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metodologija 
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Tyrimo metodologija 

 Tyrimo tikslas: išsiaiškinti LVPA vykdomos informavimo ir viešinimo veiklos efektyvumą ir teikiamų paslaugų kokybės 
vertinimą. 

 

 Tyrimo metodas: fokusuotos diskusijų grupės (FGD). 

 

 Tyrimo laikas:  vasario 26 – kovo 19 d., 2015. 

 

 Tyrimo lokacija: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Marijampolė. 

 

 Tyrimo imtis: 10 FGD grupių (3 Vilniuje, 2 Kaune, 2 Klaipėdoje, 2 Šiauliuose, 1 Marijampolėje). 

 Verslo įmonės: 2 MTTP + 3 Verslas 

 Valstybės ar savivaldybės įmonės, įstaigos: 3 Energetika + 1 Turizmas 

 Asociacijos, konfederacijos, viešosios įstaigos, verslo ir menų inkubatoriai: 1 MTTP + Verslas 

 

 Tikslinė grupė: pareiškėjai ir paramos gavėjai. 

 

 Diskusijos trukmė: ~2 val. 

 

 Atrankos metodas: tikslinė atranka. 
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tyrimo rezultatai 
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 SUPRATINGAS IR MANDAGUS POŽIŪRIS Į PAREIŠKĖJĄ 
„patinka, kad jie mane supranta, mano vėlavimus dėl darbo krūvio, susitariam el. 
laiškais, kuriuos priskaitom kaip formalius dokumentus, nors realiai taip ir nėra <...> 
LVPA supranta, kad mokykloje nėra darbuotojų, kurie sugeba rengti projektus, dėl to 
padeda <...> kolegiškas požiūris“ 
 

 GERANORIŠKUMAS, NORAS PADĖTI 
„jei kreipiesi su savo pasiūlymais, kaip tu matai problemą ir jos sprendimą, jie visada 
įsiklauso, bando padėti išspręsti, atsiranda geranoriškumas <...> raštą nusiųsdavom 
pirmiausia projektų vadovui, jis peržiūrėdavo, pasakydavo kur klaidos ir tada jau 
siųsdavom oficialiai. Labai geranoriškai padėdavo išvengti problemų <...> 
džiaugiuosi, kad tolerantiškai ir lanksčiai žiūri į mūsų vėlavimus, kitaip prapultume“ 
 

 ATSIRANDANČOS DIDESNĖS GALIMYBĖS KOMPROMISAMS 
„dabar jau galima su jais diskutuoti ir ieškoti išeičių, ko anksčiau nebuvo <...> pajuto 
mūsų kompetenciją ir kartais nusileidžia, priima mūsų pasiūlymus“ 
 

 PAGALBA RASTI IŠEITĮ IŠ KEBLIŲ SITUACIJŲ 
„ieškodavom lanksčių sprendimų, jie mums labai padėjo <...> iš projektų vadovės ir 
direktorės jautėsi pastangos, kad būtų galima priimti tą sprendimą, kuris mums 
būtų naudingas <...> pateikia inovatyvius problemų sprendimus“ 
 

 OPERATYVUS BENDRAVIMAS, ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS 
„greitai atsakydavo į visus klausimus <...> patiko operatyvus reagavimas į užklausas 
<...> bendravimas buvo nuolatinis <...> visi atsakymai ateina per maždaug 5 dienas 
<...> daug konsultuoja“ 
 

 KOMPETENTINGI DARBUOTOJAI 
„vidiniai personalo atrankos kriterijai labai stiprūs, kai kurie kiekvieną kablelį ir 
taškelį sužiūri, kiti gal nervingesni, bet šiaip jie labai puikūs <...> maža kompanija 
didelius kalnus nuverčia <...> reiklumas, vystymasis, kokybė – tikri profesionalai“ 

LVPA stipriosios pusės 
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LVPA suvokiama kaip reikšmingai patobulėjusi agentūra. Pareiškėjai džiaugiasi supaprastėjusiu dokumentų rengimo procesu, diegiamais 
inovatyviais sprendimais. Pasitenkinimą sukelia geranoriškas agentūros noras padėti pareiškėjams spręsti problemas, įsiklausymas į jų 
argumentus, lankstumas, operatyvumas, kompromiso siekimas. 

 PROJEKTŲ VADOVAI TOBULĖJA KARTU SU PROJEKTAIS  
„mūsų vadovė augo kartu su mūsų projektu, jautėsi, kad smarkiai patobulėjo <...> 
pradžioj buvo problemų, bet vėliau pramoko, matėsi, kad įsigilino ir tikrai 
kompetencją išsiugdė“ 
 
 PERSPEKTYVUS, JAUNAS KOLEKTYVAS 
„jaunas kolektyvas, veržlus, užsidegęs <...> auga fantastiškas jaunimas, sveikinu jų 
siekį įsigilinti į problemos esmę ir padėtį“  
 
 SUPAPRASTĖJUSIOS PROCEDŪROS, SUMAŽĖJUSI BIUROKRATIJA 
„mažėja biurokratijos, nebereikia projekto antspaudo ir parašų ant kiekvieno lapo, 
nebereikia ir „kopija tikra“ daug lengviau <...> dokumentų rengimai aiškiai 
supaprastėję“ 
 
 PASTEBIMAS RYŠKUS PATOBULĖJIMAS LYGINANT SU ANKSTESNIAIS METAIS 
„anksčiau buvo baisu, siaubingas popierizmas, dabar viskas daug paprasčiau, 
agentūra smarkiai patobulėjo“ 
 
 INFORMATYVŪS MOKYMAI 
„mokymai labai geri, informatyvūs <...> ten nebūna liūdna, tikrai naudinga“ 
 
 MOKYMUOSE DALYVAUJA KOMPETENTINGI LEKTORIAI 
„jie išrenka kompetentingus lektorius, kurie gali pakomentuoti, atsakyti į 
klausimus“ 
 
 VERSLO PRINCIPŲ IŠMANYMAS 
„supratimas kaip veikia verslas yra gana teisingas ir sveikintinas“ 
 
 INOVATYVIŲ SPRENDIMŲ TAIKYMAS 
„nuolat tobulėja, inovatyvi, daug paslaugų perkelta į elektroninę erdvę“ 



 DARBO ORGANIZAVIMO PROBLEMOS: 
 DIDELĖ BIUROKRATIJA 

„didelis popierizmas, biurokratija, popierių kalnai <...> administracinė našta nuolat didėja <...> 
biurokratizmas, perteklinis įrodymų reikalavimas, perdėtas formalizmas <...> labai griežtai laikosi savo 
teisės aktų raidės <...> tikslus biurokratinis aparatas“ 
 

 PERNELYG GRIEŽTAS TAISYKLIŲ LAIKYMASIS, LANKSTUMO STOKA 
„nuolatos atsibesdavome į taisyklių sieną ir bandydavom įtilpti į jų rėmus <...> reikia paisyti daugybės 
taisyklių <...> nėra lankstumo, prasideda biurokratinis kelias <...> sistema neadekvati darbui su verslu“ 
 

 DAŽNAI KEIČIAMOS DOKUMENTŲ FORMOS 
„nesubalansuotumas, formos nuolat keičiasi“ 
 

 NEOPERATYVIAI PATEIKIA ATSAKYMUS Į KLAUSMUS 
„kai kuriais atvejais ekspertinio atsakymo reikėdavo laukti 3 mėnesius <...>  
jei parašyta, kad atsakys per 15 dienų, tai anksčiau nesitikėk“ 
 

 PAKAITINIŲ DARBUOTOJŲ, GALINČIŲ PERIMTI KOLEGŲ DARBUS IŠIMTINAIS ATVEJAIS, 
TRŪKUMAS 
„nuolat vilkinami terminai, jie serga, atostogauja, mokosi, išvyksta... Mes tada vėluojam, nors ne dėl 
mūsų kaltės <...> kiti darbuotojai nenori apsiimti, turi savo darbų <...> pavaduojančių darbuotojų 
nesugebėjimas perimti darbų“ 
  

 TERMINŲ NESILAIKYMAS 
„jie patys nesilaiko savo taisyklių, nepateikia laiku atsakymo, o tada mūsų projektas stoja <...> sau 
taiko liberalias taisykles, ypač dėl terminų“ 
 

 LVPA DARBUOTOJUS SLEGIA PERNELYG DIDELIS DARBO KRŪVIS, JIE NEGALI KOKYBIŠKAI DIRBTI 
„jų labai didelis apkrovimas, LVPA projektų vadovas turi 20-22 projektus, finansų vadovas net iki 70; 
kokybiškai tokių kiekių padaryti yra neįmanoma <...> jų užimtumas yra didžiulis, pas mus į Klaipėdą kai 
atvažiuoja, tai per kelis objektus pervažiuoja, dar ir kolegų paima“ 

 DARBO IR ŽMOGIŠKIEJI SANTYKIAI: 
 PERNELYG DIDELĖS REIKŠMĖS PROJEKTO EIGAI IR SĖKMEI 

TURI ŽOGIŠKASIS FAKTORIUS 
„jei rasi bendrą kalbą su projektų vadovu, tada galėsi dirbti, 
<...> vienas vadovas geranoriškas, kitas labai formalus, 
bendrauja tik raštais <...> vienam sąlygos tinka, kitam netinka 
<...> su projekto vadovu dirbom sėkmingai, kol paskyrė naują 
ir jam nebetiko pusė dokumentų“ 
 

 FORMALUS POŽIŪRIS Į PAREIŠKĖJUS 
„teko ne kartą priminti, kad jie yra verslo paramos  agentūra, 
nes požiūris labai formalus <...> santykių pagrindas yra mano 
projektas, aš esu jo šeimininkas, kad projektas būtų 
sėkmingas, reikia kitų specialistų, kurie padėtų. Geriausiai 
dirbasi, kai aš jų nepastebiu, bet LVPA požiūris priešingas, jie 
mano, kad mes tik priedas prie projekto ir jie dirba sau“ 
 

 FORMALIZUOTI SUSITIKIMAI 
„susitikime dalyvavau aš kaip pareiškėjas, iš jų buvo 6 ir 
diktofonas ant stalo – kam jiems tokia taktika, nesuprantu, 
kaip teisme“ 
 

 FORMALUS POŽIŪRIS Į VERSLE VYKSTANČIUS POKYČIUS 
„versle viskas keičiasi greitai, jiems trūksta lankstumo, reikia 
labai ilgai aiškinti, kam reikia pakeitimo, logiškų paaiškinimų 
jiems nepakanka, jiems reikia formalumų“ 
 

 NEGATYVUS POŽIŪRIS Į PAREIŠKĖJĄ 
„tai yra parama verslui ir visai valstybei, o į tave žiūri kaip į 
vagį“ 

LVPA silpnosios pusės 
Darbo organizavimas, darbo ir žmogiškieji santykiai 
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Pareiškėjams bene daugiausia nepasitenkinimo kelia itin formalus požiūris tiek į projektą, tiek į bendražmogiškus santykius tarp agentūros ir 
pareiškėjų. Negatyviai priimamas taisyklių, kurios kartais prasilenkia su versle taikoma logika, laikymasis; lankstumo trūkumas sprendžiant 
problemas, pakaitinių LVPA darbuotojų nesugebėjimas perimti kolegų darbus, terminų nesilaikymas. 



LVPA silpnosios pusės 
Kompetencija ir kitos problemos 
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Pareiškėjai aiškiai jaučia LVPA darbuotojų nerimą dėl aukštesnių instancijų patikrų ir galimų sankcijų, kas daro įtaką projekto administravimui 
ir priimamiems sprendimams. Nepasitenkinimą kelią ir tai, kad norint kokybiškai dirbti, svarbu gerai įsigilinti į agentūros darbo specifiką, prie 
jos prisitaikyti. Verslo atstovams susirūpinimą kelia žema LVPA darbuotojų kompetencija dėl mokslinių ir technologinių aspektų, kas trukdo 
sėkmingam projekto įgyvendinimui. 

KOMPETENCIJA 
 ŽEMOS KOMPETENCIJOS EKSPERTAI 

„susidarė įspūdis, kad kai kurie ekspertai yra žemos kompetencijos, 
tiek vertinant projektą, tiek jo eigoje“ 
 
 

 PATIRTIES STOKA 
„jiems paprasčiausiai trūksta patirties, ateina tik ką mokslus pabaigę, 
jauni, nepatyrę, kur ten jie ką nors išmanys, varlinėja dar kelis metus“ 
 
 

 SPECIFINIŲ, SU VERSLU IR MOKSLINIAIS TYRIMAIS SUSIJUSIŲ 
ASPEKTŲ NEIŠMANYMAS 
„kas liečia mokslinius tyrimus, tai jiems labai trūksta žinių, jie nieko 
neišmano ir tada taiko savo siaurą žinojimą, kuris būna iš piršto 
laužtas, formalus <...> versle jie nesigaudo, bando verslą įstatyti į savo 
biurokratinius rėmus ir nesupranta, kodėl tai yra blogai ir kodėl tai 
neveikia“ 

 KITOS PROBLEMOS 
 JAUČIAMA NUOLATINĖ LVPA DARBUOTOJŲ BAIMĖ BŪTI PATIKRINTIEMS, 

NEATITIKTI ES REIKALAVIMŲ 
„jiems svarbiausia, kad jei tikrintų ES komisija, kad visi popieriai, visi paaiškinimai būtų 
viens prie vieno, jiems svarbiausia, kad tik jų nenubaustų, dėl to jie prašo kiekvieną 
menkniekį pagrįsti ir labai formaliai į viską žiūri“ 
 

 NORINT KOKYBIŠKAI BENDRADARBIAUTI, REIKIA GERAI ĮSIGILINTI Į AGENTŪROS 
DARBO PRINCIPUS, JUOS ĮSISAVINTI 
„norint gauti pagalbos, reikėjo ganėtinai prie to prisikasti, kai mes juos perkandom ir 
išmokom su jais elgtis, tada bendravimas pasidarė kokybiškas <...> sunku bendrauti, 
reikia nuolat prie jų taikytis, su kitom agentūrom, kad ir ESFA, to nėra, viskas 
paprasčiau“ 
 

 DIDELĖ DARBUOTOJŲ KAITA 
„labai dažnai keičiasi projektų vadovai, kas nėra gerai“ 
 

 DAROMAS SPAUDIMAS ATSISAKYTI PARAIŠKOS 
„jautėsi politikos nuotaikų kaita ir spaudimas atsisakyti paraiškos, jautėsi, kad yra 
spaudimas kontroliuoti šitą pareiškėją“ 
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Informavimas apie projektus 
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Pradinės informacijos šaltiniai: 

Informacija apie galimybę teikti paraišką yra lengvai pasiekiama. Verslo įmones dažniausiai informuoja konsultacinės firmos, bendraujama su 
kolegomis, partneriais, ieškoma informacijos internete. Viešojo sektoriaus atstovus dažnai informuoja savivaldybės ar kitos atsakingos 
institucijos. Didelės bendrovės informacijos paieška dažnai užsiima reguliariai. Informacijos aiškumas vertinamas nevienareikšmiškai – 
rengiant pirmą kartą, viskas gana painu, įgijus patirties problemų kyla vis rečiau. 

ESparama.lt 

konsultantai 
kolegos, verslo 

partneriai 

Informacijos paieška 
 INFORMACIJĄ GAUTI YRA LENGVA 
„kai paskelbia priemonę, automatiškai visi sužino, labai gretai informacija 
sklinda <...> tikrai nėra problemų gauti informaciją <...> anksčiau buvo 
sudėtingiau, bet dabar yra daug puslapių, kur galima nueiti ir susirasti viską, ko 
reikia <...> labai lengva sužinoti, viskas matoma ir girdima“ 

 
 VIEŠAS SEKTORIUS IR DIDELĖS ĮMONĖS: INFORMACIJOS PAIEŠKA 
YRA KASDIENIS PROCESAS 
„informacijos stebėjimas yra viena iš mūsų asociacijos veiklų, todėl rasti 
reikalingą informaciją yra lengva <...> mes sekam visus tinklalapius <...> mes jau 
laukiam naujo kvietimo, sekam, planuojam <...> pas mus yra kas stebi 
informacijos srautus“ 

 
 APIE GALIMYBĘ INFORMUOJA KONSUTANTAI, SAVIVALDYBĖ 
„mus konsultantai nuolat informuoja, net šiandien neatsiliepiau į pora 
skambučių, jau per dažnai net atakuoja <...> mus savivaldybė informuoja“ 

Dažnai 
naudojami 

šaltiniai 

Retai 
naudojami 

šaltiniai 

Informacijos aiškumas 
 RENGIANT PARAIŠKĄ PIRMĄ KARTĄ, PRADINĖ INFORMACIJA YRA 
SUDĖTINGA, REIKIA DAUG KONSULTUOTIS SU KONSULTANTAIS ARBA 
LVPA SPECIALISTAIS 
„kai rengėm pirmą kartą, tai tikrai niekas nebuvo aišku, reikėjo daug gilintis ir 
aiškintis, bendrauti su konsultantais <...> kadangi teikėm pirmą kartą, tai 
nepasakyčiau, kad buvo labai aišku, tikrai reikėjo daug darbo įdėti, kad įsigilinti ir 
suprati <...> priemonės aprašas labai klampus <...> pradžioje labai trūksta 
mentoriaus, kyla daug klausimų“ 

 
 RENGIANT PARAIŠKĄ NE PIRMĄ KARTĄ, PRADINĖ INFORMACIJA YRA 
GANA AIŠKI IR SUPRANTAMA 
„viskas labai aišku, visi kvietimai panašūs, reikia tik akcentus sužiūrėti ir viskas 
<...> problemų tikrai nekyla, aišku ir suprantama <...> paraiškas mes teikiam 
kasmet, visos procedūros panašios ir ta informacija nėra sunki, problemų dėl 
pradinės informacijos jau nebekyla, čia pradinukų problema“ 

naujienlaiškiai 



LVPA interneto svetainės vertinimas 
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Privalumai: 

LVPA interneto svetainė pirminei informacijai, apie galimybę teikti paraišką, gauti naudojama retai. Dažniau šaltiniu naudojamasi ieškant 
konkrečios informacijos, dokumentų ar kontaktų. Svetainės privalumai: pateikiamos dokumentų formos, šablonai, darbuotojų kontaktai. 
Trūkumais įvardijama sudėtinga navigacija, perteklinė informacija, daugybė pasenusių dokumentų, formalizuota kalba. Rasti reikalingą 
informaciją svetainėje pareiškėjams dažniausiai padeda LVPA projektų vadovas. 

Trūkumai: 

 LVPA PROJEKTŲ VADOVAS(-ė) VISADA 
GERANORIŠKAI PADEDA RASTI REIKIAMĄ 
INFORMACIJĄ SVETAINĖJE 
„visada gali paskambinti projektų vadovei ir ji 
pasakys kur ieškoti <...> jei man ko reikia, skambinu 
projektų vadovei, nes pats tokioj svetainėj nieko 
nerandu, ten per daug viskas sudėtingai išdėliota“ 

 PATEIKTI DOKUMENTAI, FORMOS 
„dokumentai patalpinti <...> jiems yra labai svarbu, 
kad naudotum jų šablonėlius, tai eini į svetainę ir 
ieškai jų šablonėlių“ 
 
 PATEIKTI REIKALINGŲ ASMENŲ KONTAKTINIAI 
DUOMENYS 
„darbuotojų kontaktai yra, prireikus visada galima 
rasti“ 

 AIŠKIAI PATEIKIAMA INFORMACIJA 
„viskas aišku, viskas tvarkoj <...> informacija 
pakankamai aiškiai pateikta“ 
 
 AIŠKI IR PAPRASTA NAVIGACIJA 
„navigacija puslapyje yra gana aiški ir 
nesudėtinga, problemų ieškant informacijos 
nekyla“ 

 SVETAINĖ, NUO JOS SUKŪRIMO, KOKYBIŠKAI NEPATOBULĖJO 
„anksčiau svetainė nebuvo žinoma, ten  atsidurdavai, kai reikėdavo informacijos 
kaip rašyti, o ne sužinoti, apie galimybę, dabar ji jau gerai išreklamuota, bet 
kokybiškai nepasikeitė, naudos mažai“ 
 

 DAUG PASENUSIOS, NEREIKALINGOS INFORMACIJOS, PASENĘ 
DOKUMENTAI 
„iki šiol kabo senas ir nebegaliojantis finansavimo aprašas, pasenusi informacija 
<...> kai kurie priedai neatnaujinti <...> sudėti visi dokumentai nuo pat pradžių 
pradžios, visada reikia skolinti iki galo, kur yra tas vienintelis, kurį gali naudoti“ 
 

 SUDĖTINGA INFORMACIJOS PAIEŠKA (ilgas „kelias“ iki paieškos tikslo) 
„jų svetainės paieškai naudojam Google, daug paprasčiau <...> reikia ilgą kelią 
nueit, tikrus labirintus, kol randi ko ieškai“ 

 FORMALIZUOTA KALBA, SUNKIAI SUPRANTAMA VERSLO ATSTOVAMS 
„reikia vertėjo, kad suprastum kas ten parašyta <...> akademinio lygio 
formuluotės“ 
 

 DAŽNAI KEIČIA PRISIJUNGIMO DUOMENIS 
„dažnai keičia prisijungimus, beveik kiekvieną kartą norint prisijungti, reikia 
skambintis, kad sutvarkytų prisijungimą“ 
 

TĄ PAČIĄ INFORMACIJĄ GALIMA RASTI KITŲ AGENTŪRŲ TINKLALAPIUOSE 
„informacija dubliuojasi, tą patį gali rasti Ūkio ministerijos, ES paramos 
puslapiuose, LVPA svetainė nesukuria pridėtinės vertės“ 
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Bendravimas su LVPA ir teikiamos informacijos vertinimas 
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Apskritai bendravimas su LVPA yra gana sklandus. Dažniausiai komunikuojama el. paštu ir tel. skambučiais. Rimtoms problemoms spręsti 
organizuojami betarpiški susitikimai arba rašomi oficialūs raštai. Informacija vertinama kaip profesionali, operatyvi, aiški. Negatyviai 
pareiškėjai vertina tai, kad LVPA darbuotojai dažnai vengia atsakymus pateikti raštiška forma, tokiu būdu išvengdami atsakomybės už savo 
žodžius. Dažnai atsakymų tenka ilgai laukti, sunku konsultuotis, kol nepateikta paraiška. 

Patogiausi komunikacijos su LVPA 

būdai: 

 IŠLIEKA SUSIRAŠINĖJIMO ISTORIJA, ĮRODYMAI 
„pačiam daug patogiau, kai yra surašyta, kai yra klausimas ir atsakymas, 
jei kitai institucijai reikia siųsti – gali panaudoti kaip įrodymą <...> aš esu 
šalininkas bendravimo būdo, kurį žmogus išrado prieš 4 tūkst. metų – 
rašto, nes gali juo apeliuoti, pasidalyti, nereikia perpasakoti“ 
 PATOGU IR GREITA 
„patogiausia yra elektroniniu paštu <...> greita ir labiausiai patogu“ 
 LENGVIAU SEKTI POKALBĮ, PROBLEMOS SPRENDIMO EIGĄ 
„daug paprasčiau sekti visą pokalbį <...> problemos sprendimo eiga 
vienoj vietoj“ 

 PATOGU PROBLEMINĖMS SITUACIJOMS SPRĘSTI 
„jei kažkas labai neaišku, tada geriausias skambutis“ 
 
 PATOGU, NES GREITA IR PAPRASTA 
„mūsų didelė organizacija, kol surinktume visų parašus, tai pradžiai 
visada pasiskambinam, pasiklausiam“ 

 NAUDINGA SRENDŽIANT RIMTAS PROBLEMAS 
„susitikom, aptarėme viską ir radom sprendimo būdus, labai naudinga 
buvo <...> man patinka susitikti, ypač jei rimtas ir rizikingas klausimas 
<...> labai informatyvu, išsprendėm opias problemas“ 

El. paštas 

Tel. skambučiai 

Betarpiški susitikimai 

Kaip vertinate LVPA teikiamą informaciją? 
  PROFESIONALI 
„jie tikrai turi gerų specialistų ir tikrai 
galima su jais konsultuotis, gerai 
išmano savo darbą ir teikiama 
informacija tikrai tenkina“ 
 
 AIŠKI, KONKRETI, IŠSAMI 
„man viskas buvo aišku ir konkretu 
<...> nėra buvę, kad kažko trūktų, 
viską išsamiai pateikia“ 

Bet... 
 VENGIA ATSAKYTI Į SVARBŲ KLAUSIMĄ 

EL.PAŠTU (vengia atsakomybės) 
„jie kartais vengia rašyti laiškus, nes paštas 
juos įpareigoja, jiems geriau pasakyti 
telefonu, kad po to būtų lengviau paneigti, 
mažiau atsakomybės <...> jiems parašai el. 
paštu, o jie tyčia skambina, nes bijo rašyti, 
kad neišliktų informacija, juos per daug 
įpareigoja, jie taip nusikrato atsakomybės“ 
 

  PATEIKIA NUOMONES, KURIOS VĖLIAU 
GALI BŪTI PRILYGINTOS FAKTAMS 
„LVPA pateikia įdomių nuomonių, ne 
pastabų, bet nuomonių, į kurias 
neatsižvelgus, vėliau gali atmesti tavo 
paraišką, kartais tos nuomonės labai 
išmuša iš vėžių, nes nežinai, kaip į jas 
reaguoti“ 

 OPERATYVI 
„daugeliu atvejų viskas buvo operatyviai 
atsakyta“ 

 
 INFORMACIJA SUTEIKIAMA ĮVAIRIAIS 
KANALAIS 
„galima jiems ir pasiskambinti, ir el. 
paštu bendrauti, seminarus organizuoja, 
ne problema gauti informaciją“ 

 SVARBIAIS KLAUSIMAIS 
EFEKTYVU KREIPTIS TIK RAŠTAIS 
„jei dėl finansavimo kyla klausimų, 
tada mes tik raštais kreipiamės, 
kitaip jiems neįrodysi, jei kils ginčas 
arba jie neatsakys“ 

TENKA ILGAI LAUKTI ATSAKYMŲ 
„nusiunti jiems raštą, tai atsakys 
po savaitės“ 

NEPATEKIA IŠSAMIŲ ATSAKYMŲ 
„tikrai ne visada atsakymai būna 
išsamūs“ 

VENGIA BENDRAUTI, KOL 
PARAIŠKA NEPATEIKTA 
„jie nenori atsakyti iš bendro 
konteksto, jie nori, kad pateiktum 
paraišką, o tada užvers 
patikslinimais“ 
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Geriausią įspūdį pareiškėjams paliko agentūros geranoriškumas, pagalba sprendžiant problemas, galimybė gauti atsakymus į kylančius 
klausimus. Probleminėmis sritimis įvardijamas lankstumo trūkumas priimant sprendimus, rizikų nutylėjimas, nepateikiami dokumentų 
pildymo pavyzdžiai, patarimų, priimant sprendimus, stoka bei rekomendacijų, ką derėtų tobulinti, trūkumas. 

Pozityvūs aspektai paraiškos rengimo metu ir reikalinga pagalba 

17 

Kas patiko? 
 GERANORIŠKA LVPA PAGALBA 
SPRENDŽIANT PROBLEMAS 
„turėjom gal penkis susitikimus su LVPA 
atstovais, buvo labai informatyvu ir 
išsprendėm problemas, kurios galėjo 
kainuoti paramą <...> buvo atvažiavę 
inžinieriai, galima buvo vietoj pasitarti 
kas ir kaip“ 
 
 
 REIKIAMĄ INFORMACIJĄ 
VISUOMET GALIMA GAUTI SUSISIEKUS 
SU LVPA AR JŲ INTERNETO 
SVETAINĖJE 
„skambindavom, rašydavom laiškus, 
svetainėj kiek įmanoma ieškodavom, 
visada atsakymą gaudavom“ 
 
 
 PATEIKIA ATSAKYMUS Į VISUS 
KLAUSIMUS 
„visada gausi atsakymą, kartais 
greičiau, kartais ne, kartais geresnį, 
kartais nelabai naudingą, bet visada 
atsakys, nepaliks klausimo atviro“ 

Kokios pagalbos  labiausiai trūko? 
 LANKSTUMO DĖL PRIIMAMŲ SPRENDIMŲ 
„labai trūko iš jų pusės lankstumo, jie pasako ir kaip 
kirviu nukirsta <...> mokslinių tyrimų negalima 
procentaliai įvertinti, mes negalim tikslių skaičių 
numatyti“ 
 
 PATARIMŲ, GALIMŲ SPRENDIMO VARIANTŲ 
APTARIMO 
„labai norėjosi, kad pasakytų kaip galima daryti, kad 
taip arba taip, kad patartų, kuris sprendimas yra 
geresnis, norėjosi, kad būtų kaip patarėjas, o ne 
sankcijom gąsdintų“ 
 
 DOKUMENTŲ PILDYMO PAVYZDŽIŲ 
„kadangi patys teikėm, tai buvo labai sunku, klydom, 
nuvežėm dokumentus, po to paaiškėjo, kad ne taip, 
kad dar daug ko trūksta, labai reikėjo pavyzdžių <...> 
jie juk tikrai turi visokių pavyzdžių, gali padaryti 
anonimiškus dokumentus ir pakabinti puslapy, būtų 
labai naudinga“ 
 
 DARBO GRUPIŲ, DARBO SESIJŲ 
„labai reikėjo kokių nors darbo grupių ar sesijų būtent 
rengiant paraišką, nes ji pas mus unikali, dėl to kildavo 
labai specifinių klausimų“ 

 PATARIMŲ, KĄ REIKIA TOBULINTI, KAD 
BŪTŲ PASIEKTAS REIKIAMAS BALŲ SKAIČIUS 
„jie niekuomet nesuteikia pagalbos, ką daryti, 
jei nesurenki reikiamo balų skaičiaus. 
Bendraujant su užsieniu būna taip, kad jei 
gauni 8 ar 9, jie tau pataria, ką patobulinti, kur 
pasitempti; o su LVPA to nėra, jie neina į 
kalbas, jie visai nėra suinteresuoti, kad būtų 
įsisavintos ES lėšos“ 
 
 RIZIKŲ PREVENCIJOS, AIŠKIŲ PASTABŲ, 
KUR GALI KILTI PROBLEMŲ 
„įspėjimai dėl rizikų būdavo, bet jau visai 
nelaiku, per patikrinimą, kai atvažiuodavo 
atstovai tikrinti ir sakydavo, kad gali būte šioj 
vietoj problema, o po mėnesio sako, ai, 
neproblema <...> mums labai trūko patarimų, 
ką daryti, kad nekiltų problemos, juk jie turi 
patirties, gali pakomentuoti, perspėti, ką reikia 
daryti atidžiau, kur daugiausia problemų kyla“ 



Pagrindinės problemos paraiškos rengimo metu 
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Verslo įmonių atstovai paraiškos rengimo metu dažniausiai bendrauja su išoriniais konsultantais. Problemos dažniau kyla rengiantiems 
paraiškas savarankiškai. Pagrindiniai nusiskundimai: didelė biurokratija, perteklinių dokumentų reikalavimas, formalūs atsakymai į klausimus, 
nekokybiškos ir netvarkingos excel lentelės, neaiškios  formuluotės dokumentuose, nepagrįstos pastabos. 

 APSKRITAI KOMUNIKACIJA SU LVPA YRA SUDĖTINGA, TODĖL VERSLO ATSTOVAI PARAIŠKOS RENGIMO METU DAŽNIAUSIAI 
BENDRAUJA SU IŠORINIAIS KONSULTANTAIS, KURIE, SAVO RUOŠTU,  KOMUNIKUOJA SU LVPA 

„rengdami pirmas paraiškas samdėm konsultantus, sumokėjom daug pinigų <...> sukurta bazė, kuri daug kainuoja ir kuria visi 
naudojasi dėl baimės būti išmestiems <...> vyko bendravimas su konsultantais, kurie mums vertėjavo, nes LVPA kalbos mes 

būtume nesupratę <...> jie žino, kokius popierius reikia pateikti, kad tavęs formaliai neišmestų <...> samdėm konsultacinę firmą, 
kuri viską darė ir bendravo su LVPA, nes patys su jais bendros kalbos nebūtume radę, jie iš kito pasaulio“ 

 DIDELĖ BIUROKRATIJA, NUOLATINIS PAGRINDIMŲ, PERTEKLINIŲ 
DOKUMENTŲ REIKALAVIMAS 
„nuolatos reikėdavo viską pagrįsti, parašai, kad žmogus dirbs 15 valandų, 
tai jie prašydavo pagrįsti, ką konkrečiai jis tas 15 valandų veiks, išrašyti vos 
ne minutėm <...> žinojom, kad jie turi savo kalbą ir mes su jais 
nesusikalbėsim, dėl to samdėmės konsultantus, kad būtų mūsų vertėjas“ 
 

ATSAKYMUS Į KLAUSIMUS PATEIKIA SUDĖTINGA BIUROKRATINE 
KALBA ARBA NUORODOMIS Į DOKUMENTUS 
„paklausi kaip suprasti tą ir tą dalyką, tai atsiunčia nuorodą į priemonės 
aprašą ar pasako skaityti tam puslapy <...> kartais paprasčiausiai 
atsiųsdavo nuorodą į dokumentą, nors problema ir buvo, kad to dokumento 
nesupranti“ 
 

 SUDĖTINGOS, PAINIOS IR STILISTIŠKAI NETVARKINGOS FORMOS, 
LENTELĖS 
„paraiškų formos įdomios, neišbaigtos <...> nežinia, ar galima koreguoti tas 
jų excel lenteles, patrumpinti žodžius, nes ten tokio dydžio lentelės ir tokios 
netvarkingos, kad atrodo, jog jas beraštis darė – jei mums reikia daryti be 
klaidų, tegul ir jie stengiasi, bent korektūros klaidas tegul susitvarko“  

NEAIŠKIOS FORMULUOTĖS PARAIŠKOS FORMOJE 
„kai kurios formuluotės buvo neaiškios ir nelogiškos, o mums jomis reikia vadovautis, o 
jie atsisako jas normaliai paaiškinti, o vėliau kyla problemų, nes reikia pasiekti rodiklius“ 
 

NEPAGRĮSTOS PASTABOS 
„kartais susidaro įspūdis, kad tas, kas rašo pastabas, neturi jokių “freimų”, jis yra visiškai 
laisvas ir nesivadovauja tomis žaidimo taisyklėmis, kuriomis turime vadovautis mes“ 
 

KOMPLIKUOTA KOMUNIKACIJA SU LVPA 
„kur buvo nurodyti kontaktai, kad gali klausti, tai telefonu neįmanoma prisiskambinti, o 
el. paštu atsako tik į paprastus klausimus, jei sudėtingesnis, dėl sumų, tai labai ilgai 
tekdavo laukti atsakymo“ 
 

TRŪKSTA VIENINGŲ GAIRIŲ DĖL ĮSTATYMŲ, TAISYKLIŲ IR PAN. TAIKYMO 
„įstatymus skirtingai supranta <...> vieni sako, kad reikia daryti taip, kiti prieštarauja, 
trūksta jiems susikalbėjimo tarpusavyje“ 
 

NEKOMPETENTINGI LVPA KONSULTANTAI 
„trūko jų kompetencijos, nes labai dažnai buvo, kad jie patys nežinojo, kaip reikia daryti“ 



  SEMINARAI VYKSTA PERNELYG DIDELĖSE GRUPĖSE 
„manyčiau, turėtų vykti mažesnėse grupėse, nes visi seminarai 
baigdavosi drąsiausių klausytojų problemų sprendimu 50-ies žmonių 
grupėje“ 
 

 INFORMACIJA PATEIKIAMA SUDĖTINGA, FORMALIA KALBA 
„kartais buvo sunku gilintis į tai, ką jie kalba, nes jie turi savo kalbą“ 
 

VENGIA ATSAKYTI Į SUDĖTINGUS KLAUSIMUS 
„jei per daug piktą klausimą užduosi, jie paprašys kelių dienų 
atsakymui“ 
 

 DAUG PERTEKLINĖS INFORMACIJOS, NESUSIJUSIOS SU TAVO 
PRIEMONE 
„ne viskas tau yra aktualu, nes ne vienai priemonei seminarai daromi“ 
 

 KAI KURIE PRANEŠĖJAI STOKOJA KOMPETENCIJOS 
„pranešėjai ne visi geri, kai kuriems reikia tobulinti savo įgūdžius“ 
 

 REKIA PAPILDOMŲ SEMINARŲ DĖL PARAIŠKOSE DAROMŲ 
PAKEITIMŲ 
„galėtų daryti seminarus kaip vykdyti pakeitimus, nes jų būna labai 
daug ir šitoj vietoj kyla daugiausia problemų, ypač naujokams“ 

LVPA organizuojamų seminarų vertinimas 
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Dauguma diskusijų dalyvių lankėsi LVPA organizuojamuose seminaruose ir vertina juos gana palankiai: aiškia ir suprantama forma pateikiama 
daug naudingos informacijos, seminarus veda kompetentingi lektoriai, suteikiama galimybė pasikonsultuoti dėl savo projekto. Pagrindiniai 
trūkumai: seminarai dažnai rengiami per didelėms grupėms, todėl dalis pateikiamos informacijos yra neaktuali, naudojama formali leksika. 

Ar lankėtės LVPA seminaruose? 

70 % 30 % 
Lankėsi bent 1-ame seminare Seminaruose 

nesilankė 

 INFORMATYVŪS IR NAUDINGI 
SEMINARAI 
„ateiti tikrai verta, nes informacija naudinga 
<...> ne roko koncertas, bet buvo gana gerai, 
naudos tikrai gavau <...> su seminarų pagalba 
galima išsiversti ir be konsultantų“ 

 
  AIŠKIAI PATEIKIAMA INFORMACIJA 
„pristatymas buvo tikrai aiškus, pozityvūs 
įspūdžiai“ 

 
 KOMPETENTINGI LEKTORIAI 
„džiugina, kad į seminarus pakviečiami tikrai 
kompetentingi lektoriai, kurie gali paaiškinti, 
padėti, atsakyti į klausimus“ 

 
 SEMINARUOSE DALYVAUJA IR 
PROJEKTŲ VADOVAI 
„jie ten puikiai atidirbę savo sistemą, nes dirba 
projektų vadovai, kurie vėliau paima 
administruoti projektus“ 

 LEKTORIAI PATEIKIA SAVO 
KONTAKTUS 
„jie išdalina savo kontaktus, kad jei 
kiltų klausimų, galėtume susisiekti“ 

 
 GALIMA UŽDUOTI 
KLAUSIMUS DĖL SAVO 
PROJEKTO 
„į visus klausimus bus atsakyta“ 

 
 NAUDINGI SEMINARAI, 
KURIE ORIENTUTI Į VIENĄ 
PRIEMONĘ 
„naudingiausi yra fokusuoti 
seminarai, tada daug ką išsiaiškini, 
išgirsti naudingų dalykų, patarimų“ 

 
 NAUDINGA RENGIANTIEMS 
PARAIŠKĄ PIRMĄ KARTĄ 
„jei pirmą kartą atėjus, tai super, 
tikrai labai naudinga“ 
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Paraiškos atmetimo priežasčių suvokimas ir vertinimas 
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Paraiškos atmetimo priežasčių aiškumas vertinamas nevienareikšmiškai. Iš vienos pusės suprantama, kad sprendimai priimami vadovaujantis 
kvietime nurodytais kriterijais, kita vertus, pareiškėjams nėra paaiškinama tiksli atmetimo priežastis, kurie konkrečiai kriterijai nepasiekti, 
išvados dažnai atrodo nepagrįstos, ekspertų išvados laikomos paslaptyje, neleidžiama su jomis susipažinti, kas pareiškėjas kelia įtarimų. 
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5,9 7,9 8,1 

Paraiškos vertinimo kriterijai 
buvo aiškūs 

Supratau, kodėl LVPA priėmė 
būtent tokius su mūsų projektu 

susijusius sprendimus 

Paraiškos atmetimo priežastys 
buvo aiškios ir pagrįstos 

  NERACIONALIOS, NEPAGRĮSTOS ATMETIMO PRIEŽASTYS 
„mūsų paraišką atmetė nepagrįstai, Ūkio ministerija mūsų skundą patenkino, vadinasi, mes buvome teisūs <...> mano paraišką atmetė, nes neva aš 
neturiu verslo vizijos, bet koks verslininkas jos neturi? Kur čia logika?“ 

 
 NEPATEIKIA ATMETIMO PRIEŽASČIŲ 

„nepaaiškino, kodėl buvo priimtas sprendimas atmesti paraišką <...> atsakymas yra taip arba ne, o kodėl – gali tik spėlioti, nes jie nesutinka pateikti 
išvadų ar bent paaiškinti, kas tiksliai netiko“ 

 
 NEPATEIKIAMOS EKSPERTŲ IŠVADOS, NELEIDŽIAMA SU JAIS PABENDRAUTI 

„patikslinimo negausi, niekada negausi ekspertų išvadų, negausi su jais pabendrauti, jie slepiami, viskas anonimiška <...> tas slaptumas labai įtartinas“ 
 
 ATMETĖ DĖL UŽSITĘSUSIŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ, KAS NUO PAREIŠKĖJO VALIOS NEPRIKLAUSO 

„mes į terminus sutilpom, bet užginčijo viešuosius pirkimus, ir viskas, mus atmetė, nes nebespėjom su laiku, bet šiaip tai pirkimus laiku įvykdėm“ 
 
 NEAIŠKU, PAGAL KOKIUS KRITERIJUS ĮMONĖS PATENKA Į REZERVINĮ SĄRAŠĄ, KODĖL VĖLIAU VIENOS  PARAIŠKOS PATVIRTINAMOS, KITOS 

ATMETAMOS 
„mūsų paraiška pakliuvo į rezervinį sąrašą, po to liko pinigų ir mus grąžino, kitą kartą paraiška vėl pakliuvo į rezervinį sąrašą, bet po kiek laiko ją 
atmetė, tai ir likom nesupratę kodėl taip daroma, o paaiškinti jie nesiteikia“ 

Kodėl taip vertinate? 



Priimtų sprendimų suvokimas ir vertinimas 
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Diskusijos dalyvių nuomone, LVPA sprendimus priima vadovaudamiesi iš anksto numatytais kriterijais. Nepasitenkinimą pareiškėjams 
dažniausiai sukelia nesutikimas leisti vykdyti pakeitimus, kurie yra pagrindžiami logiškai, t. y. versle ar rinkoje vykstančiais pokyčiais bei 
aspektais, kurių nebuvo įmanoma numatyti iš anksto. 
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5,9 7,9 8,1 

Paraiškos vertinimo kriterijai 
buvo aiškūs 

Supratau, kodėl LVPA priėmė 
būtent tokius su mūsų projektu 

susijusius sprendimus 

Paraiškos atmetimo priežastys buvo 
aiškios ir pagrįstos 

  SPRENDIMAI PRIIMAMAI REMIANTIS KRITERIJAIS 
„sprendimai aiškūs, nes tokie buvo kriterijai“ 
 

Bet... 
 ATSISAKO LEISTI ATLIKTI PAKEITIMUS, KURIE YRA LOGIŠKI IR PAGRINDŽIAMI 

„mes nebegalime važiuoti į parodą Rusijoje, prašėm pakeisti į Maroką – neleido. Bet nesuvokiama, nė viena maisto pramonės įmonė į Rusiją 
nebevažiuoja, nėra ten ką veikt, net pro sieną nepraleis, LVPA ir patys minėjo, kad visos įmonės atsisako važiuoti į Rusiją <...> į Baltarusiją nebegalim 
važiuot, ten valiutos pirkimas ribojamas <...> negalim važiuoti į Ukrainą, juk karas, o pakeitimų jie neleidžia“ 
 

 IŠLAIDAS PRILYGINA NETINKAMOMIS, NORS VEISKMAS LOGIŠKAI PAGRINDŽIAMAS 
„nusprendėm vykti į Rusiją ne lėktuvu, o traukiniu, saugiau, o jie klausia, kur lėktuvų bilietai... Turėjom patys galiausiai susimokėti“ 
 

 NEPATEIKIAMI ARGUMENTAI DĖL PRIIMTŲ SPRENDIMŲ 
„jie pasako taip arba ne, o dėl ko, tai jau pats susimąstyk, paaiškinimo negausi <...> pasako, kad mes taip darom, tokia praktika, tokie va jų 
argumentai, racionalių paaiškinimų nesužinosi“ 

Kodėl taip vertinate? 



Vertinimo kriterijų suvokimas ir vertinimas 
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Apskritai paraiškos vertinimas yra suprantamas – agentūra vadovaujasi apraše nurodytais kriterijais. Kita vertus, pareiškėjams lieka neaišku, 
dėl kokių priežasčių skiriama tam tikra balų suma, kas paraiškoje yra negerai, dėl kokių priežasčių įvedami kriterijai, kurie skatina įmones 
sukčiauti, o vėliau šie kriterijai nėra tikrinami. Problemų kelia ir dviprasmiškai interpretuojami kriterijų aprašai. 

 PARAIŠKA SULAUKĖ GERO ĮVERTINIMO 
„mūsų paraiška buvo tarp pirmųjų, dėl to vertinu gerai <...> mums net pati LVPA paskambino ir pasakė, kad viskas puikiai, buvom maloniai nustebinti“ 
 
 KRITERIJAI IŠDĖSTYTI PRIEMONĖS APRAŠE 
„viskas buvo aiškiai surašyta sutartyje <...> paraiškos vertinimo kriterijai pateikti apraše, kai skaitai, viskas aišku <...> jie aiškiai išdėstyti“ 
 

Bet... 

Kodėl taip vertinate? 

1                   2                   3                   4                   5                   6                   7                   8                   9                    10 

5,9 7,9 8,1 

Paraiškos vertinimo kriterijai 
buvo aiškūs 

Supratau, kodėl LVPA priėmė būtent 
tokius su mūsų projektu susijusius 

sprendimus 

Paraiškos atmetimo priežastys 
buvo aiškios ir pagrįstos 

 NEAIŠKUS KRITERIJŲ TAIKYMAS, t. y. DĖL KOKIŲ 
PRIEŽASČIŲ SKIRIAMA TAM TIKRAS BALŲ SKAIČIUS 
„turi galimybę surinkti 30 balų iš to, to ir ano, bet LVPA nesako už ką 
skiria balus, gauni balų skaičių ir viskas, ir gali tik spėlioti kas tavo 
paraiškoje negerai, ko trūksta, aš norėčiau žinoti, kokia mano 
situacija, bet jie atsisako pateikti tokią informaciją <...> kriterijai 
aiškiai aprašyti, bet kodėl gauni tokį balų skaičių – informacija 
įslaptinta“ 
 

 KAI KURIE KRITERIJAI LABAI DVIPRASMIŠKI 
„kai kurie gal ir neaiškūs, neaiškių dalykų buvo <...> labai 
dviprasmiškai kai kuriuos galima interpretuoti“ 

 NĖRA EKSPERTŲ, KURIE GALĖTŲ ĮVERTINTI TAM TIKRUS MTTP PROJEKTUS 
„nėra ekspertų apskritai, kurie galėtų įvertinti mūsų projektą, tai jie gal iš lubų nuleidžia 
vertinimą“ 
 

 NEAIŠKU, KODĖL ĮVEDAMI KRITERIJAI, KURIE SKATINA SUKČIAUTI, O VĖLIAU JIE 
NĖRA TIKRINAMI 
„mūsų tikslas buvo sumažinti CO2, sugudravom, parašėm maksimalų sutaupymą, aišku to 
nepasieksim, bet tai nėra stebėsenos klausimas, bet kam jie deda kriterijus, kuriuos visi 
pritempinėja, o tada jų niekas netikrina?“ 
 

 ĮMONĖS MANIPULIUOJA KRITERIJAIS 
„rodiklius reikia numatyti į ateitį, tai užsimeta maksimalius, kad praeitų, o vėliau pagrįsti bus 
sudėtinga, reiks gerai pafantazuot <...> nesąžininga įmonių, kurios operuoja realiais 
skaičiais, atžvilgiu“ 



Bendras LVPA vertinimas 
Informavimas apie projektus 
Komunikacija su LVPA 
Paraiškos rengimas 
Paraiškos vertinimas 
Projekto įgyvendinimas 
LVPA projektų ir finansų vadovai 
Prielaidos korupcijos apraiškoms 
Ketinimai rekomenduoti 
Papildomi pasiūlymai 
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Stipriosios LVPA pusės projekto vykdymo etape 
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Geriausią įspūdį projekto vykdymo metu paliko geranoriškas ir nuoširdus LVPA darbuotojų darbas ir siekis padėti pareiškėjams, kad projektas 
būtų įgyvendintas sėkmingai. Džiaugiamasi, kad LVPA nuosaikiau žiūri į pakeitimus projekte, išklauso pareiškėjų argumentus ir stengiasi į juos 
atsižvelgti. 

  JAUTĖSI AKIVAIZDUS SIEKIS IŠ LVPA, KAD PROJEKTAS BŪTŲ ĮGYVENDINTAS 
„jautėsi, kad jie tikrai nori, kad mes tą projektą įgyvendintume, tempė mus už ausų <...> susidarė įspūdis, kad 
projektų vadovas buvo suinteresuotas, kad gautume pinigus, net projektą leido pratęsti, kai liko šiek tiek 
nepanaudotų lėšų“ 
 
 GERANORIŠKA PAGALBA 
„santykiai buvo geranoriški, stengėsi mums padėti <...> geranoriškas požiūris“ 
 
 LVPA SUPRATINGIAU ŽIŪRI Į TECHNINIUS PAKEITIMUS 
„techninio projekto pakeitimai yra aktualiausia problema, visais atvejais jis visada keičiasi, dabar LVPA jau 
lankstesni, jie supranta, kad keičiame ne dėl bandymų sutaupyti, o dėl to, kad reikia <...> turėjom problemų dėl 
energetinio audito, bet LVPA geranoriškai leido atlikti pakeitimus“ 
 
 LVPA ATSAKO Į KYLANČIUS KLAUSIMUS 
„smulkių niuansėlių kyla visada, bet el. paštu visada galima viską išsiaiškinti, o atsakymus gaudavom gana 
operatyviai“ 
 
 IŠKLAUSYDAVO ARGUMENTUS, Į JUOS ATSIŽVELGDAVO 
„mes turėjom daug keitimų, bet jie visada juos apsvarstydavo, išklausydavo mūsų argumentus, buvo daug 
popierizmo, bet rezultatas buvo neblogas“ 
 
 
 PATEIKDAVO VERTINGŲ PATARIMŲ 
„gaudavom tikrai gerų patarimų <...> mano projekto vadovė buvo labai maloni, daug gerų patarimų davė“ 

Kas patiko, paliko gerą įspūdį? 



Silpnosios LVPA pusės projekto vykdymo etape 
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Daugiausia sunkumų projektų vykdymo metu sukėlė didelė biurokratija, įvairių pagrindimų ir paaiškinimų reikalavimai, kurie techniškai 
sunkiai apskaičiuojami. Pareiškėjams  neaišku, kodėl agentūra atsisako priimti pakeitimus, finansuoti tam tikras išlaidas. Keblumų sukelia ir 
LVPA darbuotojų kompetencijos trūkumas verslo ir mokslinių tyrimų srityse. Pareiškėjams taip pat sudėtinga numatyti veiklas trumpiems 
laiko vienetams. 

 PERDĖTA BIUROKRATIJA, PATIKRINIMAI, IŠLAIDŲ PAGRINDIMO 
REIKALAVIMAI, MOKSLINIŲ ATASKAITŲ REIKALAVIMAI 
„jie smarkiai persistengia su biurokratija, tikrina bet ką, nors ir gerai atlikta <...> 
praėjo pusė projekto, pradėjo reikalauti mokslinių ataskaitų, mes išsigandom, 
niekada tokių nesam darę, išmušė iš vėžių“ 
 

LVPA VADOVAI APRIBOTI TAISYKLIŲ IR NEGALI SUTEIKTI 
VISOKERIOPOS PAGALBOS 
„iš esmės jie geranoriški, tik labai apriboti savo taisyklių ir įstatymų, kas 
smarkiai suvaržo jų galimybes mums padėti <...> vadovė sako – šitas lėšas 
braukiam, nes taip reikia – argumentų negausi, jaučiasi, kad už jos kažkas stovi“ 
 

 SUNKU NUOSEKLIAI VYKDYTI PROJEKTĄ, KAI PROJEKTO VADOVAS 
DAŽNAI SERGA, IŠVYKSTA, ATOSTOGAUJA, MOKOSI... 
„buvo sunku, nuolat vilkinamas laikas, nespėdavom į terminus, nes projektų 
vadovė tai sirgo, tai gimdė, tai atostogavo, tai mokėsi“ 
 

NEFINANSUOJA TAM TIKRŲ IŠLAIDŲ, NEPATEIKIA AIŠKIŲ TOKIŲ 
VEIKSMŲ ARGUMETŲ 
„kur kokia komandiruotė – vienos bėdos, paraiškoje tiko, dabar nebetinka ir 
nefinansuoja, tai ne ten važiavom, tai ne tą veikėm, absurdas“ 
 

 ATSISAKO PATVIRTINTI PAKEITIMUS, KURIE PAAIŠKINAMI RINKOJE 
VYKSTANČIAIS POKYČIAIS 
„turėjom pirkti kompiuterius, kai atėjo laikas juos įsigyti, jie jau buvo pasenę ir 
išimti iš rinkos, mes įsigijom naujus, geresnius ir dar pigiau, bet jie lėšas įvertino 
kaip netinkamas ir turėjom patys susimokėti“ 

 PROJEKTŲ VADOVAI STOKOJA SPECIFINIŲ, SU MTTP PROJEKTAIS 
SUSIJUSIŲ ŽINIŲ 
„projektų vadovams trūksta specifinių žinių, jie negali suprasti tam tikrų subtilybių, 
labai bukai ir siaurai žiūri, o tada kabinėjasi, kam mums to reikia, kodėl taip 
darome, jie nesupranta, kaip kuriamas prototipas <...> labai trūko nesikišimo, jie 
nesupranta mokslinių tyrimų ir labai ilgai užtrunka, kol mes išaiškinam, kodėl reikia 
vieno ar kito sprendimo“ 
 

 PERSPĖTI PAREIŠKĖJUS, KAD GALI TEKTI DARYTI PAKEITIMUS 
PARAIŠKOJE (svarbu planuojant statybos, remonto darbus, pasirašant 
sutartis su įmonėmis) 
„LVPA turi būti aktyvesnė, iš karto reikalauti nustatyti tokias rangos sąlygas, kad 
būtų galima daryti pakeitimus, nes projektų vykdytojai, kurie rengia pirmą kartą, 
nesuvokia, kad bus pakeitimai, vėlavimai, sezoniškumas“ 
 

 DARBUS APSUNKINA REIKALAVIMAI TIKSLIAI NUMATYTI VEIKLĄ 
MAŽIEMS LAIKO VIENETAMS 
„labai nepatiko, kad reikėjo turėti darbų grafikus mėnesiams į priekį, juk 
pareiškėjas negali taip tiksliai numatyti, geriau tegul būna konkreti suma metams, 
o ne mėnesiui“ 
 

 LVPA VYKDYDAMA SAVO VEIKLAS NEATSIŽVELGIA Į SEZONIŠKUMĄ 
„jie vilkina savo darbus ir nekreipia dėmesio, kad jau reikia mums pradėti statybos 
darbus, nes kitaip viskas bus atidėta metams, tada vėl vėluosim“ 
 

 NEPATOGŪS ATASKAITŲ PATEIKIMO TERMINAI 
„ataskaitas reikia teikti naujo mėnesio pirmomis dienomis, dėl to nuolat prašom 
atidėti ir visada vėluojam“ 
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 DEMONSTRAVO PASITIKĖJIMĄ 
„santykiai buvo partneriški, rodė pasitikėjimą, nesijautė kontrolės“ 

 
 BUVO GERANORIŠKAS(-a), DRAUGIŠKAS(-a) 
„visą laikotarpį bendradarbiavimo, buvo geranoriška <...> buvo tikrai geranoriškas, 
nuoširdžiai stengėsi <...> džiaugiuosi, kad savo projekte LVPA turiu kaip partnerį“ 

 
 STENGĖSI, KAD PROJEKTAS BŪTŲ ĮGYVENDINTAS SĖKMINGAI 
„atrodė, kad vadovui tikrai rūpi, kad mes gautume tuos pinigus, kad įsisavintume 
lėšas ir nudirbtume darbus, tas varė mus į priekį <...> jei sutaupydavom lėšų, 
leisdavo panaudoti kitur“ 

 
 SUTEIKĖ PAGALBĄ, INFORMACIJĄ, PADĖJO SPRĘSTI PROBLEMAS 
„buvo tikrai gera vadovė, daug padėjo, viską pasakė, išaiškino <...> pasakydavo, kad 
gal geriau darykit taip, sprendė kartu bėdas“ 

Santykis su LVPA projektų vadovu ir jo kompetencijos vertinimas 

28 

Projektų vadovas vienareikšmiškai suvokiamas kaip partneris. Jis yra geranoriškas, suteikia pagalbą, stengiasi padėti, informuoja. Vis dėlto 
kokybiškai bendrauti trukdo agentūros kontrolieriška pozicija.  
Vadovo kompetencija projekto administravimo srityje vertinama palankiai. Šiek tiek problemų kyla aiškinantis teisinius aspektus. Daugiausia 
neaiškumų ir trikdžių kyla dėl mokslinių ir technologinių aspektų, kurių projektų vadovai neišmano. 

Projektų vadovas – PARTNERIS 
 GRIEŽTOS TAISYKLĖS, DAUGYBĖ 

REIKALAVIMŲ 
„taisyklės ir įstatymai paima viršų, 
partneriškumo iš pačios agentūros 
nedaug <...> formalumas trukdydavo 
greitai judėti į priekį“ 

 
 BŪTINA ATITIKTI GIREŽTUS 

REIKALAVIMUS, NUO JŲ 
NENUKRYPTI 
„nuolatos bandai įtilpti į jų rėmus, įtikti“ 
 

 ORGANIZUOJAMI PATIKRINIMAI 
„daro patikrinimus, atvažiuoja trise“ 

Agentūra – KONTROLIERIUS 
 DIDELĖ PROJEKTŲ 

VADOVŲ KAITA 
„dažnai keičiasi projektų 
vadovai ir kardinaliai pakeičia 
visus reikalavimus“ 

 
 TRŪKSTA NEFORMALAUS, 

DOMĖJIMOSI PROJEKTO 
EIGA 
„galėtų kartais tiesiog 
pasiteirauti, kaip sekasi, nes 
dabar yra tiesiog formalus 
informavimas apie projekto 
eigą, galėtų daugiau dėmesio, 
globos parodyti“ 

 ADMINISTRACINIUS DALYKUS DAUGUMA 
PROJEKTŲ VADOVŲ IŠMANO GERAI, PROBLEMŲ 
KYLA TIK PAVIENIAMS PAREIŠKĖJAMS 
„tikrai kompetentingas <...> neturiu priekaištų  <...> 
projekto administravimo žinios tikrai labai aukštos 
<...> priversdavo net ir mus pasitempti tikrai viską 
gerai išmanė“ 

Puiki projektų vadovo kompetencija 

 PAGRINDINIUS TEISINIUS ASPEKTUS 
IŠMANO, BET STOKOJA SPECIFINIŲ ŽINIŲ 
„kiek susiję su projekto administravimu, tiek 
tuos teisinius dalykus žinojo, dėl specifinių ar 
sudėtingesnių dalykų jau reikėjo ieškoti 
specialistų pagalbos“ 

 NEIŠMANO SPECIFINIŲ TECHNINIŲ, MOKSLINIŲ IR 
TECHNOLOGINIŲ ASPEKTŲ  
„mūsų projektas specifinis, jam tikrai trūko žinių <...> dėl 
specifinių žinių, kaip veikia tokio tipo įmonė ir kodėl reikia tokių 
sprendimų, labai silpnos žinios <...> iš energetikos pusės tikrai 
nieko neišmanė <...> administratorius buvo geras, bet iš 
techninės pusės nieko nenutuokė <...> trukdė tas tampymasis, 
projekto vadovas neišmano mokslinių tyrimų ir bando įvedinėt 
savo tiesas“ 

Vidutiniška kompetencija Silpna projektų vadovo kompetencija 



LVPA projekto vadovo vertinimas dėl įspėjimų apie rizikas, sprendimų 
paaiškinimo ir terminų laikymosi 
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Maždaug pusė diskusijos dalyvių paminėjo, kad projektų vadovas juos įspėdavo dėl galimų rizikų. Likusieji teigė, kad perspėjimų nebuvo ir to 
jiems labai trūko. Gana nuosaikiai vertinami projekto vadovo priimtų sprendimų paaiškinimai, kurie dažnai yra formalūs ir grindžiami 
nusistovėjusia tvarka, o ne racionaliais argumentais. Terminų vadovas dažniausiai laikosi, problemų kyla kuomet jis atostogauja, serga ir pan. 

Įspėjimas dėl rizikų: 

 MAŽDAUG PUSĘ PAREIŠKĖJŲ PROJEKTO VADOVAS  
ĮSPĖDAVO DĖL GALIMŲ RIZIKŲ, PATARDAVO, KAIP REIKIA ELGTIS 
„pasakydavo, kad šito nerašykit, nes nekompensuos <...>  jie pradėdavo 
iš karto bendrauti, siūlyti pasiūlymus, kad vėliau išvengti problemų <...> 
buvo nuolatinis spaudimas, kad galim turėti problemų <...> labiausiai 
bijo, kad juos pačius nubaus, dėl to perspėja ir žiūri, kad nenuklystume“ 
 

Vis dėlto... 
 PROJEKTO VADOVAS NE VISADA GALI NUMATYTI RIZIKAS 
„tikrai ne visada jie ir patys galėjo numatyti rizikas“ 
 

Bet... 
 ĮSPĖJIMŲ DĖL RIZIKŲ NEBUVO, BET TO LABAI TRŪKO 

„buvo, kad vykdom vykdom, ir atsitrenkiam į sieną <...> pasakė tik 
pabaigoj, kad šito nekompensuos, niekas nebuvo įspėjęs, kad darom 
klaidą <...> nubraukia tam tikras dalis, o į rezultatą neatsižvelgia, tada 
ir gaunasi, kad turi kojas, o reikia, kad būtų stalas <...> trūko aktyvių 
pasiūlymų dėl rizikos valdymo, kažkokių perspėjimų kas gali nutikti, 
rekomendacijų į ką atkreipti dėmesį, nes kai užšoka tos problemos, 
labai daug laiko suėda <...> problemai už akių tikrai neužbėgdavo“ 
 

 PROJEKTO VADOVAS NEATSIŽVELGIA Į VERSLE VYKSTANČIUS 
POKYČIUS IR GALIMAS RIZIKAS 
„reikia atsižvelgti į verslo lankstumą, versle vyksta žaibiški pokyčiai, o 
jie vadovaujasi savo raštais ir nesistengia mūsų suprasti“ 

~50% 
Priimtų sprendimų paaiškinimas 

 SPRENDIMAI DAŽNIAUSIAI AIŠKINAMI FORMALIZUOTAI. DALIS 
PRIIMTŲ SPRENDIMŲ APSKRITAI NĖRA PAAIŠKINAI AR 
ARGUMENTUOJAMI 
„išbrauko projektą, pasako, kad šito nekompensuos, o kodėl ir 
nepasako, nepaaiškina <...> niekaip nesupratau, kodėl tvorelę ant 
stogo sniegui sulaikyti prilygino netinkamoms išlaidoms, protu 
nesuvokiama <...> pasakydavo, kad jie taip visada daro, kad tokia 
tvarka, tokios taisyklės, tik tiek“ 

Terminų laikymasis 
DAUGUMOS PATIRTIS RODO, KAD PROJEKTŲ VADOVAI LAIKOSI 
NUMATYTŲ TERMINŲ: 
„jie turi griežtus terminus, iki kada gali padaryti darbą, tai visada į jį sutelpa, 
nepasitaikė, kad vėluotų“ 
 

Bet... 
 PROJEKTO VADOVO ATOSTOGŲ METU DARBAI SUSTOJA 

„jei  išeina atostogų, tai viskas, darbas stoja, o tame tarpe būna kokie 
patikrinimai, ar ataskaitą reikia pateikti <...> atostogas reikia derinti prie 
projekto vadovo atostogų, nes kitaip vilkinami darbai“ 

 SAVO ATŽVILGIU NUSTATO LABAI LANKSČIUS TERMINUS 
„dažniausiai jie neįsipareigoja dėl terminų, tada lauki ir tiekiesi, kad viskas 
bus greitai, bet dažniausiai tenka apsišarvuoti kantrybe“ 



LVPA finansų vadovo vertinimas 
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Bendravimas su projektą kuruojančiu finansų vadovu dažniausiai vyksta tarpininkaujant projekto vadovui arba įmonės finansininkui. 
Apskritai finansų vadovas dažniau vertinamas kaip partneris, kuris informuoja apie klaidas, netikslumu, diskutuoja dėl projekto eigos. Finansų 
vadovo atsakomybės sritis yra konkretesnė, dėl to probleminių situacijų kyla mažiau. Nesklandumų dažniau kyla tada, kai prašoma pateikti 
verslo atžvilgu nelogiškus patikslinimus ar tam tikri sprendimai atrodo vienašališki. Finansų vadovo  kompetenciją dauguma įvertino puikiai. 

 DIDELIS FINANSŲ VADOVO DARBO 
KRŪVIS TRUKDO KOKYBIŠKAM 
BENDRAVIMUI IR PROBLEMŲ 
SPRENDIMUI 
„susidarė įspūdis, kad jis labai apkrautas, 
terminai formuluojami „ne anksčiau 
nei...“  
 

 VIENAŠALIŠKAI PRIIMA SPRENDIMUS 
„kartais sprendimus priima vienašališkai, 
visiškai nepasitarę su pareiškėjais“ 

Finansų vadovas – partneris! 
 GERANORIŠKAI INFORMUODAVO APIE 
NEATITIKIMUS 
„visada pranešdavo, ką reikia patobulinti, 
kur reikia pakoreguoti ar perrašyti, 
partneriški santykiai“ 
 
 BENDRAVO MANDAGIAI, 
KULTŪRINGAI, DALYKIŠKAI 
„bendravimas vyko maloniai, mandagiai ir 
dalykiškai“ 
 
 VYKO KONSTRUKTYVUS BENDRAVIMAS 
„pasiekdavom konsensusą, čia skaičiukai, 
viskas paprasčiau, nereikia ekspertų ir 
interpretavimui vietos mažiau lieka“ 

 PAPRASTESNIS BENDRAVIMAS 
„viskas paprasčiau, rizikos mažesnės, jie 
mato skaičius, jei neatitinka – iškrenta 
pranešimas <...> konkretus dalykas, viskas 
paprasčiau, žodžius gali interpretuot, o 
skaičius tik vienas“ 
 
 BENDRAUJA, TARIASI SU PROJEKTO 
VADOVU 
„paskutiniu metu finansų vadovai daug 
bendrauja su projektų vadovais, jie 
tarpusavy pasitaria ir nusprendžia“ 

 FINANSININKO PAREIGA – KONTROLIUOTI 
„finansininkės tokia funkcija, reikia konkretumo 
<...> jis labiau tikrintojas, čia negali būti 
neatitikimų“ 
 

 REIKALAUJAMA NEĮPRASTŲ, PERTEKLINIŲ 
SKAIČIAVIMŲ, PAGRINDIMŲ, PAAIŠKINIMŲ 
„reikalauja paskaičiuoti kiek laiko prie projekto 
praleido konkretus darbuotojas, bet prašo ne 
valandas paskaičiuoti, o atostoginių dalį, 
lentelės baisinio dydžio, kam to reikia?“ 

Bet... 

Kompetentingas? 
 daugumos nuomone, finansų vadovas buvo 
kompetentingas 
„vertinu 10 balų, puiki vadovė <...> labai gerai vertinu, tikrai 
neturiu prie ko prikibti <...> tikrai gerai išmanė savo darbą 
<...> stebino mane jo kompetencija, aukštas lygis“ 

Įspėjimas dėl klaidų, netikslumų: 
DAUGUMOS NUOMONE, FIANSŲ VADOVAI, PASTEBĖJĘ 
KLAIDAS, DAŽNIAUSIAI INFORMUOJA PAREIŠKĖJUS ARBA 
BENDRAUJA SU PROJEKTĄ KURUOJANČIU PROJEKTŲ VADOVU: 
 
 PATARIA, KAIP SPRĘSTI PROBLEMINĘ SITUACIJĄ 
„šiek tiek patardavo, ką reikia daryti tokioje situacijoje“ 
 
 INFORMUOJA APIE KLAIDAS, KOREGUOTINAS PARAIŠKOS VIETAS 
„jei kas negerai, paskambina ir pasako, nedaro problemos“ 
 
 KONTAKTUOJA SU PROJEKTŲ VADOVU, KITAIS ASMENIMIS DĖL 
SITUACIJOS, PROBLEMOS SPRENDIMO 
„jei kas jiems buvo neaišku, tai jie tiesiogiai pakontaktuodavo ir su 
aukštesnėm institucijom, projektų vadovu“ 
 
 PERSPĖJA DĖL IŠLAIDŲ IR PROJEKTO  
VYKDYMO TEMPO 
„pasako, jei ir toliau tokiais tempais eikvosit pinigus, gali jų pritrūkti“ 
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Skaidrumo ir prielaidų korupcijos apraiškoms vertinimas 
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Apskritai dauguma laikosi tvirtos nuomonės, kad projekto eigoje korupcijos apraiškų nėra arba tai labai reti atvejai. Jautriausi etapai, kur gali 
kilti daugiausia prielaidų neskaidriai veiklai: priemonių kvietimų planavimas ir sąlygų formulavimas, projektų vertinimas ir viešieji pirkimai. 
Siekiant išvengti korupcijos siūloma priemonių aprašuose vengti dviprasmybių, aiškiai aprašyti kriterijus, informuoti kaip skirstomi 
konkursiniai balai, viešinti ekspertų išvadas. 

Jautriausi korupcijos 

apraiškoms etapai:  

Tikimybės korupcijai nėra 

Didelė tikimybė korupcijai 

 projektų vertinimas 

 priemonių kvietimų 
planavimas ir sąlygų 
formulavimas 

 viešieji pirkimai 

 projektų 
administravimas 

PRIEMONIŲ KVIETIMŲ PLANAVIMAS IR 
SĄLYGŲ FORMULAVIMAS 

 SĄLYGOS FORMULUOJAMOS KONKREČIAI(-ioms) 
ĮMONEI(-ėms) 
„iš reikalavimų matai, kam skirta priemonė, 
reikalavimai surašyti konkrečiam tiksliniam 
pareiškėjui <...> buvo vienas kvietimas labai keistas – 
paramos suma ir maksimali suma, kurią gali gauti 
buvo ta pati – konsultantai paaiškino, kad čia 
konkrečiai įmonei skirta“ 
 

PROJEKTŲ VERTINIMAS 
 NEPATEIKIAMI PAAIŠKINIMAI, ARGUMENTAI DĖL 

PROJEKTO VERTINIMO 
„niekada negauni pagrindimo, kodėl tavo projektas 
buvo atmestas ar priimtas, manau, jei turi gerų 
draugų, šitoj vietoj tikrai gali gauti naudos“ 

 NĖRA AIŠKIŲ KRITERIJŲ DĖL BALŲ PASKIRSTYMO 
„turi būti vieša deklaracija apie projektų vertinimą, o 
dabar to nėra <...> gauni balą ir viskas, neaišku, kodėl 
tiek, ko tau trūksta, kad gautum daugiau, nieko 
nepaaiškina <...> niekada neaišku, už ką ir kiek balų 
gausi, nebent kažką pažįsti“ 

 ĮTARIMŲ KELIANTYS KAI KURIŲ ĮMONIŲ ŠUOLIAI 
VERTINIMO LENTELĖJE 
„kai kurios įmonės šoka į viršų, neaišku dėl ko, o kitos 
lieka už borto, tikrai ne be pačių LVPA pagalbos“ 

 SUBJEKTYVUS VERTINIMO PROCESAS 
„susiskambindavom su pažįstamais, sakydavo – oj, jei 
šitas vertins tai nepavydžiu – nu negali taip būt, visi 
turi vertinti pagal tuos pačius kriterijus“ 

 papildomų dokumentų 
reikalavimas 

 tinkamos – netinkamos 
išlaidos 

 neperkančių įmonių 
dalyvavimas pirkimų 
sistemoje 

VIEŠIEJI PIRKIMAI 
 NESKAIDRI SISTEMA 

„viešųjų pirkimų sistema apskritai yra neskaidri, teko susidurti iš 
vidaus ir galiu tai patvirtinti <...> viešieji pirkimai ten labai paprastai 
slysta <...> viešieji pirkimai suteikia tam tikro pagrindo 
neskaidrumui“ 

 MAŽIAUSIOS KAINOS PRINCIPAS SUDARO SĄLYGAS ATSIRASTI 
KORUPCIJAI 
„mažiausios kainos principas yra ydingas, kai kurie žino konkurentus 
ar kainą dempinguota – kas žino daugiau, tas gali žaisti“ 
 

PROJEKTO EIGA 
NEPERKANČIŲ ORGANIZACIJŲ DALYVAVIMAS PIRKIMŲ 
SISTEMOJE 

 NEPERKANČIŲ ORGANIZACIJŲ PIRKIMAI LIEKA NETIKRINAMI 
„perkančios organizacijos perka per CVP IS, ten viskas skaidru, o 
neperkančiųjų niekas netikrina, net valstybės kontrolė jų netikrina“ 
 

TINKAMOS – NETINKAMOS IŠLAIDOS 
 NUSTATANT TINKAMAS IŠLAIDAS KAI KURIUOS DALYKUS 

GALIMA PRALEISTI PRO PIRŠTUS 
„teoriškai gali būti, kad kai kurių dalykų nepastebi, aišku ne už ačiū, 
tinkamas – netinkamas yra pakankamai subjektyvu“ 
 

PAPILDOMŲ DOKUMENTŲ, LICENZIJŲ REIKALAVIMAS 
 REIKALAUJA LICENZIJŲ, KURIOS AKIVAIZDŽIAI NĖRA BŪTINOS, O 

PRIEŽASTYS NEPATEIKIAMOS 
„vyksta projektas ir kažkas sugalvoja, kad jums čia reikia licenzijos, 
nes kažkokia įstaiga taip pasakė ir nėra jokių taisyklių tą reguliuoti, 
konkurentai, galbūt, susiję su ta įstaiga ir taip bando gauti 
pranašumą“ 
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Apskritai pareiškėjai yra linkę rekomenduoti agentūrą savo draugams ar kolegoms. Tvirtai šios nuomonės besilaikantys pareiškėjai, mano, kad 
tai puikus būdas gauti ES lėšų, atlikti darbus, reklamuoti savo įmonę. Maždaug kas ketvirtas diskusijos dalyvis mano, kad dirbti su LVPA verta 
dėl galimybės įgyti naudingos projektų administravimo patirties. Keletas mano, kad dėl administracinės naštos ir sudėtingų procedūrų su 
agentūra bendradarbiauti neverta. 

 GALIMYBĖ GAUTI ES LĖŠAS, ATLIKTI 
SVARBIUS DARBUS 
„gera proga gauti ES lėšų <...> tikrai 
rekomenduočiau, nes be paramos nebūtume 
apšiltinę pastatų“ 

 
 GALIMYBĖ DALYVAUTI PARODOSE, 
REKLAMUOTI SAVO ĮMONĘ UŽSIENYJE 
„keliavom, parodose dalyvavom, buvo gera 
reklama“ 

Tikrai 
rekomenduotų, 
nes... 

 GALIMYBĖ ĮVERTINTI SAVO ĮMONĘ, JOS 
PAJĖGUMUS 
„didžiavomės, kad parodoje galim tokį pat lipduką užsiklijuoti, 
kaip ispanai, naudotis fondais yra garbė, tai tavo įmonės 
įvertinimas, kad ji perspektyvi “ 

 
 SKATINA INOVACIJAS, NAUJŲ PRODUKTŲ KŪRIMĄ, 
PLĖTRĄ 
„rekomenduočiau, nes skatina tobulėjimą, skatina kurti naujus 
produktus, žiūrėti plačiau, skatina bendrauti su užsieniu“ 

 VIEŠOJO SEKTORIAUS 
ĮSTAIGOMS PUIKI GALIMYBĖ 
GAUTI ES PARAMĄ 
„nėra net kitų kalbų, būtinai reikia 
dalyvauti, nes nėra kitos išeities, 
tai vienintelė galimybė gauti 
paramą <...> viešam sektoriui 
tikrai rekomenduočiau“ 

~50% 

 DALYVAUTI DĖL PAKANKAMAI DIDELĖS SUMOS 
„reikia gerai įsivertinti, ar suma, dėl kurios aplikuoji, yra verta 
to vargo <...> jei suma pakankamai didelė, tada tikrai verta, 
jei maža, geriau investuoti savo lėšas, nes projekto rengimas 
atima siaubingai daug laiko, stoja įmonės veikla, pardavimai, 
reikia tą gerai apsvarstyti ir įsivertinti“ 

 
  KRUPŠČIAI ĮVERTINTA PROJEKTO NAUDA 
„verslui reikia gerai įsivertinti ar nepaskęsi, kartais geriau 
kokią įrangą nusipirkti dėvėtą už pusę kainos, nei rengti 
paraiškas ir skęsti su LVPA“ 

 TURI ADMINISTRACINĖS PATIRTIES IR 
GALI SKIRTI DAUG LAIKO PROJEKTO 
RAŠYMUI 
„siūlyčiau sau gerai susidėlioti ką reikia daryti, kai 
kurie dalykai akivaizdūs, o kai kur gali lengvai 
paslysti ir tada išleisi dideles sumas teisininkams, 
aprašinėsi veiklas... reikia patirties turėti“ 

 
 TURI GERUS IŠORINIUS KONSULTANTUS 
„jei turi gerus konsultantus, gali dalyvauti“ 

 PROJEKTAS YRA REALUS, 
NEFIKTYVUS 
„turi būti realus projektas, jei 
fantazuoji, sunkiai praeisi“ 

Rekomenduotų, 
jei... 

~40% 

Tikrai 
nerekomenduotų, 
nes... 

~10% 

 PERNELYG DIDELĖ BIUROKRATIJA 
„direktorius sakė, daugiau girdėt nenori apie LVPA, tokios 
biurokratijos niekur nematėm, administravimo našta yra 
per didelė“ 
 

 SUDĖTINGOS PROCEDŪROS  
„tikrai ne, daugiau gyvenime neužsiimčiau tokiais 
reikalais <...> geriau ESFA, ten viskas daug paprasčiau 
<...> kitų agentūrų požiūris ir mąstymas yra paprastesnis“ 

 DARBŲ ATLIKIMAS UŽTRUNKA ILGIAU, 
NEI VYKDANT SAVARANKIŠKAI 
„be paramos visus darbus būtume atlikę 
dvigubai greičiau ir dar būtų atsipirkę išlaidos“ 

 
 SILPNA LVPA DARBUOTOJŲ 

KOMPETENCIJA 
 „pasirodė, kad kitose agentūrose darbuotojai 
geriau dirba, geria išmano savo darbą“ 

 VERSLAS SULAUKIA PAPILDOMŲ 
PROBLEMŲ, BEREIKALINGŲ 
PATIKRINIMŲ, SANKCIJŲ 
„mes esame ne politinė įmonė, dėl to 
paraiška atsisuko prieš mus, pats paramos 
gavimas tapo priežastimi, kodėl mus 
pradėjo nuolat tikrinti ir griežčiau 
reguliuoti“ 
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ŽMOGIŠKIEJI SANTYKIAI, POŽIŪRIO KEITIMAS 
 DAŽNIAU BENDRAUTI BETARPIŠKAI 
„nesutikimai susitikti nemaloniai veikia ir tikrai neprisideda prie projekto sėkmės <...> mūsų projektas išskirtinis, jis neturi analogų Lietuvoje, mums 
labai reikėtų, kad jie dažniau atvažiuotų į objektą“ 
 
 DAUGIAU LANKSTUMO, ĮSIKLAUSYMO 
„daugiau lankstumo, daugiau atvirumo, mažiau robotų, kurie štampuoja frazes, nepriklausomai koks klausimas <...> turim patirties su užsienio 
fondais, ten administravimas daug paprastesnis ir sklandesnis, verslui naudingiau ir patogiau, nepalyginsi su šita biurokratija“ 
 
 KEISTI POŽIŪRĮ Į ES LĖŠAS IR JŲ PANAUDOJIMO PASKIRTĮ 
„norėtųsi, kad tai būtų investicijos ir būtų siekiama išsikeltų tikslų, nes dabar požiūris toks, kad svarbiausia tiesiog įsisavinti lėšas, bet tai turi būti 
platesnis požiūris, kad verslas, gaudamas investicijas, kurs naujas darbo vietas, didins BVP ir prisidės prie visos šalies stiprėjimo“ 
 
 ATSIŽVELGTI Į DIDELĘ PATIRTĮ TURINČIAS ĮMONES, JŲ PASIŪLYMUS IR REKOMENDACIJAS DĖL PARAIŠKŲ RENGIMO IR PROJEKTO 
ADMINISTRAVIMO 
„mano komanda turi labai didelę patirtį ir kai kuriuos dalykus žino daug geriau, nei LVPA projektų vadovai, labai gaila, kad jie į mūsų pasiūlymus 
žiūri pro pirštus ir mūsų neklauso“ 

Papildomi pasiūlymai ir pageidavimai (1) 
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TECHNINIAI SPRENDIMAI 
 SUKURTI ĮRANKĮ, PADEDANTĮ SEKTI PROJEKTO EIGĄ, SUVOKTI, KURIAME ETAPE ŠIUO METU ESI 
„labai trūksta įrankio, kuris padėtų sekti projekto eigą, kad žinotum, kur tu esi, kur tavo dokumentai nuklydę, kad galėtum planuoti savo darbus 
<...> vykdant projektą būtų patogu, kad puslapyje būtų koks nors laiko planavimo modelis, kad žinotum, kuriame projekto etape esi“ 
 
 PRIIMTI SKENUOTUS DOKUMENTUS 
„norėtųsi, kad pagaliau priimtų skenuotą dokumentą, bent jau su elektroniniu parašu, mes gyvenime tiek popieriaus nesunaudodavom, kiek 
bendraudami su LVPA <...> absurdas, kad nepriima skenuoto dokumento“ 
 
 STIPRINTI ELEKTRONINIŲ SISTEMŲ DARBĄ 
„lūžinėja jų sistemos, nuo euro įvedimo, iki dabar <...> norėčiau, kad DMS sklandžiai veiktų, po euro atsirado problemų“ 
 
 KUO DAUGIAU DOKUMENTACIJOS PERKELTI Į ELEKTRONINĘ ERDVĘ, ĮVESTI ELEKTRONINIO PARAŠO SISTEMĄ 
„reikia kuo daugiau dokumentų perkelti į elektroninę erdvę <...> tegul pagaliau pradeda naudoti elektroninį parašą, viskas supaprastėtų“ 



Papildomi pasiūlymai ir pageidavimai (2) 
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DARBO ORGANIZAVIMAS 
 SUTEIKTI GALIMYBĘ PAREIŠKĖJUI PASIRINKTI PROJEKTŲ VADOVĄ 
„mes esame projekto vykdytojai, o LVPA yra mūsų partneris, pagalbininkas, kai jie siūlo savo paslaugas, aš noriu turėti pasirinkimą; manęs visai 
netenkina, kai man priskiria projektų vadovą, aš noriu pasirinkti, nes jis labai svarbus projekte“ 
 
 ATSISAKYTI SMULKMENIŠKO SUMŲ PAGRINDIMO REIKALAVIMO, NAUDOTI PVZ., KREPŠELIO PRINCIPĄ 
„galėtų įvesti kokį fiksuotų sumų paketą, kurio papildomai nereikėtų skaidyti ir įrodinėti, pvz., tam tikras krepšelis, į kurį įeitų komandiruotės, 
dienpinigiai, atsiskaitymai ir pan.“ 
 
 PROCEDŪRAS DERINTI PAGAL STATYBOS DARBŲ SEZONĄ 
„viskas sukrenta į vasarą, visi vertinimai, tada laikas velkasi ir mes nebespėjam į statybos darbų sezoną, tada vėl vėluojam <...> turėtų atsižvelgti ar 
parama yra duodama žiemą ar vasarą, nes žiemą daug didesnės išlaidos ir darbai kitaip organizuojami, dėl to ir į laiką suspėti sunku“ 
 
 PATEIKTI PRELIMINARIĄ INFORMACIJĄ APIE  PLANUOJAMUS KVIETIMUS 
„galėtų daugiau apie planus informuoti, nebūtina tikslios informacijos, bent preliminariai kokie šaukimai planuojami, kad būtų galima pradėti 
planuoti“ 
 
 SUTEIKTI PAGALBĄ, INFORMACIJĄ NEPERKANČIOMS ĮMONĖMS, KAIP VYKDYTI PIRKIMUS IR IŠVENGTI PROBLEMŲ 
„mums labai trūko pagalbos kaip daryti tuos pirkimus, nes niekad su tuo nesusiduriam, gal kažką ir blogai darėm, neturim supratimo“ 

KITOS PROBLEMOS 
 LEISTI ATLIKTI PAKEITIMUS, KURIE BŪTINI DĖL PASIKEITUSIOS GEOPOLITINĖS SITUACIJOS 
„parodos iš Rusijos buvo perkeltos ne be reikalo, o jie ginčija, kad taip negalima, kad nekompensuos <...> į Ukrainą važiuoti nebegalime, nėra ten ko 
važiuoti <...> maisto pramonė į Rusiją kelio nebeturi, o pagal paraišką mūsų ten tikslinė šalis, ir kaip įrodyti LVPA, kad nelogiška, kad pakeitimai 
būtini?“ 
 
 PAAIŠKINTI TERMINO MTTP REIKŠMĘ, KAD VERSLAS AKTYVIAU DALYVAUTŲ KVIETIMUOSE 
„MTTP pavadinimas verslui yra nesuprantamas, mokslinius tyrimus dar supranta, o technologinės plėtros net nesigirdi, pavadinimas labai siaurai 
suvokiamas Lietuvoje“ 
 
 AIŠKIAI REGLAMENTUOTI, KAS YRA MOKSLINIS PROJEKTAS 
„jų mokslo suvokimas nesuprantamas, vieną kartą sako – čia mokslas, kitą kartą – čia ne mokslas“ 
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 Bendras LVPA vertinimas gana pozityvus – nepaisant išsakytos kritikos, dauguma  ilgesnę bendradarbiavimo su 
LVPA patirtį turinčių respondentų pripažįsta, kad iš esmės bendravimas su  institucija keičiasi į gerąją pusę – 
projektų ir finansų vadovai vis dažniau linkę į diskusiją, išklauso argumentus, pataria, mažėja perteklinio 
biurokratizmo. Tikėtina, kad su nauja internetine svetaine LVPA ženkliai pagerins ir šį bendravimo su klientais 
aspektą, nes  šiuo metu internetinė svetainė matoma  kaip daug svarbaus turinio turinti, tačiau sistemine / 
paieškos prasme visiškai chaotiška ir „nedraugiška vartotojui“. 

 

 Visame bendradarbiavimo procese  problematiškiausi  išlieka keli pagrindiniai aspektai : 

 

1. Grįžtamojo ryšio nebuvimas po projekto vertinimo. Atlikę didelį parengiamąjį darbą pareiškėjai gauna 
labai lakonišką atsakymą – įvertinimą balu be jokio išsamesnio grįžtamojo ryšio, pastabų ar paaiškinimų kas 
lėmė tokį vertinimą. Tokia praktika vertinama itin neigimai, nes (a) pareiškėjams atimama galimybė 
pasimokyti iš savo klaidų ir ateityje pateikti kokybiškesnę paraišką (b) sukuria terpę potencialiai korupcijai 
(c) rodo vertinančios institucijos aroganciją. 

 

2. Subjektyvumas. Itin daug bendradarbiavimo sėkmės palikta projektų vadovo geranoriškumo faktoriui. Tai 
lemia gana prieštaringa patirtis – tie patys bendravimo aspektai (geranoriškumas, noras patarti, neformalus 
požiūris, sklandi komunikacija, įsigilinimas į problemą) vertinami tiek kaip stipriosios, tiek kaip silpnosios 
LVPA pusės. Vadinasi, potencialo geram žmogiškam bendradarbiavimui yra, tačiau jis ne iki galo 
išnaudojamas. Tą patį pripažįsta ir projektų vykdytojai – eigoje pasikeitus projektų vadovui komunikacija su 
LVPA gali „apsiversti aukštyn kojomis“.  Bendra tendencija rodo, kad didelė dalis projektų ir finansų vadovų 
linkę stengtis, tačiau jų pastangas nubraukia dalies kolegų formali ir nedraugiška elgsena, todėl 
rekomenduotina LVPA pasibaigus projektui rinkti iš pareiškėjų ir vykdytojų atsiliepimus apie projektų ir 
finansų vadovų  darbą. Toks sistemingas ilgalaikis kiekybiniais parametrais analizuotinas  grįžtamasis ryšys 
leistų LVPA vadovybei gauti gana objektyvų  kiekvieno darbuotojo vertinimą, o darbuotojus labiau stengtis  
kasdieniniame darbe remtis klientui draugiška praktika.  
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3. Biurokratija.  Dauguma projektų ir finansų vadovų sugeba kurti draugiškus bendradarbiavimo santykius 
aiškiai įvardindami, kad didelė biurokratija yra ne  projektų vadovų sugalvota, o remiasi bendrais 
reikalavimais, be to, mažėja techninės perteklinės biurokratijos („anksčiau reikėjo kiekvieną lapą pažymėti 
KOPIJA TIKRA“). Visgi nelankstumas ir pažodinis paraiškoje nurodytų  tikslų / rodiklių laikymasis būtent 2014 
metais išryškino savo blogąją pusę– nesugebėjimas reaguoti į pasikeitusią geopolitinę situaciją ir 
reikalavimas lėšas panaudoti pvz. numatytoms  parodoms Rusijoje ar Ukrainoje parodė, kad  dėl  
biurokratinio  požiūrio  ne tik LVPA, bet visa ES paramos skirstymo sistema tampa sveikos nuovokos 
karikatūra. 

 

 Galima korupcija. LVPA vertinama kaip gana skaidriai savo veiklos procesus organizuojanti institucija. Be to 
pati bendravimo su LVPA patirtis pareiškėjams ir vykdytojams nekelia didesnių įtarimų dėl galimų neskaidrių 
procesų. Teoriškai daugiau landų korupcijai įžvelgiama  priemonių kvietimų planavime ir sąlygų formulavime 
(kartais atrodo, kad kvietimas skirtas konkrečiai bendrovei) bei paraiškų vertinime (viskas anonimiška, nėra 
skaidrumo ir grįžtamojo ryšio). 

 

Konkrečios techninės  rekomendacijos: 

 Mažinti biurokratiją įvedant elektroninio parašo sistemą, priimant skenuotus dokumentus ir pan. 

 Lanksčiau žiūrėti į pareiškėjų norimus atlikti pakeitimus paraiškoje, kurie logiškai pagrindžiami rinkoje 
vykstančiais pokyčiais, geopolitine situacija ir pan. 

 Skelbiant kvietimus ir planuojant projektų eigą atsižvelgti į tam tikrų ūkio šakų (pvz. statybos) darbų 
sezoniškumą. 

 Interneto svetainėje ne tik laiku skelbti naujus  dokumentus ir formas, bet ir pašalinti nebegaliojančius. 

 Priemonių aprašuose ir kriterijuose vengti dviprasmybių. 

 Įvesti projektų ir finansų vadovų įvertinimo sistemą (vertinama pasibaigus projektui). 
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