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DIREKTORIAUS ŽODIS

Lyginant viešąjį ir verslo sektorius dažnai pastebima, kad verslas yra dažniausiai orientuotas į trumpalaikį rezultatą 
besikeičiančioje (agile) aplinkoje, o viešosios organizacijos – neretai tik į verslui sunkiau suprantamas vidines funkcijas 
ar nebūtinai efektyvius veiklos procesus kliento požiūriu. Kadangi dirbame tarp dviejų sektorių, todėl, panaudojant 
Europos Sąjungos (ES) lėšas ir investuojant į tvarius nacionalinio verslo projektus, liekame ištikimi VšĮ Lietuvos verslo 
paramos agentūros (LVPA) vertybėms: skaidrumui, profesionalumui, tobulėjimui ir bendradarbiavimui. 

2018-ieji LVPA – į gebėjimų stiprinimą orientuotos transformacijos pradžios metai: pradėti inicijuoti sisteminiai vidaus 
pokyčiai atlikus struktūrinius ir darbo organizavimo pakeitimus, panaudojant ne tik Lean (taupiosios vadybos sistemos) 
principus. Didėjant darbo krūviams LVPA mokėsi iš gerosios praktikos, inicijavo naujoves keisdami atlygio sistemą, 
orientuojantis į vidinį teisingumą, krūvį ir rezultatą, sprendė klausimus, kaip su tiek pat išteklių sukurti daugiau vertės 
sėkmingai verslo plėtrai, siekiant ambicingų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų bei Energetikos ministerijų 
tikslų. 

Administruojant ES investicijas vadovaujamės ES reglamentų ir teisės aktų nustatytomis veiklos taisyklėmis, dirbame 
pagal ES agentūrų vidinius veiklos ir klientų patirties poreikių (ne norų) valdymo procesus, todėl tarp kitų ES 
investicijų agentūrų skatiname nuolatinę motyvaciją siekti išskirtinio meistriškumo ir veiklos rezultatų, kurie vis labiau 
sprendžia problemas ad hoc ir mažina projektų bei klientų rizikas ateityje. LVPA tikslas – veiklos procesus ir deleguotas 
funkcijas sukoncentruoti į klientams ir suinteresuotoms šalims suprantamus rezultatus, nuolatos jų siekti, stiprinant 
organizacinius ir individualius gebėjimus. 

2018 m. LVPA permąstyta vertės kūrimo grandinė, kurioje svarbiausi yra 4 etapai: kokybiško ES investicijų inicijavimo 
(pareiškėjų, potencialių klientų informavimo ir konsultavimo), greitesnio ES investicijų vertinimo ir atrankos, atsakingos 
ES investicijų (projektų įgyvendinimo) priežiūros iš investuotojo pagalbininko pusės, partneriškos ES investicijų 
rezultatų (poprojektinės) priežiūros.

Palyginti su 2017  m., 2018  m. LVPA buvo daug intensyvesni. Bendromis pastangomis pavyko pasiekti geresnių 
tarpinių rezultatų: įvertinome daugiau paraiškų (padaugėjo nuo 607 iki 878), sutrumpinome konkursinių paraiškų 
vidutinę vertinimo trukmę (nuo 80,4 iki 74,9 dienų); sudarėme sutarčių didesnei finansavimo sumai (nuo 229,8 iki 
232,5 mln. Eur); valdėme didesnį 2014–2020 m. laikotarpio projektų skaičių (nuo 1267 iki 1673); padidinome pateiktų 
paraiškų avansinio finansavimo sumą (nuo 71,5 iki 116,3 mln. Eur); sutrumpinome vidutinę visų mokėjimų prašymų 
su deklaruotomis išlaidomis vertinimo trukmę (nuo 19,4 iki 17,7 dienos), sumažinome darbuotojų kaitą per metus nuo 
15,1 iki 7,7 proc., suorganizavome daugiau renginių ir seminarų klientams, pareiškėjams ir projektų vykdytojams (nuo 
23 iki 28). Nors padaugėjo tikslinių grupių nuomonės apklausų tyrimo respondentų, gerai vertinančių LVPA veiklą 
(nuo 88 iki 92 proc.) ir LVPA projektų ir finansų vadovus (nuo 57 iki 82 proc.), nenorime ir negalime sau leisti sustoti, 
todėl parengėme naują 2019–2021 m. veiklos strategiją. 

Manome, kad brandesnė ES investicijų skatinimo agentūra turi išsiskirti kontroliuojama projektų rezultatų ir veiklos 
procesų kokybe, problemų ir defektų prevencija, pamatuojama veiklos procesų vadyba, visų veiklos procesų nukreipimu 
ES investicijų sistemos misijai įgyvendinti. Todėl esame ir būsime nuolatos dėkingi partneriams ir klientams už 
grįžtamąjį ryšį ir pasiūlymus, kaip surasti tikras verslo, kliento (pareiškėjo) problemas ir jas išspręsti iš anksto arba laiku, 
kaip atlikti tai, kas įmanoma, panaudojant 2014–2020  m. finansines ES investicijas, kaip talkinti, suvaldant klientų 
projektų apimtis (veiklas), kaip surasti skaidrius ir sumanius administravimo sprendimus nuolatiniam tobulėjimui.

Aurimas Pautienius-Želvys
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APIE LIETUVOS VERSLO PARAMOS 
AGENTŪRĄ 

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA) įgyvendina Lietuvos ūkio plėtrai ir jo tarptautiniam 
konkurencingumui didinti skirtas nacionalines strategijas ir programas, padeda kryptingai investuoti paramą verslui, 
moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai, energetikai bei inovacijoms, turizmui, administruoja Europos 
Sąjungos (ES) struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšas, užtikrina informacijos apie reikalavimus ir ES paramos 
paskirstymą sklaidą.

MISIJA
Kiekvienas investuotas euras kuria didžiausią vertę Lietuvos verslo inovatyvumui, konkurencingumui ir ekonomikos 
augimui.

VIZIJA
Patikimas ir profesionalus verslo, MTEP ir inovacijų, turizmo ir energetikos sektorių projektų valdymo partneris, 
siekiantis atrasti ir finansuoti geriausias idėjas, ypatingą dėmesį skiriantis Lietuvos regionams.

VERTYBĖS
Profesionalumas – mes vertiname kompetenciją, turime daug žinių, atsakingai dirbame ir siekiame kokybiškų veiklos 
rezultatų. Suprantame projektų valdymo kompetencijų poreikius ir profesinių žinių, jų pritaikymo ir praktinės patirties 
svarbą verslo rezultatams pasiekti. Profesionalia laikytina tokia projektinė veikla, kuri atitinka taikomus teisės aktus ir 
tarptautinius standartus.

Bendradarbiavimas – kartu su klientais ir partneriais mes siekiame bendro tikslo, kurį užtikriname padėdami vienas 
kitam, geranoriškai ir laiku keisdamiesi informacija. Tikime, kad bendradarbiavimas padės sėkmingai vykdyti ES 
investicijų verslui projektus, tuo pačiu pasitarnaus pridėtinės vertės kūrimui, o kartu ir ES investicijų valdymo sistemos 
tobulinimui. Pripažįstame, kad sėkmingus tarpusavio santykius kuria pasitikėjimas, abipusė pagarba ir įvairovės 
suvokimas.

Skaidrumas  – mes veikiame atvirai ir sąžiningai, kiekvienas klientas mums yra svarbus, vertiname jo nuomonę. 
Atvirą ir sąžiningą veikimą, analizuojant ir sprendžiant pareiškėjo bei projekto vykdytojo poreikius ir problemas, mes 
suprantame kaip kompetenciją vertinti savo veiklą ir elgesį, reguliuoti jį pagal dorovės normas, suprasti savo poelgių 
moralinę vertę ir atsakomybę už juos.

Tobulėjimas – mes nuolatos mokomės ir giliname savo kompetencijas, esame atviri naujovėms, jas taikome savo darbe, 
nebijome iššūkių. Tobulėjimą ir savo kompetencijų tobulinimą suprantame kaip imlumą naujoms veiklos praktikoms, 
technikoms, kurios skatina įgyvendinti prasmingus ir kokybiškus projektus, užtikrinti jų procesų ir rezultatų tvarumą, 
kuris veda mus ir partnerius į priekį.
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TIKSLAI:
• dalyvauti įgyvendinant nacionalines strategijas, programas ir kitas iniciatyvas, skirtas Lietuvos ūkiui plėtoti ir jo 

tarptautiniam konkurencingumui didinti;
• administruoti nacionalinėmis ir ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus;
• teikti fiziniams ir juridiniams asmenims paslaugas ir informaciją, susijusią su nacionalinių ir ES struktūrinių fondų 

lėšų panaudojimu, projektams įgyvendinti.

Pagrindinės LVPA veiklos sritys administruojant nacionalines ir ES investicijų lėšas:
• skelbti kvietimus teikti paraiškas ES investicijoms gauti;
• vertinti paraiškas;
• sudaryti sutartis;
• prižiūrėti įgyvendinamus projektus;
• tikrinti ir vertinti mokėjimo prašymus;
• kaupti informaciją apie suteiktas ES investicijas, įtraukti duomenis į informacinę sistemą;
• teikti nustatytą informaciją, kurios reikia paraiškų teikėjams paraiškoms parengti ir pateikti, rengti informacinius ir 

mokymo seminarus, kitus renginius;
• viešinti suteiktų investicijų rezultatus ir naudą;
• atlikti kitas papildomas, priskirtas funkcijas.

LVPA veikla yra finansuojama valstybės biudžete numatytomis techninės paramos lėšomis:

• Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, skirtos 2014–2020 metų ES fondų investicijų 
veiksmų programos 11 prioritetui „Techninė parama veiksmų programai administruoti“ įgyvendinti;

• Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, skirtos 2014–2020 metų Europos 
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 12 prioritetui „Techninė parama, skirta informuoti apie veiksmų 
programą ir jai vertinti“ įgyvendinti.

LVPA įgyvendina du ES techninės paramos projektus:

• „Veiksmų programos administravimas“;
• „Informavimas apie veiksmų programą“.
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I. STRATEGINIŲ 
TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS

Efektyviai veiklai užtikrinti, prioritetinėms veiklos kryptims, tikslams, uždaviniams ir siektiniems rezultatams planuoti 
bei racionaliai finansiniams ir žmogiškiesiems ištekliams paskirstyti 2018 m. LVPA vadovavosi LVPA 2016–2018 metų 
veiklos strategija. Siekdama įgyvendinti savo misiją LVPA sėkmingai įgyvendino du strateginius tikslus: 1) tinkamai 
atlikti ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimo bei energetikos srities projektų, finansuojamų ES fondų lėšomis, 
vertinimą, atranką, priežiūrą ir kitas su projektų administravimu bei programų įgyvendinimu susijusias funkcijas; 
2) teikti paslaugas ir informaciją, susijusią su ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimu projektams įgyvendinti.

1. PIRMAS STRATEGINIS TIKSLAS – tinkamai atlikti ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimo 
bei energetikos srities projektų, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų, vertinimą, atranką, priežiūrą ir 
kitas su projektų administravimu bei programų įgyvendinimu susijusias funkcijas.

1.1. PIRMASIS UŽDAVINYS – užtikrinti skaidrų ir ekonomiškai pagrįstą paraiškų vertinimą 
ir projektų atranką.

LVPA administruojamos lėšos

EM 
430 mln. Eur, 37 proc.

ŪM 
725 mln. Eur, 63 proc.

1 paveikslas. LVPA administruojamos lėšos mln. Eur pagal ministerijoms priskirtas ES priemones.
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ES fondų 
investicijų 
VP be LVPA dalis
5567 mln. Eur, 66 proc.

Žuvininkystės VP
63 mln. Eur, 1 proc. Lietuvos kaimo PP

1613 mln. Eur, 19 proc.

ES fondų investicijų 
VP LVPA dalis
1154 mln. Eur, 14 proc.

LVPA ERPF dalis
864 mln. Eur, 10 proc.

LVPA SaF dalis
290 mln. Eur, 4 proc.

2014–2020 METŲ FINANSINIO PERIODO LĖŠŲ PASISKIRSTYMAS

2 paveikslas. LVPA administruojamos lėšos mln. Eur pagal ES fondus.

Konkursas
779 mln. Eur, 67 proc.

Tęstinė projektų atranka
28 mln. Eur, 2 proc.

Valstybės projektų planavimas
342 mln. Eur, 30 proc.

Regionų projektų planavimas
6 mln. Eur, 1 proc.

3 paveikslas. LVPA administruojamos lėšos, skirtos konkursiniams bei valstybės planavimo projektams.
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1.1.1. Gautos paraiškos

2018  m. LVPA gavo 549 paraiškas, kuriose prašoma finansavimo suma  – 296,5  mln.  Eur, iš jų 483 yra konkursinės 
paraiškos už beveik 232,8 mln. Eur. 

LVPA administruoja ES struktūrinių fondų lėšas trimis kryptimis: tai lėšos moksliniams tyrimams ir eksperimentinei 
plėtrai (MTEP), verslui ir energetikai. Didžioji dalis LVPA gautų paraiškų yra konkursinės. Daugiausia konkursinių 
paraiškų pateikta iš verslo ir MTEP krypčių.

Detalesnė 2018 m. gautų paraiškų pagal kryptis informacija pateikta 1 lentelėje.

Paraiškos Kryptis Paraiškos
(vnt.)

Paraiškų vertė 
(mln. Eur)

Prašoma finansavimo 
suma (mln. Eur)

Konkursinės paraiškos

MTEP 145 226,3 123,7
Verslas 231 196,3 76,1
Turizmas 29 6,9 5,8
Energetika 78 51,6 27,1

Iš viso konkursinių 483 481,0 232,8
Tęstinės paraiškos MTEP 46 36,9 21,0
Iš viso tęstinių 46 36,9 21,0

Planinės paraiškos 

MTEP 6 9,9 9,1
Verslas 1 5,7 5,7
Turizmas 6 3,2 3,0
Energetika 7 49,4 24,7

Iš viso planinių 20 68,2 42,6
Iš viso gautų paraiškų suma 549 586,2 296,5

1 lentelė. 2018 m. LVPA gautos paraiškos pagal administruojamas kryptis.

Paraiškų vertinimas

2018 m. LVPA įvertino 878 paraiškas (dalis jų persikėlė iš 2017 m.): I ketv. – 231, II – 227, III – 47, IV ketv. – 373 vnt. 
Palyginti su 2017 m. (607 paraiškų), 2018 m. buvo įvertinta daugiau paraiškų.

Paraiškos
Vidutinė paraiškų 
vertinimo trukmė 
2018 m. (dienos)

Planuota vidutinė 
paraiškų vertinimo 
trukmė 2018 m. 
(dienos)

Vidutinė paraiškų 
vertinimo trukmė 
2017 m. (dienos)

Konkursinių paraiškų kvietimų
(be paraiškų, kur vertinimas buvo 
vykdomas dviem etapais ir užtruko 
129 dienas)

74 81 82

Tęstinio konkurso paraiškų 
kvietimų 46 54 40

Planinių paraiškų kvietimų 68 54 65

2 lentelė. LVPA paraiškų vertinimo trukmė 2018 m.
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Siekdama kuo geriau atitikti verslo poreikius, investicijų efektyvumo bei didesnės pridėtinės vertės kūrimo klientui, 
LVPA sutrumpino vidutinę konkursinių paraiškų vertinimo trukmę iki 74 dienų (2017 m. buvo 82 dienos, kai teisės 
aktų nustatyta leidžiama vertinimo trukmė – 90 dienų).

Planinių paraiškų vertinimo trukmė buvo ilgesnė nei planuota. Pagrindinė priežastis, lėmusi prastesnį paraiškų 
vertinimo vidurkio rodiklį: kreipimasis į kitas institucijas dėl tinkamo galutinio naudos gavėjo traktavimo, dėl pareiškėjo 
veiksmų. Tik gavus atsakymus dėl galutinio naudos gavėjo traktavimo, buvo galutinai įvertintas pridėtinės vertės 
mokesčio (PVM) tinkamumo klausimas ir priimti galutiniai sprendimai dėl tinkamumo finansuoti.

Apskritis Paraiškos 
(vnt.)

Paraiškos 
(%)

Paraiškų suma 
(mln. Eur)

Paraiškų 
suma (%)

Prašoma suma 
(mln. Eur)

Prašoma suma 
(%)

Alytaus 43 4,9 28,3 3,0 14,3 3,0
Kauno 216 24,6 196,9 21,0 99,4 20,7
Klaipėdos 61 6,9 53,4 5,7 28,0 5,8
Marijampolės 18 2,0 10,1 1,1 5,0 1,0
Panevėžio 48 5,5 88,0 9,4 42,2 8,8
Šiaulių 37 4,2 39,7 4,2 17,9 3,7
Tauragės 13 1,5 17,9 1,9 8,4 1,8
Telšių 23 2,6 20,3 2,2 10,7 2,2
Utenos 32 3,6 49,0 5,2 25,0 5,2
Vilniaus 388 44,1 433,2 46,2 228,9 47,7
Iš viso 879 100 936,9 100 480,0 100

3 lentelė. LVPA 2018 m. vertintos paraiškos, suskirstytos pagal apskritis.

Daugiausiai LVPA vertino paraiškų, gautų iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Alytaus apskričių.

Kryptis Paraiškos
(vnt.)

Paraiškos 
(%)

Paraiškų suma 
(mln. Eur)

Paraiškų 
suma (%)

Prašoma suma 
(mln. Eur)

Prašoma suma
(%)

Energetika 237 27,0 255,3 27,2 135,8 28,3
MTEP 329 37,4 409,1 43,7 230,9 48,1
Turizmas 33 3,8 9,6 1,0 8,5 1,8
Verslas 280 31,9 262,9 28,1 104,8 21,8
Iš viso 879 100 936,9 100 480,0 100

4 lentelė. 2018 m. LVPA vertintos paraiškos, suskirstytos pagal kryptis.
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Toliau pateikiame duomenis kiekvienos iš vertintų paraiškų krypčių pasiskirstymo pagal apskritis. 
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4 paveikslas. 2018 m. vertintų MTEP srities paraiškų pasiskirstymas pagal apskritis, mln. Eur.
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6 paveikslas. Energetikos srities 2018 m. vertintų paraiškų pasiskirstymas pagal apskritis, mln. Eur.
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Iš pateiktų duomenų matyti, kad Alytaus, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Utenos ir kituose regionuose veikiančios 
įmonės ar įstaigos aktyviausiai dalyvauja energetikos ir turizmo srities projektuose.
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Svarbiausi faktai apie paraiškas

MTEP

2018 m. buvo paskelbti du konkursiniai mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros priemonių kvietimai: „Intelektas. 
Bendri mokslo-verslo projektai“ Nr. 1 (4) ir „Intelektas LT-2“, baigėsi priemonės „Intelektas. Bendri mokslo-verslo 
projektai“ Nr. 2 ir Nr. 3 kvietimai. 

Verslo įmonės siekė gauti finansavimą moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai bei inovatyviems produktams 
kurti. Daugiausia iš visų sričių ir MTEP konkursinių priemonių 2018 m. pateikta pagal priemonę „Intelektas. Bendri 
mokslo-verslo projektai“: 141 paraiška, kuriose prašoma suma yra 102 mln. Eur, iš 549 visų už 296,9 mln. Eur ir 197 
MTEP už 15,9 mln. Eur paraiškų.

• 2018  m. buvo paskelbtas vienas priemonės „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ kvietimas, tačiau gautos 
trijų kvietimų paraiškos.

• Pagal šios priemonės 2 ir 3 kvietimus verslo įmonės pateikė 328 paraiškas, kuriose prašoma finansavimo suma siekia 
190,8 mln. Eur.

• Populiariausios projektų kryptys pagal sumanią specializaciją – transportas, logistika bei informacinės technologijos, 
nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos, sveikatos technologijos ir biotechnologijos.

• Būsimieji projektai yra skirti moksliniams tyrimams, naujiems inovatyviems produktams kurti ir (ar) jiems tobulinti. 
Bus sukurtos 298 naujos darbo vietos tyrėjams. 

• Daugiau nei 30 proc. projektų yra numatytas bendradarbiavimas su mokslo ir studijų institucijomis (MSI). Tarp 
partnerių yra Baltijos pažangių technologijų institutas, Kauno technologijos universitetas, Aleksandro Stulginskio 
universitetas, Nacionalinis vėžio institutas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Inovatyvios medicinos 
centras, Lietuvos energetikos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus kolegija, VDU Švietimo 
akademija, Klaipėdos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos sporto universitetas, 
Vilniaus universitetas, Valstybinis mokslinių tyrimų institutas, Fizinių ir technologijos mokslų centras, Kazimiero 
Simonavičiaus universitetas.

• Įmonės planuoja sukurti 164 rinkos inovacijas.
• Vidutinė priemonės „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ 1 (4) kvietimo paraiškų vertinimo trukmė – 76 

dienos.

Apskritis Paraiškos
(vnt.)

Paraiškos 
(%)

Paraiškų suma
(mln. Eur.)

Paraiškų suma 
(%)

Prašoma suma
(mln. Eur.)

Prašoma 
suma (%)

Alytaus 6 2,2 8,3 2,7 5,3 3,0
Kauno 54 19,7 54,8 17,7 32,8 18,2
Klaipėdos 11 4,0 18,6 6,0 10,3 5,7
Marijampolės 4 1,5 4,9 1,6 2,4 1,3
Šiaulių 3 1,1 3,9 1,3 2,2 1,2
Telšių 2 0,7 6,0 1,9 3,6 2,0
Utenos 3 1,1 1,7 0,5 1,2 0,7
Vilniaus 191 69,7 210,9 68,2 122,5 67,9
Iš viso 274 100 309,1 100 180,4 100

5 lentelė. 2018 m. LVPA vertintos priemonės „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ paraiškos pagal apskritis.
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Kauno  54  19,7 %
Klaipėdos  11  4,0 %
Alytaus  6  2,2 %
Marijampolės  4  1,5 %
Šiaulių  3  1,1 %
Utenos  3  1,1 %
Telšių   2  0,7 %
Vilniaus  191  69,7 %

8 paveikslas. 2018 m. LVPA įvertintos priemonės „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ paraiškos pagal apskritis.

2018 m. pirmą kartą buvo paskelbta nauja priemonė „Intelektas LT-2“, skirta fundamentiniams moksliniams tyrimams.

• Įmonės pateikė 4 paraiškas, kuriose prašė 22 mln. Eur finansavimo.
• Teigiamai buvo įvertinti 2 projektai, prašoma finansavimo suma – 12,4 mln. Eur.
• Viena projektą vykdanti įmonė kurs biopanašaus ilgai veikiančio insulino glargino technologijos prototipą, kita – 

ultragarsinius šilumos ir vandens skaitiklius.
• „Intelektas 2“ paraiškos buvo įvertintos per 83 dienas.

Prie viešojo sektoriaus inovacijų plėtros spartinimo efektyviai prisideda projektai pagal valstybės planavimo priemonę 
„Ikiprekybiniai pirkimai LT“, kurios tikslas – kurti naujus produktus ir taip skatinti į paklausą orientuotas inovacijas. 

• 2018 m. buvo paskelbti du priemonės „Ikiprekybiniai pirkimai LT“ kvietimai.
• Pateikta 16 paraiškų, kuriose prašoma 12,15 mln. Eur finansavimo projektams įgyvendinti.
• Pagal šią priemonę remiami mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros pirkimai, kurių metu būtų sukuriamas 

naujas, rinkoje neegzistuojantis arba iš esmės patobulinamas jau egzistuojantis gaminys, paslauga, medžiaga, 
procesas.

• Paraiškas projektams finansuoti pateikė Lietuvos bankas, Lietuvos jūrų muziejus, Lietuvos automobilių kelių 
direkcija prie Susisiekimo ministerijos, VĮ Vidaus vandens kelių direkcija, AB „Lietuvos geležinkeliai“, VĮ Registrų 
centras, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, AB „Energijos skirstymo operatorius“, Vilniaus  m., 
Kauno m. ir Druskininkų savivaldybės. 

• Projektai orientuoti į elektros oro linijų skirstomųjų tinklų operatoriams skirtas priemones, erdvinių trimačių (3D) 
duomenų, būtinų ūkio plėtros projektų efektyviam įgyvendinimui, saugojimo ir valdymo technologijos, operacinio 
lauko išmaniosios padidintos spalvų skyros apšvietimo sistemos, inovatyvių įtvarų gamybos technologijos 
sukūrimas patyrusiems galūnių traumas, gyvūnų terapijos metodikos, automobilių kelių dangų tvarumą didinančio 
nanomedžiagomis modifikuoto asfalto mišinio sukūrimą, viešosios aplinkos humanizavimą racionalizuojant 
transporto eismą ir kt. 

• Vidutinė priemonės „Ikiprekybiniai pirkimai LT“ dviejų kvietimų paraiškų vertinimo trukmė – 62 dienos.
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VERSLAS

2018 m. buvo paskelbti 7 konkursiniai šešių verslo priemonių kvietimai: „Pramonės skaitmeninimas LT“ Nr. 1, „Eco-
inovacijos LT“ Nr. 3, „Naujos galimybės LT“ Nr. 3 ir Nr. 4, „Expo sertifikatas LT“ Nr. 2 ir „Prioritetinių turizmo plėtros 
regionų e-rinkodara“ Nr. 2, „Eco-inovacijos LT+“. Gauta 260 paraiškų, kuriose prašoma 81,9 mln. Eur finansavimo. 

Daugiausiai paraiškų sulaukusi verslo priemonė buvo „Pramonės skaitmeninimas LT“. Ji skirta labai mažoms, mažoms 
ir vidutinėms pramonės įmonėms (MVĮ) paskatinti diegti skaitmeninimo technologijas gamybos procesuose pagal 
audito rekomendacijas, sudarant sąlygas darbo našumo augimui.

• Pagal šią priemonę pramonės įmonės pateikė 120 paraiškų, kuriose prašoma finansavimo suma siekė per 66 mln. Eur. 
Tarp jų aktyviausios buvo labai mažos įmonės: gautos 54 jų paraiškos, ir vidutinės įmonės: gautos 38 paraiškos.

• Bendras priemonės kvietimo biudžetas  – 40 469,917 Eur  – buvo po lygiai paskirstytas į 2 dalis labai mažoms ir 
mažoms įmonėms bei vidutinėms įmonėms.

• Teigiamai buvo įvertinta 101 paraiška, prašoma finansavimo suma siekė 58 mln. Eur: iš jų 47 labai mažų ir mažų 
įmonių, prašančių 17,8 mln. Eur ir 54 vidutinių įmonių, prašančių per 40 mln. Eur finansavimo.

• Įmonės numato daugiausia dėmesio skirti šioms skaitmeninimo technologijoms diegti: automatikai ir 
automatizavimui (net 95 paraiškos), ERP įmonės išteklių valdymo sistemai (29 paraiškos), robotikos technologijai 
(27 paraiškos), MES operatyvaus gamybos valdymo sistemai (26 paraiškos), išmaniųjų sensorių diegimui (21 
paraiška), kitoms technologijoms – įrenginių valdiklių, debesijos, informacinių komutavimo tinklų, 3D spausdinimo, 
dirbtiniam intelektui bei kiberfizikinei sistemai – diegti.

Daugiausia paraiškų pateikė metalo, plastikinių bei popieriaus gaminių gamintojai, skaitmeninimo galimybė aktuali ir 
baldų, medienos, maisto, tekstilės pramonės, medicinos, elektroninių ir optinių, stiklo gaminių, chemijos produktų ir 
kitiems gamintojams.

Lentelėje ir diagramoje pateikiama išsami informacija apie priemonės „Pramonės skaitmeninimas“ paraiškų 
pasiskirstymą regionuose.

Apskritis Paraiškos 
(vnt.)

Paraiškos 
(%)

Paraiškų 
suma 
(mln. Eur)

Paraiškų 
suma (%)

Prašoma suma 
(mln. Eur)

Prašoma 
suma (%)

Alytaus 4 3,4 5,6 3,1 2,0 3,0
Kauno 38 32,5 62,6 34,9 23,2 35,3
Klaipėdos 4 3,4 1,1 0,6 448,6 0,7
Marijampolės 3 2,6 2,1 1,2 701,6 1,1
Panevėžio 13 11,1 23,2 12,9 8,4 12,9
Šiaulių 5 4,3 13,2 7,3 4,6 7,0
Tauragės 3 2,6 2,9 1,6 1,1 1,7
Telšių 4 3,4 4,7 2,6 1,7 2,6
Utenos 4 3,4 6,3 3,5 2,2 3,4
Vilniaus 39 33,3 57,9 32,2 21,3 32,4
Iš viso 117 100 179,6 100 65,7 100

6 lentelė. 2018 m. įvertintos priemonės „Pramonės skaitmeninimas LT“ paraiškos pagal apskritis.
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Kauno  38  32,5 %
Panevėžio  13  11,1 %
Šiaulių  5  4,3 %
Alytaus  4  3,4 %
Klaipėdos  4  3,4 %
Telšių  4  3,4 %
Utenos  4  3,4 %
Marijampolės  3  2,6 %
Tauragės  3  2,6 %
Vilniaus  39  33,3 %

9 paveikslas. 2018 m. įvertintos priemonės „Pramonės skaitmeninimas LT“ paraiškos pagal apskritis.

Kita verslui itin aktuali priemonė „Expo sertifikatas LT“ skirta skatinti įmonių tarptautiškumą, teikiant paramą 
planuojamai eksportuoti produkcijai sertifikuoti. 

• Gautos 55 paraiškos, kuriose planuojamiems eksportuoti produktams sertifikuoti, įskaitant reikalingus bandymus ir 
tyrimus, prašoma skirti per 2,2 mln. Eur finansavimą.

• 54 projektų paraiškose numatyta sertifikuoti gaminius (LED šviestuvai, seifai, stoglangiai, maisto papildai, 
biocidai, priekabos, džiovintuvai, langai, durys, filtrai, mineralinis vanduo, vaikų vežimėliai, valymo įrenginiai, 
šiukšlių konteineriai, tekstilės gaminiai ir kt.), vieno projekto paraiškoje – paslaugą (orlaivių komponentų techninę 
priežiūrą).

• Sertifikuoti produktus labiausiai siekia mažos (44 proc.) ir labai mažos (40 proc.) įmonės. Sertifikatų įvairovė plati – 
ETL/UL, CE, P-MARK, NDVK, ATEX, E-MARK, REACH, SINTEF, ENEC, DANCERT, ISO 9614-2, EACU, 
EASA CS-22, EN 16430-1, EN 50136 ir kt. 

• Pareiškėjų daugumą sudarė gėrimų, maisto papildų, odontologinių medžiagų, tekstilės, plastikinių, metalo gaminių 
ir įrangos gamintojai bei orlaivių remonto paslaugos teikėjai, šiek tiek mažiau – variklinių transporto priemonių, 
priekabų bei puspriekabių, kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamintojai.

• 2018 m. buvo pasirašytos 49 sutartys, pagal kurias skirtas 1,9 mln. Eur finansavimas produktams sertifikuoti.

Apskritis Paraiškos 
(vnt.)

Paraiškos 
(%)

Paraiškų 
suma 
(mln. Eur)

Paraiškų 
suma (%)

Prašoma 
suma 
(mln. Eur)

Prašoma 
suma (%)

Alytaus 1 1,9 0,1 1,7 0,04 1,7
Kauno 20 37,7 1,6 37,7 0,8 37,3
Klaipėdos 7 13,2 0,8 18,5 0,4 18,6
Šiaulių 2 3,8 0,1 1,9 0,04 1,9
Utenos 3 5,7 0,3 6,4 0,1 6,4
Vilniaus 20 37,7 1,5 33,9 0,7 34,1
Iš viso 53 100 4,4 100 2,2 100

7 lentelė. Įvertintos priemonės „Expo sertifikatas LT“ paraiškos pagal apskritis.
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Kita, 5 proc.

Kitos nenurodytos paslaugos, 7 proc.
Transporto įrangos gamyba, 6 proc.

Kompiuterių, ekektroninių ir 
optinių gaminių gamyba, 31 proc.

Kitos nenurodytos gamybos 
pramonės rūšys, 45 proc.

Statyba, 7 proc.

10 paveikslas. Įvertintos priemonės „Expo sertifikatas LT“ paraiškos pagal projektų ekonomines veiklas.

Turizmo priemonės „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“, skatinančios didinti prioritetiniuose 
turizmo plėtros regionuose esančių kultūros ir gamtos paveldo objektų lankomumą bei žinomumą e. rinkodaros 
priemonėmis, antruoju kvietimu pasinaudojo savivaldybių administracijos bei asociacijos: buvo gautos 29 paraiškos, 
kuriose prašoma per 5,8 mln. Eur finansavimo. 

11 paveikslas. Gautos priemonės „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“ paraiškos pagal apskritis.

Kita kultūros ir gamtos paveldo objektų lankomumą ir žinomumą skatinanti priemonė yra valstybės planavimo 
priemonė „Nacionalinių turizmo maršrutų, trasų ir produktų rinkodara bei turizmo ženklinimo infrastruktūros plėtra“ 
skirta Valstybės turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos projektams finansuoti. 2018  m. gautos 4 paraiškos, 
numatyta skirti per 2,2 mln. Eur finansavimo šiems projektams įgyvendinti.
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ENERGETIKA

Energetikos krypties konkursiniai kvietimai taip pat buvo aktualūs pareiškėjams: paskelbti 8 priemonių kvietimai: 
„Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ Nr. 2, „Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“ 
Nr. 4 ir Nr. 5, „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ Nr. 2, „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir 
plėtra“ Nr. 4, „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“ Nr. 2, „Auditas pramonei LT“ Nr. 3, „Biokurą 
naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas“ Nr. 2. Pateiktos 78 paraiškos, kuriose prašomas 27,1  mln.  Eur 
finansavimas projektams įgyvendinti.

Populiariausia energetikos priemonė 2018 m. buvo „Auditas pramonei LT“, skirta skatinti įmones identifikuoti 
energijos vartojimo apimtis, nustatyti energijos vartojimo mažinimo galimybes ir numatyti atitinkamas priemones 
įmonių energijos vartojimo efektyvumui didinti:

• gautos 47 paraiškos, kuriose prašoma finansavimo suma – 0,25 mln. Eur;
• pasirašytos 32 sutartys už 0,18 mln. Eur.

Apskritis Paraiškos 
(vnt.)

Paraiškos 
(%)

Paraiškų suma 
(tūkst. Eur)

Paraiškų suma 
(%)

Prašoma suma 
(tūkst. Eur)

Prašoma 
suma (%)

Alytaus 5 11,6 17,1 4,4 10,9 4,6
Kauno 13 30,2 143,4 36,5 90,7 38,1
Klaipėdos 4 9,3 54,3 13,8 29,3 12,3
Marijampolės 3 7,0 9,9 2,5 6,3 2,6
Panevėžio 5 11,6 61,1 15,5 37,0 15,5
Šiaulių 5 11,6 35,6 9,1 22,4 9,4
Tauragės 1 2,3 10,1 2,6 6,0 2,5
Utenos 1 2,3 18,1 4,6 9,0 3,8
Vilniaus 6 14,0 43,5 11,1 26,9 11,3
Iš viso 43 100 393,1 100 238,3 100

8 lentelė. 2018 m. įvertintos priemonės „Auditas pramonei LT“ paraiškos pagal apskritis. 

Vilniaus  6  14,0 %
Alytaus  5  11,6 %
Panevėžio  5  11,6 %
Šiaulių  5  11,6 %
Klaipėdos  4  9,3 %
Marijampolės  3  7,0 %
Tauragės  1  2,3 %
Utenos  1  2,3 %
Kauno  13  30,2 %

12 paveikslas. 2018 m. įvertintos priemonės „Auditas pramonei LT“ paraiškos pagal apskritis.

Antra pagal aktualumą buvo Energetikos ministerijos priemonė „Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių 
keitimas“:

• gauta 13 paraiškų, kuriose prašoma suma – 3,3 mln. Eur;
• pareiškėjai numato užtikrinti efektyvesnę šilumos gamybą ir biokuro naudojimą centralizuotose šilumos tiekimo 

sistemose.



– 18 –

1.1.2. Sudarytos sutartys

Sudarytų 2014–2020 m. investicijų periodo projekto sutarčių rodiklis pasiektas: sudarytos 478 sutartys vietoj planuotų 
394: I ketvirtis – 24, II – 309, III – 71, IV ketv. – 75.

Pagal 478 pasirašytas sutartis paskirti 232,5 mln. Eur projektams įgyvendinti, iš jų 422 sutartys už 176,4 mln. Eur pagal 
konkursinių priemonių kvietimus.

Detalesnė informacija apie 2018 m. sudarytas sutartis pateikiama 10 lentelėje.

  Kryptis Sutartys Projektų vertė 
(mln. Eur)

Finansavimo 
suma (mln. Eur)

Konkursinės sutartys

MTEP 101 115,1 61,2
Verslas 134 74,0 31,5
Turizmas 21 4,3 3,7
Energetika 166 149,9 79,9

Bendrai konkursinės 422 343,3 176,4

Planinės sutartys

MTEP 16 12,9 11,6
Verslas 1 5,7 5,7
Turizmas 5 3,0 2,9
Energetika 5 53,1 26,6

Bendrai planinių 27 74,7 46,7
Tęstinės sutartys MTEP 29 17,7 9,4
Bendroji sudarytų sutarčių suma 478 435,7 232,5

9 lentelė. 2018 m. LVPA sudarytos sutartys pagal administruojamas kryptis.

Apskritis Sutartys
(vnt.)

Sutartys 
(%)

Sutarties suma 
(mln. Eur)

Sutarties suma 
(%)

Finansavimas 
(mln. Eur)

Finansavimas 
(%)

Alytaus 16 3,3 6,7 1,5 4,4 1,9
Kauno 110 23,0 73,8 16,8 40,0 17,2
Klaipėdos 42 8,8 39,4 8,9 21,0 9,0
Marijampolės 7 1,5 1,6 0,4 0,9 0,4
Panevėžio 28 5,9 60,2 13,7 31,1 13,4
Šiaulių 29 6,1 23,8 5,4 11,7 5,0
Tauragės 8 1,7 11,5 2,6 5,8 2,5
Telšių 11 2,3 7,4 1,7 4,0 1,7
Utenos 20 4,2 35,2 8,0 18,3 7,9
Vilniaus 207 43,3 181,0 41,1 95,4 41,1
Iš viso 478 100 440,8 100 232,5 100

10 lentelė. 2018 m. LVPA sudarytos sutartys pagal apskritis.
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Kryptis Sutartys
(vnt.)

Sutartys 
(%)

Sutarties suma 
(mln. Eur)

Sutarties 
suma (%)

Finansavimas
(mln. Eur)

Finansavimas 
(%)

Energetika 174 36,4 207,2 47,0 110,7 47,6
MTEP 143 29,9 146,0 33,1 78,0 33,5
Turizmas 26 5,4 8,0 1,8 6,6 2,8
Verslas 135 28,2 79,6 18,1 37,2 16,0
Iš viso 478 100 440,8 100 232,5 100

11 lentelė. 2018 m. LVPA sudarytos sutartys pagal kryptis.

Svarbiausi faktai apie sutartis

LVPA 2018 m. veiklos plane, kaip prioritetinės, buvo išskirtos trys EIMIN priemonės („Pramonės skaitmeninimas LT“, 
„Eco-inovacijos LT“, „Intelektas LT. Bendri mokslo-verslo projektai“) ir viena ENMIN priemonė – „Šilumos tiekimo 
tinklų modernizavimas ir plėtra“.

Planuota sudarytų sutarčių finansavimo suma investicijų prioritetinėse srityse buvo pasiekta (planuota 58,0 mln. Eur, 
faktiškai sudaryta už 120,5 mln. Eur). Kontraktavimas (mln. Eur) pagal atskiras priemones sudarė:

„Eco-inovacijos LT+“ – 17,1;
„Intelektas LT. Bendri mokslo-verslo projektai“ – 61,2;
„Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ – 42,2.

Sudarytų sutarčių finansavimo suma investicijų prioritetinėse srityse: moksliniams 
tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir inovacijoms, inovatyviai gamybai, tausojančios 
aplinką gamybos diegimui siekė 120,5  mln.  Eur  – planas (58  mln.  Eur) viršytas 
dvigubai. Daugiausia lėšų skirta priemonių „Eco-inovacijos LT+“  – 17,1  mln.  Eur, 
„Intelektas LT. Bendri mokslo-verslo projektai“  – 61,2, „Šilumos tiekimo 
tinklų modernizavimas ir plėtra“ – 42,2 mln. Eur projektams 
įgyvendinti. Apie 2017  m. šiuos rodiklius duomenų 
neturime.

Daugiausia 2018 m. konkursinių sutarčių sudaryta su 
verslo konkursines priemones įgyvendinančiomis 
įmonėmis: pasirašytos 155 sutartys už 35 mln. Eur. 
Iš jų daugiausia dėmesio sulaukė „Expo sertifikatas 
LT“ (49 sutartys už 1,86  mln.  Eur) ir „Eco-
inovacijos LT+“ (48 sutartys už 17 mln. Eur).

Lentelėse pateikiama detalesnė informacija 
apie pasirašytų sutarčių pasiskirstymą regionais. 
Daugiausia sutarčių pasirašyta ir daugiausia lėšų 
išmokėta įmonėms, vykdančioms veiklą Vilniaus, Kauno 
ir Šiaulių apskrityse.
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13 paveikslas. 2018 m. LVPA sudarytos verslo krypties sutartys ir paskirstytas finansavimas pagal apskritis, mln. Eur.
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Iš MTEP srities priemonių išskirtinas „Intelektas. Bendri verslo-mokslo projektai“: sudaryta 101 sutartis už 61 mln. Eur.

A
ly

ta
us

K
au

no

M
ar

ija
m

po
lė

s

Te
lši

ų

U
te

no
s

Vi
ln

ia
us

K
la

ip
ėd

os

Ši
au

lių

Pa
ne

vė
ži

o

300

250

200

150

100

50

0

160
140
120
100
80
60
40
20
0

 Sutartys (1)    Finansavimas (2)    Išmokėta (2)
7 4,

8
0,

6

87 40
,0

11
,3

10 8,
8

1,
7

2 1,
3

0,
0

1 0,
0

0,
0

6 1,
9

0,
6

2 2,
9

0,
0

4 1,
5

0,
5

26
4

14
6,

4
35

,1

15 paveikslas. 2018 m. LVPA sudarytos MTEP krypties sutartys ir paskirstytas finansavimas pagal apskritis, mln. Eur.

Tarp konkursinių energetikos priemonių daugiausia sutarčių pasirašyta su priemones „Šilumos tiekimo tinklų 
modernizavimas ir plėtra“ (59 sutartys už 42,2  mln.  Eur), „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ (55 
sutartys už 12,6 mln. Eur), „Auditas pramonei LT“ (32 sutartys už 0,18 mln. Eur) įgyvendinančiomis įmonėmis.
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16 paveikslas. 2018 m. LVPA sudarytos energetikos krypties sutartys ir paskirstytas finansavimas pagal apskritis.
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Apskritis Sutartys 
(vnt.)

Sutartys 
(%)

Sutarties suma 
(tūkst. Eur)

Sutarties 
suma (%)

Finansavimas 
(tūkst. Eur) 

Finansavimas 
(%)

Alytaus 2 6,3 6,6 2,3 4,3 2,4
Kauno 13 40,6 143,4 50,8 90,7 51,2
Klaipėdos 2 6,3 21,3 7,5 12,8 7,2
Marijampolės 3 9,4 9,9 3,5 6,3 3,5
Panevėžio 3 9,4 30,2 10,7 19,6 11,1
Šiaulių 4 12,5 32,2 11,4 20,4 11,5
Vilniaus 5 15,6 38,9 13,8 23,0 13,0
Iš viso 32 100 282,4 100 177,1 100

12 lentelė. 2018 m. priemonės „Auditas pramonei LT“ sudarytos sutartys pagal apskritis.

Didžiausios ES investicijos 2018 m.

Didžiausia 2018  m. konkursinė sutartis pasirašyta su AB „Energijos skirstymo operatorius“  – projektui „Elektros 
skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra diegiant išmaniuosius sprendimus“ (II etapas) finansuoti skirtas 
13,1 mln. Eur. 

Antra pagal finansavimo dydį sutartis sudaryta su UAB Biotechnologinės farmacijos centru „Biotechpharma“. Jo 
projektui „Biopanašaus monokloninio antikūno fragmento, sintetinamo E. coli ląstelėse, gamybos technologijos 
sukūrimas ir skalės didinimas iki 3000L“ įgyvendinti skirtas beveik 4 mln. Eur finansavimas.

Stambiausia 2018 m. planinė sutartis pasirašyta su AB „LitGrid“ – projektui „Šiaurės rytų Lietuvos elektros perdavimo 
tinklo optimizavimas ir paruošimas sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos energetikos sistema“ finansuoti 
skirta 10,8 mln. Eur.

Antra pagal finansavimo dydį sutartis sudaryta su AB „AmberGrid“. Jos projektui „Kontrolinio įtaiso paleidimo ir 
priėmimo kamerų įrengimas ir dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo diegimas (antras etapas)“ 
finansuoti skirta 6,6 mln. Eur.

1.1.3. Baigti projektai

Tryliktoje lentelėje pateikti skirtingų krypčių LVPA administruoti projektai, kurie buvo baigti 2018 m. Daugiausia buvo 
įgyvendinta konkursinių kvietimų verslo priemonių projektų visoje Lietuvoje, į juos iš viso investuota 63,4 mln. Eur. 

Kryptis Sutartys 
(vnt.)

Projektų vertė, 
(mln. Eur)

Finansavimo suma 
(mln. Eur)

Konkursiniai projektai

MTEP 13 11,5 6,0
Verslas 394 87,4 36,1
Turizmas 5 1,2 1,0
Energetika 61 25,6 13,2

Planiniai projektai
MTEP 2 2,8 2,7
Energetika 4 22,2 11,1

Tęstiniai projektai MTEP 7 140,2 68,5
Iš viso 486 150,8 70,3

13 lentelė. 2018 m. baigti projektai.
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2018 m. LVPA vykdantiems ir užbaigusiems projektus projektų vykdytojams iš viso išmokėjo daugiau nei 116,2 mln. Eur, 
daugiausia išmokėta verslo krypties projektams įgyvendinti. Detalesni duomenys pateikti 14 lentelėje.

  Kryptis MP (vnt.) Patvirtinta tinkama 
suma (mln. Eur)

Išmokėta suma 
(mln. Eur)

Konkursiniai projektai

MTEP 737 41,1 22,7
Verslas 2132 93,0 36,8
Turizmas 142 1,9 1,7
Energetika 717 45,6 23,9

Planiniai projektai

MTEP 50 2,7 2,5
Verslas 3 0,5 0,8
Turizmas 188 3,3 3,1
Energetika 115 51,2 24,5

Tęstiniai projektai MTEP 122 0,5 0,3
Iš viso 4206 239,7 116,2

14 lentelė. 2018 m. projektų vykdytojams išmokėtos sumos pagal projektus.

Kryptis MP (vnt.) MP (%) Išmokėta suma
(mln. Eur)

Išmokėta suma 
(%)

Energetika 832 19,8 48,3 41,6
MTEP 909 21,6 25,4 21,9
Turizmas 330 7,8 4,8 4,1
Verslas 2135 50,8 37,6 32,4
Iš viso 4206 100 116,2 100

15 lentelė. 2018 m. projektų vykdytojams išmokėtos sumos pagal kryptis.

Apskritis MP
 (vnt.) MP (%) Išmokėta suma

(mln. Eur) Išmokėta suma (%)

Alytaus apskritis 134 3,2 3,5 3,0
Kauno apskritis 1129 26,8 30,5 26,2
Klaipėdos apskritis 282 6,7 7,2 6,2
Marijampolės apskritis 61 1,5 4,7 4,0
Panevėžio apskritis 238 5,7 8,5 7,3
Šiaulių apskritis 280 6,7 6,7 5,8
Tauragės apskritis 69 1,6 1,5 1,3
Telšių apskritis 93 2,2 2,1 1,8
Utenos apskritis 166 3,9 3,4 3,0
Vilniaus apskritis 1754 41,7 48,1 41,4
Iš viso 4206 100 116,2 100

16 lentelė. 2018 m. projektų vykdytojams išmokėtos sumos pagal apskritis.
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1.2. ANTRASIS UŽDAVINYS  – užtikrinti efektyvų ES lėšomis remiamų projektų 
administravimą ir jų įgyvendinimo priežiūrą.

2018 m. planuota pateiktų paraiškų asignavimų valdytojui finansavimo suma buvo pasiekta (planuota 12,0 mln. Eur, 
faktiškai pateikta už 35,6  mln.  Eur). Paraiškų asignavimų valdytojui suma (mln.  Eur) pagal prioritetines priemones 
sudarė:

„Eco-inovacijos LT+“ – 4,2;
„Intelektas LT. Bendri mokslo-verslo projektai“ – 19,4;
„Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ – 12,0.

LVPA, siekdama sistemiškai paskatinti prioritetinių priemonių projektų vykdytojus greičiau vykdyti sutartyse 
numatytas veiklas, 2018 metais pradėjo taikyti visų projektų monitoringą kas ketvirtį. Išnagrinėjus kiekvieną situaciją, 
buvo priimami sprendimai dėl priminimo raštų siuntimo projektų vykdytojams, patikrų atlikimo, papildomų susitikimų 
organizavimo. LVPA vadovai kas ketvirtį peržiūrėdavo kiekvieną projektą kartu su konkrečiu projektų vadovu. Kiekviena 
situacija buvo išnagrinėjama individualiai ir, esant galimybei paspartinti LVPA veiksmus, tai ir buvo daroma. Minėtos 
priemonės užtikrino, kad planuoti rodikliai investicijų prioritetinėse srityse buvo pasiekti.

Iš viso 2018 m. LVPA administravo daugiau nei planuota 2014–2020 m. laikotarpio projektų, t. y. be nutrauktų, 1673 
projektus, iš jų 1522 projektus pagal EIMIN priemones, 151 projektą pagal EM priemones (įskaitant ir baigtus).

Pateiktų paraiškų asignavimų valdytojui (AV) finansavimo suma buvo mažesnė nei planuota, tačiau, palyginti su 
2017 m. rodikliais, 2018 m. pateiktų paraiškų AV finansavimo suma buvo akivaizdžiai didesnė. 

2018 m. 2017 m. 
Planuota finansavimo suma 
(mln. Eur)

Faktinė finansavimo suma 
(mln. Eur)

Faktinė finansavimo suma 
(mln. Eur)

ŪM 104,4 72,5 46,9
EM 49,6 43,8 24,6
Iš viso 154 116,2 71,5

17 lentelė. Pateiktų paraiškų AV finansavimo suvestinė.

Pateiktų paraiškų AV finansavimo suma investicijų prioritetinėse srityse planas įvykdytas: iš viso pateikta už 
35,6 mln. Eur (planuota 12 mln. Eur). 2017 m. šių rodiklių nebuvo.

Prioritetinės priemonės Prašoma finansavimo suma (mln. Eur)
„Eco-inovacijos LT+“ 4,2
„Intelektas LT. Bendri mokslo-verslo projektai“ 19,4
„Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ 12
Iš viso 35,6

18 lentelė. Prioritetinių sričių paraiškose prašoma finansavimo suma.
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1.2.1. Mokėjimo prašymai

Vidutinė mokėjimo prašymo (MP) vertinimo trukmė buvo 17,7 dienos (be MP, kuriuose deklaruojamos veiklos be 
patirtų išlaidų), kai numatyta buvo 20 dienų. Detalesnė informacija pateikta 6 lentelėje.

Mokėjimo prašymai (MP) 2018 m. faktinė vidutinė mokėjimo 
prašymo vertinimo trukmė, dienos

2017 m. faktinė vidutinė mokėjimo 
prašymo vertinimo trukmė, dienos

Avansiniai MP 5,1 10,8
Tarpiniai MP 16,5 17,3
Galutiniai MP 25,8 34,5
Iš viso 17,7 19,4

19 lentelė. Vidutinė mokėjimo prašymo vertinimo trukmė 2018 m.

1.2.2. Pažeidimai

Vidutinė pažeidimo tyrimo trukmė neviršijo planuotos: 19,5 dienos, kai numatyta buvo iki 21 dienos, plg. 2017 m. – 
20,6 dienos.

2018 m. užregistruoti 44 įtariami pažeidimai, iš jų: 18 – iš 2014–2020 m. finansavimo laikotarpio ir 26 – iš 2007–2013 m. 
finansavimo laikotarpio. Palyginti su 2017 m., užregistruotų pažeidimų skaičius sumažėjo (2017 m. užregistruota 70 
įtariamų pažeidimų).

2018 m. iš viso baigti 56 pažeidimo tyrimai:

• iš 2014–2020  m. laikotarpio projektų pažeidimų 19 yra baigti 
tirti, iš jų nustatyta 15 pažeidimų. Dažniausios šių nustatytų 
pažeidimų priežastys (12 atvejų) buvo teisės aktų, 
reglamentuojančių viešuosius pirkimus, pažeidimai. 

• iš 2007–2013 m. laikotarpio projektų pažeidimų 37 yra 
baigti tirti, iš jų nustatyti 24 pažeidimai. Dažniausios 
šių nustatytų pažeidimų priežastys buvo nepasiekti 
rodikliai, bankrotas ir projekto tęstinumo nebuvimas.

Su 2018 m. nustatytais pažeidimais susijęs faktinis finansinis 
poveikis iš viso sudarė 0,22  mln.  Eur (ES ir Lietuvos 
Respublikos biudžeto lėšos, skaičiuojant be palūkanų): iš 
2014–2020 m. finansavimo laikotarpio – 0,02 mln. Eur ir iš 
2007–2013 m. finansavimo laikotarpio – 0,2 mln. Eur. 
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1.3. TREČIASIS UŽDAVINYS  – užtikrinti tvarios ir profesionalios LVPA darbuotojų 
komandos formavimą ir išlaikymą.

LVPA DARBUOTOJAI

Palyginti su 2017 m. užimtų pareigybių padidėjo nuo 154 iki 164 darbuotojų. Buvo numatyti 178 etatai. Darbuotojai 
į laisvus etatus buvo priimami atsižvelgus į darbo krūvį.

Finansinių metų pradžioje Finansinių metų pabaigoje
160 169*

*visi darbuotojai: ir dirbę ne visą darbo dieną, ir pagal trumpalaikes sutartis.

20 lentelė. LVPA darbuotojai 2018 m.

Iš viso
darbuotojų

Darbuotojai, susiję su 
ES struktūrinės paramos 
administravimu

Iš jų esantys 
vaiko priežiūros 
atostogose 

Dirbantys ES administravimo 
srityje be esančių vaiko 
priežiūros atostogose

2008-12-31 158 145,5 10 135,5
2009-12-31 161 156 13 143
2010-12-31 171 171 17 154
2011-12-31 165 165 15 150
2012-12-31 176 176 16 159
2013-12-31 175 175 12 161
2014-12-31 169 169 15 164
2015-12-31 167 167 17 151
2016-12-31 162 162 15 144
2017-12-31 160 160 24 136
2018-12-31 169 169 28 141*

*be esančių vaiko priežiūros, nėštumo ir gimdymo atostogose bei išvykusių pagal Diplomatinės tarnybos įstatymą.
21 lentelė. LVPA darbuotojai 2008–2018 metais.

Pagal LVPA padalinius 2018 m. gruodžio 31 d. darbuotojai (neįskaitant esančių vaiko priežiūros, nėštumo ir gimdymo 
atostogose bei išvykusių pagal Diplomatinės tarnybos įstatymą) buvo pasiskirstę taip:

Struktūrinis vienetas Darbuotojų skaičius
LVPA vadovybė 2
Energetikos ir verslo produktyvumo departamentas 32
Paramos vertinimo ir administracijos departamentas 29
Verslo plėtros ir inovacijų departamentas 46
Finansų ir apskaitos skyrius 4
Komunikacijos skyrius 4
Rizikos ir kokybės valdymo skyrius 10
Projektų ekspertų skyrius 7*
Personalo ir teisės skyrius 7

*iš jų 1 trumpalaikis ekspertas
22 lentelė. LVPA darbuotojų pasiskirstymas.
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Tikslinių grupių nuomonės apklausų tyrimo respondentų, gerai vertinančių LVPA projektų ir finansų vadovus, 
planuotas rodiklis pasiektas – 82 proc. (planuota iki 80 proc.), palyginti su 2017 m. 57,16 proc.

 Visiškai sutinku   Labiau sutinku   Labiau nesutinku   Visiškai nesutinku   N/N

Projekto vadovas visuomet 
būna mandagus

2018 m. 
2017 m.

Projekto vadovas yra 
dėmesingas ir geranoriškas

2018 m. 
2017 m.

Projekto vadovas gerai išmano savo darbą, yra 
profesionalus ir dalykiškas

2018 m. 
2017 m.

Projekto vadovas visuomet 
laiku suteikia informaciją

2018 m. 
2017 m.

Projekto vadovas detaliai išsiaiškina klausimų 
turinį ir siekia kuo tiksliau į jį atsakyti

2018 m. 
2017 m.

Projekto vadovas padeda spręsti problemas 2018 m.

Projekto vadovas informuoja apie 
galimas rizikas ir galimybes 2018 m. 46 34 9 5 6

58 30 6 2 4

47 34 7 1 11
57 31 5 2 4

44 37 7 1 11
51 40 4 23

47 36 5 1 11
53 38 4 14

54 31 41 10
65 27 4 13

61 26 2 11
74 22 13

15 paveikslas. LVPA projekto vadovo vertinimai (proc.).

 Visiškai sutinku   Labiau sutinku   Labiau nesutinku   Visiškai nesutinku   N/N

Finansų vadovas gerai išmano savo 
darbą, yra profesionalus ir dalykiškas

2018 m. 
2017 m.

Finansų vadovas visuomet 
būna mandagus

2018 m. 
2017 m.

Finansų vadovas visuomet laiku 
suteikia informaciją

2018 m. 
2017 m.

Finansų vadovas yra 
dėmesingas ir geranoriškas

2018 m. 
2017 m.

Finansų vadovas detaliai išsiaiškina klausimų 
turinį ir siekia kuo tiksliau į jį atsakyti

2018 m. 
2017 m.

Finansų vadovas padeda spręsti problemas 2018 m.

Finansų vadovas informuoja apie 
galimas rizikas ir galimybes 2018 m. 36 30 9 3 22

42 29 6 3 20

34 27 4 2 33
43 29 6 2 20

36 27 31 33
49 24 5 2 20

32 30 41 33
40 33 6 2 19

35 28 31 33
52 22 5 1 20

33 31 3 33
44 33 3 191

16 paveikslas. LVPA finansų vadovo vertinimai (proc.).

Planuoti darbuotojų kompetencijų didinimo rodikliai pasiekti. Per metus kiekvienam LVPA darbuotojui vidutiniškai 
teko 6 dienos gilinančių žinias bei keliančių kompetencijas mokymų. Jiems buvo pasiūlyta daugiau nei planuota (150) 
ir nei būta 2017 m. (145) mokymų temų: net 153 skirtingų temų mokymuose 2018 m. dalyvavo 1324 darbuotojai 
(planuota 970 darbuotojų), taigi kur kas daugiau nei 2017 m. (900 darbuotojų). 2018 m. LVPA vyko ir svarbūs vidiniai 
mokymai, siekiant kelti darbuotojų kompetencijas strategiškai svarbiose srityse – rizikų valdymo bei paraiškų vertinimo. 
Vykdyti tęstiniai mokymai. Siekiant efektyviai valdyti paraiškų vertinimo procesą, buvo vykdyti vertės srauto kūrimo 
mokymai, siekiant identifikuoti vertės nekuriančias veiklas ir jų atsisakyti. 

Nauji darbuotojai mokymuose dalyvavo 100 proc.
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2. ANTRAS STRATEGINIS TIKSLAS – teikti paslaugas ir informaciją, susijusią su ES struktūrinių 
fondų lėšų panaudojimu, projektams įgyvendinti.

2.1. PIRMASIS UŽDAVINYS – teikti pareiškėjams ir projektų vykdytojams informaciją apie 
projektų rengimo, paraiškų projektams finansuoti rengimo ir teikimo, projektų įgyvendinimo 
reikalavimus.

Didžiulės investicijos į infrastruktūrą, mokslą ir verslą būtų bevertės, jei žmonės nesinaudotų jų teikiamomis paslaugomis. 
Dėl šios priežasties svarbi efektyvi ir aiški ES investicijų verslui komunikacija, viešojo sektoriaus institucijų ir tikslinių 
grupių bendradarbiavimo ir partnerystės skatinimas.

2018  m. LVPA vykdė 6 tęstines komunikacijos kampanijas pagal šias 2014–2020  m. ES investicijų Komunikacijos 
strategijos temas: „Pareiškėjų ir projektų vykdytojų informavimas“, „Pažangi Lietuva“, „Versli Lietuva“, „Kurianti Lietuva“ 
ir „Tvari Lietuva“ (2 kampanijos). 

Vykdant komunikacijos kampanijas, buvo pasirinktos ir vykdytos pačios įvairiausios integruotos komunikacijos veiklos – 
lauko reklamos stendai regioniniuose miestuose: Šiauliuose, Klaipėdoje, Alytuje ir kituose, radijo laidos, naujienlaiškiai, 
straipsniai naujienų portaluose, kaičioji reklama portale „Verslo žinios“, inicijuota mokslo-verslo bendradarbiavimo 
diskusija, vaizdo klipų transliacija visoje Lietuvoje veikiančiuose ACM ekranuose, „Google Adwords“ reklamos 
kampanija.

Per 2018 m. LVPA įvykdė renginių planą: suorganizavo 28 seminarus bei klausimų ir atsakymų sesijas pareiškėjams 
ir projektų vykdytojams (I ketv. – 4, II – 11, III – 7, IV ketv. – 6), kuriuose dalyvavo 1042 dalyviai. 7 seminarai buvo 
transliuoti ir tiesiogiai internetu, 9 iš organizuotų renginių vyko regionuose. 2017 m. surengti 23 seminarai. 

Nauja 2018 m. buvo tai, kad LVPA, kartu su Ūkio (dab. Ekonomikos ir inovacijų) ministerija ir kitomis įstaigomis 
(Mokslo ir technologijų agentūra (MITA), UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (Invega), Lietuvos inovacijų centru), 
inicijavo ir surengė 8 renginių ciklą regionuose: Alytuje, Telšiuose, Marijampolėje, Klaipėdoje, Kaune, Utenoje, 
Tauragėje ir Šiauliuose. Iš viso šiuose renginiuose dalyvavo apie 400 dalyvių.

Po kiekvieno seminaro dalyviai yra prašomi užpildyti seminaro vertinimo anketas. Bendrai 2018  m. LVPA klientai 
seminarus vertino 9,3 balo.

Kaip ir kasmet, 2018  m. lapkričio–gruodžio mėnesiais LVPA vykdė klientų nuomonės tyrimą. Buvo apklausta 350 
potencialių pareiškėjų, pareiškėjų ir projektų vykdytojų, taip pat su 18 respondentų atliktas struktūruotas giluminis 
interviu. 

Remiantis „Spinter Research“ atliktais LVPA klientų tyrimais, 59  proc. respondentų yra dalyvavę LVPA 
organizuojamuose mokymuose, seminaruose (2017  m.  – 66  proc.). Mažesnio aktyvumo LVPA organizuojamuose 
mokymuose, seminaruose priežastys: viską rengė konsultuojanti įmonė (22  proc.), nebuvo gauta informacija apie 
mokymus (18 proc.) bei laiko stoka (17 proc.).

93 proc. seminarų dalyvių apklausose juos įvertino teigiamai. Vertinant, kiek LVPA seminarai atitiko turėtus lūkesčius, 
daugiausia atitiko optimali seminarų trukmė (8,7 balo 10 balų skalėje), skyrimas pakankamai laiko klausimams (8,6 
balo), mokymų suorganizavimas tinkamai parinktoje vietoje (8,6 balo), tinkamas turinys (8,2 balo). Palyginti su 
2017 m., rezultatai pagerėjo: atitinkamai optimali seminarų trukmė (8,3 balo), pakankamai laiko klausimams (8,2 balo), 
mokymų suorganizavimas tinkamai parinktoje vietoje (8,5 balo), tinkamas turinys (7,8 balo).

LVPA organizuojamuose seminaruose dažniau lankėsi MTEP srities pareiškėjai ir mažiausios įmonės (iki 10 darbuotojų).

Absoliuti dauguma (92 proc.) respondentų teigiamai vertina LVPA teikiamas viešąsias paslaugas (2017 m. taip vertino 
88 proc.).
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Daugumai (87 proc.) apklaustųjų, daugiausia gamybos, viešojo sektorių įmonėms, visiškai užteko informacijos apie 
projekto paraiškos parengimo procesą (2017 m. – 82 proc.). 

Dažniausiai paraiška buvo teikiama verslo skatinimo ir produktyvumo priemonių grupei (57 proc.). Antroje vietoje – 
moksliniams tyrimams ir eksperimentinei / technologinei plėtrai (42  proc.), trečioje  – energetikos efektyvumui 
(24 proc.).

Didžioji dalis (90 proc.) respondentų gavo paramą pagal pateiktą paraišką. Absoliučiai daugumai (93 proc.) apklaustųjų, 
gavusių paramą, pakako informacijos, kaip tinkamai įgyvendinti projektą ( 2017 m. – 94 proc.).

2018 metais ES investicijų viešinimui panaudota 103 208,77 Eur.

2.2. ANTRASIS UŽDAVINYS  – užtikrinti išsamios ir aktualios informacijos apie LVPA 
administruojamą paramą prieinamumą ir sklaidą.

Planuoti informacijos apie LVPA administruojamą paramą sklaidos rodikliai pasiekti. Žiniasklaidoje paskelbti 67 
pranešimai, nors buvo planuota paskelbti 65 pranešimus (2017 m. publikuoti 64 pranešimai).

Absoliučiai daugumai (86 proc.) respondentų pakako informacijos apie LVPA administruojamas priemones (planuota 
70 proc., 2017 m. – 81 proc.). 

 Taip, visiškai pakako   Taip, greičiau pakako   Ne, greičiau nepakako   Ne, visiškai nepakako

2018 m.

2019 m.

38

21

48

60

12

16

2

3

N=357

N=350

17 paveikslas. Informacijos apie ES priemones pakankamumas.

LVPA informacija apie ES investicijas (priemonę, kvietimą teikti paraiškas) dažniausiai pirmiausia sužinota iš 
konsultantų, draugų, verslo partnerių (63 proc.) ir iš specializuotų interneto puslapių (56 proc.). Ketvirtadalis (26 proc.) 
apklaustųjų informaciją pastebėjo interneto naujienų portaluose.

Dažniausiai pasinaudota interneto svetaine www.lvpa.lt (86 proc.). Po 77 proc. respondentų lankėsi interneto svetainėje 
www.esinvesticijos.lt ir konsultavosi telefonu su LVPA darbuotojais. 71  proc. kreipėsi į dokumentaciją rengiančią 
konsultavimo bendrovę. Patogiausiu informacijos gavimo kanalu ir potencialūs LVPA klientai įvardija interneto 
svetaines (www.lvpa.lt, www.esinvesticijos.lt).

Patogiausiu, priimtiniausiu kanalu įvardyta interneto svetainė www.lvpa.lt (52  proc.). Antroje vietoje  – paraišką 
(dokumentaciją) rengiančios bendrovės konsultacija (47 proc.). Trečioje – konsultacijos telefonu su LVPA darbuotojais 
(44 proc.). 

Interneto svetainė www.lvpa.lt dažniau patogesnė MTEP, verslo sričių pareiškėjams, privataus, paslaugų, gamybos 
sektorių įmonėms. Paraišką rengiančios bendrovės konsultacija  – verslo, energetikos sričių pareiškėjams, privataus, 
gamybos sektorių įmonėms bei bendrovėms, turinčioms 20–250 darbuotojų. Konsultacijos telefonu su LVPA 
darbuotojais patogesnis informacijos gavimo būdas energetikos srities pareiškėjams, viešojo sektoriaus įmonėms.
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2018  m. klientų lojalumas (NPS  – Net Promoter Score), palyginti su 2017  m., akivaizdžiai augo: didžioji dalis 
respondentų (65 proc.) rekomenduotų LVPA savo draugams, kolegoms, verslo partneriams (2017 m. tik 39 proc.).

18 paveikslas. Klientų lojalumo rodiklis.

Kaip partnerį LVPA dažniau mato privataus sektoriaus įmonės. Labiau kaip partnerį, nei kontrolierių  – energetikos 
srities pareiškėjai.

Absoliuti dauguma (98  proc.) apklaustųjų patvirtino, kad bendradarbiaudami su LVPA nesusidūrė su jokiomis 
korupcijos apraiškomis (2017 m. – 97 proc.).

Didžioji dalis respondentų mano, kad LVPA vykdoma veikla yra skaidri (74  proc., 2017  m.  – 53  proc.) ir patikima 
(76 proc., 2017 m. – 60 proc.). 
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II. KITŲ PLANAVIMO 
DOKUMENTŲ ĮGYVENDINIMAS

1. LVPA VEIKLOS FINANSAVIMAS

Dalininko įnašas

LVPA savininkė yra valstybė. LVPA savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos ekonomikos ir 
inovacijų ministerija. Dalininko įnašo vertė finansinių metų pabaigoje ir praėjusių finansinių metų pabaigoje sudaro 20 
748,09 Eur.

LVPA 2018 m. nebuvo sudariusi sandorių su susijusiomis šalimis, taip pat per 2018 m. nemokėjo jokių išmokų dalininkų 
atstovams ir su dalininkais susijusiems asmenims.

LVPA gautos lėšos ir jų šaltiniai finansiniais metais ir šių lėšų panaudojimas

Išlaidų pavadinimas

Gautos ir 
panaudotos 
lėšos iš viso, 
Eur

ES techninės 
paramos lėšos 
projektų 
administravimui 
(Eur)

ES techninės 
paramos lėšos 
informavimui ir 
viešinimui (Eur)

Valstybės 
biudžeto 
lėšos (Eur)

Darbo užmokestis 2.722.552,28 2.722.552,28
Socialinio draudimo įmokos 852.356,07 852.356,07  
Ryšių paslaugos 13.375,08 13.375,08  
Transporto išlaikymas 19.467,88 19.467,88  
Informacinių technologijų prekės ir 
paslaugos 222.166,84 222.166,84  

Kitos prekės 25.720,88 18.383,44  7.337,44
Komandiruotės išlaidos 8.869,38 8.869,38  
Ilgalaikio materialiojo turto nuoma 340.357,16 340.357,16  
Kvalifikacijos kėlimas 63.620,46 63.620,46  
Apmokėjimas ekspertams, 
konsultantams 139.663,90 133.797,82 5.866,08 

Komunalinės paslaugos 52.904,60 52.904,60  
*Kitos paslaugos 285.955,94 157.511,91 128.444,03
Darbdavių socialinė parama pinigais 22.793,38 15.391,58 7.401,80
Ilgalaikio turto įsigijimas 15.253,26 15.253,26
Iš viso: 4.785.057,11  4.636.007,76 141.647,55 7.401,80

* Kitos paslaugos – dokumentų archyvavimas, patalpų valymas, baldų nuoma, spausdinimo, patalpų apsaugos, duomenų apie įmones teikimas, 
auditas, sveikatos tikrinimo ir kitos paslaugos.

23 lentelė. LVPA gautos ir panaudotos lėšos per 2018 m. pagal finansavimo šaltinius.
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2018 m. pagrindinės veiklos sąnaudos

Sąnaudų pavadinimas
Projektų 
administravimui 
(Eur)

Projektų 
informavimui ir 
viešinimui (Eur)

Sąnaudos, 
padengtos 
nuosavomis 
lėšomis (Eur)

Sąnaudos iš 
viso (Eur)

Darbuotojų išlaikymo 3.651.123,77 3.651.123,77
Komunalinių paslaugų ir ryšių 66.299,83 66.299,83
Transporto išlaikymo 19.384,48 19.384,48
Sunaudotų atsargų savikaina 17.624,74 8.933,08 302,50 26.860,32
Komandiruočių 8.869,38 8.869,38
Nuomos 396.479,14 396.479,14
Kvalifikacijos kėlimo 63.115,89 3.104,50 66.220,39
Apmokėjimų ekspertams, 
konsultantams 135.739,87 5.866,08 1.400,00 143.005,95

Kitų paslaugų 329.497,31 128.444,13 217,93 458.159,37
Socialinės išmokos 22.793,38 22.793,38
Nusidėvėjimo 38.700,96 38.700,96
Iš viso: 4.749.628,75 143.243,29 5.024,93 4.897.896,97

24 lentelė. 2018 m. LVPA sąnaudos.

Pareigų 
pavadinimas

Bazinis 
atlyginimas Priemokos Priedai Premijos Kitos 

išmokos Iš viso, Eur

1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5

Direktorius 33.172,44 33.172,44

25 lentelė. Vadovaujamas pareigas einančių asmenų metinis atlyginimas.

Eil. 
Nr.

Sandorio šalis
Sandorio objektas Suma, 

Eur *Pavadinimas Kodas Registras Adresas

1. UAB „Creditinfo 
Lietuva“ 111689163 VĮ Registrų 

centras

A.Goštauto g. 
40A, 
LT-03163
Vilnius

Juridinių asmenų 
mokumo, bankroto 
rizikos vertinimo, 
stebėjimo ir juridinio 
asmens dalyvių bei 
juridinio asmens sąsajų 
informacijos paslaugos

90.000,00

2. UAB „Nobaltis“ 303268031 VĮ Registrų 
centras

Malonioji g. 
18A, 
LT-08122 
Vilnius

Valymo paslaugos 47.155,88

3. UAB 
„Transporent“ 11089407 VĮ Registrų 

centras

Sodų g. 14, 
LT-01313 
Vilnius

Lengvųjų automobilių 
nuoma 28.692,10

* sutarties suma 36 mėnesių laikotarpiu.
26 lentelė. Reikšmingi sandoriai, kurių vertė viršija vieną dvidešimtąją turto vertės.
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2. STRUKTŪRINIAI LVPA PAKEITIMAI

Direktoriaus iniciatyva 2017  m. 11 mėn.  – 2018  m. 05 mėn. atlikta vidinė LVPA funkcijų ir struktūrinių pakeitimų 
analizė, su Ūkio ir Finansų ministerijomis suderinta nauja LVPA struktūra, kuri įsigaliojo nuo 2019 m. sausio 1 d. 

LVPA struktūros peržiūra ir optimizavimas atliktas atsižvelgiant į LVPA priskirtas funkcijas – atsakomybės ir funkcijų 
paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų 
programą, ir uždavinius: siekį užtikrinti kuo efektyvesnį vadovaujančiosios institucijos (FM) ir ŪM, kaip steigėjo, 
deleguotų atliekamų Taisyklėse nustatytų funkcijų įgyvendinimą; efektyvią ir lanksčią LVPA, darbuotojų įsitraukimą ir 
darbo sąlygų gerinimą. Įvykdyti tokie struktūriniai pokyčiai:

• atskirų valdymo lygmenų panaikinimas. Taip siekiama valdymo efektyvumo ir operatyvesnių sprendimų priėmimo 
bei jų įgyvendinimo dėl sprendimų priėmimo grandinės trumpinimo; 

• sumažintas bendras vadovaujančių darbuotojų etatų skaičius;
• sustambinami padaliniai, kuriuose buvo mažiau kaip 5 etatai, į vieną struktūrinį vienetą sujungiami susijusias 

funkcijas vykdantys struktūriniai padaliniai;
• siekiant stiprinti vienodą praktiką projektiniuose skyriuose investicijų valdyme įsteigta Investicijų valdymo tarnyba, 

o siekiant tobulinti veiklos procesų valdymą LVPA viduje, užtikrinti vientisą atstovavimą išorėje ir viduje, stiprinti 
prevencinį požiūrį rizikų valdyme įsteigta Veiklos procesų ir rizikos valdymo tarnyba;

• panaikinus ilgai neužimtus etatus ir vietoje jų įsteigus etatus kituose padaliniuose, labiau subalansuotas darbo krūvis 
ir efektyviau vykdomi veiklos procesai ir paskirtos funkcijos;

• padidintas projektų vadovų etatų skaičius (vietoj 70 dabar yra 97).
• vietoj 3 funkcinių departamentų ir 13 skyrių liko 2 tarnybos, 9 skyriai ir 2 grupės.

3. VEIKLOS PROCESŲ TOBULINIMAS 

Kokybės vadybos sistema siekiama palaikyti procesinio valdymo principais pagrįstą ir į rezultatus orientuotą veiklos 
valdymo modelį bei didinti veiklos efektyvumą, stiprinti darbuotojų kompetencijas ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę, 
atsižvelgiant į klientų bei suinteresuotų šalių poreikius bei LVPA puoselėjamas vertybes.

2018  m. vasario mėn. vyko LVPA veiklos persertifikavimas pagal LST EN ISO 9001: 2015 standarto reikalavimus. 
Po audito išduotas atitikties sertifikatas, kuris patvirtina kokybės vadybos sistemos atitiktį standarto reikalavimams, 
procesinio požiūrio taikymą, atsižvelgiant į riziką, aukštą priimamų sprendimų kokybę, veiklos efektyvumo didinimą, 
atsižvelgiant į suinteresuotųjų šalių poreikius  ir nuolatinį veiklos gerinimą. 2018 m. sausio–vasario mėn. LVPA vyko 
vadovų vieningos administravimo ir vertinimo praktikos departamentuose savianalizė.

2018 m. nuo kovo mėn. visi vadovai ir darbuotojai supažindinti su LEAN (taupiosios vadybos sistema) bei pradėta rengtis 
jo (I etapo) pritaikymui LVPA aplinkoje. 2018 m. balandžio mėn. buvo pradėtos diegti kasdienės baltos lentos LVPA 
struktūriniuose padaliniuose. Pradėta diegti „Asaichi“ susirinkimų struktūra pagerino vidinę komunikaciją ir sustiprino 
grįžtamąjį ryšį bei informacijos sklaidą tarp padalinių (horizontaliai ir vertikaliai). Vadovams suteikta galimybė prisiimti 
daugiau atsakomybės: padaliniuose taikant susirinkimų praktiką kasdien ir baltąsias lentas (su sukurtais rodikliais, 
veiklos progreso stebėjimu ir problemų sprendimo dalimi), vadovai gali stebėti savo veiklos rezultatų / tikslų pasiekimą 
arba trikdžių išsprendimą.

2018 m. kovo mėn. audituoti Bendrųjų reikalų skyriaus procesai ir vykdomos funkcijos. Analizei taikytas vertės srauto 
metodas, kuriame identifikuojamos vertės klientui nekuriančios veiklos. Rugsėjo–spalio mėn. vyko vertės srauto 
metodo pirmieji praktiniai mokymai vertinant prioritetines „Pramonės skaitmeninimas LT“, „Intelektas LT. Bendri 
mokslo-verslo projektai“ paraiškas projektiniuose skyriuose.
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2019–2020 m. LVPA toliau diegiama proaktyvaus valdymo ir kompleksiško efektyvumo kultūra, matricinio procesinio 
valdymo modelis pagal tarptautinius vadybos standartus bei papildant kokybės vadybos sistemą pagal LEAN (taupiosios 
vadybos) principus, atsisakant neefektyvių vidinių funkcijų ir optimizuojant vertės grandinę, stiprinant pagrindinius 
investicijų veiklos procesus, IT gebėjimus, reikalingus atviriems duomenims teikti ir veiklos procesų skaitmeninimui. 
LEAN LVPA orientuotas į nuolatinį švaistymų šalinimą veikloje, siekiant sukurti kuo daugiau pridėtinės vertės klientui. 
Tai daugiau vadovybės palaikomas kultūrinis pokytis, suteikiantis galimybę ir skatinantis visus darbuotojus nuolatos 
tobulinti savo veiklą. 2018 m. LVPA direktoriaus iniciatyva vykdoma veiklos meistriškumo programa (2018–2021 m.) 
(organizacijoje, procese, padalinyje) vienija tris pagrindines nuostatas: orientaciją į klientą ir jo poreikius, darbuotojų 
įsitraukimą į veiklos tobulinimo kūrimą, veiklos valdymo sistemos diegimą. Tai nuolatinė programa, ne trumpalaikis 
projektas.

4. KITI SVARBŪS DARBAI IR VIDINĖS INICIATYVOS

LVPA dokumentų valdymo sistemos modernizavimo analizė ir jos tobulinimo veiksmai

• Įvykdytas Dokumentuotos informacijos valdymo proceso tobulinimo veiksmų planas, patvirtintas  
2018-05-01 LVPA direktoriaus įsakymu: įdiegta galimybė pasirašyti dokumentus elektroniniu parašu, atsisakyta 
veiklos dubliavimo, pagreitintas dokumentų registravimo procesas, pakeisti su minėtais pokyčiais susiję vidaus 
tvarkos aprašai. 

• LVPA dokumentų valdymo sistemoje (DVS) įdiegta galimybė rengti ir valdyti elektroninius dokumentus. Nuo 
2018 m. rugpjūčio 1 d. 89,9 proc. visų siunčiamų dokumentų yra elektroniniai. 

• Atnaujintas Dokumentų valdymo vidaus tvarkos aprašas atsižvelgiant į DVS tobulinimus ir pasikeitusį dokumentų 
valdymo procesą (patvirtintas 2018-07-27 LVPA direktoriaus įsakymu).

• Surengti individualūs arba mažose grupėse vidiniai elektroninių dokumentų valdymo mokymai darbuotojams (nuo 
2018-07-09 iki 2019-07-27 mokymai įvyko 25 kartus).

Ekspertinio vertinimo proceso analizė ir jo tobulinimo veiksmai

2018  m. direktorius inicijavo 1 etapo išmoktų pamokų paraiškų vertinime tobulinimo veiksmų plano parengimą. 
2018 m. kovo–gegužės mėn. organizuotos 7 išmoktų pamokų sesijos paraiškų vertinimo proceso savianalizei kartu su 
pagrindiniais 4 projektinių skyrių darbuotojais. 

• Apie numatomus kvietimus, kuriuose bus ekspertų poreikis, tiek ekspertinių paslaugų tiekėjai, tiek tiesiogiai 
ekspertai informuojami iš anksto, kad galėtų susiplanuoti savo darbus.

• Ekspertams parengta metodinė medžiaga, iki vertinimo pradžios pravesti seminarai.
• Pagal ekspertinių paslaugų sutartis paslaugų tiekėjas numato kuratorių, per kurį turėtų vykti komunikacija su 

ekspertu. Siekiant vengti perteklinės komunikacijos, susiderinus su kuratoriais, priskyrus ekspertą vertintojams 
pateikiami konkretaus eksperto kontaktai ir bendraujama tiesiogiai su ekspertu.

• Didelės apimties dokumentų perdavimas ekspertams, įkeliant į LVPA FTP serverio saugyklą, iš kurios ekspertai 
gali dokumentus paimti ir įkelti savo dokumentus (pvz., parengtas išvadas). Išvengiama dokumentų siuntinėjimo el. 
laiškais.

• Siekiant išvengti išvadų pateikimo vėlavimo, ekspertams nustatomi tarpiniai išvadų teikimo terminai.
• Į vertinimo procesą įtraukta daugiau ekspertų, taip sumažinant vieno eksperto vertinamų paraiškų skaičių (krūvį).
• Jei konkrečią paraišką vertina daugiau nei vienas ekspertas ir vienas iš jų jau pateikė užklausą pareiškėjui, kiti 

ekspertai informuojami apie tai ir jie savo vertinimus teikia tik gavę papildomą informaciją. Tuo metu ekspertas 
koncentruojasi į kitos paraiškos vertinimą. Ekspertui nustatomi vertinamų paraiškų prioritetai, proceso eigoje pagal 
situaciją jie koreguojami. Atliekamas situacijos monitoringas.
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• Pagal galimybes buvo siekiama konkrečiai paraiškai visus ekspertus priskirti vienu metu, kad jų darbo ciklas kiek 
įmanoma sutaptų – vienu metu būtų gauti ekspertų klausimai, visų ekspertų klausimai klientui būtų pateikti per 
vieną užklausą.

• Patvirtinta metodika (priemonei „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“) nustatyti ekspertų skaičių, reikalingą 
konkrečios paraiškos vertinimui.

• Įrangos kainai pagrįsti iš klientų buvo prašoma detalių komercinių pasiūlymų, kad ekspertai turėtų visą informaciją 
priimti sprendimą dėl kainos pagrįstumo.

• Siekiant gerinti LVPA priimamų sprendimų dėl klientų finansinio pajėgumo kokybę, LVPA darbuotojams sukurtas 
nuosavos dalies finansavimo pagrįstumo apskaičiavimo metodikos įrankis. Nuosavos dalies vertinimo principai 
klientams paskelbti viešai LVPA svetainėje.

Projektų vadovų kompetencijų tobulinimo modelio rengimas

Projektų vadovų kompetencijų modelis pradėtas rengti 2018  m. spalio mėn. Išskirtos dvi kompetencijų grupės  – 
techninės, kontekstinės ir socialinės kompetencijos. Techninių kompetencijų modelis paremtas IPMA ICB 4 
kompetencijų sąvadu. Socialinių kompetencijų modelis paremtas FACET 5 metodika. 2019 m. rengiamasi kompetencijų 
modelį patvirtinti ir taikyti vertinant projektų vadovų kompetencijas. 

IT sistemos tobulinimas

• 2018 m. II ketv. – sukurtas ir pristatytas įmonių ryšių analizės įrankis vidinėje IT sistemoje. Įrankis skirtas projektų 
vertinimo ir priežiūros procesų efektyvinimui. 

• 2018 IV ketv. – siekiant padidinti projektų priežiūros efektyvumą, įdiegti nauji IT funkcionalumai (projektų rizikos 
valdymo plano pildymas IT aplinkoje, įskaitant priminimų apie įvykdymą valdymą).

Kiti LVPA projektai ir iniciatyvos

LVPA pradėjo intensyviau vykdyti vidinius projektus ir darbuotojų iniciatyvas. Vidiniai projektai buvo identifikuoti 
pagal poreikį ir prioritetus, iškelti jų tikslai, paskirti vadovai ir suformuotos komandos. Kai kurie projektai buvo 
įgyvendinami padedant ekspertams. 2018 m. svarbiausi vidiniai projektai buvo šie: 

• „Kokybės vadybos sistemos (KVS) atnaujinimas“. 2018 m. kovo–birželio mėn. organizuota 12 sesijų prevenciniam, o 
ne reaktyviam rizikų valdymui su pagrindiniais 4 projektinių skyrių darbuotojais. Šio projekto metu buvo peržiūrėti 
visi LVPA veiklos procesai, atnaujintas procesų žemėlapis, rodiklių sistema bei įgalinti procesų šeimininkai. 
Pagrindiniai procesai geriau pritaikyti procesų valdymo principais pagrįstam ir į rezultatus orientuotam veiklos 
valdymo modeliui, orientuoti į vertės kūrimą klientams ir suinteresuotosioms šalims, jų poreikių tenkinimui. 
Pagrindinės projekto naudos: kokybės politika tapo suderinta su LVPA strateginiais ir metiniais tikslais, suformuluoti 
pamatuojami KVS tikslai, subalansuoti eigos rodikliai ir sustiprintas procesinis požiūris, atskirtos procesų šeimininkų 
ir funkcinių vadovų atsakomybės. 

• „Atlygio ir motyvacijos sistemos atnaujinimas“. 2018 m. vykdytas ir baigtas projekto I etapas. Buvo sukurta darbo 
apmokėjimo sistema, siekiant objektyviai įvertinti turimą darbo krūvį, jį subalansuoti ir teisingai atlyginti, vengiant 
subjektyvaus priedų skyrimo, juos pakeičiant objektyviais kriterijais paremta vieninga sistema. Sistema buvo kurta 
etapais, per kuriuos buvo susitarta dėl krūvio vertinimo kriterijų, statistiškai analizuoti istoriniai duomenys, kriterijai 
įvertinti darbo valandomis ir nustatyti priemonių koeficientai. Tokiu pagrindu buvo parengta skaičiavimo metodika. 
Darbo užmokesčio sistemą sudaro bazinis atlygis, atlygis už rezultatą, kuris yra skaičiuojamas kas ketvirtį, taip pat 
priedas už padidėjusį darbų mastą, taip pat skaičiuojamas kas ketvirtį. Darbo apmokėjimo sistemos naujas vidaus 
tvarkos aprašas parengtas ir patvirtintas LVPA direktoriaus 2018-10-23 įsakymu. 

• „Rašom 2018“. Vidinės iniciatyvos pagrindinė siekiama nauda  – klientams lengviau suprantami LVPA siunčiami 
raštai, informacija pateikiama struktūruotai ir aiškiai, didesnis klientų pasitenkinimas LVPA teikiamomis 
paslaugomis. Iniciatyvos metu buvo analizuojami raštai ir pakeisti patikrų vietoje, sutarčių sudarymo ir nutraukimo, 
paraiškų vertinimo, pirkimų priežiūros raštų šablonai.

• „Patalpų LVPA bendruomenės poreikiams sutvarkymas“. Šio projekto metu pagal darbuotojų poreikius buvo 
pertvarkytos darbo patalpos, atnaujinta priimamojo erdvė klientams, įrengta poilsio zona.
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5. KORUPCIJOS PREVENCIJA

LVPA, siekdama užtikrinti veiklos skaidrumą, 2018  m. tęsė nuolatinę ir kryptingą korupcijos prevencijos politiką 
administruojant ES finansuojamus projektus. Antikorupcinė programa įgyvendinta 100 proc.

2018  m. LVPA įgyvendino visas Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) kovos su korupcija 2015–2019  m. 
programos priemones, kurios buvo numatytos. Ataskaitiniais metais  atliko apklausą dėl galimų korupcijos apraiškų 
LVPA. Net 97 proc. respondentų, turinčių nuomonę, manė, kad LVPA vykdoma veikla skaidri. 98 proc. respondentų 
teigė nemanantys, kad jiems teko susidurti su korupcijos veikla (atsakymai: taip, teko – 1 proc., taip, manau, kad teko – 
1 proc., ne – 98 proc.).

Vykdydami korupcijos prevencijos veiklą, LVPA atsakingi darbuotojai nagrinėjo visus „Karštąja linija“ gautus 
pranešimus (21 proc. – pasitvirtino), vykdė darbuotojų mokymus korupcijos prevencijos tema, didelį dėmesį skyrė 
viešųjų ir privačių interesų deklaracijų kontrolei. 2018  m. Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atliko LVPA veiklos 
korupcijos rizikos analizę patikrų valdymo, pirkimų priežiūros procesuose, vertino viešųjų ir privačių interesų valdymą 
bei gaunamų dovanų politiką. Nustatytiems galimiems korupcijos rizikoms veiksniams pateiktos rekomendacijos, 
kurias LVPA planuoja įtraukti į Antikorupcinę programą ir įgyvendinti.

Su LVPA vykdoma antikorupcine veikla ir 2018 m. antikorupcinės programos įgyvendinimo ataskaita išsamiau galima 
susipažinti LVPA interneto svetainėje http://lvpa.lt/lt/korupcijos-prevencija. 

LVPA direktorius 
Aurimas Pautienius-Želvys


