
(Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metinės/galutinės ataskaitos forma) 

  

KAUNO MIESTO ŽALIAKALNIO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

  

 

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO METINĖ/GALUTINĖ ATASKAITA  

|2|0|1|8| |0|3| |0|7| Nr. |_|_|2| 
Kaunas 

1. Ataskaita pateikiama už |2|0|1|7| metus  

2. Informacija apie projektą 

Miesto VVG |K|a|u|n|o|_|m|i|e|s|t|o|_|Ž|a|l|i|a|k|a|l|n|i|o|_| 

|v|i|e|t|o|s|_|v|e|i|k|l|o|s|_|g|r|u|p|ė| 
Vietos plėtros strategijos pavadinimas  KAUNO MIESTO ŽALIAKALNIO VIETOS PLĖTROS 

STRATEGIJA 
Sprendimo, kuriuo patvirtinta vietos 
plėtros strategija, numeris 

|2|0|1|6|_|0|2|_|1|0|_|N|r|.|1|_|_| 

Miesto VVG adresas Juridinio asmens buveinė (gatvė, namo numeris, vietovė): Partizanų 
g. 5, Kaunas 

Pašto indeksas LT-50207 

Tel. 8 616 13981 

Faksas -  

El. paštas zaliakalnio.vvg@gmail.com 
Vietos plėtros strategijos vadovas 
arba administracijos vadovas 

Vardas, pavardė  Regina Markevičienė 
Pareigos  Pirmininkė 
Telefonas, faksas  8 616 13981 
El. paštas  zaliakalnio.vvg@gmail.com 

Atsiskaitymo laikotarpis nuo |2|0|1|7|_|0|1|_|0|1| iki |2|0|1|7|_|1|2|_|3|1| 
Vietos plėtros strategijos 
įgyvendinimo laikotarpis 

nuo |2|0|1|6|_|0|2|_|1|0| iki |2|0|2|2|_|1|2|_|3|1| 

Paskirta paramos suma 
administravimo išlaidoms 

|_|_|_|9|9|9|3|8| Eur 

Paskirta paramos suma vietos plėtros 
projektų įgyvendinimo išlaidoms 

|_|_|7|1|7|3|9|0| Eur 

Bendra paskirta paramos suma |_|8|1|7|3|2|8| Eur 
Bendra paramos suma, kuriai pateikti 
mokėjimo prašymai 

|_|_|_|1|9|5|9|2| Eur 

Bendra gauta paramos suma |_|_|_|1|9|5|9|2| Eur 

  



3. Informacija apie vietos plėtros strategijos keitimą (nurodomi visi atvejai, jeigu ir kada vietos plėtros 
strategija buvo keista) 

Nr. 1 Keitimo objektas Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo terminai o 
Paramos vietos plėtros strategijai įgyvendinti sumos/investicijų 
pasiskirstymas 

x 

Planuoti vietos plėtros strategijos kiekybiniai ir kokybiniai pasiekimai o 
Mokėjimo prašymų terminai o 
Banko sąskaita o 
Vietos plėtros strategijos vykdytojo rekvizitai o 

Keitimo data |2|0|1|6| |1|1| |1|8| 
Keitimo priežastis (-ys) 
ir tikslas 

Keitimas Ministerijos iniciatyva (dėl teisės aktų pasikeitimo) (nurodyti)   
Kita (keitimas VVG iniciatyva dėl teisės aktų pasikeitimo)  x 

Keitimo 
įtaka/pasekmės  

(detaliai nurodomos 
keitimo pasekmės 
vietos plėtros 
strategijos 
įgyvendinimui, ypač 
keitimo objektui) 

Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo terminams. Keitimas įtakos neturėjo. 

Paramos vietos plėtros strategijai įgyvendinti sumos/investicijų 
pasiskirstymui: 

a) tarp vietos plėtros strategijos prioritetų: Keitimas turėjo įtakos investicijų 
pasiskirstymui tarp vietos plėtros strategijos prioritetų (buvo keičiamos 
nuosavo įnašo sumos visuose prioritetuose). Keitimas neturėjo įtakos paramos 
vietos plėtros strategijai įgyvendinti sumos pasiskirstymui. 

b) tarp vietos plėtros strategijos priemonių: Keitimas turėjo įtakos investicijų 
pasiskirstymui tarp vietos plėtros strategijos priemonių (buvo keičiamos 
nuosavo įnašo sumos visose priemonėse). Keitimas neturėjo įtakos paramos 
vietos plėtros strategijai įgyvendinti sumos pasiskirstymui tarp vietos plėtros 
strategijos priemonių. 

c) tarp vietos plėtros strategijos įgyvendinimo etapų: Keitimas turėjo įtakos 
paramos vietos plėtros strategijai įgyvendinti sumos ir investicijų 
pasiskirstymui tarp vietos plėtros strategijos įgyvendinimo etapų (keitėsi 
veiksmo 1.2.5 įgyvendinimo laikotarpis; ištaisytos lėšų poreikio paskirstymo 
tarp įgyvendinimo etapų techninės klaidos 7 skyriuje „Vietos plėtros 
strategijos finansinis planas“). 

Planuotiems vietos plėtros strategijos kiekybiniams ir (ar) kokybiniams 
pasiekimams: Keitimas neturėjo įtakos planuotiems vietos plėtros strategijos 
kiekybiniams ir (ar) kokybiniams pasiekimams. 

Mokėjimo prašymų terminams. Keitimas neturėjo įtakos mokėjimo prašymų 
terminams. 

4. Pasiekti rodikliai (pildoma už ataskaitinį laikotarpį, vadovaujantis vietos plėtros strategijoje numatytais 
pasiekti rodikliais pagal numatytą įgyvendinti vietos plėtros strategiją)* 

 Eil. Nr. Rodikliai, numatyti vietos plėtros 
strategijoje  

Matavimo vnt. Pasiekimo 
rezultatai 

Komentarai 

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

Asmenys 33,60  2015 11 30 d. duomenimis. 

1-R-1 BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių 
padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 
6 mėnesiams po dalyvavimo ESF 
veiklose, dalis  

Procentai  0 Atskaitiniu laikotarpiu vietos 
plėtros strategijos veiksmai 
nebuvo įgyvendinami 



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)  

Procentai 0 Atskaitiniu laikotarpiu vietos 
plėtros strategijos veiksmai 
nebuvo įgyvendinami 

1-R-3 Socialinių partnerių organizacijose ar 
NVO savanoriaujančių dalyvių (vietos 
bendruomenės nariai) dalis praėjus 6 
mėnesiams po dalyvavimo ESF 
veiklose, % 

Procentai 0 Atskaitiniu laikotarpiu vietos 
plėtros strategijos veiksmai 
nebuvo įgyvendinami 

1-R-4 BIVP projektų veiklų dalyvių naujai 
sukurtų SVV subjektų skaičius praėjus 
6 mėnesiams po dalyvavimo ESF 
veiklose  

SVV subjektai 0 Atskaitiniu laikotarpiu vietos 
plėtros strategijos veiksmai 
nebuvo įgyvendinami 

1.1-R-1 Socialinių partnerių organizacijose ar 
NVO savanoriaujančių dalyvių (vietos 
bendruomenės nariai) dalis praėjus 6 
mėnesiams po dalyvavimo ESF 
veiklose 

Procentai 0 Atskaitiniu laikotarpiu vietos 
plėtros strategijos veiksmai 
nebuvo įgyvendinami 

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)  

Procentai 0 Atskaitiniu laikotarpiu vietos 
plėtros strategijos veiksmai 
nebuvo įgyvendinami 

1.1.-P-1 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies 
įgyvendino socialiniai partneriai ar 
NVO, skaičius  

Vienetai 0 Atskaitiniu laikotarpiu vietos 
plėtros strategijos veiksmai 
nebuvo įgyvendinami 

1.1.-P-2 BIVP projektų veiklų dalyviai 
(įskaitant visas tikslines grupes)  

Asmenys 0 Atskaitiniu laikotarpiu vietos 
plėtros strategijos veiksmai 
nebuvo įgyvendinami 

1.2.-R-1 BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių 
padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 
6 mėnesiams po dalyvavimo ESF 
veiklose, dalis 

Procentai 0 Atskaitiniu laikotarpiu vietos 
plėtros strategijos veiksmai 
nebuvo įgyvendinami 

1.2.-R-2 Socialinių partnerių organizacijose ar 
NVO savanoriaujančių dalyvių (vietos 
bendruomenės nariai) dalis praėjus 6 
mėnesiams po dalyvavimo ESF 
veiklose 

Procentai 0 Atskaitiniu laikotarpiu vietos 
plėtros strategijos veiksmai 
nebuvo įgyvendinami 

1.2.-P-1 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies 
įgyvendino socialiniai partneriai ar 
NVO, skaičius 

Vienetai 0 Atskaitiniu laikotarpiu vietos 
plėtros strategijos veiksmai 
nebuvo įgyvendinami 

1.2.-P-2 BIVP projektų veiklų dalyviai 
(įskaitant visas tikslines grupes)  

Asmenys 0 Atskaitiniu laikotarpiu vietos 
plėtros strategijos veiksmai 
nebuvo įgyvendinami 

1.3.-R-1 BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių 
padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 
6 mėnesiams po dalyvavimo ESF 
veiklose, dalis 

Procentai 0 Atskaitiniu laikotarpiu vietos 
plėtros strategijos veiksmai 
nebuvo įgyvendinami 

1.3.-R-2 BIVP projektų veiklų dalyvių naujai 
sukurtų SVV subjektų skaičius praėjus 
6 mėnesiams po dalyvavimo ESF 
veiklose 

SVV subjektai 0 Atskaitiniu laikotarpiu vietos 
plėtros strategijos veiksmai 
nebuvo įgyvendinami 



1.3.-P-1 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies 
įgyvendino socialiniai partneriai ar 
NVO, skaičius  

Vienetai 0 Atskaitiniu laikotarpiu vietos 
plėtros strategijos veiksmai 
nebuvo įgyvendinami 

1.3.-P-2 BIVP projektų veiklų dalyviai 
(įskaitant visas tikslines grupes)  

Asmenys 0 Atskaitiniu laikotarpiu vietos 
plėtros strategijos veiksmai 
nebuvo įgyvendinami 

5. Informacija apie vietos plėtros strategijoje numatytų veiksmų įgyvendinimą  

Eil. 
Nr. 

Veiksmo, 
numatyto 
vietos plėtros 
strategijoje, 
pavadinimas 

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

Vietos plėtros 
projekto, 
suplanuoto 
veiksmui 
įgyvendinti ir 
įtraukto į 
siūlomų 
finansuoti  
vietos plėtros 
projektų sąrašą, 
pavadinimas 

 

 

Vietos plėtros 
projektų, 
suplanuotų 
veiksmui 
įgyvendinti ir 
įtrauktų į 
siūlomų 
finansuoti  
vietos plėtros 
projektų 
sąrašą, suma, 
Eur 

 

Vietos plėtros 
projekto, 
suplanuoto 
veiksmui 
įgyvendinti ir 
įtraukto į 
rezervinį  
vietos plėtros 
projektų 
sąrašą, 
pavadinimas 

 

 

 

Vietos 
plėtros 
projektų, 
suplanuotų 
veiksmui 
įgyvendinti 
ir įtrauktų į 
rezervinį  
vietos 
plėtros 
projektų 
sąrašą, 
suma, Eur 

 

1. 1.1.1. Veiksmas. 
Kompleksinių 
paslaugų 
(bendrųjų 
socialinių 
paslaugų, 
specialiųjų 
socialinės 
priežiūros 
paslaugų ir kt.) 
teikimas 
socialinę atskirtį 
patiriantiems 
darbingiems 
gyventojams  

150.908,00 Kompleksinių 
paslaugų 
teikimas 
socialinę atskirtį 
patiriantiems 
Žaliakalnio 
gyventojams 

128.577,02 Kauno miesto 
Žaliakalnio ir 
Aleksoto 
seniūnijų 
įvairių 
socialinių 
grupių 
atskirties 
mažinimas ir 
jos socialinių 
paslaugų 
teikimas 

135.773,60 

2. 1.2.1. Veiksmas. 
Profesinių ir 
kitų reikalingų 
įgūdžių 
suteikimas 
darbo vietoje 
darbingiems 
neaktyviems 
gyventojams 
(16-39 m.)  

61.298,00 Medžio talka: 
profesiniai 
įgūdžiai ir 
motyvacija 
ekonomiškai 
neaktyviam 
Žaliakalnio 
jaunimui 

52.945,00 - 0 

3. 1.2.2. Veiksmas. 
Profesinių ir 
kitų reikalingų 
įgūdžių 
suteikimas 
darbo vietoje 
darbingiems 
neaktyviems 

30.649,00 Žaliakalnis – 
gera vieta dirbti 

28.004,00 Sugrįžk į 
dirbančią 
visuomenę 

28.246,00 



gyventojams 
(40-64 m.)  

4. 1.2.3. Veiksmas. 
Profesinių ir 
kitų reikalingų 
įgūdžių 
suteikimas 
darbo vietoje 
darbingiems 
neaktyviems 
gyventojams 
(nuo 65 m.)  

30.649 - 0 - 0 

5. 1.2.4. Veiksmas. 
Profesinių ir 
kitų reikalingų 
įgūdžių 
suteikimas 
darbingiems 
neaktyviems 
gyventojams 
(16-39 m.) per 
savanorišką 
veiklą  

46.703 - 0 - 0 

6. 1.2.5. Veiksmas. 
Profesinių ir 
kitų reikalingų 
įgūdžių 
suteikimas 
darbingiems 
neaktyviems 
gyventojams 
(40-64 m.) per 
savanorišką 
veiklą  

18.681,00 - 0 - 0 

7. 1.2.6. Veiksmas. 
Profesinių ir 
kitų reikalingų 
įgūdžių 
suteikimas 
darbingiems 
neaktyviems 
gyventojams 
(nuo 65 m.) per 
savanorišką 
veiklą  

28.022,00 Jauni 
Žaliakalnio 
senjorai 

24.969,66 - 0 

8. 1.3.1. Veiksmas. 
Asmenų, 
pradedančių 
verslą, 
besikuriančių 
verslų įmonių 
darbuotojų ir 
valdymo organų 
atstovų 
konsultavimas ir 
mokymai (16-39 
m.)  

154.119,00 Mokymo ir 
konsultavimo 
paslaugos jauno 
verslo atstovams 
(asmenims nuo 
16 iki 39 metų) 
Kauno miesto 
Žaliakalnio 
teritorijoje 

137.640,00 Vietos 
gyventojų, 
atstovaujančių 
jauną verslą, 
verslumo 
gebėjimų 
didinimas 

140.835,00 

9. 1.3.2. Veiksmas. 
Asmenų, 
pradedančių 
verslą, 
besikuriančių 
verslų įmonių 

56.043,00 Asmenų (nuo 40 
m.), 
atstovaujančių 
jaunam verslui, 
verslumo 

51.100,00 Mokymo ir 
konsultavimo 
paslaugos 
verslo 
atstovams 

51.059,20 



darbuotojų ir 
valdymo organų 
atstovų 
konsultavimas ir 
mokymai (nuo 
40 m.)  

kompetencijų 
ugdymas 

(asmenims nuo 
40 metų) 
Kauno miesto 
Žaliakalnio 
teritorijoje 

10. 1.3.3. Veiksmas. 
Vietos darbingų 
neaktyvių 
gyventojų (16-
39 m.) 
konsultavimas ir 
mokymai  

127.598,00 - 0 - 0 

11. 1.3.4. Veiksmas. 
Vietos darbingų 
neaktyvių 
gyventojų (nuo 
40 m.) 
konsultavimas ir 
mokymai  

70.888,00 - 0 - 0 

* Jei pildoma vietos plėtros strategijos įgyvendinimo galutinė ataskaita, duomenys pateikiami nuo vietos 
plėtros strategijos įgyvendinimo pradžios, t. y. kaupiamuoju būdu, ne vien už ataskaitinį periodą. 

6. Ar vietos plėtros strategijai įgyvendinti ir jos priežiūrai miesto VVG turi konsultantą? 

o Taip x Ne 

Jeigu taip, užpildyti 

Konsultantas 

(vardas, pavardė) 

Konsultavimo įmonė 

Tel. Nr.  

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

7. Ataskaitos priedai 

  Priedas Teikiamas/neteikiamas 
1. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metinės ataskaitos už 2017 metus 

patvirtinimo 2018 m. kovo 7 d. Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės 
narių susirinkime protokolas Nr. 1 

 Teikiamas 

8. Papildoma informacija 



 Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-
01-0013 „Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ sutartis Nr. 
08.6.1-ESFA-T-910-01-0013 pasirašyta 2016 m. gruodžio 27 d.; 
 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. 1 patvirtintas Kauno miesto 
Žaliakalnio vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo 2017-09-07 protokolu Nr. 3; 
 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 rezervinis vietos plėtros projektų sąrašas Nr. 1 patvirtintas Kauno 
miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo 2017-09-07 protokolu Nr. 3; 
 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 2017-12-08 įsakymu Nr. 1V-833. 

 Pirmininkė         _________________       Regina Markevičienė 

(Miesto VVG, vadovo arba jo įgalioto                (parašas)                          (vardas ir pavardė)               
asmens pareigų pavadinimas)                                                                        

___________________________ 


