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1. INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ 

1.1. Informacija apie vietos plėtros strategijos (toliau – strategija) veiksmų įgyvendinimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios 
iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:  

Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą 
Strategijoje veiksmui 
numatyta Europos 
Sąjungos struktūrinių 
fondų ir Lietuvos 
Respublikos valstybės 
biudžeto lėšų (toliau -  
paramos lėšos) suma, Eur 

Strategijoje 
veiksmui numatyta 
savivaldybės 
biudžeto lėšų, kitų 
viešųjų lėšų ir 
privačių lėšų (toliau 
- prisidėjimo lėšos) 
suma, Eur 
 

Įgyvendinamų 
vietos plėtros 
projektų (toliau – 
projektas) 
skaičius, vnt. 
 

Baigtų projektų 
skaičius, vnt. 
 

Paramos lėšų 
suma, už kurią 
sudaryta projektų 
finansavimo 
sutarčių, Eur 
 

Prisidėjimo lėšų 
suma, numatyta 
sudarytose 
projektų 
finansavimo 
sutartyse, Eur 
 

Panaudota 
paramos lėšų 
suma, Eur 

1. Tikslas: Sudaryti palankias sąlygas Žaliakalnio teritorijos gyventojų įsidarbinimo galimybių gerinimui, skatinant socialinę integraciją, 
verslumą ir darbinių įgūdžių kėlimą 
1.1. Uždavinys: Suteikti socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojams kompleksines paslaugas, gerinančias jų padėtį darbo 
rinkoje ir visuomeniniame gyvenime 
1.1.1. Veiksmas: Kompleksinių paslaugų (bendrųjų socialinių paslaugų, specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų ir kt.) teikimas socialinę 
atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojams 

139.590,00 11.318,00 1 0 118.933,22 9.643,80 16.117,82 
Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą: 
1) Veiksmo tikslas - pagerinti socialinę atskirtį patiriančių darbingų asmenų (vietos bendruomenės narių) padėtį darbo rinkoje ir visuomeniniame 
gyvenime. Veiksmo veiklos: Projekto vykdytojas, pasitelkdamas kvalifikuotus savanorius (t.sk. specialiai projekto metu apmokytus), teikia 
socialines paslaugas, kurios skirtos vaikui ar suaugusiam asmeniui, dėl amžiaus, neįgalumo ar kitų priežasčių  negalinčiam savarankiškai rūpintis 
asmeniniu gyvenimu (t.y. specialius poreikius turinčiam šeimos nariui), kad padėtų šiuos asmenis prižiūrintiems asmenims (darbingiems šeimos 
nariams) derinti šeimą ir darbą bei visuomeninę veiklą. Projekto veiklos apima taip pat informacijos apie įvairiose organizacijose prieinamas 
socialines ir kitas reikalingas paslaugas sklaidą socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimą šias paslaugas gaunant. Veiksmo 
tikslinė grupė: socialinę atskirtį patiriantys darbingi gyventojai. Tikslinės grupės dydis: 60 (šaltinis: Kauno m. Žaliakalnio vietos plėtros strategija, 
toliau - KMŽVPS).  
Veiksmą įgyvendina vietos projektas „Kompleksinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems Žaliakalnio gyventojams“, projekto Nr. 
08.6.1-ESFA-V-911-02-0004, projekto administravimo sutartis pasirašyta 2018-07-31. Projekto veiklos (teikti bendrąsias (asmeninės higienos ir 
priežiūros paslaugų organizavimo, sociokultūrines, savipagalbos) ir specialiąsias (pagalbos į namus, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, krizių 
įveikimo pagalbos) paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems Žaliakalnio gyventojams bei vykdyti informacijos apie galimas gauti paslaugas sklaidą. 
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Projekte numatoma sukurti bendruomeninės pagalbos ir paramos teikimo sistemą, kuomet socialinę atskirtį patiriantys Žaliakalnio gyventojai patys 
gaus pagalbą bei bus įgalinami (suteikiant reikalingas žinias) teikti pagalbą kitiems savo aplinkos nariams ilgainiui tapti šios sistemos nariais- 
savanoriais) yra vykdomos (neužbaigtos). Į projekto veiklas numatoma iš viso įtraukti 240 tikslinės grupės dalyvių (socialinę atskirtį patiriantys 
darbingi gyventojai), tarp kurių  ir Žaliakalnio teritorijoje gyvenantys/veikiantys pabėgėlio statusą turintys asmenys; 
2) Visos projekto veiklos dėl visų tikslinių grupių  yra įgyvendinamos; 
3) Strategijoje veiksmui numatyta paramos lėšų suma – 139.590,00 Eur. Projekto sutartyje numatyta paramos lėšų suma -– 118.933,22 Eur (85,20 
%). Nepradėta naudoti paramos lėšų suma - 20.656,78 Eur. Nepradėta naudoti suma susidarė dėl projektiniame pasiūlyme nurodytos mažesnės 
reikalingos paramos lėšų sumos ir  vertinimo procese pritaikyto projekto išlaidų išbraukimo. Pažymėtina, kad projektas numato pasiekti visus 
veiksmo produkto ir rezultato rodiklius su mažesnėmis išlaidomis. Planuojama šią likusią paramos lėšų sumą panaudoti veiksmams, kuriems 
matomas lėšų poreikis ir kurių įgyvendinimas numatomas 2019 ir vėlesniais metais (tuo tikslu 2019 metais planuojama inicijuoti KMŽVPS 
keitimą); 
4) Strategijoje veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų suma – 11.318,00 Eur (7,50 %). Suplanuota įgyvendinamo projekto finansavimo sutartyje 
numatyta prisidėjimo lėšų suma - 9.643,80 Eur (7,50 %).  Prisidėjimo dalis atitinka Strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį. 
1.2. Uždavinys: Ugdyti darbingų neaktyvių gyventojų profesinius ir kitus įgūdžius, gerinančius jų padėtį darbo rinkoje 
1.2.1. Veiksmas: Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbo vietoje darbingiems neaktyviems gyventojams (16-39 m.) 

56.701,00 4.597,00 1 0 48.709,12 4235,88 20.902,15 

Informacija apie 1.2.1. veiksmo įgyvendinimą: 
1) Veiksmo tikslas - pagerinti darbingų neaktyvių asmenų (vietos bendruomenės narių) padėtį darbo rinkoje. Veiksmo veiklos: Projekto vykdytojas 
darbingiems neaktyviems gyventojams (projekto veiklų dalyviams) organizuoja praktinių darbo įgūdžių suteikimą ir ugdymą darbo vietoje (savo ar 
partnerių įmonėse). Projekto veiklos apima taip pat informavimą, konsultavimą, tarpininkavimą ar kitą pagalbą įdarbinant. Veiksmo tikslinė grupė: 
Darbingi neaktyvūs gyventojai nuo 16 iki 39 m. amžiaus. Tikslinės grupių dydis: 20 projekto veiklų dalyvių (šaltinis: KMŽVPS).  
Veiksmą įgyvendina vietos projektas „Medžio talka: profesiniai įgūdžiai ir motyvacija ekonomiškai neaktyviam Žaliakalnio jaunimui“, projekto Nr. 
08.6.1-ESFA-V-911-02-0003, projekto administravimo sutartis pasirašyta 2018-08-08. Projekto veiklos (Žaliakalnyje gyvenančių ekonomiškai 
neaktyvių asmenų iki 39 m. (baigusių mokslus ar darbo praktiką (tame tarpe užsienyje), tačiau neįsidarbinusių ir nesiregistravusių darbo biržoje) 
identifikavimas ir informavimas; Ekonomiškai neaktyvių asmenų iki 39 m. neformalaus švietimo ir pameistrystės ugdymo medžio ir interjerų 
renovacijos srityje darbo vietoje paslaugos; Žaliakalnyje gyvenančių ekonomiškai neaktyvių asmenų iki 39 m. konsultavimo ir motyvavimo 
konsultavimo, tarpininkavimo, motyvacinės paslaugos, skatinant įsidarbinti, pradėti IDV,  keisti savo padėtį darbo rinkoje į palankesnę ;  
Žaliakalnyje gyvenančių motinystės ar tėvystės atostogose esančių tėvų identifikavimas, konsultavimas ir informavimas; Žaliakalnyje gyvenančių 
motinystės ar tėvystės atostogose esančių tėvų neformalaus švietimo ir pameistrystės ugdymo medžio suvenyrų gamybos srityje darbo vietoje 
paslaugos; Žaliakalnyje gyvenančių motinystės ar tėvystės atostogose esančių tėvų konsultavimo, tarpininkavimo, motyvacinės paslaugos, skatinant 
įsidarbinti, pradėti IDV,  keisti savo padėtį darbo rinkoje į palankesnę; Žaliakalnyje gyvenančių ekonomiškai neaktyvių asmenų iki 39 m. (geriančių, 
vartojančių psichoaktyvias medžiagas, netekusių dokumentų leidžiančių registruotis TDB) identifikavimas ir informavimas; Ekonomiškai neaktyvių  
„rizikuojančiu“ asmenų iki 39 m. neformalaus švietimo ir pameistrystės ugdymo medžio ir pastatų renovacijos srityje darbo vietoje paslaugos; 
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Žaliakalnyje gyvenančių ekonomiškai neaktyvių „rizikuojančių“ asmenų iki 39 m. konsultavimo ir motyvavimo konsultavimo, tarpininkavimo, 
motyvacinės paslaugos, skatinant įsidarbinti, pradėti IDV,  keisti savo padėtį darbo rinkoje į palankesnę) yra vykdomos (neužbaigtos). Į projekto 
veiklas numatoma iš viso įtraukti 20 tikslinės grupės dalyvių (Darbingi neaktyvūs gyventojai nuo 16 iki 39 metų amžiaus); 
2) Visos projekto veiklos dėl visų tikslinių grupių  yra įgyvendinamos; 
3) Strategijoje veiksmui numatyta paramos lėšų suma – 56.701,00 Eur. Projekto sutartyje numatyta paramos lėšų suma – 48.709,12 Eur (85,91 %). 
Nepradėta naudoti paramos lėšų suma - 7.991,88 Eur. Nepradėta naudoti suma susidarė dėl projektiniame pasiūlyme nurodytos mažesnės reikalingos 
paramos lėšų sumos ir  vertinimo procese pritaikyto projekto išlaidų išbraukimo. Pažymėtina, kad projektas numato pasiekti visus veiksmo produkto 
ir rezultato rodiklius su mažesnėmis išlaidomis. Planuojama šią likusią paramos lėšų sumą panaudoti veiksmams, kuriems matomas lėšų poreikis ir 
kurių įgyvendinimas numatomas 2019 ir vėlesniais metais (tuo tikslu 2019 metais planuojama inicijuoti KMŽVPS keitimą); 
4) Strategijoje veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų suma – 4.597,00  Eur (7,50 %). Suplanuota įgyvendinamo projekto finansavimo sutartyje 
numatyta prisidėjimo lėšų suma - 4.164,91 Eur (7,88 %).  Prisidėjimo dalis yra didesnė už Strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį. 
1.2.2. Veiksmas: Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbo vietoje darbingiems neaktyviems gyventojams (40-64 m.) 

28.350,00 2.299,00 1 0 25.903,70 2.100,30 4.317,44 

Informacija apie 1.2.2. veiksmo įgyvendinimą: 
1) Veiksmo tikslas - pagerinti darbingų neaktyvių asmenų (vietos bendruomenės narių) padėtį darbo rinkoje. Veiksmo veiklos: Projekto vykdytojas 
darbingiems neaktyviems gyventojams (projekto veiklų dalyviams) organizuoja praktinių darbo įgūdžių suteikimą ir ugdymą darbo vietoje (savo ar 
partnerių įmonėse). Projekto veiklos apima taip pat informavimą, konsultavimą, tarpininkavimą ar kitą pagalbą įdarbinant.. Veiksmo tikslinė grupė: 
Darbingi neaktyvūs gyventojai nuo 40 iki 64 m. amžiaus. Tikslinės grupių dydis: 10 projekto veiklų dalyvių. (šaltinis: KMŽVPS).  
Veiksmą įgyvendina vietos projektas „Žaliakalnis – gera vieta dirbti“, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-02-0007, projekto administravimo sutartis 
pasirašyta 2018-07-31. Projekto veiklos (Savanorių paieška, atranka, mokymas  ir palaikymas specialiųjų  paslaugų teikimui; Profesinių ir kitų 
reikalingų darbo įgūdžių suteikimas darbo vietoje) yra vykdomos (neužbaigtos). Į projekto veiklas numatoma iš viso įtraukti 40 tikslinės grupės 
dalyvių (Darbingi neaktyvūs gyventojai nuo 40 iki 64 m. amžiaus); 
2) Visos projekto veiklos dėl visų tikslinių grupių  yra įgyvendinamos; 
3) Strategijoje veiksmui numatyta paramos lėšų suma – 28.350,00 Eur. Projekto sutartyje numatyta paramos lėšų suma – 25.903,70 Eur (91,37 %). 
Nepradėta naudoti paramos lėšų suma - 2.446,30  Eur. Nepradėta naudoti suma susidarė dėl projektiniame pasiūlyme nurodytos mažesnės 
reikalingos paramos lėšų sumos ir  vertinimo procese pritaikyto projekto išlaidų išbraukimo. Pažymėtina, kad projektas numato pasiekti visus 
veiksmo produkto ir rezultato rodiklius su mažesnėmis išlaidomis. Planuojama šią likusią paramos lėšų sumą panaudoti veiksmams, kuriems 
matomas lėšų poreikis ir kurių įgyvendinimas numatomas 2019 ir vėlesniais metais (tuo tikslu 2019 metais planuojama inicijuoti KMŽVPS 
keitimą); 
4) Strategijoje veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų suma – 2.299,00  Eur (7,50 %). Suplanuota įgyvendinamo projekto finansavimo sutartyje 
numatyta prisidėjimo lėšų suma - 2.100,30 Eur (7,50 %).  Prisidėjimo dalis atitinka Strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį. 
1.2.3. Veiksmas: Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbo vietoje darbingiems neaktyviems gyventojams (nuo 65 m.) 
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28.350,00 2.299,00 0 0 0 0 0 

Informacija apie 1.2.3. veiksmo įgyvendinimą: 
1) Veiksmo tikslas - pagerinti darbingų neaktyvių asmenų (vietos bendruomenės narių) padėtį darbo rinkoje. Veiksmo veiklos: Projekto vykdytojas 
darbingiems neaktyviems gyventojams (projekto veiklų dalyviams) organizuoja praktinių darbo įgūdžių suteikimą ir ugdymą darbo vietoje (savo ar 
partnerių įmonėse). Projekto veiklos apima taip pat informavimą, konsultavimą, tarpininkavimą ar kitą pagalbą įdarbinant. Veiksmo tikslinė grupė: 
Darbingi neaktyvūs gyventojai nuo 65 m. amžiaus. Tikslinės grupių dydis: 10 projekto veiklų dalyvių. (šaltinis: KMŽVPS).  
2) Veiksmo veiklos nėra pradėtos įgyvendinti (Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus šiam veiksmui iki šiol nebuvo skelbtas). Numatoma 
Kvietimą skelbti 2019 metų II pusėje. Veiksmui vykdyti numatoma atrinkti vieną projektinį pasiūlymą. Projektas bus vykdomi 2020-2022 metais. 
1.2.4. Veiksmas: Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbingiems neaktyviems gyventojams (16-39 m.) per savanorišką veiklą 

43.200,00 3.503,00 0 0 0 0 0 

Informacija apie 1.2.4. veiksmo įgyvendinimą: 
1) Veiksmo tikslas - pagerinti darbingų neaktyvių asmenų (vietos bendruomenės narių) padėtį darbo rinkoje. Veiksmo veiklos: Projekto vykdytojas 
darbingiems neaktyviems gyventojams (projekto veiklų dalyviams) organizuoja savanorystės pagrindais vykdomas veiklas (įtraukiant į 
visuomeninę, kultūrinę ir pan. veiklą). Projekto veiklos apima taip pat būtiną neformalų švietimą, informavimą, konsultavimą, tarpininkavimą ar kitą 
pagalbą įdarbinant (projekte vykdomas neformalus švietimas neapima neformalaus profesinio mokymo bedarbiams). Veiksmo tikslinė grupė: 
darbingi neaktyvūs gyventojai nuo 16 iki 39 m. Tikslinės grupių dydis: 30 projekto veiklų dalyvių. (šaltinis: KMŽVPS).  
Veiksmui įgyvendinti VVG į siūlomų finansuoti projektinių pasiūlymų sąrašą Nr. 2 yra įtraukusi vieną vietos projektą „Atrask save Žaliakalnyje“, 
projekto Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-02-0010. Projekto administravimo sutartis nepasirašyta (vykdomas paraiškos vertinimas), projekto veiklos (1.1. 
Projekto tikslinės grupės mokymai įgūdžių įgijimui ir savanorystės veiklos bendruomenėje; projekto savanorių ugdymas ir palaikymas)  nėra 
pradėtos vykdyti. Į projekto veiklas numatoma iš viso įtraukti 40 tikslinės grupės dalyvių.  
2) Strategijoje veiksmui numatyta paramos lėšų suma – 43.200,00 Eur. Projektiniame pasiūlyme numatyta paramos lėšų suma – 43.200,00 Eur 
(100,00 %). Nepradėta naudoti paramos lėšų suma - 43.200,00 Eur. planuojama, kad finansavimo sutartis bus pasirašyta 2019 metais, projektas 
vykdomas 24 mėn.; 
3) Strategijoje veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų suma – 3.503,00  Eur (7,50 %). Projektiniame pasiūlyme numatyta prisidėjimo lėšų suma - 
3.503,00 Eur (7,50 %).  Prisidėjimo dalis atitinka Strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį. 
1.2.5. Veiksmas: Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbingiems neaktyviems gyventojams (40-64 m.) per savanorišką veiklą 

17.280,00 1.401,00 0 0 0 0 0 
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Informacija apie 1.2.5. veiksmo įgyvendinimą: 
1) Veiksmo tikslas - pagerinti darbingų neaktyvių asmenų (vietos bendruomenės narių) padėtį darbo rinkoje. Veiksmo veiklos: Projekto vykdytojas 
darbingiems neaktyviems gyventojams (projekto veiklų dalyviams) organizuoja savanorystės pagrindais vykdomas veiklas (įtraukiant į 
visuomeninę, kultūrinę ir pan. veiklą). Projekto veiklos apima taip pat būtiną neformalų švietimą, informavimą, konsultavimą, tarpininkavimą ar kitą 
pagalbą įdarbinant (projekte vykdomas neformalus švietimas neapima neformalaus profesinio mokymo bedarbiams). Veiksmo tikslinė grupė: 
darbingi neaktyvūs nuo 40 iki 64 m. amžiaus. Tikslinės grupių dydis: 10 projekto veiklų dalyvių (šaltinis: KMŽVPS).  
2) Veiksmo veiklos nėra pradėtos įgyvendinti (Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus šiam veiksmui iki šiol nebuvo skelbtas). Numatoma 
Kvietimą skelbti 2019 metų II pusėje. Veiksmui vykdyti numatoma atrinkti vieną projektinį pasiūlymą. Projektas bus vykdomi 2020-2022 metais. 
1.2.6. Veiksmas: Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbingiems neaktyviems gyventojams (nuo 65 m.) per savanorišką veiklą 

25.920,00 2.101,00 1 0 22.843,33 1.931,00 4.501,20 

Informacija apie 1.2.6. veiksmo įgyvendinimą: 
1) Veiksmo tikslas - pagerinti darbingų neaktyvių asmenų (vietos bendruomenės narių) padėtį darbo rinkoje. Veiksmo veiklos Projekto vykdytojas 
darbingiems neaktyviems gyventojams (projekto veiklų dalyviams) organizuoja savanorystės pagrindais vykdomas veiklas (įtraukiant į 
visuomeninę, kultūrinę ir pan. veiklą). Projekto veiklos apima taip pat būtiną neformalų švietimą, informavimą, konsultavimą, tarpininkavimą ar kitą 
pagalbą įdarbinant (projekte vykdomas neformalus švietimas neapima neformalaus profesinio mokymo bedarbiams). Veiksmo tikslinė grupė: 
darbingi neaktyvūs gyventojai nuo 65 metų. Tikslinės grupių dydis: 20 projekto veiklų dalyvių. (šaltinis: KMŽVPS).  
Veiksmą įgyvendina vietos projektas „Jauni Žaliakalnio senjorai“, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-02-0006, projekto administravimo sutartis 
pasirašyta 2018-07-31. Projekto veiklos (projekto tikslinės grupės paieška, atranka, mokymas  ir palaikymas  veiklai su vyresnio amžiaus asmenimis  
projekto dalyvių ir savanorių ugdymas per gerąją patirtį) yra vykdomos (neužbaigtos). Į projekto veiklas numatoma iš viso įtraukti 32 tikslinės 
grupės dalyvių (Darbingi neaktyvūs gyventojai nuo 65 m. amžiaus); 
2) Visos projekto veiklos dėl visų tikslinių grupių  yra įgyvendinamos; 
3) Strategijoje veiksmui numatyta paramos lėšų suma – 25.920,00 Eur. Projekto sutartyje numatyta paramos lėšų suma – 22.843,33 Eur (88,13 %). 
Nepradėta naudoti paramos lėšų suma - 3.076,67 Eur. Nepradėta naudoti suma susidarė dėl projektiniame pasiūlyme nurodytos mažesnės reikalingos 
paramos lėšų sumos ir  vertinimo procese pritaikyto projekto išlaidų išbraukimo. Pažymėtina, kad projektas numato pasiekti visus veiksmo produkto 
ir rezultato rodiklius su mažesnėmis išlaidomis. Planuojama šią likusią paramos lėšų sumą panaudoti veiksmams, kuriems matomas lėšų poreikis ir 
kurių įgyvendinimas numatomas 2019 ir vėlesniais metais (tuo tikslu 2019 metais planuojama inicijuoti KMŽVPS keitimą); 
4) Strategijoje veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų suma – 2.102,00  Eur (7,50 %). Suplanuota įgyvendinamo projekto finansavimo sutartyje 
numatyta prisidėjimo lėšų suma - 1.931,00 Eur (7,79 %).  Prisidėjimo dalis viršija Strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį. 
1.3. Uždavinys: Suteikti pradedantiems verslą Žaliakalnio gyventojams verslumo gebėjimus, leidžiančius vystyti ūkinę komercinę veiklą 
1.3.1. Veiksmas: Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbo vietoje darbingiems neaktyviems gyventojams (16-39 m.) 
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145.560,00 11.559,00 1 0 122.291,81 9.916,00 3.212,48 

Informacija apie 1.3.1. veiksmo įgyvendinimą: 
1) Veiksmo tikslas - sustiprinti verslumo gebėjimus. Projekto veiklos: Projekto vykdytojas projekto veiklų dalyviams suteikia konsultacijas 
konkretaus verslo kūrimo ir plėtros klausimais, pagalbą randant klientus ir tiekėjus, mentorystę. Veiksmo tikslinė grupė: Verslininkai, kurie yra 
pradėję vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki pradėjimo dalyvauti 
projekto veiklose; ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki paraiškos dėl projekto finansavimo pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dienos arba iki 
pradėjimo dalyvauti projekto veiklose Juridinių asmenų registre įregistruotų ir ūkinę komercinę veiklą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 
teritorijoje vykdančių įmonių darbuotojai ir valdymo organų atstovai (nuo 16 iki 39 metų amžiaus). Tikslinės grupės dydis: 55 asmenys (šaltinis: 
KMŽVPS).  
Veiksmą įgyvendina vietos projektas „Mokymo ir konsultavimo paslaugos jauno verslo atstovams (asmenims nuo 16 iki 39 metų) Kauno miesto 
Žaliakalnio teritorijoje“, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-02-0005, projekto administravimo sutartis pasirašyta 2018-08-22. Projekto veiklos 
(Mokymų seminarai; Individualios konsultacijos mini grupėse po 3 dalyvius; patyriminiai mokymai) yra vykdomos (neužbaigtos). Į projekto veiklas 
numatoma iš viso įtraukti 66 tikslinės grupės dalyvius; 
2) Visos projekto veiklos dėl visų tikslinių grupių  yra įgyvendinamos; 
3) Strategijoje veiksmui numatyta paramos lėšų suma – 145.560,00 Eur. Projekto sutartyje numatyta paramos lėšų suma -– 122.291,81 Eur (85,78 
%). Nepradėta naudoti paramos lėšų suma - 20.268,19 Eur. Nepradėta naudoti suma susidarė dėl projektiniame pasiūlyme nurodytos mažesnės 
reikalingos paramos lėšų sumos ir  vertinimo procese pritaikyto projekto išlaidų išbraukimo. Pažymėtina, kad projektas numato pasiekti visus 
veiksmo produkto ir rezultato rodiklius su mažesnėmis išlaidomis. Planuojama šią likusią paramos lėšų sumą panaudoti veiksmams, kuriems 
matomas lėšų poreikis ir kurių įgyvendinimas numatomas 2019 ir vėlesniais metais (tuo tikslu 2019 metais planuojama inicijuoti KMŽVPS 
keitimą); 
4) Strategijoje veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų suma – 11.559,00 Eur (7,50 %). Suplanuota įgyvendinamo projekto finansavimo sutartyje 
numatyta prisidėjimo lėšų suma - 9.916,00 Eur (7,50 %).  Prisidėjimo dalis atitinka Strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį. 
1.3.2. Veiksmas: Asmenų, pradedančių verslą, besikuriančių verslų įmonių darbuotojų ir valdymo organų atstovų konsultavimas ir 
mokymai (nuo 40 m.) 

51.840,00 4.203,00 1 0 47.267,50 3.832,50 9.369,27 

Informacija apie 1.3.2. veiksmo įgyvendinimą: 
1) Veiksmo tikslas - sustiprinti verslumo gebėjimus. Projekto veiklos: Projekto vykdytojas projekto veiklų dalyviams suteikia konsultacijas 
konkretaus verslo kūrimo ir plėtros klausimais, pagalbą randant klientus ir tiekėjus, mentorystę. Veiksmo tikslinė grupė: Verslininkai, kurie yra 
pradėję vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki pradėjimo dalyvauti 
projekto veiklose; ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki paraiškos dėl projekto finansavimo pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dienos arba iki 
pradėjimo dalyvauti projekto veiklose Juridinių asmenų registre įregistruotų ir ūkinę komercinę veiklą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 
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teritorijoje vykdančių įmonių darbuotojai ir valdymo organų atstovai (nuo 40 metų amžiaus). Tikslinės grupės dydis: 20 asmenys (šaltinis: 
KMŽVPS).  
Veiksmą įgyvendina vietos projektas „Asmenų (nuo 40 m.), atstovaujančių jaunam verslui, verslumo kompetencijų ugdymas“, projekto Nr. 08.6.1-
ESFA-V-911-02-0001, projekto administravimo sutartis pasirašyta 2018-07-31. Projekto veiklos (Verslumo mokymų ciklo, apimančio 10 seminarų 
organizavimas; Individualios verslo pradžios ir verslo plėtros konsultacijos;  Individualios mentorystės/ koučingo sesijos) yra vykdomos 
(neužbaigtos). Į projekto veiklas numatoma iš viso įtraukti 32 tikslinės grupės dalyvius; 
2) Visos projekto veiklos dėl visų tikslinių grupių  yra įgyvendinamos; 
3) Strategijoje veiksmui numatyta paramos lėšų suma – 51.840,00 Eur. Projekto sutartyje numatyta paramos lėšų suma -– 47.267,50 Eur (91,18 %). 
Nepradėta naudoti paramos lėšų suma - 4.572,50 Eur. Nepradėta naudoti suma susidarė dėl projektiniame pasiūlyme nurodytos mažesnės reikalingos 
paramos lėšų sumos ir  vertinimo procese pritaikyto projekto išlaidų išbraukimo. Pažymėtina, kad projektas numato pasiekti visus veiksmo produkto 
ir rezultato rodiklius su mažesnėmis išlaidomis. Planuojama šią likusią paramos lėšų sumą panaudoti veiksmams, kuriems matomas lėšų poreikis ir 
kurių įgyvendinimas numatomas 2019 ir vėlesniais metais (tuo tikslu 2019 metais planuojama inicijuoti KMŽVPS keitimą); 
4) Strategijoje veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų suma – 4.203,00 Eur (7,50 %). Suplanuota įgyvendinamo projekto finansavimo sutartyje 
numatyta prisidėjimo lėšų suma - 3.832,50 Eur (7,50 %).  Prisidėjimo dalis atitinka Strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį. 
1.3.3. Veiksmas: Vietos darbingų neaktyvių gyventojų (16-39 m.) konsultavimas ir mokymai 

118.028,00 9.570,00 0 0 0 0 0 

Informacija apie 1.3.3. veiksmo įgyvendinimą: 
1) Veiksmo tikslas - sustiprinti darbingų neaktyvių asmenų (vietos bendruomenės narių) verslumo gebėjimus. Projekto veiklos: Projekto vykdytojas 
projekto veiklų dalyviams suteikia konsultacijas konkretaus verslo kūrimo ir plėtros klausimais, pagalbą randant klientus ir tiekėjus, mentorystę. 
Veiksmo tikslinė grupė: darbingi neaktyvūs gyventojai nuo 16 iki 39 metų. Tikslinės grupės dydis: 45 asmenys (šaltinis: KMŽVPS).  
Veiksmą įgyvendina vietos projektas „Žaliakalnio teritorijos darbingų neaktyvių gyventojų (16–39 m.) verslumo skatinimas“, projekto Nr. 08.6.1-
ESFA-V-911-02-0008, projekto paraiškos tinkamumo vertinimas užbaigtas 2018-12-14. Administravimo sutartį numatoma pasirašyti 2019-01-18. 
Projekto veiklos (10 – ties  seminarų verslumo ugdymo mokymo ciklas verslo pradžiai; Individualios verslo pradžios konsultacijos, mentorystės ir 
koučingo sesijos; savanorių dalyvavimas įgyvendinant projekto veiklas) nepradėtos vykdyti. Į projekto veiklas numatoma iš viso įtraukti 56 tikslinės 
grupės dalyvius; 
2) Strategijoje veiksmui numatyta paramos lėšų suma – 118.028,00 Eur. Projekto sutartyje numatyta paramos lėšų suma -– 116.504,80 Eur (98,71 
%). Nepradėta naudoti paramos lėšų suma - 1.523,40 Eur. Nepradėta naudoti suma susidarė dėl projektiniame pasiūlyme nurodytos mažesnės 
reikalingos paramos lėšų sumos ir  vertinimo procese pritaikyto projekto išlaidų išbraukimo. Pažymėtina, kad projektas numato pasiekti visus 
veiksmo produkto ir rezultato rodiklius su mažesnėmis išlaidomis. Planuojama šią likusią paramos lėšų sumą panaudoti veiksmams, kuriems 
matomas lėšų poreikis ir kurių įgyvendinimas numatomas 2019 ir vėlesniais metais (tuo tikslu 2019 metais planuojama inicijuoti KMŽVPS 
keitimą); 
3) Strategijoje veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų suma – 9.570,00 Eur (7,50 %). Suplanuota įgyvendinamo projekto finansavimo sutartyje 



9 
 

numatyta prisidėjimo lėšų suma - 10.860,00 Eur (8,53 %).  Prisidėjimo dalis viršija Strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį. 
1.3.4. Veiksmas: Vietos darbingų neaktyvių gyventojų (nuo 40 m.) konsultavimas ir mokymai 

65.571,00 5.317,00 0 0 0 0 0 

Informacija apie 1.3.4. veiksmo įgyvendinimą: 
1) Veiksmo tikslas - sustiprinti darbingų neaktyvių asmenų (vietos bendruomenės narių) verslumo gebėjimus. Veiksmo veiklos: Projekto vykdytojas 
projekto veiklų dalyviams suteikia konsultacijas konkretaus verslo kūrimo ir plėtros klausimais, pagalbą randant klientus ir tiekėjus, mentorystę. 
Veiksmo tikslinė grupė: darbingi neaktyvūs gyventojai nuo 40 m. Tikslinės grupių dydis: 25 projekto veiklų dalyviai. (šaltinis: KMŽVPS).  
Veiksmui įgyvendinti VVG į siūlomų finansuoti projektinių pasiūlymų sąrašą Nr. 2 yra įtraukusi vieną vietos projektą „Vietos darbingų neaktyvių 
gyventojų (nuo 40 m.) konsultavimas ir mokymai“, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-02-0009. Projekto administravimo sutartis nepasirašyta 
(projekto paraiška pateikta 2018-12-31, vykdomas paraiškos vertinimas), projekto veiklos (Verslumo bendrųjų kompetencijų mokymai; Mokymai 
verslo plano rengimo klausimais; Mokymai mokesčių ir buhalterinės apskaitos klausimais; Mokymai personalo valdymo klausimais; Mokymai 
vadovavimo klausimais; Mokymai marketingo klausimais; Mokymai klientų aptarnavimo mažmeninėje prekyboje klausimais;  Mokymai klientų 
aptarnavimo didmeninėje prekyboje klausimais; Mokymai pardavimų klausimais; Mokymai streso ir konfliktų valdymo klausimais; Konsultacijos 
konkretaus verslo kūrimo ir plėtros klausimais, pagalba randant klientus ir tiekėjus, mentorystę)  nėra pradėtos vykdyti. Į projekto veiklas numatoma 
iš viso įtraukti 36 tikslinės grupės dalyvių.  
2) Strategijoje veiksmui numatyta paramos lėšų suma – 65.571,00 Eur. Projektiniame pasiūlyme numatyta paramos lėšų suma – 65.571,00 Eur 
(100,00 %). Nepradėta naudoti paramos lėšų suma - 0,00 Eur. Planuojama, kad finansavimo sutartis bus pasirašyta 2019 metais, projektas vykdomas 
12 mėn.; 
3) Strategijoje veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų suma – 5.317,00 Eur (7,50 %). Projektiniame pasiūlyme numatyta prisidėjimo lėšų suma - 
5.317,00 Eur (7,50 %).  Prisidėjimo dalis atitinka Strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį. 
 

1.2. Informacija apie strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius: 

(pateikite sėkmingai įgyvendintų ar įgyvendinamų vietos plėtros projektų gerųjų pavyzdžių, bent po vieną kiekvienam iš strategijos tikslų; teikdami  
metinę ataskaitą pavyzdžius teikite iš tų metų, už kuriuos atsiskaitote, o  teikdami galutinę ataskaitą  - pavyzdžius  iš viso vietos plėtros strategijos 
įgyvendinimo laikotarpio) 

 

Eil. 
Nr. 

Vietos plėtros 
projekto 
pavadinimas 

Vietos plėtros 
projekto vykdytojo 
pavadinimas 

Skirta 
paramos 
suma, 

Trumpas vietos plėtros projekto turinio aprašymas, nurodant projekto 
tikslus, tikslines grupes, pagrindines projekto veiklas, pasiektus ir (ar) 
numatytus pasiekti rezultatus 
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Eur 
1. „Medžio talka: 

profesiniai 
įgūdžiai ir 
motyvacija 
ekonomiškai 
neaktyviam 
Žaliakalnio 
jaunimui“ 

Pareiškėjas - VšĮ 
Kauno kolegija; 
partneris – VšĮ 
„Gražinkime Kauną“ 

48.709,12 Projekto tikslas – Suteikti profesinius įgūdžius medžio darbų srityje jauniems 
(16-39 m.) ekonomiškai neaktyviems Žaliakalnio seniūnijos gyventojams ir 
motyvuoti juos siekti įsidarbinimo, savo verslo sukūrimo, progreso darbo 
rinkoje. 
Projekto veiklos: Žaliakalnyje gyvenančių ekonomiškai neaktyvių asmenų iki 39 
m. (baigusių mokslus ar darbo praktiką (tame tarpe užsienyje), tačiau 
neįsidarbinusių ir nesiregistravusių darbo biržoje) identifikavimas ir 
informavimas; Ekonomiškai neaktyvių asmenų iki 39 m. neformalaus švietimo ir 
pameistrystės ugdymo medžio ir interjerų renovacijos srityje darbo vietoje 
paslaugos; Žaliakalnyje gyvenančių ekonomiškai neaktyvių asmenų iki 39 m. 
konsultavimo ir motyvavimo konsultavimo, tarpininkavimo, motyvacinės 
paslaugos, skatinant įsidarbinti, pradėti IDV,  keisti savo padėtį darbo rinkoje į 
palankesnę ;  Žaliakalnyje gyvenančių motinystės ar tėvystės atostogose esančių 
tėvų identifikavimas, konsultavimas ir informavimas; Žaliakalnyje gyvenančių 
motinystės ar tėvystės atostogose esančių tėvų neformalaus švietimo ir 
pameistrystės ugdymo medžio suvenyrų gamybos srityje darbo vietoje 
paslaugos; Žaliakalnyje gyvenančių motinystės ar tėvystės atostogose esančių 
tėvų konsultavimo, tarpininkavimo, motyvacinės paslaugos, skatinant įsidarbinti, 
pradėti IDV,  keisti savo padėtį darbo rinkoje į palankesnę; Žaliakalnyje 
gyvenančių ekonomiškai neaktyvių asmenų iki 39 m. (geriančių, vartojančių 
psichoaktyvias medžiagas, netekusių dokumentų leidžiančių registruotis TDB) 
identifikavimas ir informavimas; Ekonomiškai neaktyvių  „rizikuojančiu“ 
asmenų iki 39 m. neformalaus švietimo ir pameistrystės ugdymo medžio ir 
pastatų renovacijos srityje darbo vietoje paslaugos; Žaliakalnyje gyvenančių 
ekonomiškai neaktyvių „rizikuojančių“ asmenų iki 39 m. konsultavimo ir 
motyvavimo konsultavimo, tarpininkavimo, motyvacinės paslaugos, skatinant 
įsidarbinti, pradėti IDV,  keisti savo padėtį darbo rinkoje į palankesnę. 
Projekto tikslinė grupė - darbingi neaktyvūs gyventojai nuo 16 iki 39 m. 
amžiaus. Tikslinės grupės dydis – 20 asmenų. 
Projektas „Medžio talka“ tikslinei grupei - jauniems (16 – 39 m.) ekonomiškai 
neaktyviems Žaliakalnio seniūnijos gyventojams - padės įgyti ir (ar) atkurti 
įgūdžius medinių namų restauracijos, eksterjero ir interjero detalių, suvenyrų 
gamybos srityse, kas leis jiems ekonominį neaktyvumą pakeisti amatininkišku 
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aktyvumu. Numatoma, kad per 24 projekto mėnesius bendruomenės inicijuotose 
vietos plėtros veiklose dalyvaus ne mažiau kaip 20 16-39 metų amžiaus 
Žaliakalnio gyventojų, iš kurių ne mažiau kaip 20 proc. (arba ne mažiau kaip 4 
asmenų) padėtis darbo rinkoje pasibaigus projektui pagerės. 

2. „Asmenų (nuo 40 
m.), 
atstovaujančių 
jaunam verslui, 
verslumo 
kompetencijų 
ugdymas“ 

Pareiškėjas – UAB 
„Verslo mokymo 
centras“, Partneris - 
VšĮ „Koučingo 
klubas“ 

51.840,00 Projekto tikslas - Padėti sukurti didesnę ekonominę naudą sutelkiant jauno verslo 
subjektų atstovus ir darbuotojus bei suteikiant jiems verslumo kompetencijas ir 
įgūdžius, užtikrinančius efektyvų verslo vystymą ir plėtrą. 
Projekto veiklos: Verslumo mokymų ciklo, apimančio 10 seminarų 
organizavimas; Individualios verslo pradžios ir verslo plėtros konsultacijos;  
Individualios mentorystės/ koučingo sesijos. Šių veiklų įgyvendinimo rezultate 
tikslinės grupės atstovai įgis įgūdžių bei kompetencijų, būtinų sėkmingo verslo 
vystymui ir plėtrai, dėlko bus pagerinta ir jų padėtis rinkoje. Projektas taip pat 
prisidės prie vietinių įsidarbinimo galimybių didinimo, kadangi įgyvendintų 
veiklų rezultate bus siekiama naujų SVV subjektų sukūrimo, kas tiesiogiai 
sąlygos ir naujų darbo vietų atsiradimą. Taip pat efektyviai pritaikius gautus 
verslumo įgūdžius ir kompetencijas tikėtina, jog jauno verslo subjektai 
sėkmingai vykdys tolimesnę savo veiklos plėtrą, kas sukurs papildomų darbo 
vietų poreikį ir taip pat prisidės prie įsidarbinimo galimybių didinimo. 
Projekto tikslinė grupė - Verslininkai, kurie yra pradėję vietos plėtros strategijos 
įgyvendinimo teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 
1 metus iki pradėjimo dalyvauti projekto veiklose; ne anksčiau kaip prieš 1 
metus iki paraiškos dėl projekto finansavimo pateikimo įgyvendinančiajai 
institucijai dienos arba iki pradėjimo dalyvauti projekto veiklose Juridinių 
asmenų registre įregistruotų ir ūkinę komercinę veiklą vietos plėtros strategijos 
įgyvendinimo teritorijoje vykdančių įmonių darbuotojai ir valdymo organų 
atstovai (nuo 40 metų amžiaus). Tikslinės grupės dydis - 32 asmenys. 

 

 

1.3. Informacija apie strategijos rodiklių pasiekimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos: 
1.3.1. Produkto ir rezultato rodikliai: 
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Rodiklio 
pavadinimas  

Pagal 
strategiją 
siekiama 
reikšmė  

Projektuose, 
kurie 
įtraukti į 
vietos 
plėtros 
projektų 
sąrašą, 
suplanuota 
pasiekti 
rodiklio 
reikšmė 

Įgyvendinamuose 
ir baigtuose 
projektuose 
numatyta pasiekti 
rodiklio reikšmė 

Pasiekta 
rodiklio 
reikšmė 

Paaiškinimas 

1. Tikslas: Sudaryti palankias sąlygas Žaliakalnio teritorijos gyventojų įsidarbinimo galimybių gerinimui, skatinant socialinę integraciją, 
verslumą ir darbinių įgūdžių kėlimą 
1.1. Uždavinys: Suteikti socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojams kompleksines paslaugas, gerinančias jų padėtį darbo 
rinkoje ir visuomeniniame gyvenime 
Rezultato rodikliai: 
Socialinių 
partnerių 
organizacijose 
ar NVO 
savanoriaujančių 
dalyvių (vietos 
bendruomenės 
nariai) dalis 
praėjus 6 
mėnesiams po 
dalyvavimo ESF 
veiklose, % 

10,00   0,00 Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos 1.1 uždavinio 
veiksmą įgyvendinantis projektas nėra užbaigtas, todėl rezultato 
reikšmė nėra pasiekta. Rezultato rodiklis bus pasiektas, užbaigus 
vykdyti 1.1 uždaviniui priskirto 1.1.1 veiksmo projektą. 

Darbingi 
asmenys (vietos 
bendruomenės 
nariai), kurių 
socialinė 
atskirtis 
sumažėjo dėl 
projekto veiklų 
dalyvių 

20,00   0,00 Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos 1.1 uždavinio 
veiksmą įgyvendinantis projektas nėra užbaigtas, todėl rezultato 
reikšmė nėra pasiekta. Rezultato rodiklis bus pasiektas, užbaigus 
vykdyti 1.1 uždaviniui priskirto 1.1.1 veiksmo projektą. 



13 
 

Rodiklio 
pavadinimas  

Pagal 
strategiją 
siekiama 
reikšmė  

Projektuose, 
kurie 
įtraukti į 
vietos 
plėtros 
projektų 
sąrašą, 
suplanuota 
pasiekti 
rodiklio 
reikšmė 

Įgyvendinamuose 
ir baigtuose 
projektuose 
numatyta pasiekti 
rodiklio reikšmė 

Pasiekta 
rodiklio 
reikšmė 

Paaiškinimas 

dalyvavimo 
projekto 
veiklose  
(praėjus 6 
mėnesiams po 
projekto veiklų 
dalyvių 
dalyvavimo ESF 
veiklose), % 
Produkto rodikliai: 
Projektų, 
kuriuos visiškai 
arba iš dalies 
įgyvendino 
socialiniai 
partneriai ar 
NVO, skaičius 

1 1 1 0 Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos 1.1 uždavinio 
veiksmą įgyvendinantis projektas nėra užbaigtas, todėl rezultato 
reikšmė nėra pasiekta. Rezultato rodiklis bus pasiektas, užbaigus 
vykdyti 1.1 uždaviniui priskirto 1.1.1 veiksmo projektą. 

BIVP projektų 
veiklų dalyviai 
(įskaitant visas 
tikslines grupes) 

60 240 240 0 1.1 uždavinio 1.1.1 veiksmą įgyvendina vietos projektas 
„Kompleksinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems 
Žaliakalnio gyventojams“, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-02-
0004, kurio projekto administravimo sutartis pasirašyta 2018-07-
31. Šios ataskaitos rengimo metu projekto veiklos buvo 
vykdomos, išlaidos patiriamos, tačiau produkto rodiklių dar 
nebuvo pasiekta. Rodiklį planuojama pasiekti iki projekto 
įgyvendinimo pabaigos. 
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Rodiklio 
pavadinimas  

Pagal 
strategiją 
siekiama 
reikšmė  

Projektuose, 
kurie 
įtraukti į 
vietos 
plėtros 
projektų 
sąrašą, 
suplanuota 
pasiekti 
rodiklio 
reikšmė 

Įgyvendinamuose 
ir baigtuose 
projektuose 
numatyta pasiekti 
rodiklio reikšmė 

Pasiekta 
rodiklio 
reikšmė 

Paaiškinimas 

1.2. Uždavinys: Ugdyti darbingų neaktyvių gyventojų profesinius ir kitus įgūdžius, gerinančius jų padėtį darbo rinkoje 
Rezultato rodikliai: 
BIVP projektų 
veiklų dalyvių, 
kurių padėtis 
darbo rinkoje 
pagerėjo praėjus 
6 mėnesiams po 
dalyvavimo ESF 
veiklose, dalis 
(%) 

20,00   0,00 Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos 1.2 uždavinio 
1.2.1, 1.2.2, 1.2.4 ir 1.2.6 veiksmus įgyvendinantys projektai 
nėra užbaigti, Kvietimas teikti vietos projektus veiksmams Nr. 
1.2.3 ir 1.2.5 bus paskelbtas 2019 m. III ketvirtyje. Dėl šių 
priežasčių rezultato reikšmė nėra pasiekta. Rezultato rodiklis bus 
pasiektas, užbaigus vykdyti 1.2 uždaviniui priskirtų veiksmų 
projektus. 

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

10,00   0,00 Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos 1.2 uždavinio 
1.2.1, 1.2.2, 1.2.4 ir 1.2.6 veiksmus įgyvendinantys projektai 
nėra užbaigti, Kvietimas teikti vietos projektus veiksmams Nr. 
1.2.3 ir 1.2.5 bus paskelbtas 2019 m. III ketvirtyje. Dėl šių 
priežasčių rezultato reikšmė nėra pasiekta. Rezultato rodiklis bus 
pasiektas, užbaigus vykdyti 1.2 uždaviniui priskirtų veiksmų 
projektus. 

Produkto rodikliai: 
Projektų, 
kuriuos visiškai 

6 4 3 0 Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos 1.2 uždavinio 
1.2.1, 1.2.2, 1.2.4 ir 1.2.6 veiksmus įgyvendinantys projektai 
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Rodiklio 
pavadinimas  

Pagal 
strategiją 
siekiama 
reikšmė  

Projektuose, 
kurie 
įtraukti į 
vietos 
plėtros 
projektų 
sąrašą, 
suplanuota 
pasiekti 
rodiklio 
reikšmė 

Įgyvendinamuose 
ir baigtuose 
projektuose 
numatyta pasiekti 
rodiklio reikšmė 

Pasiekta 
rodiklio 
reikšmė 

Paaiškinimas 

arba iš dalies 
įgyvendino 
socialiniai 
partneriai ar 
NVO, skaičius 

nėra užbaigti, Kvietimas teikti vietos projektus veiksmams Nr. 
1.2.3 ir 1.2.5 bus paskelbtas 2019 m. III ketvirtyje. Dėl šių 
priežasčių rezultato reikšmė nėra pasiekta. Rezultato rodiklis bus 
pasiektas, užbaigus vykdyti 1.2 uždaviniui priskirtų veiksmų 
projektus. 

BIVP projektų 
veiklų dalyviai 
(įskaitant visas 
tikslines grupes) 

100 132 92 0 1.2 uždavinio 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4 ir 1.2.6 veiksmams įgyvendinti 
vietos plėtros projektų sąrašuose numatyti keturi projektai, trys iš 
jų įgyvendinami. Ataskaitos rengimo metu projekto veiklos buvo 
vykdomos, išlaidos patiriamos, tačiau produkto rodiklių dar 
nebuvo pasiekta.  
Kvietimas teikti vietos projektus veiksmams Nr. 1.2.3 ir 1.2.5 
bus paskelbtas 2019 m. III ketvirtyje, ataskaitos rengimo metu 
sąrašai šiems veiksmams nebuvo sudaryti.  
Rodiklį planuojama pasiekti iki projekto įgyvendinimo pabaigos. 

      
1.3. Uždavinys: Suteikti pradedantiems verslą Žaliakalnio gyventojams verslumo gebėjimus, leidžiančius vystyti ūkinę komercinę veiklą 
Rezultato rodikliai: 
BIVP projektų 
veiklų dalyvių, 
kurių padėtis 
darbo rinkoje 
pagerėjo praėjus 
6 mėnesiams po 
dalyvavimo ESF 
veiklose, dalis 

20,00   0,00 1.3 uždavinio visiems (1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 ir 1.3.4) veiksmams 
įgyvendinti projektai yra įtraukti į vietos projektų sąrašus, trys iš 
keturių projektų yra vykdomi, bet nėra užbaigti. Dėl šių 
priežasčių rezultato reikšmė nėra pasiekta. Rezultato rodiklis bus 
pasiektas, užbaigus vykdyti 1.3 uždaviniui priskirtų veiksmų 
projektus. 
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Rodiklio 
pavadinimas  

Pagal 
strategiją 
siekiama 
reikšmė  

Projektuose, 
kurie 
įtraukti į 
vietos 
plėtros 
projektų 
sąrašą, 
suplanuota 
pasiekti 
rodiklio 
reikšmė 

Įgyvendinamuose 
ir baigtuose 
projektuose 
numatyta pasiekti 
rodiklio reikšmė 

Pasiekta 
rodiklio 
reikšmė 

Paaiškinimas 

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

12,00   0,00 1.3 uždavinio visiems (1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 ir 1.3.4) veiksmams 
įgyvendinti projektai yra įtraukti į vietos projektų sąrašus, trys iš 
keturių projektų yra vykdomi, bet nėra užbaigti. Dėl šių 
priežasčių rezultato reikšmė nėra pasiekta. Rezultato rodiklis bus 
pasiektas, užbaigus vykdyti 1.3 uždaviniui priskirtų veiksmų 
projektus. 

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

4 4 3 0 1.3 uždavinio visiems (1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 ir 1.3.4) veiksmams 
įgyvendinti projektai yra įtraukti į vietos projektų sąrašus, trys iš 
keturių projektų yra vykdomi, bet nėra užbaigti. Dėl šių 
priežasčių rezultato reikšmė nėra pasiekta. Rezultato rodiklis bus 
pasiektas, užbaigus vykdyti 1.3 uždaviniui priskirtų veiksmų 
projektus. 

BIVP projektų 
veiklų dalyviai 
(įskaitant visas 
tikslines grupes) 

145 190 154 20 1.3 uždavinio visiems (1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 ir 1.3.4) veiksmams 
įgyvendinti projektai yra įtraukti į vietos projektų sąrašus, trys iš 
keturių projektų yra vykdomi, bet nėra užbaigti. Dėl šių 
priežasčių produkto rodiklio reikšmė nėra pasiekta visa 
apimtimi. Rodiklio reikšmė pasiekta, užbaigus vykdyti 1.3 
uždaviniui priskirtų veiksmų projektus. 

 



17 
 

 

1.3.2. Efekto rodikliai:  

(šią informaciją būtina pateikti tik galutinėje ataskaitoje) 

Efekto rodiklio pavadinimas / strategijoje nustatyta siektina reikšmė / 
pasiekta reikšmė 

 

Komentarai  

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

Žaliakalnio seniūnijoje registruotų bedarbių skaičius, tenkantis 1000-iui 
Žaliakalnio seniūnijos gyventojų, asmenys / 29,55 (2022-12-31) / bus 
pasiekta 2022-12-31 

Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos 1. tikslo 1.1, 1.2 ir 
1.3 uždavinius įgyvendinančių veiksmų projektai nėra užbaigti 
vykdyti, Kvietimas teikti vietos projektus veiksmams Nr. 1.2.3 ir 1.2.5 
bus paskelbtas 2019 m. III ketvirtyje. Dėl šių priežasčių efekto reikšmė 
nėra pasiekta. Efekto reikšmė bus pasiekta 2022-12-31. 

 

1.4. Informacija apie problemas, su kuriomis susidūrėte per ataskaitinį laikotarpį, siekdami strategijos įgyvendinimo pažangos: 
(galutinėje ataskaitoje pateikiama  apibendrinta informacija apie visą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpį) 

 

Eil. 
Nr. 

Problemos Veiksmai, kuriuos vykdė VVG, siekdama spręsti kilusias problemas 

1. Mažas Kauno miesto Žaliakalnio VVG narių, Valdybos narių 
aktyvumas, menkas dalyvavimas visuotiniuose narių 
susirinkimuose 

Kauno miesto Žaliakalnio VVG taikė asmeninio bendravimo priemones 
(asmeniškai kiekvieną narį kvietė, ragino dalyvauti visuotiniuose narių ir 
Valdybos susirinkimuose), taip pat pagal poreikį organizavo pakartotinius 
visuotinius narių susirinkimus ir Valdybos posėdžių. 

2. Lėšų VPS įgyvendinimo viešinimui stoka (Projekto „Kauno 
miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 
administravimas“, projekto kodas 08.6.1-ESFA-T-910-01-
0013, vykdymo metu išryškėjo poreikis visuomenės 

2018 metais išanalizuotas ir įvertintas lėšų VPS įgyvendinimo viešinimui 
poreikis bei jam įgyvendinti reikalingos lėšos. 2019 metais planuojama daryti 
projekto finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimus, skiriant dalį 
sutaupytų lėšų VPS viešinimo išlaidoms. 
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informavimo priemonėse (regioninėje ar vietinėje spaudoje) 
paviešinti su VPS vykdymu susijusią informaciją, tačiau 
projekto finansavimo ir administravimo sutartyje tokios 
išlaidos nebuvo numatytos)  

 

2. INFORMACIJA APIE MIESTO VVG NARIŲ POKYČIUS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 
(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse 
ataskaitose) 

Pavadinimas Bendruomeninės 
organizacijos/nevyriausybinės 
organizacijos (toliau – NVO) 

Asocijuotos verslo struktūros 
/įmonės (toliau – verslas) 

Savivaldybės taryba/tarybos 

Miesto VVG narių skaičius 
praėjusių ataskaitinių metų 
(vienerių metų prieš ataskaitinius 
metus) pabaigoje, vnt. 

6 3 1 

Nauji miesto VVG nariai 
ataskaitiniais metais, vnt. 0 0 0 

Pasitraukę miesto VVG nariai 
ataskaitiniais metais, vnt.  0 0 0 

Iš viso pagal atskirus sektorius 
ataskaitiniais metais, vnt.: 6 3 1 

 

3. INFORMACIJA APIE VVG VYKDYTAS VEIKLAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 
3.1. Informacija apie vykdytus mokymus ir kitas kompetencijų stiprinimo veiklas:  
(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d.,, už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse 
ataskaitose) 

 

Eil. 
Nr. 

Miesto VVG darbuotojų, valdymo 
organų narių kompetencijų 
stiprinimo veiklos (mokymai, 
keitimosi su kitomis VVG gerąja 

Įvykusių mokymų / renginių tema (-
os) 

Įvykusių mokymų / renginių data, 
trukmė (tiksli data, val. skaičius) 

Dalyvių 
skaičius 
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patirtimi renginiai 
1. Dalyvavimas patirčių 

sesijoje „Suprasti kitą“ 
Diskutuota apie  tai, kaip pagerinti 
tarpusavio bendradarbiavimą, kokius 
žingsnius reikėtų atlikti tam, kad 
priemonių „Vietos plėtros strategijų 
įgyvendinimo administravimas“ ir 
„Vietos plėtros strategijų 
įgyvendinimas“ projektų 
administravimas vyktų sklandžiau ir 
efektyviau. 

2018-10-29; trukmė 6,50 val. (nuo 
09.30 iki 16.00 val.) 

2 

2. Dalyvavimas renginyje „Dėl Vietos 
plėtros strategijų įgyvendinimo“. 

Temos: bendruomenės inicijuotos 
vietos plėtros mechanizmo 
įgyvendinimo apžvalga ir numatomos 
tobulinimo kryptys; paraiškų dėl vietos 
plėtros strategijas įgyvendinančių 
projektų vertinimo patirtis ir patarimai 
vietos veiklos grupėms. 

2018-09-13; trukmė 3,3 val. (nuo 
10.00 iki 13.20 val.) 

2 

Eil. 
Nr. 

Vietos plėtros projektų rengėjų ir 
vykdytojų gebėjimų stiprinimo 
veiklos 

Įvykusių mokymų tema (-os) Įvykusių mokymų trukmė (tiksli 
data, val. skaičius) 

Dalyvių 
skaičius 

1. Mokymai vietos plėtros projektų 
rengėjams  

Temos: Kauno miesto Žaliakalnio 
vietos plėtros strategijos nuostatos; 
vietos plėtros projektų inicijavimas; 
vietos plėtros projektų paraiškų 
rengimas; vietos plėtros projektų 
paraiškų pildymas, biudžeto sudarymas. 

2018-03-19; trukmė 3,0 val. (nuo 
14.00 iki 17.00 val.); 
2018-03-21;  trukmė 3,0 val. (nuo 
14.00 iki 17.00 val.); 
2018-04-03;  trukmė 3,0 val. (nuo 
14.00 iki 17.00 val.); 
2018-04-05; trukmė 3,0 val. (nuo 
14.00 iki 17.00 val.). 

6 

2. Mokymai Kvietimo Nr. 1 projektų 
vykdytojams 

Temos: projektų valdymo ypatumai; 
ataskaitų teikimas; mokėjimo prašymų 
teikimo aspektai; projektų apskaitos ir 
finansų valdymo aspektai; viešųjų 
pirkimų vykdymo ypatumai; vietos 
plėtros strategijos įgyvendinimo Kauno 

2018-10-02; trukmė 3,0 val. (nuo 
13.00 iki 16.00 val.); 
2018-10-04; trukmė 3,0 val. (nuo 
13.00 iki 16.00 val.); 
2018-10-17; trukmė 3,0 val. (nuo 
13.00 iki 16.00 val.); 

8 
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mieste nuostatos 2018-10-18; trukmė 3,0 val. (nuo 
13.00 iki 16.00 val.); 

 
3.2. Informacija apie miesto VVG vykdytus strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmus:  
(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse 
ataskaitose) 

 

Eil. 
Nr. 

Miesto VVG vykdyti strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmai Data (nurodyti datą nuo kada (metai, mėnuo, diena) iki 
kada (metai, mėnuo, diena) buvo vykdoma 

1. Kauno miesto Žaliakalnio VVG vykdytas strategijos viešinimas internete 
(Žaliakalnio VVG puslapyje www.žaliakalniovvg.lt ir Kauno miesto Žaliakalnio 
seniūnijos naujienų puslapyje www.kaunas.lt/administracija/struktura-ir-
kontaktai/seniunijos/zaliakalnio-seniunija/zaliakalnio-seniunijos-naujienos/ )  

Nuolat 

2. Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos Įgyvendinimo eigos ir 
rezultatų viešas pristatymas (skelbimas ir renginio apibendrinimas publikuoti 
Žaliakalnio VVG puslapyje www.žaliakalniovvg.lt ir Kauno miesto Žaliakalnio 
seniūnijos naujienų puslapyje www.kaunas.lt/administracija/struktura-ir-
kontaktai/seniunijos/zaliakalnio-seniunija/zaliakalnio-seniunijos-naujienos ) 

2019 m. balandžio 25 d. 

 

3.3. Informacija apie miesto VVG sprendimų priėmimą vietos plėtros projektų atrankos  (kvietimo dokumentų ar jų pakeitimų, vietos 
plėtros projektų sąrašų ar jų pakeitimų tvirtinimo) ir vietos plėtros strategijos keitimo klausimais: 
3.3.1. Informacija apie miesto VVG visuotinio narių susirinkimo (toliau – susirinkimas) priimtus sprendimus: 

(galutinėje ataskaitoje pateikiama tik informacija tik  už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta 
metinėse ataskaitose informacija) 

Eil. 

Nr. 

Susirinkimo / 

balsavimo 

taikant 

rašytinę 

procedūrą 

data (metai, 
mėnuo, diena) 

Priimti 

sprendimai 

 

Susirinkimo narių (toliau – nariai)  skaičius 

susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę 

procedūrą dieną 

Faktiškai narių susirinkime / balsavime taikant 

rašytinę procedūrą  dalyvavusių narių skaičius 

Santykis 

tarp 

faktiškai 

dalyvavusi

ų narių 

skaičiaus 

ir bendro 

narių 

skaičiaus 

susirinkim

o / 

balsavimo 

Už priimtą sprendimą  gautų balsų 

skaičius 

Santykis  

tarp už 

priimtą 

sprendimą  

gautų balsų, 

tenkančių 

verslo ir 

NVO 

partneriams, 

skaičiaus ir 

bendro už 

priimtą 

Bendras 

narių 

skaičius 

Iš jų 

NVO 

atstovai  

Iš jų 

verslo 

atstovai 

Iš jų 

savivaldybė

s tarybos 

atstovai 

Bendras 

dalyvavusi

ų narių 

skaičius 

Iš jų 

NVO 

atstova

i 

Iš jų 

verslo 

atstova

i 

Iš jų 

savivaldybės 

tarybos 

atstovai 

Bendras už 

priimtą 

sprendimą 

gautų 

balsų 

skaičius 

Iš jų 

balsai, 

tenkantys 

verslui ir 

NVO 

Iš jų  

balsai, 

tenkantys 

savivaldyb

ės tarybos 

atstovams  
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taikant 

rašytinę 

procedūrą  

dieną 

(proc.) 

sprendimą 

gautų balsų 

skaičiaus  

1. 2018-03-07 1.1. 

Patvirtinti 

Kauno 

miesto 

Žaliakalnio 

vietos 

plėtros 

strategijos 

įgyvendini

mo Metinę 

ataskaitą už 

2017 m; 

10 6 3 1 5 3 1 1 50,00 5 4 1 80,00 

  1.2. 

Patvirtinti 

Kauno 

miesto 

Žaliakalnio 

vietos 

plėtros 

strategijos 

projektinių 

pasiūlymų 

vertinimo ir 

atrankos 

vidaus 

tvarkos 

aprašo Nr. 2 

projektą 

10 6 3 1 5 3 1 1 50,00 2 1 1 50,00 

  1.3. 

Patvirtinti 

Kvietimo 

Nr. 2 teikti 

vietos 

plėtros 

projektinius 

pasiūlymus 

projektą. 

10 6 3 1 5 3 1 1 50,00 2 1 1 50,00 

2. 2018-06-21 2.1. 
Patvirtinti 

Kvietimo 

teikti vietos 

plėtros 

projektinius 

pasiūlymus 

Nr. 2 vietos 

plėtros 

projektinių 

10 6 3 1 3 3 0 0 100,00 2 2 0 100,00 
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pasiūlymų 

vertinimo 

ataskaitą 

  2.2. 

Patvirtinti 

siūlomų 

finansuoti 

Kvietimo 

Nr.2 

projektinių 

pasiūlymų 

sąrašą 

10 6 3 1 3 3 0 0 100,00 2 2 0 100,00 

  2.3. 
Patvirtinti 

siūlomų 

įtraukti į 

rezervinį 

sąrašą 

Kvietimo 

Nr.2 

projektinių 

pasiūlymų 

sąrašą. 

10 6 3 1 3 3 0 0 100,00 2 2 0 100,00 

  2.4. 

Patvirtinti 

siūlomų 

nefinansuoti 

Kvietimo 

Nr.2 

projektinių 

pasiūlymų 

sąrašą. 

10 6 3 1 3 3 0 0 100,00 2 2 0 100,00 

  2.5. 

Patvirtinti 

Kauno 

miesto 

Žaliakalnio 

VVG 2017 

m. veiklos 

ataskaitą 

10 6 3 1 3 3 0 0 100,00 3 3 0 100,00 

  2.6. 

Patvirtinti 

Kauno 

miesto 

Žaliakalnio 

VVG 2018 

m. veiklos 

programą. 

10 6 3 1 3 3 0 0 100,00 3 3 0 100,00 

  2.7. 

Patvirtinti 

Kauno 

10 6 3 1 3 3 0 0 100,00 3 3 0 100,00 
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miesto 

Žaliakalnio 

VVG 2017 

m. metinės 

finansinės 

atskaitomyb

ės rinkinį. 

 

3.3.2. Informacija apie kito miesto VVG  kolegialaus valdymo organo (toliau – organas) priimtus sprendimus: 
(ši lentelė pildoma, jei organas įgaliotas priimti miesto VVG sprendimus; galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį, už 
kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose) 

Eil. 

Nr. 

Organo 

susirinkimo 

(toliau – 

susirinkimas)  

/ balsavimo 

taikant 

rašytinę 

procedūrą 

data (metai, 
mėnuo, diena) 

Priimti 

sprendimai 

 

Organo narių (toliau – nariai)  skaičius 

susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę 

procedūrą dieną 

Faktiškai organo narių susirinkime / balsavime 

taikant rašytinę procedūrą  dalyvavusių narių 

skaičius 

Santykis 

tarp 

faktiškai 

dalyvavusių 

narių 

skaičiaus ir 

bendro 

narių 

skaičiaus 

susirinkimo 

/ balsavimo 

taikant 

rašytinę 

procedūrą  

dieną 

(proc.) 

Už priimtą sprendimą  gautų balsų 

skaičius 

Santykis  tarp už 

priimtą 

sprendimą  

gautų balsų, 

tenkančių verslo 

ir NVO 

partneriams, 

skaičiaus ir 

bendro už 

priimtą 

sprendimą gautų 

balsų skaičiaus  

Bendras 

narių 

skaičius 

Iš jų 

NVO 

atstovai  

Iš jų 

verslo 

atstovai 

Iš jų 

savivaldybės 

tarybos 

atstovai 

Bendras 

dalyvavusių 

narių 

skaičius 

Iš jų 

NVO 

atstov

ai 

Iš jų verslo 

atstovai 

Iš jų 

savivaldy

bės 

tarybos 

atstovai 

Bendras už 

priimtą 

sprendimą 

gautų 

balsų 

skaičius 

Iš jų 

balsai, 

tenkanty

s verslui 

ir NVO 

Iš jų  balsai, 

tenkantys 

savivaldybė

s tarybos 

atstovams  

1. nebuvo               

 

4. INFORMACIJA APIE PATEIKIAMUS PRIEDUS 
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PATEIKIAMI PRIEDAI:  (pažymimi ir išvardijami kartu su prašymu pateikiami dokumentai): 
 
□ dokumentų, įrodančių ataskaitos pristatymą miesto VVG veiklos teritorijos gyventojams, kopijos: (skelbimas ir renginio apibendrinimas 
publikuoti Žaliakalnio VVG puslapyje www.žaliakalniovvg.lt ir Kauno miesto Žaliakalnio seniūnijos naujienų puslapyje 
www.kaunas.lt/administracija/struktura-ir-kontaktai/seniunijos/zaliakalnio-seniunija/zaliakalnio-seniunijos-naujienos ) 
 
□ dokumentų, pagrindžiančių ataskaitose pateiktą informaciją, kopijos: (išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų 
skaičius. Dokumentų, kuriuos miesto VVG pateikusi Ministerijai ar Agentūrai ar kurie yra skelbiami miesto VVG interneto svetainėje arba vienos iš 
partnerių (savivaldybės) interneto svetainėje pakartotinai pateikti nereikia.)  
 
□ kitų dokumentų kopijos:  (išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius)  
 

 

_______________     Regina Markevičienė 

        (parašas)                (vardas ir pavardė) 


