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Tyrimo metodologija 

 Viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė “Spinter tyrimai” 2011 metų gruodžio 2-16 dienomis atliko pareiškėjų, 
pateikusių paraiškas pagal 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos priemones, tyrimą. 

 

 Tyrimo tikslas  

Išsiaiškinti LVPA vykdomos informavimo ir viešinimo veiklos efektyvumą. 

 Tyrimo metodas 

Kiekybinis tyrimas. Internetinė CAWI (computer assisted web interview) bei telefoninė CAPI (computer asissted telephone 
interview). 

 Tyrimo lokacija 

Visa šalies teritorija. 

 Tikslinė grupė 

Pareiškėjai, pateikę paraiškas pagal 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos priemones. 

 Tyrimo imtis 

506 respondentai. 

 Atranka 

Sisteminė tikimybinė. 

 Duomenų analizė 

Duomenų analizė buvo atliekama, naudojant SPSS/PC programinę įranga. 

Ataskaitoje pateikiami bendrieji atsakymų pasiskirstymai (procentai), ir pasiskirstymai pagal socialines-demografines 
charakteristikas (Žr. Priedus). 

Pareiškėjų tyrimas 
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Statistinė paklaida 

 

Atrankiniuose kiekybiniuose tyrimuose visada išlieka statistinės paklaidos tikimybė, į kurią būtina atsižvelgti 
interpretuojant duomenis. Pvz.: Jeigu apklausus 506 respondentus gavome, kad 32,4 proc. apklaustųjų naudojosi 
internetinėje svetainėje pateikiama informacija, tai yra 95 proc. tikimybė, kad tikroji reikšmė yra tarp 28,3 ir 36,5 
proc.  

 

Įverčio tikslumas mažėja, mažėjant analizuojamų atsakymų skaičiui. Toliau pateikiama lentelė padedanti įvertinti 
statistinę paklaidą. 

 

  %     % % % % % % % % 

  3     5 10 15 20 25 30 40 50 

  97     95 90 85 80 75 70 60 50 

N  

100  3.4     4.4 6.0 7.1 8.0 8.7 9.2 9.8 10 

200  2.4     3.1 4.2 5.0 5.7 6.1 6.5 6.9 7.1 

300  2.0     2.5 3.5 4.1 4.6 5.0 5.3 5.7 5.8 

400  1.7     2.2 3.0 3.6 4.1 4.3 4.6 4.9 5.0 

500  1.5     1.9 2.7 3.2 3.6 3.9 4.1 4.4 4.5 

750  1.2     1.6 2.2 2.6 2.9 3.2 3.3 3.6 3.7 

1000  1.1     1.4 1.9 2.3 2.5 2.7 2.9 3.1 3.1 

Pareiškėjų tyrimas 
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Respondentų socialinės-demografinės charakteristikos (%) 
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tyrimo rezultatai 
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Verslas

Energetika

Moksliniai tyrimai ir

technologinė plėtra

Turizmas
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Priemonių grupė (%) 

Kuriai priemonių grupei teikėte paraišką? 

N=506 

Verslo priemonių grupei paraiškas dažniau teikė privataus sektoriaus atstovai, 10-50 darbuotojų turinčios įmonės bei 2011 m. teiktų paraiškų 
autoriai. Energetikos – viešojo sektoriaus atstovai, daugiau nei 50 darbuotojų turinčios įstaigos ir 2008 m. teiktų paraiškų autoriai. Mokslinių 
tyrimų ir technologinės plėtros – privataus sektoriaus atstovai, iki 10 darbuotojų turinčios įmonės. Turizmo – viešojo sektoriaus atstovai. 

Pareiškėjų tyrimas 
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Iš konsultacinių bendrovių, rengiančių

dokumentus paramai gauti 

Iš verslo kolegų, bendradarbių, partnerių

Ūkio ministerijos, LVPA pranešimų

žiniasklaidoje

Apsilankę LVPA internetinėje svetainėje

Ūkio ministerijos, LVPA organizuojamų

seminarų metu

Iš prenumeruojamų LVPA naujienų

Draugų, pažįstamų, giminaičių

Kita

N/N
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Informacijos šaltiniai (%) 

Iš kokių šaltinių sužinojote apie konkrečią paskelbtą priemonę? 

N=506 

Konsultacines bendroves, rengiančias dokumentus paramai gauti, dažniau nurodė privataus sektoriaus atstovai, 2010 m. teiktų paraiškų autoriai. 
Verslo kolegas, bendradarbius, partnerius – taip pat privataus verslo atstovai, iki 50 darbuotojų turinčios įmonės, 2011 m. teiktų paraiškų 
autoriai. Ūkio ministerijos, LVPA pranešinus žiniasklaidoje – viešojo sektoriaus atstovai, daugiau nei 50 darbuotojų turinčios įstaigos, 2008 m. 
paraiškas teikę teikėjai. LVPA interneto svetainę dažniau įvardino mažiausių įmonių (iki 10 darbuotojų) atstovai. 

*Galimi keli atsakymų 
variantai; suma viršija 100% 

Pareiškėjų tyrimas 
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33

4

Internete

Spaudoje

Per televiziją
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Žiniasklaidos priemonės, kuriose pastebėta informacija (%) 

Kokiose žiniasklaidos priemonėse pirmiausia pastebėjote Ūko ministerijos, LVPA pranešimą? 

N=136 

Spaudą dažniau paminėjo 2008 m. paraiškas teikusių įmonių atstovai. 

*Galimi keli atsakymų 
variantai; suma viršija 100% 
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Lankėtės interneto svetainėje www.lvpa.lt

Kreipėtės į dokumentaciją rengiančią konsultavimo bendrovę

Konsultavotės telefonu su LVPA specialistais

Konsultavotės su kolegomis/ pažįstamais turinčiais daugiau patirties

šioje srityje

Sekėte viešą informaciją žiniasklaidoje

Lankėtės specializuotuose mokymuose, seminaruose 

Siuntėte raštišką užklausą (popierinę/ elektroninę) į LVPA

Tiesiogiai bendravote su LVPA specialistais

Ieškojote informacijos internetiniuose forumuose ir pan.

Taip Ne

11 

Kuriais iš žemiau išvardintų informacinių kanalų pasinaudojote, rengdami paraišką paramai gauti? 

Rengiant paraišką naudoti informaciniai kanalai (%) 

N=506 

Viešojo sektoriaus atstovai bendrai naudojosi daugiau informacinių kanalų, išskyrus dokumentaciją rengiančias konsultavimo bendroves – jų 
teikiama informacija dažniau naudojosi privatus verslas. Šia informacija taip pat dažniau naudojosi 10-250 darbuotojų turinčios įmonės. Su 
kolegomis, pažįstamais, turinčiais daugiau patirties, dažniau konsultavosi mažiausių įmonių (iki 10 darbuotojų) atstovai, 2011 m. paraiškas 
teikusių įmonių atstovai. Specializuotuose mokymuose, seminaruose dažniau teko lankytis daugiau nei 50 darbuotojų turinčių įstaigų atstovams, 
2008-2009 m. teiktų paraiškų autoriams. Raštišką užklausą į LVPA dažniau siuntė iki 10 darbuotojų turinčių įmonių atstovai. Interneto forumuose 
informacijos dažniau ieškojo 2010-2011 m. teiktų paraiškų teikėjų atstovai. 

Pareiškėjų tyrimas 
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Dokumentaciją rengiančios bendrovės

konsultacija

Tiesioginis bendravimas su LVPA specialistais

Konsultacijos telefonu su LVPA specialistais

Raštiška užklausa (popierinė/ elektroninė) į

LVPA
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Kaip galėtumėte įvertinti šių informacinių/ konsultacinių  kanalų naudą ir efektyvumą. 

Informacinių/ konsultacinių kanalų nauda ir efektyvumas (%, 
vidurkiai) 

N=506 

Bendrai daugiau naudos šiuose informaciniuose kanaluose įžvelgia viešojo sektoriaus atstovai, didesnių įstaigų atstovai bei paraiškas teikusieji 
2008-2009 m., išskyrus neformalius internetinius forumus – jie daugiau naudos davė privačioms bendrovėms ir mažesnėms įmonėms. 

Pareiškėjų tyrimas 
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O kurie iš šių kanalų Jums asmeniškai atrodytų patogiausi/ labiausiai priimtini? 

Patogiausi/ priimtiniausi informaciniai kanalai (%) 

N=506 

*Galimi keli atsakymų 
variantai; suma viršija 100% 

Dokumentaciją rengiančios bendrovės konsultaciją dažniau įvardino privataus sektoriaus atstovai, 10-250 darbuotojų turinčių įmonių atstovai. 
Konsultacijas telefonu – 2009 m. paraiškas teikusių bendrovių atstovai. Specializuotus mokymus, seminarus – viešojo sektoriaus atstovai, 
daugiau nei 50 darbuotojų turinčių įstaigų atstovai, 2008-2009 m. paraiškas teikusių įstaigų atstovai. Tiesioginį bendravimą su LVPA specialistais 
– viešojo sektoriaus atstovai ir 2008-2009 m. teiktų paraiškų autoriai. Kolegų, pažįstamų konsultacijas – 2011 m. paraiškų teikėjų atstovai. 

Pareiškėjų tyrimas 
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Kad informacija būtų išsamesnė ir pateikta paprastesne

forma

Informacijos apie finansavimui tinkamas išlaidas

Tikslių ir aiškių atsakymų konsultacijų metu

Pateiktinų dokumentų pavyzdžių

Trūko patirties

Glaustesnio ir aiškesnio informacijos pateikimo

Daugiau realių pavyzdžių

Informacijos apie projekto biudžeto sudarymą

Kad reikalavimai nekistų laikui bėgant

Specialaus paruošimo, kaip elgtis vykdant projektą

14 

Kokios informacijos/ pagalbos apskritai Jums labiausiai trūko rengiant projektą? 

Rengiant projektą trūkstama informacija (%) 

N=506 

*Galimi keli atsakymų 
variantai; suma viršija 100% 

**Pateikti tik dažniausiai 
paminėti atsakymai 

Pareiškėjų tyrimas 
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Konsultantai telefonu gerai

išmano savo darbą, yra

profesionalūs ir dalykiški

Konsultantai telefonu yra

mandagūs 

Konsultantai telefonu yra

dėmesingi ir geranoriški

Visiškai sutinku Greičiau sutinku Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Nežino/ neteko susidurti

15 

Kiek Jūs sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais apie konsultantų aptarnavimą telefonu paraiškų rengimo ir teikimo klausimais: 

Konsultantų aptarnavimo telefonu vertinimas (%) 

N=506 

Bendrai aptarnavimą telefonu geriau vertina (“visiškai sutinku”) viešojo sektoriaus atstovai. Konsultantų profesionalumą ir dalykiškumą dažniau 
akcentavo 2008-2009 m. teiktų paraiškų autoriai. 

Pareiškėjų tyrimas 
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Apibendrinimas 

 

 47 proc. tyrime dalyvavusių pareiškėjų paraiškas teikė verslo priemonių grupei. 24 proc. – 

energetikos. 21 proc. – mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros. 8 proc. – turizmo. 

 

 Populiariausi informacijos apie konkrečią paskelbtą priemonę šaltiniai – konsultacinės 

bendrovės, rengiančios dokumentus paramai gauti (33 proc.) bei verslo kolegos, 

bendradarbiai, partneriai (31 proc.). 27 proc. nurodė Ūkio ministerijos LVPA pranešimus 

žiniasklaidoje (dažniausiai internete). 25 proc. – LVPA interneto svetainę. 

 

 Dauguma pareiškėjų rengdami paraiškas naudojasi šiais informaciniais kanalais: LVPA 

interneto svetainė (84 proc.), dokumentaciją rengiančios konsultacinės bendrovės (75 

proc.), konsultacijos su LVPA specialistais telefonu (68 proc.) bei konsultacijos su 

pažįstamais/ kolegomis, turinčiais daugiau patirties šioje srityje (66 proc.). 

 

 Pareiškėjų nuomone, efektyviausias informacijos kanalas yra dokumentaciją rengiančios 

bendrovės (8.8 balo iš 10). Toliau rikiuojasi tiesioginis bendravimas (8.4) bei konsultacijos 

telefonu su LVPA specialistais (8.4). 

Pareiškėjų tyrimas 
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Apibendrinimas 

 

 Pareiškėjams patogiausi/ priimtiniausi informaciniai kanalai – dokumentaciją rengiančios 

bendrovės (60 proc.) bei LVPA interneto svetainė (57 proc.). 44 proc. nurodė konsultacijas 

su LVPA specialistais telefonu. Po 36 proc. – specializuotus mokymus, seminarus bei 

tiesioginį bendravimą su LVPA specialistais. 

 

 Dažniausiai pageidaujama, kad rengiant projektą informacija būtų išsamesnė ir pateikta 

paprastesne forma (12 proc.). 7 proc. išreiškė informacijos apie finansavimui tinkamas 

išlaidas trūkumą. Po 6 proc. – tikslių ir aiškių atsakymų konsultacijų metu bei pateiktinų 

dokumentų pavyzdžių. 

 

 LVPA konsultantų bendravimas telefonu vertinamas teigimai. Dauguma pareiškėjų sutinka, 

jog konsultantai telefonu yra mandagūs (95 proc.), dėmesingi ir geranoriški (89 proc.) bei 

gerai išmano savo darbą, yra profesionalūs ir dalykiški (85 proc.). 

Pareiškėjų tyrimas 
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išvados 
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Išvados 

 Komunikacijoje su paraiškų rengėjais didžiausias “svoris” tenka LVPA interneto svetainei – 

šiuo kanalu naudojosi didžiausias procentas interesantų. Be to, respondentų vertinimu, tai 

pats patogiausias kanalas. 

 Informacinio naudingumo/ efektyvumo prasme šis kanalas, deja, nusileidžia visoms 

tiesioginio kontakto su LVPA specialistais formoms – betarpiškam pokalbiui, konsultacijai 

telefonu ar seminarams. 

 Betarpiškos LVPA specialistų konsultacijos tiesioginio kontakto ar seminarų metu mažiau 

patogios interesantams dėl numanomai didesnių laiko sąnaudų, todėl dabartinėje situacijoje 

telefoninės konsultacijos vertintinos kaip optimalus komunikacijos šaltinis. 

 Paraiškų rengėjai, ypač neturintys didesnės patirties, labai pasigenda įvairios formos 

pavyzdžių – dokumentų parengimo, forminimo pavyzdžių, šablonų, biudžeto sudarymo 

pavydžių ir pan.  

  Rekomenduotina LVPA internetinę svetainę vystyti kaip pagrindinį bendravimo su paraiškų 

rengėjais kanalą, pagal galimybes papildant realiais dokumentų rengimo pavyzdžiais, o 

svetainės galimybes praplečiant online susirašinėjimo funkcija – tai leistų LVPA konsultantui 

“gyvai” pateikti internetines nuorodas į išsamesnę informaciją, pavydžius. Be to, matoma 

susirašinėjimo istorija leistų sumažinti skirtingų tos pačios situacijos interpretacijų, 

skirtingų reikalavimų iš konsultantų pusės bei sudarytų sąlygas geresnei konsultantų darbo 

kontrolei. 

Pareiškėjų tyrimas 
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metodologija 

Paramos gavėjų tyrimas 
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Tyrimo metodologija 

 Viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė “Spinter tyrimai” 2011 metų gruodžio 2-21 dienomis atliko paramos gavėjų, 
įgyvendinančių projektus pagal 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos priemones, tyrimą. 

 Tyrimo tikslas  

Išsiaiškinti LVPA vykdomos informavimo ir viešinimo veiklos efektyvumą. 

 Tyrimo metodas 

Kiekybinis tyrimas. Internetinė CAWI (computer assisted web interview) bei telefoninė CAPI (computer asissted telephone 
interview). 

Kokybinis tyrimas. Betarpiškas giluminis interviu. 

 Tyrimo lokacija 

Visa šalies teritorija. 

 Tikslinė grupė 

Paramos gavėjai (projektų vykdytojai), įgyvendinantys projektus pagal 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos 
priemones. 

 Tyrimo imtis 

Kiekybinis tyrimas. 400 respondentų. 

Kokybinis tyrimas. 10 respondentų. 

 Atranka 

Kiekybinis tyrimas. Sisteminė tikimybinė. 

Kokybinis tyrimas. Tikslinė. 

 Duomenų analizė 

Duomenų analizė buvo atliekama, naudojant SPSS/PC programinę įranga. 

Ataskaitoje pateikiami bendrieji atsakymų pasiskirstymai (procentai), ir pasiskirstymai pagal socialines-demografines 
charakteristikas (Žr. Priedus). 

Paramos gavėjų tyrimas 
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Statistinė paklaida 

 

Atrankiniuose kiekybiniuose tyrimuose visada išlieka statistinės paklaidos tikimybė, į kurią būtina atsižvelgti 
interpretuojant duomenis. Pvz.: Jeigu apklausus 400 respondentus gavome, kad 10,3 proc. apklaustųjų 
priimtiniausia atsakymų į klausimus ieškoti internetinėje svetainėje, tai yra 95 proc. tikimybė, kad tikroji reikšmė 
yra tarp 7,3 ir 13,3 proc.  

 

Įverčio tikslumas mažėja, mažėjant analizuojamų atsakymų skaičiui. Toliau pateikiama lentelė padedanti įvertinti 
statistinę paklaidą. 

 

  % % % % % % % % % 

  3 5 10 15 20 25 30 40 50 

  97 95 90 85 80 75 70 60 50 

N  

100  3.4 4.4 6.0 7.1 8.0 8.7 9.2 9.8 10 

200  2.4 3.1 4.2 5.0 5.7 6.1 6.5 6.9 7.1 

300  2.0 2.5 3.5 4.1 4.6 5.0 5.3 5.7 5.8 

400  1.7 2.2 3.0 3.6 4.1 4.3 4.6 4.9 5.0 

500   1.5 1.9 2.7 3.2 3.6 3.9 4.1 4.4 4.5 

750  1.2 1.6 2.2 2.6 2.9 3.2 3.3 3.6 3.7 

1000  1.1 1.4 1.9 2.3 2.5 2.7 2.9 3.1 3.1 

Paramos gavėjų tyrimas 
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Respondentų socialinės-demografinės charakteristikos (%) 

Sektorius 

Įmonės dydis 

Paraiškos 

pateikimo metai 

Kiekybinis tyrimas 

Paramos gavimo 

metai 

Projekto 

užbaigimo metai 
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Telšių

Apskritis 
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Respondentų socialinės-demografinės charakteristikos (%) 

2

1

5

4

1

2

6

1

1

7

2

4

6

8

Viešas

Privatus

Iki 10 darbuotojų

10-50

51-250

Virš 250 darbuotojų

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2009 m.

2010 m.

2010 m.

2011 m.

2015 m.

Sektorius 

Įmonės dydis 

Paraiškos 

pateikimo metai 

Kokybinis tyrimas 

Paramos gavimo 

metai 

Projekto 

užbaigimo metai 

Paramos gavėjų tyrimas 
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tyrimo rezultatai 

Paramos gavėjų tyrimas 
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kiekybinis tyrimas 

Paramos gavėjų tyrimas 



Paramos negavo

3%

Paramą gavo

79%

Dar nepriimtas 

sprendimas

18%

29 

Ar Jūs gavote paramą pagal pateiktą paraišką? 

Paraiškos teikimo rezultatas (%) 

N=506 

Tarp jau gavusių paramą – dažniau viešojo sektoriaus atstovai, didesnės įstaigos, seniau paraiškas pateikusieji. Laukiantys sprendimo – dažniau 
privataus sektoriaus atstovai, mažesnės įmonės bei paraiškas teikusieji 2011 m.. 

Paramos gavėjų tyrimas 



9

8

7

4

2

2

3

2

2

2

Informacijos tikslaus ir

aiškaus pateikimo

Daugiau informacijos apie

projektų finansavimą

Daugiau informacijos apie

reikiamą dokumentaciją

Operatyvaus LVPA

darbuotojų darbo

Geranoriškumo iš LVPA

darbuotojų pusės

Teisinės informacijos

Informacijos kaip įforminti

projekto pakeitimus

Nuoseklios reikiamų atlikti

veiksmų išdėstymo tvarkos

Išankstinio išaiškinimo, kas

turi būti atlikta

Asmeninių konsultacijų

30 

Kokios informacijos/ pagalbos įgyvendinant projektą iš LVPA Jums labiausiai trūksta? 

Įgyvendinant projektą trūkstama informacija (%) 

N=400 

*Galimi keli atsakymų 
variantai; suma viršija 100% 

**Pateikti tik dažniausiai 
paminėti atsakymai 

Paramos gavėjų tyrimas 



72

51

49

33

14

19

22

2

1

Konsultuojatės telefonu su LVPA specialistais

Konsultuojatės su  paraišką rengusia konsultavimo

bendrove

Lankotės interneto svetainėje www.lvpa.lt

Siunčiate raštišką užklausą (popierinę/ elektroninę) į

LVPA

Tiesiogiai bendraujate su LVPA specialistais

Konsultuojatės su kolegomis/ pažįstamais turinčiais

daugiau patirties šioje srityje

Lankotės specializuotuose mokymuose, seminaruose 

Ieškote informacijos internetiniuose forumuose ir pan.

Kita

31 

Kokiu būdu dažniausiai ieškote atsakymų  į kylančius klausimus? 

Atsakymų į kylančius klausimus paieškos būdai (%) 

N=400 

*Galimi keli atsakymų 
variantai; suma viršija 100% 

Viešojo sektoriaus atstovai bendrai linkę naudotis daugiau informacijos paieškos būdų, išskyrus konsultacijas su paraišką rengusia konsultavimo 
bendrove – jos paslaugomis dažniau naudojasi privatus sektorius, 10-50 darbuotojų turinčios įmonės. Interneto svetainę www.lvpa.lt dažniau 
nurodė mažesni (iki 10 darbuotojų) paramos gavėjai. 

Paramos gavėjų tyrimas 



28

27

18

11

2

4

10

0,3

1

Konsultacijos telefonu su LVPA specialistais

Dokumentaciją rengusios bendrovės konsultacija

Tiesioginis bendravimas su LVPA specialistais

Raštiška užklausa (popierinė/ elektroninė) į LVPA 

Interneto svetainė  www.lvpa.lt

Specializuoti mokymai, seminarai

Kolegų/ pažįstamų, turinčių daugiau patirties

konsultacijos

Neformalūs internetiniai forumai

Kita

32 

O koks būdas Jums būtų labiausiai priimtinas? 

Priimtiniausias atsakymų į kylančius klausimus paieškos būdas (%) 

N=400 

*Galimi keli atsakymų 
variantai; suma viršija 100% 

Konsultacijos telefonu dažniau priimtinos viešojo sektoriaus atstovams ir iki 10 darbuotojų turinčioms įmonėms. Dokumentaciją tvarkiusios 
bendrovės konsultacija – privačiam sektoriui, 10-250 darbuotojų turintiems paramos gavėjams bei 2010-2011 m. teiktų paraiškų autoriams. 
Tiesioginį bendravimą dažniau išskyrė viešojo sektoriaus atstovai. 

Paramos gavėjų tyrimas 
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37 

41

38

31

14

16

22

2

3

8

4

2

1

40 

Projekto vadovas gerai

išmano savo darbą, yra

profesionalus ir dalykiškas

Projekto vadovas visuomet

laiku suteikia informaciją

Projekto vadovas yra

dėmesingas ir geranoriškas

Visiškai sutinku Greičiau sutinku Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Nežino/ neteko susidurti

33 

Kiek Jūs sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais apie Jūsų projektą kuruojantį LVPA projektų vadovą: 

LVPA projektų vadovo vertinimas (%) 

N=400 

Bendrai projektų vadovo darbą palankiau vertina (“visiškai sutinku”) viešojo sektoriaus atstovai. Projekto vadovo profesionalumą ir dalykiškumą 
– 2008 m. paraiškas teikusių paramos gavėjų atstovai. Geranoriškumą ir dėmesingumą – daugiau nei 50 darbuotojų turinčių paramos gavėjų 
atstovai. 

Paramos gavėjų tyrimas 
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37 

37

26

27

5

19

18

1

3

4

16

14

15

41 

Finansų vadovas gerai

išmano savo darbą, yra

profesionalus ir dalykiškas

Finansų vadovas visuomet

laiku suteikia informaciją

Finansų vadovas yra

dėmesingas ir geranoriškas

Visiškai sutinku Greičiau sutinku Greičiau nesutinku Visiškai nesutinku Nežino/ neteko susidurti

34 

Kiek Jūs sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais apie Jūsų projektą kuruojantį LVPA finansų vadovą: 

LVPA finansų vadovo vertinimas (%) 

N=400 

Bendrai finansų vadovo darbą geriau linkę vertinti (“visiškai sutinku”) viešojo sektoriaus atstovai. 

Paramos gavėjų tyrimas 



9

4

3

3

1

1

1

2

1

1

1

Daugiau kantrybės, geranoriškumo bendraujant su

interesantais

Didesnės darbuotojų kompetencijos, vienodesnio

aiškinimo

Operatyvesnio atsakymo į klausimus

Supaprastinti biurokratiją

Mažinti LVPA darbuotojų darbo krūvius

Didesnio nuoseklumo konsultuojant

Dažnesnių mokymų, seminarų

Gerinti elektronines paslaugas

Rengti susitikimus su projektų finansų vadovais

Teikti pagalbą prieš teikiant paraiškas

Praktinių pavyzdžių LVPA svetainėje

35 

Ar turėtumėte dar kokių pastabų ar pageidavimų dėl  LVPA klientų aptarnavimo darbo gerinimo? 

Pastabos ir pageidavimai dėl LVPA klientų aptarnavimo gerinimo (%) 

N=400 

*Galimi keli atsakymų 
variantai; suma viršija 100% 

**Pateikti tik dažniausiai 
paminėti atsakymai 

Paramos gavėjų tyrimas 
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apibendrinimas 

Paramos gavėjų tyrimas 
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Apibendrinimas  

 

 9 proc. tyrime dalyvavusių paramos gavėjų teigė, jog įgyvendinant projektą iš LVPA jiems 

labiausiai trūksta tikslaus ir išsamaus informacijos pateikimo. 8 proc. paminėjo informacijos 

apie projektų finansavimą trūkumo. 7 proc. – informacijos apie reikiamą dokumentaciją 

trūkumą. 

 

 Iškilus klausimams dažniausiai skambinama LVPA specialistams telefonu (72 proc.). Pusė 

respondentų teigė tokiu atveju pasikonsultuojantys su paraišką rengusia konsultavimo 

bendrove (51 proc.) ar apsilankantys LVPA interneto svetainėje (49 proc.). Raštišką 

užklausą į LVPA siunčia kas trečias paramos gavėjas (33 proc.). 

 

 Priimtiniausi atsakymų į kylančius klausimus paieškos būdai – konsultacijos su LVPA 

specialistais telefonu (28 proc.) bei dokumentaciją rengusios bendrovės konsultacija (27 

proc.). 18 proc. nurodė tiesioginį bendravimą su LVPA specialistais. 

Paramos gavėjų tyrimas 
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Apibendrinimas  

 

 Dauguma tyrime dalyvavusių paramos gavėjų teigiamai vertina LVPA projektų vadovo darbą. 

81 proc. mano, jog projektų vadovas gerai išmano savo darbą, yra profesionalus ir 

dalykiškas. 80 proc. sutinka, jog projektų vadovas visuomet laiku suteikia informaciją. 68 

proc. manymu, projektų vadovas yra dėmesingas ir geranoriškas. 

 

 LVPA finansų vadovo darbas taip pat vertinamas teigimai. 78 proc. sutinka, jog finansų 

vadovas gerai išmano savo darbą, yra profesionalus ir dalykiškas. 64 proc. mano, jog jis 

visuomet informaciją suteikia laiku. Finansų vadovo dėmesingumą ir geranoriškumą pastebi 

taip pat 64 proc. apklaustųjų. 

 

 Dažniausiai tyrimo dalyviai iš LVPA specialistų pageidautų daugiau kantrybės ir 

geranoriškumo bendraujant su dalyviais (9 proc.). 4 proc. pasigenda didesnės darbuotojų 

kompetencijos, vienodo aiškinimo. Po 3 proc. – operatyvesnio atsakymo į klausimus bei 

paprastesnės biurokratijos. 

Paramos gavėjų tyrimas 
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kokybinis tyrimas 

Paramos gavėjų tyrimas 
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Informacijos šaltiniai 

Paramos gavėjų tyrimas 
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Pagrindiniai pirminės informacijos šaltiniai 

Tyrimo dalyviai išskyrė pagrindinius informacijos šaltinius, iš kurių sužinojo apie konkrečią paskelbtą 
priemonę. 

Apibendrinus tyrimo duomenis pastebėta, kad dažniausiai 
apie konkrečią paskelbtą priemonę yra sužinoma iš 
prenumeruojamų naujienlaiškių ar interneto 
svetainės. Antrasis pagal dažnumą pirminės 
informacijos šaltinis yra partneriai ir kolegos. 

LVPA ir ES naujienlaiškiai 
(prenumeruojami)/  
interneto tinklapis 

 

Švietimo ir mokslo 
ministerija/ Ūkio 

ministerija 

Verslo partneriai 

 

„elektroninis paštas, 
naujienlaiškis“ 

„naujienas prenumeruoju iš 
LVPA, ateina naujienlaiškiai į 

el. paštą“ 

„gaunam naujienlaiškius iš 
ES.lt“ 

„informacijos pagrindas buvo 
LVPA tinklapis“ 

„turbūt koks nors 
elektroninis paštas buvo pats 

pirmas“ 

„kažkoks tai buvo ar tai 
naujienlaiškis, ar dar  

kažkas“ 

 

 

„pirmiausiai kreipėmės į 
Švietimo ir mokslo 

ministeriją, savo steigėją, 
tada buvo nutarta, jau ne 

mano lygmenyje, tai 
perduoti Ūkio ministerijai“ 

„Švietimo ir mokslo 
ministerija“ 

„Ūkio ministerija“ 

 

„partneriai turėjo visą 
susistemintą reziumė apie 

LVPA, iš jų ir sužinojom visą 
informaciją“ 

„iš partnerių sužinojau“ 

„iš kolegų, įmonių, verslo 
partnerių“ 

„iš partnerių, su kuriais mes 
dirbame, kurie rašo projektus“ 

„konsultacinės įmonės, su 
kuriomis dirbame, pasako“ 

„papildomai pasikonsultavau 
su kolegom, pažįstamais, 

draugais“ 

 

Paramos gavėjų tyrimas 
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Pasitenkinimas pirmine informacija apie paraiškų teikimą 

Pirminės informacijos apie paraiškų teikimą vertinimas dažniau palankus, tačiau nevienareikšmis. Informacija 
dažniau vertinama kaip išsami, aiški ir suprantama, tačiau dalis informantų ją įvardija kaip sunkiai suprantamą ir 
reikalaujančią specialių įgūdžių jai suvokti. 

TEIGIAMI ATSILIEPIMAI 

• Išsamumas  

„informacija buvo išsami“ 

„kokią gaudavom tai taip, išsami 
buvo informacija“ 

„pakankamai išsami“ 

• Aiškumas ir koncentruotumas 

 „pakankama informacija. Buvo 
susisteminta reziumė, viskas aiškiai 

pateikta“ 

 „išsami, koncentruota, 
apibendrinta“ 

„koncentruota informacija, yra 
nuorodos“ 

• Pažintiniai mokymai  

„vienu metu ir mokymai buvo 
pažintiniai“ 

• Įvesta terminologija 

„<..>tas manau tvarkosi, atsiranda 
ir terminų reglamentai“ 

„ilgainiui atsirado ir apibrėžimai“ 

 

NEIGIAMI ATSILIEPIMAI 

• Informacijos sudėtingumas 

„niekas nebuvo aišku, 
nesuprantama” 

• Neišsamumas  

„neišsami informacija buvo“ 

 „trūko informacijos“ 

 

 Asmeninė kompetencija ir darbo su 

projektais patirtis gelbėja siekiant suprasti 
gaunamą informaciją iš LVPA. Įgūdžių 
neturintiems asmenims informacija pasirodė 
sudėtinga ir sunkiai suprantama 

„mano toks darbas ir aš tą informaciją žinau“ 

 „kas su tuo nedirba ir nežino terminų, turbūt 
neaišku“ 

„patys daugmaž žinojom, tai papildomų klausimų 
nekilo“ 

 

Paramos gavėjų tyrimas 
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Patogiausi informacijos gavimo būdai kasdienio darbo procese 

Tyrimo metu dalyvių buvo teiraujamasi, kokie infomacijos šaltiniai jiems yra patogiausi gauti kasdienę, su darbu susijusią 
informaciją, kur dažniausiai ieško atsakymų į iškilusius klausimus. 

• Patikimi asmenys 

„šiaip stengiesi daugiausiai per  pažįstamus tą informaciją susirankiot“ 

„skambinu kolegai kuris yra jau daręs tai“ 

• Partneriai/ privatūs konsultantai 

„partneriai, visada kreipiamės tik į partnerius“ 

„klausiam partnerių, kolegų ar konsultantų“ 

• Rašytine/ elektronine forma teikiama informacija 

„šiaip elektroninę informaciją yra geriausia gauti“ 

„geriausia gauti santrauką el paštu” 

„gal kartais ir raštu yra gerai- gavai raštą, prisegei prie dokumento, ir jau viskas“ 

• Internetinė svetainė 

„pirmas dalykas ką mes visada tikrinam - tai puslapis. Internetu, galima gal dar paštu“ 

„ieškau informacijos internete“ 

• Pokalbiai su kompetetingu asmeniu galinčiu padėti rūpimu klausimu  

„kai kada yra reikalingas ir pokalbis“ 

„žodžiu konsultacijos yra patogiausia“ 

„na, negali visų subtilybių aprašyti, pokalbyje gali daug ką paaiškinti ir gauti išsamesnį atsakymą negu formalų, raštu surašytą“ 

„dažniausiai reikia žodinio paaiškinimo“ 

 

Patogūs informacijos gavimo būdai 

Paramos gavėjų tyrimas 
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LVPA informacijos vertinimas 

Paramos gavėjų tyrimas 
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LVPA teikiamos informacijos turinio vertinimas 

 

• Išsami ir naudinga informacija  

„iš LVPA informacija buvo labai išsami“ 

 „<..>bet kokia informacija yra naudinga, net negatyvi būna naudinga“ 

• Lengvai suprantama informacija  

„informacija buvo<..>suprantama“ 

• Pakankamas informacijos kiekis  

„ne, negalėčiau pasakyti, kad informacijos trūko”  

„pateikdavo visą reikalingą informaciją“ 

• Paaiškinimai 

„žmogiški paaiškinimai kas yra planas<..>labai gerai“ 

 

• Informacijos trūkumas projekto pradžioje 

„projekto pradžioje buvo labai sunku iš agentūros LVPA gauti informaciją“ 

„trūko informacijos projekto pradžioje kaip ir ką reikia daryti“ 

• Sunkiai suprantama informacija 

„kartais nėra aišku kas ten parašyta“ 

„nebuvo schematiškai paaiškinta ką konkrečiai daryti“ 

„pirmą kartą skaitant tikrai nesuprasi. Reikia suprast tą biurokratinę kalbą“ 

•  Prieštaringa informacija 

„skirtingais būdais- telefonu ir el paštu- gauni skirtingą informaciją“ 

LVPA teikiamos informacijos vertinimas 

• Daugiau informacijos ir konsultacijų teikti žodine 
forma 

„žodžiu išgirdus būtų malonu“ 

 „visada yra gerai žmogus kuris žino, kuris kuruoja tokius 
dalykus, kad būtų galima pasiskambint ir paklaust“ 

• Gerinti konsultacijų teikimą telefonu, įkurti 
specialią telefono liniją ar centrą informacijai teikti  

„kad būtų koks tai infocentras“ 

 „galėtų jie įrengti informacijos liniją, kur atvirai ir paprastai 
informacija būtų prieinama“ 

„telefonu gauti patikimą informaciją būtų labai faina“ 

„sutvarkyčiau telefoninį kanalą, kad jis būtų patikimas“ 

• Informaciją teikti sistemiškai, palaipsniui, 
mažesniais kiekiais 

„informacijos dozavimas būtų labai gerai“ 

• Interneto tinklapyje įkurti specialią skiltį su 
paaiškinimais, atsakymais į klausimus 

„įrengčiau rubrikėlę „Projektas“ ir paaiškinčiau kas yra 
projektas žmonių kalba, kokius ir kaip dokumentus 

naudoti“ 

„turėtų būti koks profilis jų socialiniame tinkle, kur būtų 
klausimai ir atsakymai“ 

• Vengti radikalių pakeitimų projekto vykdymo metu, 
teikti kuo išsamesnę informaciją projekto vykdymo 
pradžioje 

„kuo mažiau kad būtų netikėtumų verslui. Taisyklės turi 
būti projekto pradžioje, o ne eigoje pasakomos“ 

 

 

Respondent ų rekomendacijos LVPA 

Teigiami aspektai 

Neigiami aspektai 

Paramos gavėjų tyrimas 
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Papildomos priemonės padėjusios rengti paraišką 

Daugiau nei pusė tyrimo dalyvių 
teigė papildomai kreipęsi į 
konsultacines firmas 
padėjusias jiems rengti paraišką. 
Anot jų, minėtieji paraiškų 
rengimo pagalbininkai padėjo 
geriau suvokti patį paraiškos 
rengimo procesą, niuansus, 
etapus. 

 

• paraiškų teikėjai kreipėsi į verslo konsultantus ir/ ar verslo partnerius norėdami geriau suvokti 
patį projekto rengimo procesą, išsiaiškinti eigą, įvairias smulkmenas, susiformuluoti projekto 
eigos etapus 

„kreipėmės į agentūras, nes informacijos buvo labai mažai“ 

„mes kreipėmės į tokias firmas, kurios ruošia projektus<..>teko adaptuoti projektą toms reikmėms, kad eitų į 
šildymą“ 

„pasisamdėm agentūrą. Ji mums padėjo susiformuluot, apsispręst<..>jie gana konkrečiai pasakė ko reikia, 
įnešė konkretumo“ 

„nesikreipėm į kitus šaltinius. Partneriai visada padeda, o daugiau kažkur kreiptis nebuvo būtinybės“ 

 „visad kreipiamės į partnerius, su jais bendradarbiaujame“ 

„su konsultantais dirbom“ 

„kompanija buvo pasamdyta konsultacijoms<..>buvo pats naudingiausias šaltinis. Jie tai buvo darę, tad 
žinojo ko klausti LVPA“ 

„negalėjom patys parengti paraiškos, tai samdėmės konsultantus“ 

„su konsultantų pagalba užsipildėm viską“ 

Nepasiteisinę informacijos šaltiniai 

• Bemaž visi tyrimo dalyviai teigė, kad jiem neteko susidurti su informacijos 
šaltiniais, nesuteikusiais norimos informacijos 

„nebuvo tokių. Taip kad negalvoju, kad atsirastų šiai dienai tokie nenorintys ar užslaptinę 
kažkokią informaciją kurios reikia“ 

 „nebuvo ypatingai sunku rūpimi klausimai sužinot“ 

„informacija buvo lengvai prieinama“ 

Paramos gavėjų tyrimas 
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LVPA teikiamos informacijos šaltinių vertinimas 

- teigiamai vertinančių respondentų skaičius 
- neigiamai vertinančių respondentų skaičius 

Kaip geriausias informacijos šaltinis yra įvardijamas LVPA interneto 
tinklapis, kur informacija yra pateikta aiškiai ir suprantamai. Toliau - 
naujienlaiškiai ir seminarai. Prasčiausiai yra išvystytos LVPA 
konsultacijos el. paštu, kurios, anot tyrimo dalyvių, nuvilia delsimu 
atsakyti į užklausas. Kaip patogiausia priemonė komunikuoti su LVPA 
nurodomi pokalbiai telefonu, bet daugiau nei pusė respondentų yra 
nepatenkinti dabartine šių konsultacijų kokybe. 

LVPA naujienlaiškiai 
(prenumeruojami) 

„užtenka informacijos tame skelbime“ 

„išsami informacija pateikta“ 

„reikia dar pasigilint, nesudėsi juk visko, 
ten tik pagrindas“ 

 

LVPA konsultacijos el. paštu 

„tai pati neveiksmingiausia 
priemonė<..>gauni atsakymą kai jau 

viską esi parengęs“ 

„atsakinėjimai el. paštu yra 
neveiksmingi“ 

„neefektyvu<..>lėtos<..>mėnesį reikia 
laukti atsakymo“ 

 

LVPA interneto tinklapis 

„labai smarkiai apsitvarkė puslapį savo“ 

„LVPA interneto svetainėj yra labai 
konkreti informacija“ 

„pagrindinė informacija“ 

„LVPA tinklapy yra pakankamai aišku              
ir lengva“ 

„painus, neintuityvus“ 

 

1 
9 

LVPA seminarai 

„veiksmingiausias būdas kai dalyvauji 
seminare“ 

„seminare detaliau paaiškina visas 
vingrybes“ 

„mažai seminarų būna“ 

 
LVPA telefoninės konsultacijos 

„kartais bandom konsultuotis telefonu su 
LVPA. Tai neduoda ypatingos naudos, labai 

atsargiai atsakinėja, neišsamiai“ 

„labai nuvilia konsultacijos telefonu“ 

„pakankamai greitai išspręsdavo viską 
telefonu“ 

„paskambini telefonu LVPA ir paaiškina viską 
išsamiai“ 

 

8 

2 
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LVPA konsultacijų vertinimas 
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LVPA konsultacijų projekto eigoje vertinimas 

Apskritai tyrimo dalyviai yra patenkinti LVPA organizuojamomis 
konsultacijomis, kurių metu aiškinamos problemos, nustatomi 
sprendimo būdai, gaunama svarbi informacija. Vis dėlto, 
išreiškiamas poreikis gauti daugiau konsultacijų telefonu ar 
asmeniškai susitikus. Taip pat siūloma vengti formalaus 
bendravimo. 

 

• Pateikiama kokybiška informacija 

„konsultuoja tikrai gerai ir kokybiškai, žino ką daro“ 

• Išsiaiškinamas projekto rengimo turinys 

„jos naudingos<..>dėl turinio tai labai gerai“ 

„labai naudinga, labai padėjo rengiant projektą“ 

•  Sprendžiamos problemos 

„išdiskutuojama kokios problemos kyla<..>taip, 
surandam atsakymus kartu“ 

„kolegėliai sprendžiamos problemos“ 

• Galimybė užduoti rūpimus klausimus 

„aš labai įnirtingai visų LVPA konsultantų 
klausinėdavau ir man aiškino“ 

„konsultacijos buvo naudingos, nes aš 
išklausinėdavau viską“ 

 

Konsultacijų teikiama nauda 

• Per mažas konsultacijų skaičius 

„atvirai pasakius, buvo labai mažai“ 

„seminarų turėtų būti daugiau“ 

• Sudėtingas informacijos pateikimas 

„LVPA konsultantai sudėtingiau aiškina“ 

• Neišsamūs atsakymai 

„jų didžiausia problema- ko jų klausi, tą jie tik tai ir atsako<..>nežinai kartais kad reikia 
daugiau paklausti“ 

• Oficialus požiūris 

„jie nelabai toleruoja susitikimus, žiūri, kad bendrautume kuo oficialiau“ 

 

• Teikti daugiau konsultacijų betarpiško bendravimo būdu 

„man galvotųsi, kad visgi tos konsultacijos turėtų būti teikiamos žodžiu, 
kad būtų vienas žmogus, kuris sugebėtų nesudėtingai atsakyti į keliamus 

klausimus“ 

• Teikti daugiau konsultacijų projekto pradžioje 

„norėtume, kad tos konsultacijos būtų buvę projekto įgyvendinimo 
pradžioje“ 

• Teikti išsamesnes, temomis suskirstytas konsultacijas 

„kartais reikia išsamių paaiškinimų“ 

„seminarai tematiniai galėtų būt“ 

• Teikti daugiau konsultacijų telefonu 

„suteikčiau daugiau laiko žmonėms paskambinti“ 

„kol vyksta projektas- įsivesti konsultacijas telefonu, trumpuoju numeriu“ 

• Suteikti konsultantams daugiau atsakomybės už teikiamą 
informaciją (pavyzdžiui: įrašinėjant telefonines konsultacijas) 

„jie neatsako už pateiktą informaciją. Konsultantas nebus kaltas jei atmes 
mūsų paraišką<..>nors darėm taip kaip jis liepė“ 

 Silpnosios konsultacijų pusės 

Informantų rekomendacijos 
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LVPA įvaizdžio vertinimas 
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LVPA įvaizdis:  kontrolierius versus  partneris 

* Pateikti procentų vidurkiai 

• Geranoriškas bendravimas 

„partneris, nes projektų vadovai yra 
labai geranoriški“ 

„patarimų duoda“ 

• Suinteresuotumas 

„nėra įvaizdžio kad LVPA yra 
„baubas“, jie suinteresuoti ir į LVPA 

reikia žiūrėti kaip į partnerį“ 

• Geras požiūris  

„kaip valstybinės įstaigos tai labai 
geras požiūris. Visada atsako, ko 

paklausi“ 

 

Partneris 

• LVPA funkcija- kontrolė 

„jų pareiga yra kontroliuoti lėšų 
srautus“ 

„jie vis tiek kontroliuoja, reikalauja 
vykdyti tai kas numatyta“ 

„ji yra įstaiga, kuri skirsto, tikrina, 
kontroliuoja- toks jos darbas“ 

„jiems ir priklauso 
kontroliuoti<..>negalima palikt 

palaidos balos“ 

• LVPA bendravimo pobūdis 

„kaip kontrolierių- vienareikšmiškai, 
nes bendravimo pobūdis toks yra“ 

„patys tempia, velia, kabinėjasi“ 

• Atotrūkis nuo paraiškų teikėjų 

„visiškas kontrolierius. Jis labai toli 
nuo įmonėje vykstančių procesų“ 

„reikia būti šalia verslo“ 

• Kritika be pasiūlymų kaip 
koreguoti klaidas 

„kritikuoja ir kabinėjasi be pasiūlymų“ 

 

Kontrolierius 

• Pagalba projekto administraciniuose reikaluose 

„ką jie galėtų padėt, tai projektų valdyme ir projektų administravime. Čia galima būtų 
partneriauti ir jų kažkokias tai praktikas gal diegti“ 

„administracija projekto tikrai yra sudėtinga ir čia jie tikrai galėtų padėti“ 

• Požiūrio į įmones keitimas 

„reikia keisti požiūrį į įmonę, kad ji ne sukčius“ 

• Darbo proceso pertvarkymas 

„jie propaguoja 1-o langelio principą<..>reikia keisti požiūrį į visą darbo grandinę“ 

• Personalo mokymai, teigiamo požiūrio į pareiškėjus formavimas 

„direktorius turi įvardyti kiekvienam darbuotojui, kad jie turi būti partneriais“ 

„reikia formuoti LVPA darbuotojų požiūrį į įmones, matyti jas kaip partnerius“ 

 

Kaip iš kontrolieriaus tapti partneriu 

           partneris        kontrolierius 

30 % 70 % 
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LVPA vadovų vertinimas 
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Santykiai su LVPA projektų vadovu 

Rekomendacijos 

• Pateikiama reikalinga informacija 

„kiek klausdavom- gaudavom atsakymus“ 

• Profesionalumas, savo darbo išmanymas 

„profesionalumas, žino ką daro“ 

• Rūpestingumas 

„nepatingi pasiskambinti<..>ne vien savo darbo žiūri“ 

• Operatyvumas 

„projekto vykdymo metu jie operatyviai reaguoja“ 

• Sistemiškumas 

„pas juos viskas sisteminga“ 

+ 

 

• Formalus bendravimas 

„labai oficialiai žiūri, labai formalus požiūris, labai  

sunku dirbt taip“ 

• Nelankstumas 

„nelankstumas, labai griežtas požiūris į projekto planą“ 

- 

 LVPA projektų vadovo vertinimas yra labiau teigiamas. Bet 
pastebima ir keletas neigiamų aspektų 

 

• Pateisinęs lūkesčius 

„normalūs. Negaliu nė apie vieną jokio blogo žodžio pasakyt“ 

„kaip tvirtas petys“ 

• Profesionalus, mandagus, konkretus 

„buvo tikrai labai profesionali moteris ir labai padėjo“ 

„profesionalus<..>mandagus“ 

„tvarkingai popierius siunčia“ 

„jis buvo konkretus“ 

• Išklausantis ir geranoriškas 

„išklausantis kitą pusę“, „geranoriškas“ 

„partneriškas, patarimų duoda“ 

 

• Formalus bendravimas 

„pirmas patyrimas buvo labai nykus, toks labai formalus požiūris buvo“ 

„santykiai visiškai formalūs- toks popieriukų priėmėjas buvo“ 

• Per didelis vadovavimas, savo vaidmens sureikšminimas, asmeninės 
ambicijos 

„asmeninės ambicijos, principai, kad įstaigos vardu gali ar negali atlikti 
kažkuriuos darbus“ 

• Šaltas, dalykiškas bendravimas 

„daugiausiai dalykiškas bendravimas“ 

„su kitom agentūros šiltesni santykiai susiklosto“ 

„šaltas, atrodė, kad jei jis maloniau bendraus, tai bus apkaltintas, kad mums 
per daug padeda“ 

• Reikalavimų keitimas projekto eigoje (nesutarimas dėl 
terminologijos) 

„<..>pradeda savus terminus išradinėt“ 

„vidury projekto keičia terminus, sako kad negerai, nors iš pradžių patys 
patvirtino kad gerai“ 

 

LVPA projektų vadovo vertinimas 

•  Bendravimas asmeniškai 

„didelis pliusas būtų jei galėtumėm 
asmeniškai susipažint“ 

„aš visada esu už tokius žmogiškus 
santykius<..>nes nežinai kas už 

telefono slypi, nežinai kas ten sėdi“ 

•  Šiltesnis bendravimas 

„norėtųsi šiltesnio, paprastesnio, 
žmogiškesnio bendravimo” 

•  Sklandesnis ir operatyvesnis 
komunikacinis procesas 

„su komunikacija prastas įspūdis“ 

•  Mažesnė personalo kaita 

„labai didelė personalo kaita, ką 
pirmam vadovui sakei- trečiam 

neįrodysi“ 

„paprasčiau būtų jei vienas kuruotų 
viską“ 

 
Santykiai su LVPA projektų vadovu vertinami nevienareikšmiškai. Pusė tyrime 
dalyvavusių asmenų yra patenkinti juos kuravusiu vadovu pabrėždami jo 
kompetenciją ir geranorišką bendravimą. Likusioji dalyvių dalis labiau 
akcentuoja neigiamas vadovo savybes- šaltą ir formalų bendravimą, savo 
vaidmens sureikšminimą. 

 

Teigiami  

Neigiami  

         vertina teigiamai         vertina neigiamai 

50 % 50 % 
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Santykiai su LVPA finansų vadovu 

 

• Netinkamas dokumentų koordinavimas 

„būna neranda dokumento“ 

• Nesugebėjimas atsakyti į pateiktą klausimą 

„nesugebėjo atsakyt į buhalterių klausimą“ 

- 

Didžioji dauguma tyrime dalyvavusių asmenų yra patenkinti 
santykiais su LVPA finansų vadovu. Pabrėžiama finansų vadovo 
kompetencija, malonus bendravimas, nuoširdus rūpestis gerai 
atlikti darbą. 

 

• Bendros kalbos atradimas 

„nebuvo jokių problemų, tikrai. Tai 
ką mes suklydom liepė pataisyt- 

pataisėm. Nebuvo problemų, tikrai“ 

• Sklandus bendravimas 

„labai sklandžiai, mums su 
finansais tai tikrai labai pasisekė“ 

„labai geri atsiliepimai projekto 
vykdymo metu“ 

• Atgalinis ryšys 

„gaudavom atgal pastabas kas ne 
taip, tikrai labai pasisekė“ 

„jie sutikrina, pasako ko trūksta“ 

• Nuoširdus darbas 

„ji buvo nuostabi, labai stengėsi“ 

„buvo pavyzdys kaip iš tikrųjų 
rūpinamasi“ 

„stengėsi, kad mums būtų gerai“ 

• Palaikymas 

„paskatindavo mus“ 

• Savo darbo išmanymas 

„išmano savo darbą“ 

 

LVPA finansų vadovo vertinimas 

                 vertina teigiamai                    vertina neigiamai 

90 % 10 % 

• Nereikalaujama perteklinės informacijos  

„jie niekada nereikalavo iš mūsų daugiau negu reikia- 
tai tuo esam ir patenkinti“ 

• Išsamus darbas 

„darbo išsamumas. Visada 

 žinom kaip reikia, ką reikia“ 

• Operatyvumas 

„operatyvumas- tai  

labai svarbu“ 

+ 
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Bendras LVPA vertinimas 
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Bendras įspūdis apie LVPA veiklą 

Išryškėja didelis 
nepasitenkinimas LVPA 
biurokratiniu aparatu. 
Išreikštas noras sklandesniam 
dokumentų „vaikščiojimui“ iš 
įmonių į LVPA. Taip pat tyrimo 
dalyviai juto negatyvų 
požiūrį bei palaikymo 
vykdant projektą stoką. 
Vis dėlto, dalis respondentų 
išsakė ir teigiamą nuomonę 
apie LVPA teigdami, kad 
matomos teigiamos 
permainos (pertvarkomi 
agentūros skyriai). 

 

 

• Pasiteisinusios LVPA pertvarkos 

„šiais metais įvykęs pokytis pertvarkant skyrius pagal temas<..>labai naudingas“ 

„mačiau, kad savo puslapį labai apsitvarkė“ 

• Aiškiai išdėstomi reikalavimai 

„su kuo nesusidūrėme, tai su popieriukų ieškojimais. Labai aiškiai pasakydavo- reikia to ar to“ 

 

• Sudėtinga biurokratinė sistema 

„toks įspūdis susidarė, kad tokia dvilypė- iš vienos pusės tolerantiška, iš kitos pusės tokia, na, biurokratiniai dalykai buvo nelabai 
malonūs“ 

„dešinė nežino ką daro kairė. Jie viena įstaiga, tai turėtų užtekti vienos kopijos pasidalinti“ 

„būtų gerai, kad dokumentus pakaktų siųsti el. paštu, o ne ir siųsti, ir vežti kopijas į LVPA” 

„tokia tvarka pas juos, kad turi kreiptis raštu jei nori ką nors pakeisti“ 

„mažiau popierizmo reikia<..>atrodo, kad stengiasi popieriukai prisidengt“ 

• Neigiamas požiūris įmonių atžvilgiu 

„teigiamo požiūrio trūko<..>atrodė, kad mes norim atimt iš jų pinigus“ 

„trūko, kad patys būtų suinteresuoti sėkmingu projekto įgyvendinimu“ 

„laiko eiliniais klientais, vargintojais“ 

• Neatidžiai sekama projekto eiga 

„projekto įgyvendinimo progreso fiksavimas buvo blogai vykdomas- trūko informacijos,  

niekas nebuvo aišku“ 

„kad jie apsiderintų, jei patikrina sąlygas, tai taip ir turi „važiuot“<..>iš pradžių patvirtina, po to sako kad negerai“ 

 

Neigiami  

Teigiami  
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Apibendrinimas 

 

 

 Bendrai tyrimo dalyviai LVPA informavimo ir viešinimo veiklą vertina nevienareikšmiškai. Pabrėžiami teigiami 
agentūros aspektai susiję su finansų vadovo veikla, platinamos informacijos turiniu, bet dominuoja neigiamos 
nuomonės vertinant projektų vadovą, komunikaciją, bendravimo aspektus. 

 

 Stipriosios LVPA informavimo ir viešinimo pusės 

 

 LVPA interneto tinklapis. Tyrimo informantai ypač pabrėžia interneto tinklapio privalumus, teigdami, kad 
ten pateikta informacija yra  suprantama, aiški, gerai ir koncentruotai išdėstyta. 

 

 Finansų vadovas. Jam LVPA paramos gavėjai išsakė mažiausiai priekaištų. Dažniau akcentuojamos 
teigiamos savybės – kompetencija, geranoriškas bendravimas, nuoširdus rūpestis atliekamo darbo kokybe. 

  

 Konsultacijos. Tyrimo dalyvių vertinimu LVPA seminaruose gaunamos  konsultacijos itin naudingos 
aiškinantis projekto eigą, sprendžiant problemas, ieškant atsakymų į kylančius  klausimus. 
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Apibendrinimas 

Rekomenduotina atkreipti dėmesį į šiuos aspektus 

 

 Projektų vadovas. Bemaž pusės visų tyrime dalyvavusių asmenų netenkino santykiai su projektą kuravusiu 
vadovu. Akivaizdus nusivylimas šaltu ir formaliu bendravimu. Kaip vienos iš nepasitenkinimo vadovu priežasčių 
minimos asmeninės vadovo ambicijos bei perdėtas vadovavimas. 

 

 Konsultacijos telefonu/ el. paštu. Respondentai pažymėjo, kad konsultacijas telefonu jie laiko kaip vieną 
patogiausių būdų komunikuoti. Vis dėlto, jie pabrėžė, kad telefoninė komunikacija su LVPA yra neefektyvi, mat 
atsakymai teikiami labai atsargiai, vengiama aiškaus ir tiesaus atsakymo. Ypač didelis nepasitenkinimas matomas 
bendravimu su LVPA el. pašto pagalba- atsakymai trunka per ilgai, kas kliudo sėkmingam projekto vykdymui. 

  

 Biurokratinis aparatas. Tyrimo dalyvių teigimu, dokumentų „kelias“ nuo įmonės iki LVPA yra per 
sudėtingas. Patogiausia respondentams dokumentus būtų siųsti el. paštu, arba pateikti vieną dokumentą ar jo 
kopiją LVPA, o ne po atskirą kiekvienam LVPA skyriui. 

 

Vertinant LVPA įvaizdį, agentūra respondentų akimis matoma kaip kontroliuojanti institucija. Tai sietina su 
šaltu ir biurokratiniu bendravimu, kartais neigiamu LVPA požiūriu į paramos gavėjus. 

 

Pastebėta, kad LVPA teikiama informacija vertinama nevienareikšmiškai. Maždaug pusė tyrime 
dalyvavusių respondentų gaunamą iš LVPA informaciją vertina kaip išsamią, informatyvią bei gana lengvai 
suprantamą, kiti priešingai, kaip neišsamią, nepakankamą, sunkiai suprantamą. 
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Išvados  

 

 Paramos gavėjų komunikacija su LVPA dažniausiai vyksta telefonu. Paramos gavėjų 

nuomone, tai patogiausias būdas gauti reikiamą informaciją.  

 Komunikacinio proceso kokybė vertintina nevienareikšmiškai: kiekybinio tyrimo duomenys 

rodo neblogą komunikacinio proceso ir LVPA specialistų darbo vertinimą – tiek projektų, tiek 

finansų vadovų darbas vertintas palankiai, dažniau pasigendama aiškaus informacijos 

pateikimo, vienodesnio tų pačių dalykų aiškinimo. 

 Kokybinio tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad daugiausia problemų kyla kasdieniniame 

darbiniame bendravime tiksliai ir interesantui suprantama kalba pateikiant informaciją. Taip 

pat paramos gavėjų netenkina biurokratija, besikeičiantys projektų vadovai bei skirtingas tų 

pačių dalykų aiškinimas. Seminarai bei LVPA svetainė vertinami palankiai. 

 Rekomenduotina komunikuojant su paramos gavėjais plačiau išnaudoti susirašinėjimą 

elektroniniu paštu ar per  LVPA portalą. Šiuo metu elektroninė komunikacija nėra populiari 

dėl ilgai trunkančių atsakymų, tad reikalingi pokyčiai LVPA komunikacijos organizavimo 

principų lygmenyje.  Konsultacijos telefonu yra patogios dėl savo interaktyvumo ir 

operatyvumo, tačiau palieka didesnę erdvę komunikaciniams nesusipratimams (“pasakė- 

nepasakė”, “o aš supratau, kad..” ir pan.) bei neužtikrina sklandaus vykdomo  proceso 

koordinavimo keičiantis projektų vadovams. 
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Išvados  

 

 

 

 Reikėtų skirti didesnį dėmesį klientų aptarnavimo bei  aptarnavimo vertinimo standartui. 

Itin trūksta geranoriškumo - net 30 proc.  projektų vadovus vertina kaip negeranoriškus. 

Sprendžiant iš respondentų atsakymų, aptarnavimo kultūra pačių LVPA darbuotojų vidinės 

kultūros reikalas –  didelė dalis specialistų su interesantais komunikuoja draugiškai ir 

maloniai, tačiau prastai dirbantieji ženkliai gadina visos institucijos vaidmenį. 
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ačiū 


