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2007-2013 m. 2014-2020 m. 

Lietuvos regioninės politikos iki 2013 m. 
strategija 

Nacionalinės pažangos 2014-2020 m. 
programos (NPP) horizontalusis prioritetas 
„Regioninė plėtra” 

Regionų socialinių ir ekonominių skirtumų 
mažinimo programa 

NPP horizontaliojo prioriteto „Regioninė 
plėtra” tarpinstitucinis veiklos planas 

Probleminių teritorijų plėtros programos Integruotos teritorijų vystymo programos 

Regioninių centrų kompleksinės plėtros  

LEADER iniciatyva kaimo vietovėse ir 
žuvininkystės regionuose 

Bendruomenės inicijuojama vietos plėtra 
kaimo vietovėse 

Bendruomenės inicijuojama vietos plėtra 
žuvininkystės regionuose 

Bendruomenės inicijuojama vietos plėtra 
miestuose 

1.1. Planavimo dokumentai – pokyčiai  

1. BENDRUOMENĖS INICIJUOTA VIETOS PLĖTRA KAUNO MIESTE 

 

(šaltinis: VRM) 



2014-2020 m. laikotarpiu – nacionalinės regioninės 
politikos priemonėms skirta 16,6 proc. ES 

struktūrinės paramos (1,11 mlrd. eur), papildomai 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai – 35,7 mln. 

eur. 

1.2. 2014-2020 m. programavimo laikotarpio priemonės 

(šaltinis: VRM) 



1.3. Integruotos teritorinės investicijos (ITI) 

• Įgyvendinama daugiasektorinių strategijų pagrindu; 

• Lietuva ITI naudoja tvariai miestų plėtrai, demografinėms ir 
užimtumo problemoms spręsti; 

• 15 Integruotų vystymo programų – 5 didžiųjų m., 10 – apskr. 

• Rengia savivaldybių administracijos; derinama su šakinėmis 
ministerijomis, tvirtinama Vidaus reikalų ministro įsakymu; 

• Kauno miesto savivaldybė: „KAUNO MIESTO INTEGRUOTA 
TERITORIJOS VYSTYMO PROGRAMA“ (Kauno m. sav. tarybos 2015 
m. rugsėjo 8 d. sprendimas Nr. T-470) 

• Bendruomenės inicijuojama vietos plėtra tikslinėse teritorijose – ITI 
dalis. 

 
 



1.4. Tikslinės teritorijos 2014 – 2020 metais 

(šaltinis: VRM) 



Kauno miestas 

ITI teritorija (Aleksotas ir Žaliakalnis) 

Demografija 

Ekonomika 

Socialinė raida 

Aplinkosauga 

Klimato kaita 

 Žaliakalnio 
tikslinė 

teritorija 

Kompleksiniai projektai (7 VP 
prioriteto 7.1.1. konkretus 

uždavinys) 

BIVP (8 VP prioriteto 8.6.1 
konkretus uždavinys)  

Integruota teritorijos vystymo 
programa 

Kiti veiksmų programos prioritetai – 
indėlis: transportas, aplinkosauga, 

energetika, socialinės paslaugos ir kt. 
(specifinėms problemoms spręsti) 

Miesto/ kaimo 

bendradarbiavimas 

Ryšiai su priemiestinėmis/kaimo teritorijomis 

BIVP už tikslinės 
teritorijos ribų 
(neprivaloma) 

(šaltinis: VRM) 



1.5. ES fondų parama bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai 

2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų 
investicijų veiksmų programa: 

8 prioritetas. Socialinės įtraukties didinimas ir 
parama kovai su skurdu 

8.6 investicinis prioritetas. Bendruomenės 
inicijuojamų vietos plėtros strategijų 
įgyvendinimas 

8.6.1 konkretus uždavinys. Pagerinti vietines 
įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių 
socialinę integraciją, išnaudojant vietos 
bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius 

 



1.5. ES fondų parama bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai 

Numatoma remti veikla Tikslinė grupė 

3.1. Bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos 

mažinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 

teritorijos gyventojų esamą socialinę atskirtį: 

 bendrųjų socialinių paslaugų socialinę atskirtį 

patiriantiems gyventojams teikimas; 

 informacijos apie įvairiose organizacijose 

prieinamas socialines paslaugas sklaida 

socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir 

tarpininkavimas šias paslaugas gaunant. 

 socialinę atskirtį patiriantys darbingi 

gyventojai; 

 darbingų gyventojų šeimos nariai, kurie 

dėl amžiaus, neįgalumo ar kitų priežasčių 

negali savarankiškai rūpintis asmeniniu 

gyvenimu ir savarankiškai dalyvauti 

visuomenės gyvenime 

3.2. Neaktyvių darbingų gyventojų užimtumui 
didinti skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas, 
siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje:  
 naujų profesinių įgūdžių įgijimas 
 tarpininkavimas ar kita pagalba. 

 Darbingi neaktyvūs gyventojai 

Parengta pagal numatomas projektų finansavimo pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų 
investicijų  veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 
įgyvendinimo priemonę Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ sąlygas 
 



1.5. ES fondų parama bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai 

Numatoma remti veikla Tikslinė grupė 
3.3. Gyventojų verslumui didinti 
(t. y., verslo kūrimui ir 
pradedamo verslo plėtojimui 
reikalingiems gebėjimams 
stiprinti) skirtų neformalių 
iniciatyvų įgyvendinimas. 

 Darbingi neaktyvūs gyventojai; 

 Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos 

gyventojai - verslininkai, kurie yra pradėję vietos 

plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdyti 

ūkinę komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 1 

metus; 

 ne anksčiau kaip prieš 1 metus Juridinių asmenų 

registre įregistruotų ir ūkinę komercinę veiklą 

vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje 

vykdančių įmonių darbuotojai ir valdymo organų 

atstovai. 



1.6. Vietos plėtros strategijos (VPS) rengimo eiga 

Patvirtintos vietos plėtros strategijų 
regimo taisyklės (2015-01-22) 

Parengtas ir patvirtintas parengiamosios 
paramos finansavimo sąlygų aprašas  

2015-05-20 

Kvietimai parengiamajai paramai nuo 
2015-06-08 

Strategijų atrankos ir įgyvendinimo 
taisyklės (rengiamos) 

Pateiktų strategijų pateikimas VRM (2016 
02 15)  atranka (2016 05 01) ir tvirtinimas 

(iki 2016-06 15) 

Strategijų  rengimas ir pateikimas VRM (iki 2016-
02-15) 

Strategijų įgyvendinimas (nuo 2016-05-01) 

Žaliakalnio VVG steigimas (2015-08-03) 

Paraiška parengiamajai paramai (2015-08-15) 

! 

Esame čia 



 Rengiama 2016–2022 metams; 

 Planuojama skirti iki 3.997,50 euro Europos socialinio 
fondo paramos su strategijos parengimu susijusioms 
išlaidoms padengti. Bendra planuojama projekto vertė 
– 4.300,00 eurų; 

 strategijai įgyvendinti ES struktūrinių fondų lėšų dalis – 
iki 92,5 proc. visų planuojamų tinkamų išlaidų; 

 Bendra visoms strategijoms skirta suma Lietuvoje - 
15,9 mln. eurų. 

1.6. Vietos plėtros strategijos rengimas ir įgyvendinimas 



 Įsteigta Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo 
nustatyta tvarka; 

Veiklos tikslas - pagerinti vietines įsidarbinimo 
galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, 
išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos 
valdžios ryšius; 

 veiklos teritorija – Žaliakalnio seniūnija; 

 nariai – teritorijoje veiklą vykdantys  partneriai; 

 VVG vykdys strategijos ir remiamų veiksmų (projektų) 
atranką, įgyvendinimo stebėseną, vertinimą. 

 

1.7. Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės (VVG) vaidmuo 
 



2. ŽALIAKALNIO SENIŪNIJOS SITUACIJA 

2.1. Gyventojų pasiskirstymas pagal amžių 
(šaltinis: Statistikos departamentas)  

2.2. Gyventojų pasiskirstymas pagal 
ekonominį aktyvumą (šaltinis: Statistikos 
departamentas) 

 

2.3. Gyventojų pasiskirstymas pagal 
pragyvenimo šaltinį Kauno m. sav. (šaltinis: 
Statistikos departamentas) 

 



2.4. Nedarbo lygis (šaltinis: Lietuvos darbo birža) 

 

2.5. Apytikslė gyventojų struktūra 
seniūnijoje (ekonominio aktyvumo 
aspektu) 2015 metais (parengta 
Konsultanto pagal Statistikos 
departamento ir Lietuvos darbo biržos 
duomenis) 

 

2. ŽALIAKALNIO SENIŪNIJOS SITUACIJA 



3. ŽALIAKALNIO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 

Tikslinės grupės Planuojami įgyvendinti veiksmai 

 socialinę atskirtį patiriantys 

darbingi gyventojai; 

 darbingų gyventojų šeimos 

nariai, kurie dėl amžiaus, 

neįgalumo ar kitų priežasčių 

negali savarankiškai rūpintis 

asmeniniu gyvenimu ir 

savarankiškai dalyvauti 

visuomenės gyvenime 

• bendrųjų socialinių paslaugų ir kitų reikalingų paslaugų 

socialinę atskirtį patiriantiems vietos gyventojams 

teikimas; 

• informacijos apie įvairiose organizacijose prieinamas 

socialines ir kitas reikalingas paslaugas sklaida 

socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir 

tarpininkavimas šias paslaugas gaunant. 

 

 

1. Tikslas. Padidinti Žaliakalnio teritorijos gyventojų aktyvumą ir 
užimtumą 

1.1. Uždavinys. Pagerinti socialinę atskirtį patiriančių vietos 
gyventojų padėtį darbo rinkoje 



Tikslinės grupės Planuojami įgyvendinti veiksmai 

 darbingi bedarbiai ir 

neaktyvūs gyventojai 

• Neformalusis švietimas (įskaitant neformalųjį profesinį 

mokymą);  

• profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių įgijimas darbo 

vietoje;  

• informavimas, konsultavimas. 

 

 

1.2. Uždavinys. Pagerinti vietos bedarbių ir darbingų neaktyvių 
gyventojų padėtį darbo rinkoje 



Tikslinės grupės Planuojami įgyvendinti veiksmai 

 Darbingi bedarbiai ir 

neaktyvūs gyventojai; 

 darbingi gyventojai, kurių 

namų ūkio pajamos neviršija 

namų ūkio skurdo rizikos 

ribos; 

 vietos gyventojai – nauji 

verslininkai (iki 1 m.); 

 teritorijoje vykdančių jaunų 

įmonių (iki 1 m.) darbuotojai 

ir valdymo organų atstovai. 

• besikuriančio verslo konsultavimas (pagalba randant 

tiekėjus, klientus; mentorystė ,,verslas verslui“ ir kt.) 

• verslui pradėti reikalingų priemonių suteikimas;  

 

1.3. Uždavinys. Sustiprinti vietos gyventojų verslumo gebėjimus 



DĖKOJU UŽ DĖMESĮ 


