
KAUNO MIESTO ŽALIAKALNIO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

 

VEIKLOS METINĖ ATASKAITA 

 

1. Ataskaita teikiama už 2017 metus. 

 

2. Informacija apie įgyvendintas veiklas: 

Eil. 
Nr. 

Veiklos pavadinimas Įvykdymo 
terminas 

Pastabos 

1.  Darbo sutartys su projekto 
„Kauno miesto Žaliakalnio 
vietos plėtros strategijos 
įgyvendinimo 
administravimas“ 
darbuotojais sudarymas 

2017-03-13 2017-03-13 sudarytos darbo sutartys su 
projekto „Kauno miesto Žaliakalnio vietos 
plėtros strategijos įgyvendinimo 
administravimas“ darbuotojais 

2.  Vietos plėtros strategijos 
įgyvendinimo metinės 
ataskaitos už 2016 metus 
tvirtinimas 

2017-03-28 2017-03-28 VVG visuotinis narių 
susirinkimas protokolu Nr. 1 patvirtino 
Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 
metinę ataskaitą už 2016 metus. 

3.  Vietos plėtros projektinių 
pasiūlymų vertinimo ir 
atrankos vidaus tvarkos 
aprašo parengimo, vietos 
plėtros projektų rengėjų ir 
vykdytojų mokymų paslaugų 
pirkimas 

2017-04-03 2017 03 20 d. potencialiems tiekėjams 
išsiųsti kvietimai dalyvauti pirkime 
apklausos būdu CVPIS priemonėmis. 
Pirkimo objektas - vietos plėtros 
projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos 
vidaus tvarkos aprašo parengimo, vietos 
plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų 
mokymų paslaugos. Pasiūlymų pateikimo 
terminas - 2017-03-28. Vokų atplėšimo 
terminas - 2017-03-29. Paslaugų teikimo 
sutartis su VšĮ "Konsultus mokymai" 
pasirašyta 2017-04-03. Sutarties 
preliminari vertė su PVM – 16.664,00 Eur. 
Sutartis galioja 36 mėn. 

4.  Biuro, kompiuterinės, 
programinės ir vaizdo 
demonstravimo įrangos 
pirkimas 

2017-04-11 CVPIS priemonėmis įvykdytas mažos 
vertės pirkimas Nr. 323923 (BIURO, 
KOMPIUTERINĖS, PROGRAMINĖS IR 
VAIZDO DEMONSTRAVIMO 
ĮRANGOS PIRKIMAS). Kvietimai 
tiekėjams išsiųsti 2017-04-05 ir 2017-04-
06. Pasiūlymų pateikimo terminas - 2017-
04-11. Sutartis su tiekėju UAB 
„Kilobaitas“ pasirašyta  2017-04-11. Prekės 
pristatytos 2017-05-24. Sutarties vertė su 
PVM – 2.044,54 Eur. 

5.  Biuro baldų pirkimas 2017-04-11 Elektroninėmis priemonėmis įvykdytas 
mažos vertės pirkimas apklausos būdu 



biuro baldams įsigyti. Pasiūlymų pateikimo 
terminas 2017-04-04. Sutartis su tiekėju 
UAB „Timo verslas“ pasirašyta 2017-04-
11. Prekės pristatytos 2017-05-22. Sutarties 
vertė su PVM – 859,10 Eur. 

6.  Kauno miesto Žaliakalnio 
vietos plėtros strategijos 
vietos plėtros projektinių 
pasiūlymų vertinimo ir 
atrankos vidaus tvarkos 
aprašo parengimas 

2017-05-02 Vietos plėtros strategijos įgyvendinimui 
administruoti reikalingų procedūrų ir 
bendruomenės inicijuotos vietos plėtros 
projektų  atrankos  kriterijų rengimas 
įvykdytas 2017-05-02 (parengtas 
dokumentas "Kauno miesto Žaliakalnio 
vietos plėtros strategijos vietos plėtros 
projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos 
vidaus tvarkos aprašas" (toliau - 
"Aprašas"). Aprašą sudaro Žaliakalnio 
plėtros strategijos įgyvendinimui reikalingų 
vietos plėtros projektų atrankos kriterijai, 
vietos plėtros projektinių pasiūlymų 
vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos 
aprašas. 

7.  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 

2017-05-25 2017-05-25 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. 1“ 

8.  Kvietimo teikti vietos plėtros 
projektinius pasiūlymus Nr. 1 
paskelbimas 

2017-05-26 2017-05-26 buvo paskelbtas Kvietimas 
teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus 
Nr. 1 (pasiūlymų pateikimo terminas - 
2017 06 27) 

9.  Kauno miesto Žaliakalnio 
vietos plėtros projektinių 
pasiūlymų vertintojų  
atrankos paskelbimas 

2017-05-30 2017-05-30 buvo paskelbta Kauno miesto 
Žaliakalnio vietos plėtros projektinių 
pasiūlymų vertintojų  atranka (vertintojų 
duomenų pateikimo terminas - 2017-06- 
09); 

10.  Vietos plėtros projektų  
rengėjų mokymų vykdymas 

2017-06-20 Paslaugų teikimo sutartis su VšĮ 
„Konsultus mokymai“ pasirašyta 2017-04-
03. Vietos plėtros projektų  rengėjų 
mokymai vykdyti 2017-05-31, 06-06, 06-
12 ir 06-20. Mokymuose dalyvavo 20 
dalyvių. 

11.  Projektinių pasiūlymų 
vertintojų sąrašo 
patvirtinimas 

2017-06-27 2017-06-27 VVG Valdybos posėdžio 
protokolu Nr. 2 buvo patvirtintas galutinis 
vertintojų sąrašas 

12.  Kvietimo teikti vietos plėtros 
projektinius pasiūlymus Nr. 1 
užbaigimas 

2017-06-27 2017 06 27 baigėsi  Kvietimo teikti vietos 
plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 1 
terminas. Gautų projektinių pasiūlymų 
skaičius – 10. 



13.  Projektinių pasiūlymų 
administracinės atitikties 
vertinimo vykdymas 

2017-07-12 Vadovaujantis „Kauno miesto Žaliakalnio 
vietos plėtros strategijos vietos plėtros 
projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos 
vidaus tvarkos aprašu“ projektinių 
pasiūlymų administracinės atitikties 
vertinimas atliktas 2017-07-12. 

14.  Projektinių pasiūlymų 
naudos ir kokybės vertinimo 
vykdymas 

2017-08-18 Vadovaujantis „Kauno miesto Žaliakalnio 
vietos plėtros strategijos vietos plėtros 
projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos 
vidaus tvarkos aprašu“ projektinių 
pasiūlymų naudos ir kokybės vertinimas 
bus atliktas 2017 08 18. 

15.  Kauno miesto Žaliakalnio 
vietos plėtros strategijos 
vietos plėtros projektų sąrašų 
patvirtinimas 

2017-09-07 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 ir rezervinis 
vietos plėtros projektų sąrašas Nr. 1 
patvirtinti Kauno miesto Žaliakalnio vietos 
veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo 
2017-09-07 protokolu Nr. 3. 

16.  Vietos plėtros projektinių 
pasiūlymų vertinimo 
ataskaitos pateikimas 

2017-09-13 2017-09-13 Vidaus reikalų ministerijai 
pateikta Kvietimo teikti vietos plėtros 
projektinius pasiūlymus Nr. 1 vietos plėtros 
projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaita. 

17.  Kauno miesto Žaliakalnio 
vietos plėtros strategijos 
vietos plėtros projektų sąrašo 
patvirtinimas Vidaus reikalų 
ministro įsakymu 

2017-12-08 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. 

 

 


