
 

KAUNO MIESTO ŽALIAKALNIO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

 

VEIKLOS METINĖS ATASKAITOS PROJEKTAS 

 

1. Ataskaita teikiama už 2018 metus. 

 

2. Informacija apie įgyvendintas veiklas  

 

2.1. 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 



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 

 



2.2. Projektas „Susigrąžinti gyvenimą“ , projekto kodas 08.3.1-ESFA-K-413-01-00571 

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. 

 

 

 
1 Projekto „Susigrąžinti gyvenimą“ pareiškėjas ir pagrindinis vykdytojas – VšĮ „Kartu stipresni“. Projektas  skirtas socialinę atskirtį 
patiriančių asmenų integracijai į darbo rinką Kauno m ir Jonavos, Kėdainių, Kaišiadorių, Raseinių rajonų savivaldybių teritorijose. 
Projekte numatoma teikti paslaugas socialinės rizikos šeimoms, piktnaudžiaujantiems alkoholiu asmenims ir socialinės pašalpos 
gavėjams. Projekto tikslas - Socialinės integracijos paslaugų pažeidžiamoms asmenų grupėms, siekiant paskatinti jų integraciją į 
darbo rinką teikimas. Projekto uždaviniai: teikti psichosocialinės reabilitacijos paslaugas Teikti profesinės reabilitacijos paslaugas; 
stiprinti projektą vykdančio personalo gebėjimus teikiant socialinės integracijos į darbo rinką paslaugas. Projekto veiklos: 
individualus ar grupinis motyvavimas, asmens poreikių vertinimas, socialinių ir darbo įgūdžių ugdymas, palaikymas ir atkūrimas; 
tarpininkavimas ar kita pagalba įsidarbinant ir įsidarbinus; profesinis orientavimas, informavimas, konsultavimas; bendrųjų su 
darbu susijusių gebėjimų ugdymas; praktinių darbo įgūdžių ugdymas darbo vietoje; naudojimosi metodinėmis priemonėmis 
mokymai projektą vykdančiam personalui; moterų ir vyrų lygybės bei nediskriminavimo sričių mokymai. Projekto rezultatas ir 
nauda – sumažėjusi socialinė atskirtis, paslaugos bus suteiktos ne mažiau kaip 250 socialinę atskirtį patiriančių asmenų iš kurių 40 
proc. pradės mokytis, dirbti esamose darbo vietose arba dirbti savarankiškai. Projekto sutartis pasirašyta 2018-04-03. Projekto 
planuojama pabaiga - 2021-08-03.  


