50 4.572,50 9.369,27 
UAB Verslo 

mokymo centras 

Asmenų (nuo 40 m.), atstovaujančių 
jaunam verslui, verslumo kompetencijų 

ugdymas 

32 20 

1.2.4. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų 
įgūdžių suteikimas darbingiems neaktyviems 
gyventojams (16-39 m.) per savanorišką veiklą 

43.200,00 43.200,00 0,00 0,00 
VšĮ Kartu 
stipresni 

Atrask save Žaliakalnyje 40 0 

1.3.3. Veiksmas. Vietos darbingų neaktyvių 
gyventojų (16-39 m.) konsultavimas ir mokymai   

118.028,00 116.504,60 1.523,40 0,00 
UAB Verslo 

mokymo centras 

Žaliakalnio teritorijos darbingų neaktyvių 
gyventojų (16–39 m.) verslumo 

skatinimas 

56 0 

1.3.4. Veiksmas. Vietos darbingų neaktyvių 
gyventojų (nuo 40 m.) konsultavimas ir mokymai 

65.571,00 65.571,00 0,00 0,00 
UAB Pokyčių 

valdymas 

Vietos darbingų neaktyvių gyventojų (nuo 
40 m.) konsultavimas ir mokymai 

36 0 

Iš viso: 671.760,00 611.224,28 60.535,72 58.420     562 20 
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1.6. Vietos plėtros projektų 

atrankos planas 

 

 

Vietos plėtros strategijos (toliau - 
strategija) veiksmo numeris ir 

pavadinimas, nurodytas strategijoje* 

Informacija apie VVG planuojamus paskelbti kvietimus 

Projektų atrankos 
kriterijų patvirtinimo  
data (metai, mėnuo, 

diena) 

Planuojama kvietimo 
paskelbimo data 
(metai, mėnuo, 

diena) 

Planuojamas kvietime 
nurodyti terminas 

projektams pateikti 
(metai, mėnuo, diena) 

Pagal kvietimą planuojama 
projektams paskirstyti paramos 

lėšų** suma (eurais) 

Planuojama projektų įtraukimo į 
projektų sąrašą data (metai, 

mėnuo, diena) 

TIKSLAS Nr. 1. Sudaryti palankias sąlygas Žaliakalnio teritorijos gyventojų įsidarbinimo galimybių gerinimui, skatinant socialinę integraciją, verslumą ir darbinių įgūdžių kėlimą 

Uždavinys Nr. 1.2. Ugdyti darbingų neaktyvių gyventojų profesinius ir kitus įgūdžius, gerinančius jų padėtį darbo rinkoje 

1.2.3. Veiksmas. Profesinių ir kitų 
reikalingų įgūdžių suteikimas darbo 
vietoje darbingiems neaktyviems 
gyventojams (nuo 65 m.) 

2019.06.28 2019.09.16 2019.10.18 26.051,00 2019.12.20 

1.2.5. Veiksmas. Profesinių ir kitų 
reikalingų įgūdžių suteikimas 
darbingiems neaktyviems 
gyventojams (40-64 m.) per 
savanorišką veiklą 

2019.06.28 2019.09.16 2019.10.18 17.280,00 2019.12.20 

Iš viso       43.331,00   

1. KAUNO MIESTO ŽALIAKALNIO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS 
ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 



 

 

1.7. Inicijuojamas vietos plėtros 

projektų atrankos plano pakeitimas 

Esama situacija: 

Veiksmo, numatyto vietos plėtros 
strategijoje, pavadinimas 

Numatyti pasiekti stebėsenos 
rodikliai 

Veiksmo, numatyto vietos 
plėtros strategijoje, 
įgyvendinimui suplanuota ES lėšų 
suma, Eur 

Esamas 
dalyvių 
skaičius 

1.2.3. Veiksmas. Profesinių ir kitų 
reikalingų įgūdžių suteikimas darbo 
vietoje darbingiems neaktyviems 
gyventojams (nuo 65 m.)  

Tikslinės grupių dydis: 10 
projekto veiklų dalyvių 65 
metų ir vyresnių asmenų. 

26.051,00 10 

1.2.5. Veiksmas. Profesinių ir kitų 
reikalingų įgūdžių suteikimas 
darbingiems neaktyviems 
gyventojams (40-64 m.) per 
savanorišką veiklą 

Tikslinės grupių dydis: 10 
projekto veiklų dalyvių nuo 40 
iki 64 m. amžiaus. 

17.280,00 12 

Iš viso:   43.331,00 22 

Veiksmo, numatyto vietos plėtros 
strategijoje, pavadinimas 

Siūlomas nepaskirstytų paramos 
lėšų paskirstymas veiksmams, 
Eur 

Siūloma bendra veiksmo 
paramos lėšų suma po 
pakeitimo, Eur 

Siūlomas 
stebėsenos 
rodiklis 

1.2.3. Veiksmas. Profesinių ir kitų 
reikalingų įgūdžių suteikimas darbo 
vietoje darbingiems neaktyviems 
gyventojams (nuo 65 m.)  

39.076,50 65.127,50 25 

1.2.5. Veiksmas. Profesinių ir kitų 
reikalingų įgūdžių suteikimas 
darbingiems neaktyviems 
gyventojams (40-64 m.) per 
savanorišką veiklą 

21.459,22 38.739,22 27 

Iš viso: 60.535,72 103.866,72 52 

Siūlomas pakeitimo variantas Nr. 2 (pasiūlytas VVG Valdybos 
susirinkime 2019-04-04 d.): 
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Siūlomas pakeitimo variantas Nr. 1: 

Veiksmo, numatyto vietos plėtros 
strategijoje, pavadinimas 

Siūlomas nepaskirstytų paramos 
lėšų paskirstymas veiksmams, 
Eur 

Siūloma bendra veiksmo 
paramos lėšų suma po 
pakeitimo, Eur 

Siūlomas 
stebėsenos 
rodiklis 

1.2.3. Veiksmas. Profesinių ir kitų 
reikalingų įgūdžių suteikimas darbo 
vietoje darbingiems neaktyviems 
gyventojams (nuo 65 m.)  

24.141,72 50.192,72 20 

1.2.5. Veiksmas. Profesinių ir kitų 
reikalingų įgūdžių suteikimas 
darbingiems neaktyviems 
gyventojams (40-64 m.) per 
savanorišką veiklą 

36.394,00 53.674,00 36 

Iš viso: 60.535,72 103.866,72 56 



2. VVG VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2018 METUS 
2.1. Informacija apie įgyvendintas veiklas, Projektas 

„Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo administravimas“ , projekto kodas 08.6.1-

ESFA-T-910-01-0013) 

 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Įvykdymo 

terminas 

Pastabos 

1  Vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo metinės 

ataskaitos už 2017 metus 

tvirtinimas 

2018-03-

07 

VVG visuotinis narių susirinkimas 

protokolu Nr. 1 patvirtino Vietos plėtros 

strategijos įgyvendinimo metinę ataskaitą 

už 2017 metus. 

 2 Kauno miesto Žaliakalnio 

vietos plėtros strategijos 

vietos plėtros projektinių 

pasiūlymų vertinimo ir 

atrankos vidaus tvarkos 

aprašo ir Kvietimo teikti 

vietos plėtros projektinius 

pasiūlymus Nr. 1 

patvirtinimas 

2018-03-

07 

VVG visuotinis narių susirinkimas 

protokolu Nr. 1 patvirtino „Kauno miesto 

Žaliakalnio vietos plėtros strategijos vietos 

plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir 

atrankos vidaus tvarkos aprašą“ ir 

„Kvietimą teikti vietos plėtros projektinius 

pasiūlymus Nr. 2“ 

3  Kvietimo teikti vietos plėtros 

projektinius pasiūlymus Nr. 

1 paskelbimas 

2018-03-

08 

Paskelbtas Kvietimas teikti vietos plėtros 

projektinius pasiūlymus Nr. 2 (Kvietimo 

pradžia: 2018-03-08 15.00 val. ; Kvietimo 

pabaiga: 2018-04-12 12.00 val.) 

 4 Mokėjimo prašymo Nr. 7 

teikimas 

2018-03-

12 

Pateiktas Projekto „Kauno miesto 

Žaliakalnio vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo administravimas“ mokėjimo 

prašymas Nr. 7 

 5 Vietos plėtros projektų  

rengėjų mokymų vykdymas 

2018-04-

05 

Paslaugų teikimo sutartis su VšĮ „Konsultus 

mokymai“ pasirašyta 2017-04-03. 

Mokymai vietos plėtros projektų 

rengėjams buvo vykdomi 2018 m. kovo 19, 

21 d., balandžio 3 ir 5 dienomis. Apmokyti 

6 asmenys. 

 6 Mokėjimo prašymo Nr. 8 

teikimas 

2018-06-

09 

Pateiktas Projekto „Kauno miesto 

Žaliakalnio vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo administravimas“ mokėjimo 

prašymas Nr. 8 

Eil. Nr. Veiklos pavadinimas Įvykdymo 

terminas 

Pastabos 

7  Kauno miesto Žaliakalnio 

vietos plėtros strategijos vietos 

plėtros projektų sąrašų 

patvirtinimas 

2018-06-21 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 8 prioriteto 

„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su 

skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės 

„Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Kauno miesto 

Žaliakalnio vietos plėtros strategijos vietos 

plėtros projektų sąrašas Nr. 2, rezervinis 

vietos plėtros projektų sąrašas ir 

nefinansuotinų projektų sąrašas, patvirtinti 

Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos 

grupės visuotinio narių susirinkimo protokolu 

Nr. 2. 

 8 Vietos plėtros projektinių 

pasiūlymų vertinimo 

ataskaitos pateikimas 

2018-07-05 Vidaus reikalų ministerijai pateikta Kvietimo 

teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus 

Nr. 2 vietos plėtros projektinių pasiūlymų 

vertinimo ataskaita. 

 9 Kauno miesto Žaliakalnio 

vietos plėtros strategijos vietos 

plėtros projektų sąrašo 

patvirtinimas Vidaus reikalų 

ministro įsakymu 

2018-08-09 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 8 prioriteto 

„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su 

skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės 

„Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Kauno miesto 

Žaliakalnio vietos plėtros strategijos vietos 

plėtros projektų sąrašas patvirtintas Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministro 2018-08-

09 įsakymu Nr. 1V-580. 

 10 Mokėjimo prašymo Nr. 9 

teikimas 

2018-09-14 Pateiktas Projekto „Kauno miesto Žaliakalnio 

vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 

administravimas“ mokėjimo prašymas Nr. 9 

 11 Mokymai Kvietimo Nr. 1 

projektų vykdytojams 

2018-10-18 Mokymai Kvietimo Nr. 1 projektų 

vykdytojams vyko 2018 m. spalio 2, 4, 17, 18 

d. Mokymuose dalyvavo 8 dalyviai 

(klausytojų grupė 1.4.2.1-001). 

 12 Mokėjimo prašymo Nr. 10 

teikimas 

2018-12-04 Pateiktas Projekto „Kauno miesto Žaliakalnio 

vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 

administravimas“ mokėjimo prašymas Nr. 10 



2. VVG VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2018 METUS 

2.1. Informacija apie įgyvendintas veiklas 

(Projektas „Susigrąžinti gyvenimą“ , projekto kodas 

08.3.1-ESFA-K-413-01-0057) 

Eil. Nr. Veiklos pavadinimas Įvykdymo 

terminas 

Pastabos 

1.   Projekto įgyvendinimas pagal Jungtinės 

veiklos sutartį, 2017-11-27, Nr. 1 

(atnaujintą 2018-02-06) 

Nuo 2018-10-15 

iki 2018-12-31 

Nuo 2018-10-15 įdarbintas lektorius, kuris dirbo su 

projekto „Susigrąžinti gyvenimą“ dalyviais ir vykdė veiklą 

2.2.1. Skaitmeninio raštingumo gebėjimų ugdymas. 

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo pradėti vesti mokymai 2 

grupėms po 8 dalyvius. Pirma grupė – pilnai baigta, 20 d. 

po 2 val., išduoti baigimo pažymėjimai. Su antra grupe 

dirbta 6 dienas po 2 val., veikla bus tęsiama 2019  m. 



3. VVG VEIKLOS PLANAS 2019 metams 

 

 

3.1. Informacija apie numatomas vykdyti veiklas, Projektas 

„Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo administravimas“ , projekto kodas 08.6.1-

ESFA-T-910-01-0013) 

Veikl

os 

Eil. 

Nr. 

Veiklos 

pavadinimas 

Įvykdymo 

terminas 
Pastabos 

 1 Vietos plėtros 

strategijos 

įgyvendinimo 

metinės 

ataskaitos už 2018 

metus tvirtinimas 

2019-04-30 Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metinė 

ataskaita už 2018 metus tvirtinama VVG visuotinis 

narių susirinkimo protokolu 

 2 Kauno miesto 

Žaliakalnio vietos 

plėtros strategijos 

keitimo 

inicijavimas 

2019-04-30 Keitimo inicijavimas tvirtinamas VVG visuotinis narių 

susirinkimo protokolu 

 3 Vietos plėtros 

projektų atrankos 

planų parengimas 

ir pateikimas 

Ministerijai 

2019-06-30 

(2019-09-30, 

2019-12-31) 

Vietos plėtros projektų atrankos planus tvirtina VVG 

pirmininkė. Planai teikiami Ministerijai periodiškai, 

ketvirčio pabaigoje. 

 4 Kauno miesto 

Žaliakalnio vietos 

plėtros strategijos 

keitimo 

dokumentų 

pateikimas į 

Ministeriją ir 

Ministerijos 

sprendimo 

gavimas 

2019-06-30 

(Ministerijos 

sprendimo 

gavimas) 

Siekiant tikslinti vietos plėtros strategiją, Žaliakalnio 

VVG privalo inicijuoti Strategijos keitimą, atlikti 

derinimo su gyventojais veiksmus ir pateikti Ministerijai 

Strategijos keitimui reikalingus dokumentus. VVG 

Visuotinio narių susirinkimo pritarimas priimamas per 

20 darbo dienų patvirtina patikslintą Strategiją. 

 
 

Veikl

os 

Eil. 

Nr. 

Veiklos 

pavadinimas 

Įvykdymo 

terminas 
Pastabos 

 5 Kauno miesto 

Žaliakalnio 

vietos plėtros 

strategijos 

keitimo 

tvirtinimas 

VVG 

visuotiniame 

susirinkime 

2019-06-30 Strategijos keitimas tvirtinamas VVG Visuotiniame narių 

susirinkime. 

 6 Mokymai 

Kvietimo Nr. 3 

vietos plėtros 

projektų 

rengėjams 

2019-10-31 Bus organizuojami mokymai ir konsultacijos vietos 

plėtros projektų rengėjams. 

 7 Kvietimo teikti 

projektinius 

pasiūlymus Nr. 

3 paskelbimas,  

vertinimo 

organizavimas 

ir sąrašo 

sudarymas 

2019-12-31 Parengiamos ir VVG Visuotiniame narių susirinkime 

patvirtinamos Kvietimo Nr. 3 sąlygos. Numatoma  

~2019-09-16 - Kvietimo Nr. 3 pradžia 

Iki 2019-10-31 renkami Projektiniai pasiūlymai 

Iki 2019-11-30 parengiama Vertinimo ataskaita 

Iki 2019-12-31 VVG Visuotiniame narių susirinkime 

tvirtinamas sąrašas Nr. 3. 

 8 Vietos plėtros 

strategijos 

viešinimas 

Nuolat Miesto VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 

metu privalo viešinti vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo eigą ir rezultatus interneto svetainėje 

(arba) vienos iš šalių partnerių (savivaldybės) interneto 

svetainėje, taip pat užtikrinti nuolatinį joje pateikiamos 

informacijos atnaujinimą 

 
 



3. VVG VEIKLOS PLANAS 2019 metams 

 

 

3.1. Informacija apie numatomas vykdyti veiklas, 

Projektas „Susigrąžinti gyvenimą“ , projekto kodas 

08.3.1-ESFA-K-413-01-0057 

 
 

 
 

Veiklos 

Eil. Nr. 

Veiklos pavadinimas Įvykdymo 

terminas 

Pastabos 

1. 1.2.1 Susitikimų su 

darbdaviais 

organizavimas 

2019-12-31 Įgyvendinant projektą numatoma organizuoti susitikimus su darbdaviais 10 

grupių po 9 dalyvius 2 dienas po 4 val su dviem darbdaviais, kiekvienai grupei. 

Planuojamas bendras dalyvių skaičius – 90.  

2. 2.2.1. Skaitmeninio 

raštingumo 

gebėjimų ugdymas 

2019-12-31 Įgyvendinant projektą numatoma organizuoti skaitmeninio raštingumo 

mokymus 8 grupėms po 8 asmenis (20 d. po 2 val.) Planuojamas bendras dalyvių 

skaičius – 64. 

3. 2.2.2. Bendravimo 

užsienio kalbomis 

gebėjimų ugdymas 

2019-12-31 Įgyvendinant projektą numatoma organizuoti Užsienio kalbų (anglų, vokiečių) 

mokymus 8 grupėms po 8 asmenis (20 d. po 2 val.) Planuojamas bendras dalyvių 

skaičius – 64. 

Pabaiga 


