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metodologija 
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Tyrimo metodologija 

 Tyrimo tikslas: išsiaiškinti LVPA vykdomos informavimo ir viešinimo veiklos efektyvumą, įvertinti pareiškėjų ir 
vykdytojų nuomones apie LVPA administruojamas ES struktūrines paramos priemones. 

 

 Tyrimo metodas: fokusuotos diskusijų grupės (FGD). 

 

 Tyrimo laikas:  Spalio 9-24 d., 2013. 

 

 Tyrimo lokacija: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Alytus. 

 

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

 Pareiškėjai: 4 grupės (1 MTTP, 2 Verslas, 1 Energetika). 

 Vykdytojai: 6 grupės (1 MTTP, 2 Verslas, 2 Energetika, 1 Turizmas). 

 

 Tikslinė grupė: pareiškėjai ir paramos gavėjai. 

 

 Diskusijos trukmė: ~2 val. 

 

 Atrankos metodas: tikslinė atranka. 



Respondentų socialinės-demografinės charakteristikos (%) 

42

58
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38

18

31

31

49
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44

31
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27

49
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44

40

44

29

29

18

13
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Viešas

Privatus

Iki 10 darbuotojų

10-50

51-250

Virš 250 darbuotojų

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

Kita

N / N

Sektorius 

Paraiškos 
pateikimo metai* 

Darbuotojų 
skaičius 

ES paramos gavimo 
metai* 

Projekto užbaigimo 
metai* 

5 *galimi keli atsakymo variantai, suma viršija 100% 
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tyrimo rezultatai 
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Pirminės informacijos apie paskelbtą priemonę vertinimas 
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Apskritai gauti informaciją apie paskelbtą priemonę yra nesudėtinga tiek privataus, tiek 
viešojo sektoriaus atstovams. Informacijos dažniausiai ieškoma tikslingai ir sistemingai. 
Privatus sektorius pirminę informaciją vertina kaip gana sudėtingą ir painią; viešas sektorius – 
esmingų pastabų neišreiškė.  

 www.ESparama.lt 
 www.LVPA.lt 
 LVPA kvietimas 
 Ūkio ministerija 
 Verslo konsultantai 
 Kolegos, partneriai 
 Savivaldybės teikiama informacija 
 Švietimo ir mokslo ministerija 

Pirminės informacijos šaltiniai Pirminės informacijos vertinimas 

Apskritai priminė informacija dažniau aiški viešojo sektoriaus atstovams bei didesnę 
patirtį projektų rašyme turintiems diskusijos dalyviams.  
 
TEIGIAMI VERTINIMAI 
 pateikiama aiški informacija 

„informacija pateikiama gan informatyviai, viskas aišku“ – MTTP 
 lengvai randama informacija 

„nėra sunku gauti informaciją, visi žinom, kad bus kvietimas ir laukiam, žinom kur 
ieškot“ – Energetika 

„nėra problemos sužinoti apie galimybę“ – Verslas 
 pateikiama išsami informacija 

„man buvo labai patogu, gavom visą informaciją, kurios reikėjo“ – Energetika 
 

NEIGIAMI VERTINIMAI 
 informacija suprantama tik patirties projektų rašyme turintiems žmonėms 
„jei neturi patirties – paraiškos nepateiksi, viskas taip biurokratiškai surašyta, neįmano 

pačiam suprasti“ – MTTP 
„kai įpranti į ją žiūrėti, tada viskas aišku, iš pradžių tai nieko nesuprasdavom, reikėjo 

kiekvieną menkniekį aiškintis“ – Verslas 

 „Valstybės žinios“, kaip informacijos šaltinis, 
diskusijos dalyviams yra neaktualus ir apskritai 
netgi vertinamas gana neigiamai. Vos 2-3 
viešojo sektoriaus atstovai paminėjo, kad 
skaito šį šaltinį ir domisi jame talpinama 
informacija: 
 
„reikalinga tik tam, kad užfiksuotų faktą, o ten 

ieškot tai... Man neaktualu” – MTTP  
„nepatogu, kiti šaltiniai greitesni” – MTTP 

„nepatogu, ESparama.lt ir LVPA.lt yra 
žinomiausi, o Valstybės žiniomis nesidomim” - 

Verslas 
„Valstybės žinios” naudojamos fakto 

konstatavimui, nesinaudoju” – Turizmas 
„nereikalinga, visiškai neefektyvus šaltinis” – 

MTTP 
„aš dažnai pasiskaitau, mano darbo dalis yra 

sekti informaciją“ – Energetika 

Beveik visi diskusijos dalyviai informacijos apie paskelbtus projektus ieško 
tikslingai bei sistemingai. Beveik visi taip pat pažymėjo, kad rasti reikiamą 
informaciją yra nesudėtinga: 

„specialaus žmogaus neturim, bet nuolat sekam informaciją“ – Verslas  
„esam už tai atsakingi ir nuolat žiūrim, ieškom“ – Energetika  



Pirminė informacija 
Atskirų sričių atstovų vertinimas 
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MTTP atstovai lengvai randa informaciją apie ES SF paramą. Dažniausiai pirmoji žinutė ateina iš konsultantų. 
Informacijos taip pat tikslingai ieškoma interneto svetainėse: lvpa.lt, Esparama.lt. Prireikus pasikonsultuoti, kreipiamasi į 
kolegas, verslo partnerius, skambinama į LVPA, rašomi elektroniniai laiškai. 
 
Gavus pirminę informaciją apie paskelbta priemonę, pirmiausiai priimamas sprendimas įmonės viduje ar apskritai verta 
dalyvauti projekte. Vos tik priėmus sprendimą, iš karto kreipiamasi į konsultuojančią įmonę, kuriai patikimas visas 
paraiškos rengimo darbas. 

MTTP 

Verslas 

Energetika 

Turizmas 

Verslo atstovai informaciją apie paskelbtą priemonę sužino iš interneto portalų ir iš konsultantų. Internete informacijos 
ieškoma tikslingai, lankomi specializuoti portalai, prenumeruojami LVPA ar kitų atsakingų institucijų naujienlaiškiai. 
Kadangi paraiškos dažniausiai rengiamos su konsultantų pagalba, šie dažnai pasiūlo savo paslaugas, informuoja apie 
galimybę dalyvauti projekte. 
 
Gavus pirminę informaciją pirmiausiai vyksta pasitarimas įmonės viduje, sprendžiama ar verta dalyvauti, tariamasi su 
verslo partneriais, investuotojais. Priėmus sprendimą dažniausiai kreipiamasi į konsultantus, kurie rengia paraišką. 

Energetikos atstovai informaciją dažniausiai gauna iš savivaldybės, Švietimo ir Mokslo ministerijos, Ūkio ministerijos bei 
LVPA. Tikslinamasi su kolegomis, ieškoma informacijos specializuotuose interneto portaluose. 
 
Energetikos srities atstovai turi gana didelę biurokratinio darbo patirtį, todėl pirminė informacija, jos stilius ir išsamumas 
vertinami palankiai. Gavus pradinę informaciją, pareiškėjai dažniausiai pradeda savarankiškai rengti paraišką. 

Turizmo srities atstovai informaciją apie galimybę teikti paraišką ES SF paramai gauti dažniausiai sužino iš savivaldybės,  
ministerijų, viešbučių asociacijos bei konsultantų. Pirminė informacija vertinama gana palankiai, neaiškumai tikslinami 
internete, teiraujamasi kolegų, bendraujama su LVPA atstovais.  
 
Gavus pradinę informaciją, viešojo sektoriaus atstovai paraišką dažniausiai rengia savarankiškai, privataus – naudojasi 
konsultantų pagalba. 
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Ūkio ministro įsakymo suprantamumo ir aiškumo vertinimas 
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SUDĖTINGA, NEAIŠKI KALBA 
 sunku suprasti kalbą be konsultantų pagalbos („pirmą kartą darant, aprašų suprasti neįmanoma, supranta tik 
konsultantai, kurie dirba su tuo profesionaliai” – MTTP; „visiškai nesuprantama, jei nori perskaityt, negalėsi nieko daugiau 
dirbt, čia reikia atskiro žmogaus, už tai tie konsultantai ir srebia didžiulius pinigus iš šitų reikalų, be jų pagalbos mes 
neapsieinam” – Verslas; „čia yra tyčia sukurtas verslas, kuris tęsiasi jau 6 metus <...> verslas konsultantams“ – MTTP) 
 aprašai yra painūs ir sudėtingi („iš pirmo karto tikrai nesuprasi“ – Energetika; „labai sunku būna susigaudyti” – 
Energetika; „pradžioj bandžiau analizuoti pati, tada nusprendžiau, kad nėra prasmės, todėl kad nuoroda iš nuorodos eina ir 
jeigu nori viską suprasti, reikia išmanyti visus teisės aktus, o dar kiek pokyčių visokių ten padaryta <...> tokia painiava 
padaryta” – Verslas; „paukščių kalba, labai sudėtinga” – Verslas; „neįmanoma suvokti“ – Turizmas) 
 daug nuorodų į kitus dokumentus („nuorodos į kitus norminius dokumentus, turi versti dokumentus, įsigilinti ilgas 
darbas” – Energetika; „negali būti normalus šaltinis, kuris sudarytas vien tik iš nuorodų į kitus šaltinius“ – Turizmas) 
 tekstai sunkiai suprantami („galima būtų tekstus supaprastinti, nes jie perkrauti. Paprastai ir aiškiai kad parašyta būtų. 
Dėl smulkesnės informacijos galėtų būti nuoroda, nes sunkiai galima suprast, kas gali pretenduot, turi daugiau toliau ieškot, 
per daug juridinės informacijos prikraunama, norėtųsi greičiau pamatyti esmę” – Verslas; „nelabai aiškus aprašas, kai 
paaiškinama žodžiais, būna aišku, bet kai parašyta – ne” – Energetika) 
 sudėtinga biurokratinė kalba („nesuprantama, popierizmas dėl popierizmo, o ne dėl to, kad kažką pasiekt“ – Verslas; 
„parašyta labai neaiškia ir biurokratine kalba” – Verslas; „toks jausmas, kad daroma advokatams“ – Turizmas) 
 sunku suprasti informaciją neturint tokio darbo patirties („žmogus turi dirbt tik su projektų rašymu, kad suprastų tuos 
aprašus, įmonėms neapsimoka įdarbinti žmonių, kurie tik rašytų projektus, tokie žmonės nėra pigūs, o paprastas žmogus iš 
verslo niekaip nesupras, nes tiesiog neturi tokios patirties kaip koks biurokratas” – Verslas) 

AIŠKI, NESUDĖTINGA KALBA 
 aiški ir suprantama kalba, dėl turimos panašaus darbo patirties („aš teikiau jau gal septintą projektą, man jau viskas 
yra aišku, nes per visą patirtį teko daug spręsti kilusių problemų” – Energetika) 
 visa informacija yra lengvai prieinama, todėl kylantys neaiškumai lengvai suprantami („viskas yra normaliai, visi 
dokumentai ir visa informacija yra viešai prieinama, jei kas neaišku, gali visada pasiskambinti, jokių problemų nekyla” – 
Energetika) 
 suprantama kalba („man viskas aišku“ – Energetika; „ganėtinai aišku ir suprantama“ – Verslas) 

Priemonių aprašų kalba vertinama neigiamai. Kiek palankesnį vertinimą dažniau išreiškė viešojo sektoriaus atstovai. Apskritai 
neigiamas nuostatas lemia kalbos sudėtingumas, tekstą apsunkinančios nuorodos į kitus šaltinius, biurokratiška kalba. 

70% 

30% 



Rekomendacijos kvietimo bei projektų finansavimo sąlygų aprašui 
pagerinti 
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Siekiant pagerinti priemonių aprašų kalbą ir apskritai suprantamumą pareiškėjams, rekomenduojama išryškinti padarytus pakeitimus apraše, 
aiškiai nurodyti tinkamas ir netinkamas finansuoti lėšas, nurodyti paraiškų vertinimo kriterijus, sąvokų paaiškinimus. Aprašus stengtis rengti 
kuo paprastesne kalba, vengti dviprasmybių. 

 inforuoti pareiškėjus apie pakeitimus 
„sunkiausia, kai pasikeičia tvarka. Antrąkart darydamas žinai, 
kad struktūra lieka ta pati, bet pilna visokių pakeitimų, kurie 
gali pakišti koją ir sugadinti visą paraišką, apie pakeitimus 
galėtų informoti iš anksto“ – Verslas 
 aišiai ir išsamiai pateikti tinkamas ir netinkamas 
finansuoti lėšas 
„dėl finansuojamų lėšų mums buvo neaišku, kas gali būti 
laikomos kaip tinkamos lėšos, o kas ne“ – Energetika 
„mokyklai darėm apšiltinimą, tai dėl finansuojamų lėšų buvo 
daugiausiai problemų, ateina ekspertai, kurie savo darbo 
neišmano ir vienus darbus prilygina tinkamiems, o kitus – ne, 
bet be jokių kriterijų, tieiog, kaip jiems tuo metu atrodo“ – 
Energetika 
 pateikti paraiškos vertinimo kriterijus 
„man, pavyzdžiui, visiškai nėra aišku pagal kokius kriterijus 
tos paraiškos apskritai yra vertinamos“ – Verslas  
„galėtų nurodyti kriterijus, pagal ką yra vertinama“ – 
Energetika 
 kvietimą suskirstyti į dvi dalis – aiški ir konkreti įvadinė 
bei detali dėstomoji  
„iškelti į atskirą dalį esmę, pagrindinius teiginius, o toliau visą 
tą juridinę dalį, nuorodas sudėti į antrą dokumento dalį. 
Žmogus nenori ilgai gilintis, skaityt visą dieną, norėtųsi 
paprastinimo, iškėlimo į pirmą vietą turinio, esmės”  – Verslas 

 vengti dviprasmybių 
„atsiranda visokių dviprasmybių, pvz., norėjom į vieną 
projektą sudėti du projektus, bet niekur neradom apraše 
parašymo ar galima ta daryti, ar ne, ir šiaip pasitaiko visokių 
dviprasmiškų parašymų“ – Energetika  
 pateikti sąvokų paaiškinimus 
„kai kurios frazės labai sudėtingos ir užtrunka, kol jas atskirai 
išsiaiškini, labai trukdosi laikas“ – Verslas  
 parašyti, kokių sričių atstovai gali dalyvauti kvietime 
„turėtų būti aiškiai surašyta, kokios sritys gali dalyvauti, kad 
galėtum apsižiūrėt ir iš karto matyti ar verta pradėt“ – 
Verslas  
 pateikti dokumentų pildymo pavyzdžius 
„būtų labai naudinga, jei būtų nurodyti kokie nors pavyzdžiai 
kaip tuos dokumentus pildyti, bent esminius“ – Verslas  
 aprašus išplatinti kartu su kvietimu 
„ateina kvietimas, o aprašas būna tik vėliau, kartais prieš pat 
teikimą, tai yra nenormalu, taip neįmanoma kokybiškai 
dirbti“ – Turizmas 
 išryškinti esminius dalykus 
„galėtų kaip nors labiau išskirti pačius svarbiausius dalykus, 
kad bent į tas esmines vietas žmogus atkreiptų dėmesį, nes 
toj burokratijoj labai sunku susigaudyti“ – Verlsas 
 pateikti reikalaujamų dokumentų sąrašą 
„tas sąrašas turi būti labiau formalizuotas, reikia konkrečiai 
surašyti, kokių dokumentų reikia“ – MTTP 

Ką rekomenduotumėte keisti? 



Aprašų kalbos vertinimas 
Atskirų sričių atstovų vertinimas 
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MTTP 

Verslas 

Energetika 

Turizmas 

MTTP atstovai apskritai retai skaito priemonių aprašus ir dažniausiai šį darbą patiki konsultantams. Nesigilinimo 
priežasčių yra keletas: aprašai yra labai sudėtingi, sunkiai suvokiami verslo srityje dirbančiam žmogui. Aprašai 
kritikuojami dėl painumo, tikslumo stokos.  
 
MTTP srities atstovai labiausiai pageidauja apraše rasti sąvokų, susijusių su mokslinių tyrimų sritimi, paaiškinimus, 
aiškius terminus, reikalavimus, būtinų paraiškai pateikti dokumentų sąrašą. 

Verslo srities atstovams priemonių aprašai yra labai sudėtingi, parengti biurokratine kalba, neaiškūs. Dauguma verslo 
atstovų nurodė, kad aprašus tikslinosi ir aiškinosi su konsultantais, o paraišką rengiantys jau nebe pirmą kartą, aprašų 
apskritai nebeskaito ir visą darbą patiki konsultuojančios įmonės darbuotojams. 
 
Verslo srities atstovai apraše labiausiai pasigenda aiškumo, konkretumo, tikslių sąvokų apibrėžimo. Jie taip pat 
pageidauja, kad būtų pateikti pavyzdžiai, kaip pildyti paraišką ar tam tikrus dokumentus.  

Aprašų kalba energetikos srities atstovams kelia mažiausiai problemų ir neaiškumų. Diskusijos dalyviai pažymi, kad jų 
darbas yra susijęs su dokumentų rengimu, nuolatiniu gilinimusi į juos, tad aprašai nesukėlė didelių keblumų. 
 
Energetikos srities atstovai paminėjo kelis papildomus reikalavimus aprašams: išryškinti atlikti pakitimai apraše, 
reikalavimuose, tikslios nuorodos, kur būtų galima rasti papildomą informaciją, aiškiau pateikti reikalavimus, kriterijus, 
reikalingus dokumentus. 

Turizmo srities atstovai, rengiantys paraišką su konsultantų pagalba, aprašus kritikuoja dėl painumo ir sudėtingumo, 
aiškumo stokos, biurokratinės kalbos. Savarankiškai rengiantys paraiškas pabrėžia, kad darbą palengvintų nuorodos į 
papildomus šaltinius bei labiau išryškinti atlikti pakeitimai. 
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Tolimesni žingsniai gavus pradinę informaciją apie paskelbtą priemonę 
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Gavę pradinę informaciją apie paskelbtą priemonę pareiškėjai visų pirma priima sprendimą įmonės / įstaigos viduje. Toliau ieškoma konsultacinės 
įmonės, tikslinami esminiai punktai ir neaiškumai su LVPA. Galiausiai, pradedama rengti paraišką – viešas sektoriaus dažniau paraiškas rengia 
savarankiškai, o konsultantus pasitelkia atėjus laikui vykdyti energetinį auditą; privatus sektorius – dažniau visą darbą perleidžia konsultantams. 

PIRMINĖ 
INFORMACIJA 

 sprendimo priėmimas 
privačiame sektoriuje 

dažniausiai trunka trumpai, vos 
kelias dienas 

„sprendimui turėjom kelias 
dienas, pasižiūrėjom ar galim 
teikt ir daugiau nebuvo ką 
galvoti” – MTTP 
„apsisprendėm greitai, per pora 
dienų“ – Verslas 
 sprendimas teikti paraišką 

paramai gauti viešajame 
sektoriuje dažniausiai 
priimamas aukštesnės 
institucijos iniciatyva 

„savivaldybė žinojo mūsų 
problemą ir mums liepė rengt 
parašką“ – Energetika 
„ŠMM mums nuleido šitą 
reikalą“ – Energetika 

 privataus sektoriaus 
atstovai konsultantų 

paieška užsiima iš karto 
įmonės viduje priėmę 

sprendimą teikti paraišką 
paramai gauti 

„iš karto ieškojom žmonių, 
kurie galėtų parengti 
paraišką“ – Turizmas 
„mes pasisamdėm 
konsultuojančią firmą“ – 
MTTP 

 
 viešojo sektoriaus 
atstovai konsultantus 
dažniausiai pasitelkia 

atliekant energetinį auditą 
„konsultantų mums reikėjo 
parengti energetinį auditą“ 
– Energetika 

 informaciją su LVPA 
dažniau tikslinasi tie 

pareiškėjai, kurie rengia 
paraišką savarankiškai, 

be konsultantų pagalbos 
(dažniau viešojo 

sektoriaus atstovai) 
 

„tada skambini LVPA, 
klausi, kas neaišku, 
prašai, kad patikslintų“ – 
Energetika 
„žiūrim LVPA tinklalapyje, 
skambinam tiesiai, rašom 
laiškus“ – Verslas 
„LVPA visada labai 
geranoriškai bendrauja ir 
atsako į kilusius 
klausimus“ – Energetika 

 savarankiškai rengiantys 
paraiškas dokumentus 

pradeda rengti iš karto gavę 
visą reikalingą informaciją 

apie paraiškos rengimą 
„viską darėm patys, jau ne 

pirmą kartą dirbom, žinojom 
tvarką“ – Energetika 

 
 Paraišką su konsultantų 

pagalba rengiantys 
pareiškėjai visą darbą 

perleidžia konsultantams, 
patys tik prižiūri darbo eigą, 

pateikia reikiamus 
dokumentus 

„mes tik žiūrėjom, kad 
atitiktų mūsų verslo specifiką 
ir padavinėjom dokumentus“ 
– MTTP 



Darbų pasiskirstymas paraiškos rengimo metu 
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Sužinojus apie galimybę gauti ES SF lėšų, pirmiausia priimamas sprendimas įmonės / įstaigos viduje, konsultuojamasi su partneriais ar 
apskritai verta rengti paraišką.  Kitas žingsnis – konsultantų paieška ir informacijos tikslinimasis su LVPA specialistais. Ilgiausiai užtrunka 
paraiškos rengimo procesas. Paruošta paraiška pristatoma LVPA iki galutinio termino likus ne daugiau kaip 2 savaitėms (dažnai net 
paskutinėmis dienomis). 

Gaunama pirminė 
informacija, apie 
galimybę teikti 

paraišką 

Galutinis paraiškos 
pateikimo terminas 

Idėjos generavimas, 
diskusija įmonės viduje ar 

apskritai verta rašyti 
paraišką 

Konsultacijos telefonu ir el. 
laiškais su LVPA konsultantais 

Konsultantų 
paieška 

Partnerių paieška. 
Idėjos pristatymas 

akcininkams.  

Intensyvus paraiškos 
rengimas, dažniausiai su 

konsultantų pagalba 

Parengta paraiška 
pristatoma LVPA 

12 sav. 11 sav. 10 sav. 9 sav. 8 sav. 7 sav. 6 sav. 5 sav. 4 sav. 3 sav. 2 sav. 1 sav. 

~2 sav. ~2 sav. 
~2 sav. 

~2 sav. 

~5 sav. ~2 sav. 

Paraiškai parengti pareiškėjai turėjo  vidutiniškai ~12 sav. (laikas 

svyruoja nuo 2 sav. iki 24 sav.). 
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12 sav. 11 sav. 10 sav. 9 sav. 
8 sav. 7 sav. 6 sav. 5 sav. 4 sav. 3 sav. 2 sav. 1 sav. 

Darbų pasiskirstymas paraiškos rengimo metu 
Idėjos generavimas ir apsisprendimas 

 sprendimo priėmimas įmonės viduje 
„pirmas žingsnis buvo apsisprendimas viduje ar dalyvauti ar ne, ar verta pradėti 
apskritai“ – Verslas 
„apsisprendimas buvo greitas <...> reikėjo susirasti partnerius, kurie mūsų idėja 
patikėtų“ – MTTP  
„nėra čia ką spręsti, pasiskaičiuoji, pažiūri ar spėsi iki termino ir pirmyn“ – Verslas 
„mes kokias dvi savaites svarstėm, skaičiavom, nes reikėjo paanalizuot kiek mums 
bus naudinga“ – Turizmas  
 
 dalyvauti įpareigoja aukštesnė institucija: ŠMM, savivaldybė 
„savivaldybė žinojo mūsų problemą ir mums pasiūlė sudalyvauti“ – Energetika 
„viskas atėjo iš švietimo ir mokslo ministerijos, mus įpareigojo, pasakė, jei nespėsim 
pateikt iki termino, bus labai prastai“ – Energetika 
 
 partnerių paieška 
„kad galėtume dalyvauti, mums dar reikėjo susirasti partnerius, čia buvo viena iš 
sąlygų“ – Verslas 
„tada užtrukom šiek tiek kol susiradom su kuo bendradarbiauti“ – MTTP 
 
 idėjos pristatymas partneriams, akcininkams 
„turėjom idėją, bet reikėjo, kad ja patikėtų mūsų akcininkai” – Verslas 
„papasakojom situaciją partneriams, laukėm patvirtinimo“ – MTTP 

~4 sav. 



Darbų pasiskirstymas paraiškos rengimo metu 
Konsultantų paieška ir paraiškos rengimo pradžia 
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12 sav. 11 sav. 10 sav. 9 sav. 
8 sav. 7 sav. 6 sav. 5 sav. 

4 sav. 3 sav. 2 sav. 1 sav. 

 konsultantų paieška (dažniau privatus sektorius) 
„konsultantų ieškojom iš karto, nieko nelaukėm“ – MTTP 
„jie patys mūsų ieškosi, patys siūlosi <...> konsultantai nuo pat pradžių pasitelkiami, 
mes jiems visą darbą perleidžiam, patys tik kuruojam, kad viskas teisingai vyktų, 
dokumentus paduodam“ – Verslas  
„konsultantus iš karto susiradom, ieškojom, kad būtų patikim, netgi atranką 
nedidelę darėm“ – Verslas 
 
 konsultacijos su LVPA specialistais 
„neaiškius dalykus aiškinomės su LVPA <...> teko ir skambinti, ir laišką rašyti“ – 
Energetika 
„tada bendrauji su LVPA, skambini jiems tiesiogiai“ – Turizmas 
„prieš rašant išsiaiškini kabliukus <...> kvietime nurodytas kontaktinis asmuo, jam ir 
bombarduoji viską“ – Turizmas 
 
 pradedama rengti paraiška – dokumentų rinkimas 
„prieš rašant dar reikėjo susirankioti visą tą kalną popierių, kurių reikalauja” – 
Verslas  
„pačią paraišką parengti tai juokas, bet kol dar tuos dokumentus sužiūri, kol surandi 
visus, kurių prašoma, tas tai užtrunka“ – Energetika 
„pasiruošiam rašymui <...> ruošia tai konsultantai,bet su jais bendraujam, kalbamės, 
aiškinam jiems visą situaciją, kad jie suprastų ir galėtų tinkamai parengti paraišką“ 
– MTTP  

~4 sav. 



Darbų pasiskirstymas paraiškos rengimo metu 
Intensyvus paraiškos rengimas 
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12 sav. 11 sav. 10 sav. 9 sav. 8 sav. 7 sav. 6 sav. 5 sav. 
4 sav. 3 sav. 2 sav. 

1 sav. 

~4 sav. 
 intensyvus paraiškos rengimas su konsultantų pagalba (dažniau privataus 
sektoriaus atstovai) 
„paraišką rengė konsultantai, visas rašymas, taip grubiai paėmus, gal kokios 3-4 
savaitės“ – Verslas 
„mes patys nebūtume niekaip parengę savarankiškai, visą darbą atliko pasamdyta 
firma, kuriai mes padėjom“ – Turizmas  
„čia yra sukurtas verslas, kad konsultantai galėtų pelnytis, viskas padaryta taip, kad 
patys negalėtume parengti paraiškos, dėl to privalėjom samdytis konsultantus ir jie 
viską darė“ – MTTP  
„parengti pačią paraišką truko neilga, gal kokias dvi savaites, nes dirbom su 
kompetentingais konsultantais“ – MTTP 
 
 intensyvus paraiškos rengimas savarankiškai (dažniau viešojo sektoriaus 
atstovai) 
„kai rengėm pirmą paraišką, tada samdėmės konsultantus, bet dabar jau visą darbą 
gali atlikti patys, jau išmokom ir pagalbos nebereikia“ – Turizmas 
„savarankiškai dirbom, be konsultantų <...> viskas ten labai aiškiai surašyta, jei kyla 
klausimų, atsiverti priemonių aprašus ir skaitai, skambini LVPA“ – Energetika  
„aš su tuo pagrinde ir dirbu“ – Energetika  
„tik pirmą kartą samdėmės, po to pamatėm kad neapsimoka, nes patys vis tiek 
viską privalom daryt, visus dokumentus paruošt, surinkt, tai vėliau viską patys 
savarankiškai ir rengiam“ – Verslas  



Darbų pasiskirstymas paraiškos rengimo metu 
Paraiškos pristatymas LVPA 
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12 sav. 11 sav. 10 sav. 9 sav. 8 sav. 7 sav. 6 sav. 5 sav. 4 sav. 3 sav. 
2 sav. 1 sav. 

~2 sav. 
 paraiška pristatoma LVPA likus 1-2 sav. iki galutinio termino 
„spėjom laiku, gal prieš savaitę nuvežėm ir pridavėm“ – Verslas 
„yra buvę visokių variantų, bet suspėjam į terminą, būna, kad ir prieš savaitę ir daugiau net priduodam“ – 
Energetika  
„mes paruošėm visus segtuvus laiku ir pristatėm laiku, dar termino buvo likę gal savaitė“ – Verslas 
 
 paraiška pristatoma LVPA likus kelioms ar vienai dienai iki galutinio termino 
„pridavėm paskutinę dieną, buvom pirmi eilėje, anksti atvažiavom, laukėm nuo pat ryto“ – Verslas 
„pamenu, kad vežiau iš Klaipėdos Kūčių dieną, buvo paskutinė diena, kada galima pateikti paraišką, dar pati 
specialiai važiavau, nes bijojau, kad nepasiklystų dokumentai, kad būtų priimti“ – Energetika  
„nepamenu kada tiksliai, bet jau buvo labai nedaug likę iki termino galo, paskutinės dienos tai tikrai“ – MTTP  

Kodėl paskutinėmis dienomis? 
 trumpas paraiškos rengimo laikas („tegul padaro terminą ilgesnį, kad normaliai spėtume“ – MTTP; „laikas yra 
pernelyg trumpas“ – Energetika) 
 norisi išnaudoti visą paraiškai skirtą laiką („jei davė tiek laiko, tai mes ir naudojamės, kodėl turėčiau pateikt 
anksčiau? Mes tą duotą laiką išnaudojam“ – Verslas) 
 paskirtas aiškus ir konkretus terminas („pasakė konkretų terminą, tai ir pateikiam tam terminui, kas iš to, jei 
nuvešiu prieš mėnesį, jie vis tiek nežiūrės, jei pasakyta, atvežti tada, tai ir atvežam tada“ – Verslas) 
 nėra tikslo pateikti paraišką anksčiau („o kokia prasmė tai daryt anksčiau?“ – MTTP) 
 darbai atidėliojami iki termino pabaigos („vis tiek veikia tas studento sindromas, kad darbai atidedami“ - 
Verslas) 
 dėl termino gale suplūstančių paraiškų kalta LVPA („pareiškėjai čia niekuo nekalti, LVPA išplatina kvietimą, o 
taisyklės atsiranda tik termino pabaigoje, tai ko jie tada tikisi?“ – Turizmas; „jie patys sako, kad nespėsim pateikt, 
jau iš anksto taip nuteikia“ – MTTP) 



Papildomos pagalbos priemonės rengiant paraišką 
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PRIVATUS SKTORIUS 
 konsultacijos su paraišką rengiančiais konsultantais 
„naudojomės konsultantų pagalba” – MTTP 
„dirbom su konsultantų kompanija, jie buvo mūsų pagalba“ – MTTP 
 internetas: lvpa.lt, Esparama.lt; ukmin.lt 
„LVPA puslapy ieškom informacijos <...> ES paramoj dar būna gerų 
dalykų“ – Verslas 
„man patogiausia yra Ūkio ministerijos arba LVPA svetainės“ – 
Turizmas 
 konsultacijos su LVPA atstovais 
„jeigu kas nors neaišku, skambinamės LVPA <...> rašom užklausą 
elektroniniu paštu <...> labai retai, bet kartais pavyksta pasišnekėt 
tiesiogiai” – Verslas 
 
VIEŠAS SEKTORIUS 
 konsultacijos su kolegomis 
„jei kas neaišku – nueini pas kolegą, pasiklausi“ – Energetika 
 ŪM ministro aprašo skaitymas 
„viskas surašyta, jei neaišku, pasiimi ministro aprašą ir skaitai“ – 
Energetika 
 konsultacijos su LVPA 
„LVPA labai profesionaliai dirbo, jie mus praktiškai vedė už rankos“ 
– Energetika 
 internetas: lvpa.lt, Esparama.lt 
„daug visko galima išsitraukt iš interneto <...> LVPA puslapis, ES 
paramos puslapis“ – Energetika 

Prireikus informacijos rengiant paraišką, privataus sektoriaus atstovai 
dažniausiai naudojasi konsultantų pagalba, ieško informacijos internete, 
bendrauja su LVPA atstovais. Viešasis sektorius, be jau paminėtų šaltinių, 
taip pat teiraujasi kolegų, skaito ŪM aprašus. 

Diskusijos dalyviai paminėjo, kad rengti paraišką yra gana sudėtinga, ypač jei neturi panašaus darbo patirties. Sunkiausia rengti 
pirmąją paraišką, vėliau, įgyjama naudingos patirties, kuri naudojama darbe su ES projektais. Siekdami geriausio rezultato, pareiškėjai 
naudoja įvairias pagalbos priemones. 

Kur ieškote pagalbos? 
PRIVATUS SEKTORIUS 
 paraiškos vertinimo kriterijai 
„man nėra aišku, iš kur jie tuos kriterijus trakia, pagal kuriuos 
vertina paraiškas“ – Verslas 
 terminologija 
„tegul jie apibrėžia, kas yra moksliniai tyrimai, nes jie patys nežino 
ir nesupranta, o mūsų neklauso“ – MTTP 
 aiškūs reikalavimai 
„reikia aiškių reikalavimų, o ne blaškymosi <...> tikslumo trūksta, ko 
konkrečiai iš mūsų reikalauja, kokių dokumentų“ – MTTP 
 
VIEŠAS SEKTORIUS 
 ŪM apraše padaryti pakitimai 
„esminiai dalykai yra tie padaryti pakeitimai, nes jei pražiopsosi, 
gali blogai baigtis” – Energetika 
 (ne)tinkamos finansuoti lėšos 
„norisi, kad būtų tiksliai apibrėžta kas yra laikomos tinkamomis, o 
kas netinkamomis finansuoti lėšomis” – Energetika 
 paraiškos vertinimo kriterijai 
„apskritai kuo remiantis yra nustatomas paraiškos tinkamumas?“ – 
Energetika 

Kokios pagalbos labiausiai reikia? 



Pasiūlymai, kaip efektyviau išnaudoti paraiškos rengimo laiką 
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 daryti tarpinius paraiškos patikrinimus 
„siūlyčiau daryti kokius nors tarpinius paraiškos patikrinimus, 
kad dar būtų galima išsitaisyti klaidas“ – Verslas 
 skelbti kelis paraiškos teikimo terminus 
„jei būtų daugiau deadline’ų, būtų dag geriau, jei žinotum, kad 
nespėji į vieną terminą, galėtum ruoštis kitam“ – MTTP 
 ilginti paraiškos pateikimo laiką 
„pradžioj projekto trukmė buvo 36 mėnesiai, po to LVPA 
sutrumpino iki 24 mėnesių <...> įmonėms sunku viską suspėti, 
reikia koreguoti planus“ – MTTP 
„ilgesnio termino su imtimis kas 2 mėnesiai“ – MTTP 
„skirtas laikas turi būti daug ilgesnis“ – Turizmas 
 sudaryti galimybę potencialiems pareiškėjams susipažinti 
su priemonės aprašu dar prieš kvietimą 
„reikia galimybės pasiskaityti aprašą dar prieš kvietimą, tada 
įmonė galėtų apsispręsti ar jai verta bus dalyvauti, ar ne, 
taupytųsi laikas ir kai bus paskelbta oficialiai, jau bus galima 
pradėti rimtus darbus” – MTTP 
 rengti diskusijas su ekspertais prieš paskelbiant kvietimą 
„mokslinių tyrimų sritis labai kebli, LVPA jos nesupranta ir 
nuolat kyla problemos <...> reikia diskusijų su ekspertais” – 
MTTP 
 griežtai apibrėžti terminus 
„terminai turi būti griežti <...> tikslus laikas reikalingas“ – 
MTTP 
 skelbti terminus pagal sritis 
„manyčiau, kad terminai turi būti skirtingi kiekvienai sričiai“ – 
MTTP 
 priimti dokumentus elektronine forma 
„sąlygose yra parašyta, kad galima pateikti el. forma, bet jie 
vis tiek prašo, kad neštume kalnus popierių” – MTTP 

 lanksčiau žiūrėti į numatomas veiklas, projektą 
„per daug smulkmeniškai visko reikalauja, juk negali numatyti, 
kas bus po metų ar dviejų, juk rengi projektą, negali nurodyti 
visko tiksliai“ – MTTP 
 daugiau bendrauti su pareiškėjais 
„kai kuriems LVPA per daug uždari, reikia bendrauti su 
pareiškėjais, padėti jiems, atsakyti į klausimus, jei klausia“ – 
Energetika 
 lanksčiau žiūrėti į tuos projektus, kurie rengia naują 
produktą 
„mes kuriam naują produktą, kaip mes galim tiksliai pasakyti 
kiek bus naudos, kiek bus konkurentų, čia nesąmonė“ – Verslas 
„reikalavo turėti visus pinigus vienoj vietoj, kas šiais laikais taip 
daro? Normalus verslas investuoja, pas jį sąskaitoj nefiguruoja 
tokie pinigai“ – Verslas 
„mūsų projektas buvo naujo prototipo kūrimas, jokių 
konkurentų nėra, o mūsų reikalavo įvardyti konkurencinę 
aplinką“ – MTTP 
 mažinti biurokratiją 
„neįmanoma suprasti, per daug popierizmo“ – Verslas 
„žmogus, kad suprastų, turi dirbti vien projektų srityje, 
siaubinga biurokratija“ – Verslas 
„tegul sumažina visą tą biurokratiją“ – Turizmas 
 nereikalauti vešai prieinamų dokumentų 
„daugelį dokumentų jie gali patys pasiimti iš registrų centro, 
mes dirbam dvigubą darbą” – MTTP 
 LVPA atstovams rengti susitikimus su pareiškėjais 
skirtinguose regionuose 
„reikia, kad atvažiuotų agentūros atstovai ir į Klaipėdą“ – 
Verslas 
 

Siekiant efektyviau išnaudoti paraiškos rengimo laiką, rekomenduojama  rengti tarpinius patikrinimus, skelbti skirtingus terminus skirtingoms sritims, 
ilginti paraiškos pateikimo laiką. Pareiškėjai pageidauja daugiau lankstumo, galimybės pateikti dokumentus elektronine forma, susitikti su ekspertais. 



Pirminės informacijos vertinimas 
Aprašų kalbos vertinimas 
Paraiškos rengimo procesas 
Darbas su konsultantais 
Seminarų vertinimas 
Patogiausia informacija 
LVPA įvaizdžio vertinimas 
Patenkinamų paraiškų dydis 
Pasiūlymai i pageidavimai 
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Konsultantai versus savarankiškas darbas 
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Dauguma pareiškėjų paraišką rengia drauge su konsultantais. Bendradarbiavimo priežastys: ŪM aprašų suvokimas, 
gebėjimas teisingai parengti paraišką, laiko taupymas bei informavimas apie kitus kvietimus, susijusias naujienas. 

 konsultantai supranta ŪM priemonių aprašų kalbą 
„norint perskaityti  ir suprasti visus LVPA siunčiamus dokumentus – 
konsultantas būtinas, nes jis yra specialistas“ – MTTP 
„būtina supaprastinti priemonių aprašų kalbą, nes kitu atveju be 
konsultantų neišsiversi“ – Verslas 
„jie supranta tą paukščių kalbą, tas yra svarbiausia“ – Verslas 
 konsultantai taupo įmonės laiką 
„konsultantai taupo laiką, jie žino visus reikalingus reglamentus“ – Verslas  
„tai asmenys, kurie vieninteliai sugeba padėti“ – MTTP 
„svarbiausia yra tai, kad jie taupo mūsų laiką“ – Turizmas 
 paraiška parengiama per optimalų laiką 
„paraiškas parengiame daug greičiau, nes tas „juodas“ ir ilgas darbas 
gilinantis į aprašų dokumentus lieka konsultantams“ – Energetika 
 konsultantai informuoja apie naujus kvietimus 
„mus informuoja dar prieš kvietimą, kad pradėtume ruoštis <...> tie 
konsultantai anksčiau dirbo LVPA, turi pažinčių“ – Verslas 

80 % 20 % 

Paraišką rengė su 
konsultantų pagalba 

Paraišką rengė 
savarankiškai 

 įmonės specialistai gali parengti paraišką savarankiškai 
„viskas išmokstama, mes jau esam prie tokių projektų dirbę, turim 
patirties, turim savų specialistų, konsultantai daro tą patį darbą, kurį 
mokam mes patys“ – Energetika 
 turi asmeninės darbo su paraiškomis patirties 
„padirbėjus prie keleto paraiškų toliau dirbti lengva, nes vadovaujiesi 
taisyklėm ir tiek <...> jau esam sukaupę nemenką patirtį“ – Energetika  
 įmonės specialistai naudojasi kitais pagalbos šaltiniais 
„užteko parodų informacijos. Buvo tariamasi su kolegomis“ – Verslas  
 konsultanto paslaugos brangiai kainuoja 
„konsultantai labai brangūs. Kaina neadekvati“ – Verslas 
 konsultantai daro daug klaidų 
„dėl konsultantų padarytų klaidų, atsiranda daug problemų, jie daro net 
matematines klaidas <...> sumaišo veiklas“ 
 konsultantai nesupranta įmonės veiklos specifikos 
„jie gali tik parengti paraišką, bet viską, kas susiję su pačiu paraiškos 
objektu, dėl ko mes tos paramos prašom, jau tas mūsų žinioje, jie 
nesupranta nei gamybos procesų, gali tik biurokratiją sutvarkyti“ 

Konsultantus privataus sektoriaus atstovai pasitelkia iš karto, vos tik įmonės viduje priima sprendimą teikti paraišką paramai gauti („į konsultantus 
kreipėmės iškart, vos tik sužinojus apie paskelbtą priemonę“ – MTTP; „Iš pat pradžių kreipėmės į konsultantus, nes mums brangus mūsų laikas“ – Verslas ). 
Viešojo sektoriaus atstovai paraišką dažniau ruošia patys, o konsultantų paslaugomis pasinaudoja atlikdami energetinį auditą („parengti paraišką yra 
lengviausia dalis, viskas paprasta, konsultantų mums prireikia kai ateina laikas daryti auditą“ – Energetika). 

Darbo be konsultantų priežastys Darbo su konsultantais priežastys 

 konsultantai yra tikslingai ieškomi 
„ieškant atsižvelgiau į paramas jau 
teikusių kolegų rekomendacijas“ – 
Verslas  
„ieškome geriausio. Teko daryti netgi 
atranką“ – MTTP 
 konsultantai patys siūlo savo 
pagalbą 

„konsultantai mus susiranda patys“ – 
MTTP 
 konsultantai prisijungia paraiškos 
rengimo eigoje, siekiant išvengti klaidų 
„net ir ne pirmą kartą rengiant paraiškas 
atsiranda netikslumų, todėl kreipiamės į 
konsultantus, kurie mums padėjo 
ištaisyti klaidas“ – Energetika 

Santykių 
užmezgimas 



Konsultantai versus savas specialistas 
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Beveik visi tyrimo dalyviai laikosi nuostatos, kad įmonei nusprendus teikti paraišką ES SF paramai gauti, 
pasisamdyti konsultantą labiau apsimoka nei turėti įmonėje savo specialistą. Tokią nuomonę sąlygoja konsultantų 
kompetencijos, mažesnės laiko sąnaudos.  

 darbas su konsultantais didina galimybę gauti paramą 
„ LVPA labai „kabinėjasi“ prie paraiškų, kas mažina šansus gauti paraišką. Konsultantai visa tai išsprendžia“ – Energetika  
„LVPA – loterijos bilietas, bet konsultantas žino kaip išlošti” – MTTP 
 konsultantai taupo įmonės darbo laiką 
„jis ekspertas, turi patirties su projektais, žino daug dalykų, pats užtruktum daug daugiau laiko“ – Verslas 
„konsultantai – tai specialistai, teisininkai, ekonomistai – ekspertai visame kame. Įmonėje nėra darbuotojų, kad tam 
reikalui galėtų skirti laiko, tad visą darbą už tave padaro konsultantai“ – Verslas 
 konsultantai itin reikalingi rengiant paraišką pirmąjį kartą 
„pirmą kartą rengiant paraiškas, tiek kvietimai, tiek priemonių aprašai, atrodo visiškai nesuprantami. Tada konsultanto 
pagalba – būtina” – Energetika 
„konsultantai užveda ant kelio, o po to jau gali bandyti rengti paraišką ir pats, nes jau matei visą tą virtuvę” – Verslas 
 mažose įmonėse savas specialistas nebus aprūpintas nuolatiniu darbu, kainuos brangiau nei konsultantai 
„mes dažnai rengiame paraiškas, bet samdomės konsultantus, nes taip pigiau. Norint turėti savo specialistą įmonėje vieno 
žmogaus neužtektų, reikėtų viso skyriaus, kas būtų labai patogu, bet itin brangu“ – Verslas 

 Privataus sektoriaus atstovai dažniau teigia, kad įmonėje turėti savo specialistą finansiškai 
neapsimoka, nebent įmonė yra labai didelė ir dažnai dalyvauja projektuose ar kitose panašiose 
veiklose („neapsimoka, tas žmogus neturės tiek darbo, juk neteiki tų paraiškų nuolat <...> koks 
„Linas Agro“ ar kokia kita didelė įmonė, gal ir galėtų turėt savo, mes kadangi maži, mums 
neapsimoka“ – Verslas). 

 
 Viešojo sektoriaus apklaustieji dažniau mano, kad parengti paraišką geba ir patys, be 
konsultantų pagalbos, išskyrus tam tikrus, specifinius darbus („mano pagrindinis darbas yra toks, 
visokie projektai, paraiškų teikimas <...> būna visokių smulkmenų ar labai specifinių dalykų, dėl 
kurių reikia konsultantų žinių, energetinio audito be jų neparengtume“ – Energetika). 

Kodėl verčiau konsultantai? 



Konsultantų vertinimas 
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Konsultantai vertinami dėl turimos kompetencijos, patirties. Kritika 
reiškiama dėl verslo specifikos neišmanymo, daromų klaidų, brangiai 
kainuojančio darbo, galimų korupcinių santykių. 

 taupomas įmonės darbuotojų laikas, nes konsultantai 
savarankiškai dirba prie paraiškų   
 „sumažina darbo laiko sąnaudas“ – Turizmas; „jie nuima galvos 
skausmą“ – Verslas; „LVPA kvietimų kalba visiškai nesuprantama. Jo 
skaitymas užimtų daug laiko, todėl kreipėmės į konsultantus, kad 
taupytų mūsų laiką“ – Verslas 
 konsultantai užtikrina, kad paraiška bus parengta be klaidų 
„apsaugo nuo klaidų, išvengiame taisymo“ – MTTP 
„jie padaro taip, kaip reikia, mes pridarytume labai daug klaidų“ – 
Verslas 
 turi specifinės darbo patirties, kuri reikalinga paraiškų rengimui 
„paramos skirstymo kriterijai – „košeliena“, kurią konsultantai 
supranta, nes tame turi patirties“ – Energetika; „jų patirtis mums labai 
reikalinga“ – Verslas 
 konsultantai puikiai supranta biurokratinę kalbą 
„jie pateikia jau struktūruotą informaciją“ – Verslas; „konsultantai – 
ekspertai, todėl jie supranta tiek ekonomines, tiek teisines sąvokas, ta 
paukščių kalba jiems lengvai suprantama“ – Verslas 
 puikiai supranta priemonių aprašų kalbą  
„aprašų kalba visiškai nesuprantama. Skaitė tik konsultantai, nes jie 
vieninteliai ir gali suprasti“ – Verslas; „asmeniškai pačiam neįmanoma 
įsigilinti į šį dokumentą, nes atrodo, jog ten parašyti svetima kalba, o 
konsultantai supranta” – Verslas 
 konsultantai įvertina ar įmonei verta rengti paraišką  
„jų profesionalumas leidžia spręsti, kiek galime tikėtis gauti paramą“ – 
Verslas; „mes su jais tarėmės ar apskritai turim šansų, ar verta pradėti 
visą procesą“ – Turizmas 
 dirba kryptingai, nuosekliai, darbus padaro laiku  
„jie dirba savarankiškai, supranta visas nuorodas, patys gilinasi“ – 
Verslas; „jie savo srities specialistai, viskas atliekama laiku“ – Verslas 

Privalumai 

 paviršutiniškas susipažinimas su įmone  
„pernelyg techniškas darbas, jie nesidomi įmonės veikla“ – Verslas; „įmonės 
darbuotojas juos nuolat sekė ir perdarinėjo viską, kad atitiktų įmonės darbo 
pobūdį“ – Verslas; „įmonės darbuotojai visada randa klaidų konsultantų 
darbuose, nes šie ne iki galo susipažįsta su įmonės veikla” – Verslas 
 neadekvačių rodiklių nustatymas  
„konsultantai ruošia šiai dienai ir negalvoja apie tolimus rodiklius, už kuriuos 
mums reiks atsiskaityti LVPA“ – MTTP; „kai tenka parašyti metinę ataskaitą 
ir reikia parašyti našumą, va tada ir nebeaišku, kodėl mes nepasiekiam to 
našumo, kurį konsultantai parašė“ – Verslas; „jiems nerūpi norimas 
rezultatas, jie tik žiūri, kad būtų patvirtinta paraiška ir jie gautų sėkmės 
mokestį, o kad po to mums reikės tuos rodiklius pasiekti, jiems nė motais” – 
Energetika  
 kompetencijos trūkumas  
„konsultantai Lietuvoje labai neprofesionalūs” – Verslas; „konsultantai nė 
velnio nesupranta verslo specifikos, jiems trūksta kompetencijų” – Verslas; 
„konsultantai neretai būna per jauni, nepatyrę, negali jiems įrodyti savo 
teisybės” – Energetika  
 brangus darbas  
„jie labai brangūs. Nežinai ar projektas bus priimtas, bet vis vien jie nori 
pinigų čia ir dabar“ – Verslas 
 naudoja šablonus, palieka klaidas 
„pasiima šabloną ir pagal tą patį rengia kelias paraiškas, esu radusi kitos 
įmonės pavadinimą savo paraiškoje“ – MTTP 
 galima korupcija  
„jie patys parengia paraiškas, o vėliau anonimiškai vertina, todėl įgyja daug 
galios“ – MTTP 
 

Trūkumai 



Pirminės informacijos vertinimas 
Aprašų kalbos vertinimas 
Paraiškos rengimo procesas 
Darbas su konsultantais 
Seminarų vertinimas 
Patogiausia informacija 
LVPA įvaizdžio vertinimas 
Patenkinamų paraiškų dydis 
Pasiūlymai i pageidavimai 
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Seminarų vertinimas 
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Seminarai vertinami nevienareikšmiškai. Teigiamas nuomones lemia 
informatyvumas, nauda, galimybė pasikonsultuoti bei praktinės užduotys; 
priešinga nuomonė argumentuojama ribotu informacijos pateikimu, auditorijos 
segmentacijos trūkumu, lektorių kompetencijos stoka. 

 seminarai yra labai informatyvūs („viską paaiškina, nieko 
neslepia. Buvo informatyvu, tikrai siūlyčiau ir kitiems nueiti“ – 
Verslas; „neblogi seminarai, pateikia konkrečią informaciją” – 
Energetika; „patiko tai, jog seminarų metu sužinai įvairios 
informacijos, pavyzdžiui, apie kitose sferose vykstančius 
procesus” - Energetika) 
 seminarai labai naudingi teikiantiems paraišką pirmąjį kartą 
(„iš pradžių, kai teikėm pirmą kartą, seminaras buvo labai 
įdomus ir naudingas, ir vertingas“ – Verslas; „jei tai pirmas tavo 
projektas, seminaras – puikus informacijos šaltinis” – MTTP) 
 galimybė užduoti klausimus tiesiogiai („gali tiesiogiai 
paklausti tau rūpimų klausimų į kuriuos nebuvo sulaukta 
atsakymo elektroniniu paštu“ – Verslas; „labai naudingos 
klausimų-atsakymų sesijos“ – Energetika) 
 praktinės užduotys („suteikiama galimybė padirbėti 
praktiškai, pritaikant naują informaciją įgytą seminarų metu” – 
Verslas; „pasodino mus visus prie kompiuterių ir darėm užduotis, 
čia pati geriausia praktika, nes viską pajunti savo kailiu“ – 
Energetika) 
 

Teigiami seminarų vertinimai 

70 % 30 % 

Lankėsi seminaruose Nesilankė seminaruose 

 tolimas atstumas iki Vilniaus, kur vyksta seminarai (per daug ankstyvas 
laikas) („dalyvaučiau seminare jei jis vyktų Klaipėdoje, taip tai į Vilnių 
neapsimoka vykti“ – Energetika; „seminaras būna ryte, o mums iš Klaipėdos 
tiek kelio važiuoti, naktį išvažiuoti reikėtų“ – Verslas) 
 nemato naudos („antrą kartą apsilankius seminare jau nieko naujo 
nebesužinai, nesilankau daugiau“ – MTTP) 
 nebuvo informuoti apie seminarus („negavau pakvietimo, tai ir 
nesilankau” – Verslas; „nežinojau, kad būna seminarai, nėra jokio tiesioginio 
kontakto iš LVPA“ – Verslas) 

Nesilankymo priežastys 

 pateikiama ribota informacija („seminaras naudingas tik tiems, kas į jį 
ateina pirmą kartą, vėliau nieko naujo neišgirsti, o informacijos įvairiais 
klausimais trūksta“ – MTTP; „labai nenoriai teikia informaciją, ją tiesiog 
reikėjo „traukti“, pokalbiai vyko nesklandūs” – Verslas)  
 nesegmentuota auditorija („ateini į seminarą kartu su tais, kurie čia 
pirmą kartą. Jiems informacija nauja, naudinga, o mes nesužinome nieko 
naujo“ – MTTP) 
 pranešėjų kompetencijos trūkumas („LVPA darbuotojai yra nepatyrę 
verslo srity. Jie teoretikai. Jiems trūksta praktikos, todėl negali atsakyti į 
užduotus klausimus“ – Verslas) 
 seminarų metu neatsakoma į visus klausimus („neatsako į visus 
dominančius klausimus, jiems nerūpi verslo interesai“ – Verslas) 
 seminarai dažniausiai organizuojami tik sostinėje („į kitą miestą per toli 
važiuoti“ – Verslas; „dėl kelių seminaro valandų iš Klaipėdos į Vilnių 
neapsimoka vykti” - Energetika) 
 nuoširdumo stoka, nesirūpinimas verslo interesais („seminarai – tai 
melas, jog LVPA bendrauja su bendruomene, apsimestinis bandymas 
pademonstruoti, kad jiems rūpi verslo problemos” – Verslas) 

Neigiami seminarų vertinimai 



Rekomendacijos seminarams pagerinti 
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Pareiškėjai ir paramos gavėjai rekomenduoja skirti daugiau dėmesio seminarų turiniui, informaciją pagrįsti pavyzdžiais, 
atsakinėti į auditorijai kylančius klausimus, rengti teminius seminarus. Taip pat rekomenduojama seminarus diferencijuoti, 
dažniau juos viešinti. Seminarų laiką ir vietą paskirti atsižvelgiant į atvykstančių pareiškėjų lokaciją. 

TURINYS 
 informacijos pagrindimas realiais pavyzdžiais  
„galėtų būti  pateikiami konkretūs pavyzdžiai, kaip įvairių sferų 
įmonės susitvarkė su tam tikromis problemomis paraiškų teikimo 
eigoje“ – Verslas 
 analizuoti kylančias problemas ir jų sprendimo būdus  
„reikia daugiau informacijos apie problemų sprendimo būdus, bet 
jie į klausimus neatsakinėja, trūksta geranoriškumo“ – Verslas; 
„LVPA patys nežino, ko reikalauja. Jie mums liepia apskaičiuoti 
pelningumą, o paklausus per seminarą kažko panašaus – 
atsakymo nesulauki, jei man kyla rimta problema, tai seminaro 
metu galėtų padėti ją išspręsti, juk ir kitiems naudinga būtų“ – 
Energetika 
  rengti seminarus pagal temas, kad žmonės pasirinktų jiems 
aktualiausias  
„dažnai temos esti neaktualios, bet jei būtų paskelbta iš anksto ir 
man ta tema būtų aktuali, važiuočiau ir į kitą miestą“ – Verslas 
 mažiau teorinės medžaigos, daugiau praktinių užsiėmimų 
„LVPA darbuotojai – teoretikai. Seminaruose trūksta praktikos” – 
Verslas; „į seminarą eina tik tie, kas randa laiko klausytis teorinės 
medžiagos. Tikrai trūksta praktinių užsiėmimų” – Energetika 
 
DIFERENCIACIJA 
 seminarų diferianciacija pagal susipažinimo lygį  
„reikia skirstyti auditoriją: kas į seminarus ateina pirmąkart, kas 
ne. Kitu atveju turi klausytis tos pačios informacijos, o klausimai 
sprendžiami tik naujokų“ – MTTP; „seminarai tik iš pradžių 
įdomūs, vėliau tas pats per tą patį, galėtų suskirstyti seminarus į 
skirtus naujokams ir vetranams“ – Verslas 
 seminarų diferanciacija pagal veiklas 
„galėtų skirstyti pagal žmonių grupes, darbo sferas, nes tada 
daugiau klausimų būtų galima užduoti ir nereikėtų klausyti apie 

kitose sferose vykstančius procesus. Na, bet nežinia ar išeitų, nes 
ir taip mažai žmonių ten susirenka” – Verslas; „kai nuo pradžios 
projekto praeina kiek laiko, būtų kvietimai į seminarus ir žmonėms 
asmeniškai pasakytų arba bendrai toms pačioms sferoms 
problemas paaiškintų” – Verslas  
 
INFORMAVIMAS IR DAŽNUMAS 
 dažnesnis seminarų rengimas  
„mažai dalyvavom, bet jų mažai ir buvo“ – Energetika; „pirmą 
kartą rengiantiems paraiškas reikėtų sudalyvauti daugiau 
seminarų, bet nėra tokios galimybės“ – Verslas 
 aktyviau viešinti seminarus 
„aš apskritai tik dabar sužinojau apie seminarus, tai tada tegul 
labiau informuoja, praneša tiems, kuriems turėtų būti aktualu ir 
naudinga“ – Verslas  
 
 
VIETA IR LAIKAS 
 seminarai turi būti organizauojami visuose didžiuosiuose 
miestuose  
„į Vilnių važiuočiau tik jei seminaro tema būtų labai aktuali. Bet 
taip dar nepasitaikė <...> būtų Kaune, tai kodėl gi ne, nueičiau“ – 
Verslas; „dažniau dalyvaučiau seminaruose, jei jie vyktų ir 
Klaipėdoje” – Verslas  
 seminarai turėtų būti organizuojami mažiau formalioje 
aplinkoje  
„seminarai turėtų būti ne per daug formalioj aplinkoj, kad būtų 
paprastesnis verbalinis bendravimas, iš LVPA norisi draugiškumo, 
mažesnio formalumo“ – Verslas 
 organizuoti webinarus 
„jie galėtų ir webinarus suorganizuoti, nes ne visada gali nuvykti 
<...> dabar juk labai daug kas daro ir dalyvauja juose“ – Verslas  



Kvietimai į seminarus 
Vertina tik energetikos ir turizmo atstovai 
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Geriausio vertinimo sulaukė maloni ir draugiška kvietimo į seminarą formą. Informuojantis apie rastas klaidas 
kvietimas sulaukė neigiamų komentarų, bet pripažįstama, kad toks kvietimas paskatintų dalyvavimą. Oficialus 
kvietimas sulaukė mažiausiai diskusijos dalyvių susidomėjimo, dėl pernelyg didelio formalumo, šaltumo. 

Privalumai Trūkumai 

A – malonus ir 

draugiškas kvietimas 

B – praneša apie 

klaidas ir ragina 
dalyvauti siekiant 

išvengti klaidų ateityje 

C – oficialus kvietimas 

 labiausiai patinka 
„man šitas labiausiai patinka iš visų trijų“ – 
Turizmas 
„A variantas man yra priimtiniausias, jei tokį 
gaučiau, tikriausiai į seminarą nueičiau“ – 
Energetika  
 nurodytos lektorių pavardės 
„nurodytos pavardės, kas ves paskaitas, labai 
gerai“ – Energetika 
 dalyviai gaus tai patvirtinantį dokumentą 
„dar ir pažymėjimą duos, kad dalyvavai“ – 
Energetika 

 privalomas rangovų dalyvavimas 
„bet kam reikia, kad dalyvautų rangovai, 
nematau reikalo“ – Energetika 

 informuojama apie problemas, kurias 
būtina spręsti 
„iš karto parašyta, kad yra klaidų ir kad reikia 
spręsti“ – Energetika  

 griežtas ir įsakmus 
„man nepatinka, kad jis toks griežtas“ – Energetika 
„labai toks liepiantis ir piktas, man nepatinka“ – 
Energetika 
 gali sudaryti klaidingą nuomonę apie darbuotojo 
kompetencijas 
„tokį kvietimą pamatęs vadovas gali pagalvoti, kad 
blogai dirbu, nors tos klaidos gal tokios pačios pas 
visus“ – Energetika 

 labai formalus 
„šitas tai jau labai formalizuotas“ – Energetika 
„nereikia to formalumo“ – Turizmas 

 konkretus ir aiškus 
„konkrečiai ir aiškiai, viskas suprantama“ – 
Energetika  



Pirminės informacijos vertinimas 
Aprašų kalbos vertinimas 
Paraiškos rengimo procesas 
Darbas su konsultantais 
Seminarų vertinimas 
Patogiausia informacija 
LVPA įvaizdžio vertinimas 
Patenkinamų paraiškų dydis 
Pasiūlymai i pageidavimai 
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Patogiausi informacijos gavimo būdai 
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Informaciją apie ES SF paramą pageidaujama gauti internetu – specializuotuose portaluose ar naujienlaiškių 
pagalba. Tikslinga informaciją platinti ir per verslo asociacijas. Dalies pareiškėjų dėmesį informacija pasiektų ir per 
radiją bei spaudą. Mažiausiai tam tinkami informacijos kanalai yra televizija bei socialiniai tinklai. 

 specializuoti interneto portalai: LVPA.lt, ESparama.lt; ukmin.lt 
„gi tokie laikai, neverta kalbėti apie kitus informacinius šaltinius. Internetu galima viskas” – MTTP 
„patogiausia internetas, nes galima bet kur ir bet kada juo pasinaudoti, turime juk išmaniuosius 
telefonus” – Verslas, „ministerijos ir LVPA svetainės man naudingiausios, randi ko reikia“ – Turizmas 
 periodiniai naujienlaiškiai 
„internetas, būtent naujienlaiškiai – patogiausia” – Verslas 
„naujienlaiškiai siunčiami elektroniniu paštu – labai patogu“ – Energetika 
 informacija platinama per verslo asociacijas 
„nemažai informacijos gaunu per verslo asociacijas, nes ne vienai priklausau. Bet žinot, ne visi 
priklauso, todėl kitų ta pati informacija gali nepasiekti” – Verslas 
 
 Radijas  
„per radiją dar gali gauti informacijos, nes jos klausaisi bet kada” – Energetika 
„Žinių radijas“ – labai geras ir įdomus. Be to, gali ten paskambinti” – Verslas 
 Spauda  
„aš konservatyvi, skaitau spaudą ir man patinka šiuo šaltiniu gauti informaciją” – Verslas 
„spauda – atgyvena. Tos pačios „Valstybės žinios“ skirtos tik tam tikram faktui užfiksuoti, bet niekas 
jų neskaito specialiai naujienoms sužinoti” – MTTP 
 
 Televizija  
„televizijos nežiūriu, užtenka interneto“ – MTTP 
„televizija tik kartais priverčia suklusti” – Energetika 
„per televiziją nesu išgirdęs man svarbios informacijos susijusios su LVPA reikalais” – Verslas 
 Socialiniai tinklai  
„nesinaudoju – MTTP 
„socialiniai tinklai ne tam skirti, čia laisvalaikiui labiau” – Verslas) 



LVPA naujienų prenumerata 
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Privatų sektorių (dažniau didmiesčių atstovai) atstovaujantys diskusijos dalyviai dažniau pageidautų labiau koncentruotos, tikslinės ir 
susistemintos informacijos. Pagrindinė tokio poreikio priežastis – laiko taupymas. Dalis energetikos srities atstovų bei Panevėžio 
verslininkai yra patenkinti dabartinio formato LVPA siunčiamais naujienlaiškiais. 

10 % 90 % 

Patogesnė platesnė 
(kaip dabar) 
informacija 

Patogesnė siaura ir 
koncentruota 
informacija 

 dabartinė naujienlaiškių struktūra gera 
„esu užsiprenumeravęs, visai man jis patiko koks yra, 
nieko neturiu prisikabinti“ – MTTP 
„dabar viskas pakankamai aiškiai sudėliota“ – Verslas 
 
 lengva atsirinkti reikalingą informaciją 
„visiškai netrukdo, jog informacija kiek per plati. Pats 
atsirenki“ – Verslas 
„aš atsirenku kas man reikalinga, dabartinis variantas 
man nekelia visiškai jokių problemų, net įdomu kartais 
paskaityti“ – Energetika  

 patogiausia tik tikslinė informacija  
„tik tikslinė, nereikia plačios, nes dabar viskas ten „suplakta“ – MTTP 
„naujienlaiškių neprenumeruoju, ten per plati informacija, reikia viską 
atsirinkinėti“ – Verslas 
„kartais sunku susiorientuoti jų informacijoje, todėl ji turėtų būti labiau 
koncentruota, jokių „beletristikų“ – Verslas 
„kai tema aktuali, norėtųsi daugiau konkretumo“ – Verslas 
 siaura informacija su nuorodomis 
„konkreti informacija su tam tikra nuoroda, nors ir be jos lengva 
internete viską rasti, bet jei būtų po nosimi, būtų patogiau“ – MTTP 
 tikslinga informacija taupytų laiką  
„dabar kur siunčia, tai informacija kiek per plati, ko nereikia, aš ištrinu, 
o tai irgi užima laiko, geriau saikingiau, kad negaišt laiko“ – Verslas 
 plati informacija neskatina prenumeruotis naujienlaiškių  
„neprenumeruoju LVPA naujienlaiškių, tiesiog žinau kokios informacijos 
man reikia ir nueinu paskaityti į jų svetainę, nes kai pradės spam’inti su 
tuo kalnu nereikalingų naujienų, tai tik suklaidins“ – Verslas 
„atsisakiau prenumeratos, nes per dideli informacijos srautai” – Verslas 

Kodėl patogiau platus 

naujienlaiškis? 

Kodėl patogiau siauras ir 
koncentruotas naujienlaiškis? 



Pirminės informacijos vertinimas 
Aprašų kalbos vertinimas 
Paraiškos rengimo procesas 
Darbas su konsultantais 
Seminarų vertinimas 
Patogiausia informacija 
LVPA įvaizdžio vertinimas 
Patenkinamų paraiškų dydis 
Pasiūlymai i pageidavimai 
 

34 



LVPA įvaizdis 

35 

LVPA pareiškėjų ir paramos gavėjų nuomone, yra 
labiau kontrolierius nei partneris. Siekiant tapti 
partneriu, rekomenduojama keisti požiūrį verslo 
atžvilgiu, atviriau bendrauti su pareiškėjais, 
aiškiau ir tiksliau nurodyti reikalavimus, mažinti 
biurokratiją. 

 malonus ir geranoriškas bendravimas 
„LVPA tikrai maloniai bendrauja, bet kartu ir 
kontroliuoja, bet juk privalo. LVPA ir turi drausminti 
įmones, bet mūsų atveju buvo kaip partneris” – 
Verslas; „LVPA kuratoriai mums viską paaiškina, ko 
nesuprantam, jie mūsų „vedliai už rankos” – 
Energetika; „iš LVPA gauname pranešimus 
reguliariai, sužinome visas naujienas” – Energetika; 
„jiems galima bet kada skambinti ir kažko paklausti, 
visada atsako” – Energetika  
 lankstumas ir pagalba  
„gerai, kad LVPA leidžia keistis ir taisytis“ – Turizmas; 
„LVPA funkcija yra kontroliuoti, kitaip visi imtų 
savivaliauti, bet mums jie labai padėjo, lanksčiai 
pažiūrėjo į kai kuriuos aspektus, mes labai patenkinti 
bendravimu” – Verslas; „prieš atvykdami mus tikrinti, 
LVPA praneša prieš keletą dienų ir net pasako, ką 
reikia pataisyti bei patikslinti” – Energetika 

10 1 6 9 8 7 5 4 3 2 

PARTNERIS KONTROLIERIUS 

 verslo įmonės jaučia neigiamą LVPA požiūrį  („ekspertai nenusiteikia geranoriškai, jie 
neskatina, bet nori „prisikabinti“ prie projektų. Jie neskatina verslo” – MTTP; „LVPA tik 
„gaudo” tavo klaidas, taiko metodus, kaip atmesti projektus” – MTTP;  „jiems reikia 
atsisakyti intereso atbaidyti įmones” – Verslas) 
 galima korupcija, per didelis slaptumas („laisvai galima korupcija, nes recenzentai yra 
anoniminiai Lietuvoj, o kitur ne, todėl jie įgyja daug galios. Recenzentai neprisiima jokios 
atsakomybės. „LVPA – slapčiau už teismus” – MTTP; „konsultantai savo projektus patys 
prakišinėja LVPA“ – MTTP) 
 lankstumo, partnerystės ir geranoriškumo stoka („neleido keisti šalių rinkos. Norisi 
lankstumo” – Verslas; „LVPA darbuotojai ne konsultantai, o tiesiog kontrolieriai” – Turizmas; 
„baisiai kabinėjasi prie paraiškų, jie nelankstūs” – Energetika; „LVPA – kontrolierius, nes 
realios pagalbos nesame gavę. Iš LVPA daugiau žalos negu naudos. Po paraiškos rengimo 
kritome į minusą” – Verslas; „per daug smulkmeniškai visko reikalauja, jiems trūksta 
geranoriškumo” - MTTP) 
 per daug biurokratijos („norisi, kad LVPA taptų partneriu, draugu. Mažiau biurokratizmo, 
formalumo” – Verslas; „būtina mažinti popierizmą” – Verslas) 
 konkretumo stoka („turi aiškiai parašyti, kokie verslai turi galimybę gauti paramą” – 
Verslas; „netikslios jų sąlygos. Būtų aiškesnės, tai greičiau paruoštume paraiškas” – Verslas; 
„reikia aiškių vertinimo kriterijų, dabar jie užsidarę slaptai vertina” – Verslas) 
 priekabumas („jie neskatina, tik nori „prisikabinti” prie projektų“ – MTTP; „LVPA patys 
pažeidžia kvietimo sąlygas” – MTTP; „kabinėjasi, nors prieš tai turėtų pasitikrinti finansavimo 
taisykles, pamatytų, kad viskas gerai” – Energetika) 
 nekompetentingumas, taisyklių nesilaikymas („LVPA pažeidžia įstatymus” – MTTP; 
„LVPA nesilaiko taisyklių” – MTTP; „dažnai pažeidžia kvietimo sąlygas, mus smaugia dėl 
menkiausio dalyko, o patys savo nustatytas taisykles apeina” – MTTP) 
 bendravimo stoka („LVPA atsakymo laikas ilgas, nors patys sako: „mes galime padėti” – 
Energetika; „su LVPA nelabai išeina konsultuotis” – MTTP; „LVPA per daug uždari” – 
Energetika; „LVPA pati nelabai leidžiasi teikti informaciją” - Verslas) 
 per dideli reikalavimai („būtina supaprastinti reikalavimus” – Verslas; „per daug 
smulkmeniškai visko reikalauja” – MTTP) 

Bendras vertinimas 
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MTTP atstovai pabrėžė, kad LVPA jiems sukėlė 
kontroliuojančios institucijos įvaizdį. Akcentuojamas 
neigiamas LVPA požiūris pareiškėjų atžvilgiu, aukšti ir 
neįgyvendinami reikalavimai, geranoriškumo ir 
lankstumo stygius. Parėškėjai susiduria su sąvokų 
apibrėžimo problemomis, jų nuomone 
nekompetentingu ekspertų vertinimu. 

Verslo atstovai LVPA vertina kaip kontrolierių. 
Daugiausia nepasitenkinimo kelia LVPA požiūris verslo 
atstovų atžvilgiu, didelė biurokratija, aiškumo ir 
konkretumo stygius, taip pat lankstumo bei 
geranoriškumo trūkumas. Verslininkus vargina 
nuolatinė projektų vadovų kaita, nepasitikėjimą kelia 
anoniminiai ekspertų vertinimai bei galimybės 
betarpiškai pabendrauti su LVPA atstovais nebuvimas. 

Energetikos atstovai dažniausiai atstovauja viešojo 
sektoriaus sritį todėl biurokratinis darbas jiem yra gerai 
pažįstamas. Dėl šios priežasties, LVPA paraiškos rengimo 
metu jie vertina kaip labiau partnerį, o kritiką pateikia 
bendravimui su LVPA projekto įgyvendinimo metu: 
stokojama lankstumo, geranoriškumo, vertinimo 
skaidrumo. 

MTTP 

Verslas 

Energetika 

Turizmas 

Turizmo atstovai LVPA vertina vidutiniškai. Išskiriami 
institucijos trūkumai: lankstumo, geranoriškumo 
stygius, aiškumo priemonių aprašuose stoka. Minimi ir 
privalumai: mažėjantis biurokratiškumas, su patirtimi 
auganti kompetencija. 

10         9        8         7        6         5        4       3       2      1 
PA

R
TN

ER
IS

 

K
O

N
TR

O
LIER

IU
S 

10         9        8         7        6         5        4       3       2      1 

PA
R

T
N

ER
IS

 

K
O

N
TR

O
LIER

IU
S 

10         9        8         7        6         5        4       3       2      1 

PA
R

TN
ER

IS
 

K
O

N
TR

O
LIER

IU
S 

10         9        8         7        6         5        4       3       2      1 

PA
R

TN
ER

IS
 

K
O

N
TR

O
LIER

IU
S 

1,9 

5,4 

2,9 

6,0 



Pirminės informacijos vertinimas 
Aprašų kalbos vertinimas 
Paraiškos rengimo procesas 
Darbas su konsultantais 
Seminarų vertinimas 
Patogiausia informacija 
LVPA įvaizdžio vertinimas 
Patenkinamų paraiškų dydis 
Pasiūlymai i pageidavimai 
 

37 



Patenkinamų paraiškų dydis 
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Energetikos srities atstovai dažniau linkę pritarti idėjai, kad reikia finansuoti mažiau projektų, bet didesnėmis sumomis. Mažesnių miestų 
atstovai laikosi nuomonės, kad daugiau finansavimo turėtų būti skirta mažesniems rajonams. Projekto naudą, kaip paraiškos tenkinimo 
kriterijų, dažniau pabrėžia MTTP srities apklaustieji. 

 galimybę gauti ES SF paramą turėtų turėti visi 
pareiškėjai lygiavertiškai 
 
„visi turi po truputį, lygiateisiškai viską daryti. Labai daug 

yra namų, kuriuos reikia renovuoti“ – Energetika  
„iš verslo pusės tai yra teisinga. Didesnė sklaida turėtų 

būti <...> visi nori tos paramos ir visiems tegul būna 
sudarytos sąlygos“ – MTTP  

„reikia siekti paraiškų panaudojimo efektyvumo. 
Efektyvumas gali būti pasiekiamas per kiekybę, o ne per 

kokybę“ – Verslas  

Diskusijos dalyvių buvo teiraujamasi, kuriam teiginiui jie būtų labiau linkę pritarti – tenkinti mažiau paraiškų, bet perspektyvesnių ir 
didesnėmis sumomis ar tenkinti daugiau paraiškų, bet mažesnėmis sumomis. Vieningos nuomonės apklaustieji nepateikė, tačiau 
pasidalino nuomonėmis ir įžvalgomis. 

 darbai turėtų būti atlikti iki galo, o ne dalimis 
„reikia padaryti viską vienu metu, pavyzdžiui, jei darai pastato šildymo rekonstrukciją 

ir nepadarysi vėdinimo rekonstrukcijos gausis neigiamas rezultatas – viduje karšta, 
langus visi atsidaro ir šiluma išeina“ – Energetika 

„kai duoda pinigų – vieną kartą padarai ir toliau nesuki galvos kad reikia kažką daryti 
iš naujo“ – Verslas  

 finansavimas turi būti skiriamas visam projektui iš karto 
„kai finansuojama, jau geriau skirti finansavimą visiškai , o ne daliai projekto, kad po 

to nereikėtų „dalipdyti“ projekto“ – Verslas  
„dabar gauni po truputį, bet tie projektai gaunasi neužbaigti. Kai papuoli į tą „ratą“ ir 

galiausiai daugiau savo lėšų reikia įdėti į projektą“ – Energetika  

 finansavimas turi būti skiriamas atsižvelgiant į 
projekto naudą 

„finansuoti tinkamus projektus kur bus tikra nauda. – 
MTTP 

„gerai būtų ir taip ir taip, tiesiog turi būti atskiri kriterijai. 
Kad būtų išskirti projektai pretenduojantys į mažesnes ir 

didesnes sumas, mažesnėms sumoms – paprastesnė 
tvarka, mažiau kainuotų administravimas, būtų mažiau 

biurokratijos“ – MTTP 

 Panevėžio ir Alytaus atstovai pabrėžė, kad finansavimas turi būti skirtas 
mažesnių rajonų plėtrai, verslo skatinimui 

 
„Vilniuje pragyvenimo lygis visiškai kitoks. Ten yra didesnio verslumo zona. Didesnes 

pinigų sumas reikia skirti provincijai“ – Verslas 
„skatinti verslumą problematiškame regione“ – Verslas  

„Paramų skirstymo intensyvumas turi būti kitoks, pavyzdžiui: Vilniuje – 20%, 
intensyvumas, o kokioje Marijampolėje – 80%. Reikia finansuoti mažus miestus ir 

mažas kompanijas“ – Verslas 

Svarbiausia projekto nauda Finansuoti mažesnius rajonus 

Mažiau projektų ir didesnės sumos 
Daugiau projektų, bet mažesnės 

sumos 
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PARAIŠKOS RENGIMO PROCESAS 
 įsteigti LVPA skyrių, bei konsultacijas daryti ne tik Vilniuje („Klaipėdoje dingo skyrius, o Klaipėda verslo šaltinis (kaip ir Vilnius) 
todėl jei reikia informacijos, skubiai dokumentus tvarkyti, reikia važiuoti į Vilnių, nes siųsti nėra patikima“ – Energetika; „reikia kad 
atvažiuotų agentūros atstovai tinkamu metu ir į Klaipėdą“ – Verslas; „neapsimoka važiuoti konsultuotis į seminarą iš Klaipėdos į Vilnių, 
ir laikas būna labai netinkamas, pavyzdžiui 10h ryte“ – Verslas) 
 dažniau bendrauti su pareiškėjais, rengti susitikimus („susitikime jie geranoriškai bendrauja, bet jų per mažai, turėtų dažniau vykti 
priėmimo valandos“ – MTTP; „LVPA pas save neįleidžia, nepasikviečia, nėra draugiško bendravimo“ – Energetika; „norėtųsi kad LVPA 
važiuotų per Lietuvą karts nuo karto susitikti su verslo, miesto tarybos nariais, savivaldybių nariais“ – Verslas) 
 teikiant kvietimą, aiškiai surašyti, kokios sritys gali pretenduoti į paramos gavimą („teikiant kvietimą reikia aiškiai surašyti kokios 
sritys galės gauti paramą, tada gal net neverta dalyvauti ir gaišti laiko. Reikia viską išvardinti papunkčiui “ – Verslas; „kad papunkčiui 
surašytų, kas gali dalyvauti konkurse, viską surašyti konkrečiai ir aiškiai“ – Verslas) 
 pateikti aiškius reikalavimus, kriterijus („pateikti aiškius reikalavimus, kad žinotum patenkins paraišką ar ne. Tuomet nebus ir iš jų 
pusės piktnaudžiavimo kai jie nespėja“ – MTTP) 
 supaprastinti paraiškos formą („turi būti laisvesnė paraiškos forma“ – Verslas)  
 pateikti kuo tikslesnę informaciją apie finansavimą („neaišku ar iki sutarties pasirašymo kiti dalykai bus finansuojami. Galėtų 
daugiau tikslumo, datomis viską surašyti, kas susiję su finansavimu“ – Verslas; „galėtų peržiūrėti finansavimo taisykles, kad būtų 
aiškiau apibrėžti kur stambūs projektai, kur smulkūs projektai“ – Energetika)  
 lankstesnės dalyvavimo galimybės („lankstesnės dalyvavimo galimybės, kad ir fiziniai asmenys galėtų dalyvauti. Norisi 
užsienietiško požiūrio į kvietimą teikti paraiškas“ – Verslas)   
 reikalauti tik būtinos informacijos iš įmonių / įstaigų („paraiškos pildymo metu labai absurdiški klausimai ir prašymai, gal dėl to, 
kad ten per jauna komanda, nėra jie kompetentingi, neturi žinių įvairiose srityse“ – Verslas; „LVPA – labai atsargiai elgiasi, domisi 
įmonės veikla – atrodo kiša nosį į įmonės vidinę veiklą, kas jiems nepriklauso, neaišku kam reikia tos informacijos“ – Energetika; 
„neaišku kam reikalingas pelningumo skaičiavimas ne pelno siekiančiose organizacijose? Neaišku ko norėjo, kalbėti apie pelningumą – 
absurdas“ – Energetika)  
 būti lankstesniems paraiškų koregavimo klausimais („reikalavimas – tiksliai paskaičiuoti, tačiau niekas nežino kas  kiek kainuos 
ateityje“ – Verslas; „trūksta lankstumo, sutartyje nieko keisti negalima, reikėtų laisvumo“ – Energetika; „negali numatyti projekte 
visko, niekada nežinai kiek ko ir kaip reiks rekonstruoti“ – Verslas; „lyg ir leidžia daryti lanksčiau, bet kartu ir draudžia tai, parašo, kad 
galima daryti taip arba panašiai ir to panašiai nebepriima“ – Verslas; „trūksta lankstumo, sunku nusakyti į ateitį, pavyzdžiui – kokiose 
parodose dalyvausi“ – Verslas) 
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PROJEKTO VYKDYMO PROCESAS 
 sumažinti dokumentacijos kiekį – pereiti prie elektroninių formų („kad butų mažiau biurokratizmo, kad patikslinant užtektų tik 
elektroninio laiško, nereiktų visko daryti paštu ar oficialiais laiškais“ – Verslas; „norima, kad paraiškas galima būtų teikti online. 
Kartais vienas egzempliorius būna 500 psl., tai tiesiog geriau viską siųsti elektroniniu būdu, kadangi visuomet reikia kelių 
egzempliorių“ – Energetika; „norėtųsi mažinti popierizmą, kad tie segtuvai plonėtų“ – Verslas) 
 laikytis nustatytų taisyklių („LVPA apeina savo taisykles, nutraukia finansavimą paskutinėje stadijoje, kuomet reikia pateikti visas 
ataskaitas“ – Verslas) 
 organizuoti rezultatų apibendrinimus  („galėtų LVPA praėjus kokiam nors laikotarpiui nuo projekto įgyvendinimo pradžios visus 
sukviesti ir įvardinti problemas. Daryti tokius apibendrinimus, kad ir kas pusę metų“ – Verslas) 
 projektų valdymui pasitelkti gerus, kompetentingus specialistus („LVPA projektinis valdymas – vienas žmogus turi išmanyti viską, 
tačiau kai kuriems darbuotojams trūksta žinių energetikos srityje ir į sudėtingus klausimus jie nesugeba atsakyti. Jie turėtų pritraukti 
specialistus kurie padėtų identifikuoti problemas, kurios gali iškilti“ – Energetika; „LVPA agentūros problema – LVPA projektų vadovai. 
Kreipiantis į juos patarimo, patarimo negauname, ten didelė biurokratinė sistema, pernelyg didelė“ – Energetika)  
 
SANTYKIAI SU PAREIŠKĖJAIS 
 stengtis būti partneriu („norėtųsi ne perdėto mandagumo, o draugiškumo, partneriškumo“ – Verslas; „kad būtų partneris, o ne 
kontrolierius, dabar toks jausmas, kad kiekvieną kartą tavęs su bizūnu laukia“ – Verslas ) 
 rengti betarpiškus susitikimus, konsultacijas („siūlė kalbėti telefonu, bet nekviečia atvažiuoti, nors aš norėjau atvažiuoti 
pakalbėti, aš seno kirpimo žmogus, man asmeniškai pakalbėti yra daug patogiau“ – Energetika) 
 daugiau bendrauti su verslo atstovais, gilintis į jų problematiką („darbo gerinimui reikia daugiau bendrauti su verslu. Verslas, 
Mokslas ir Valstybinės institucijos yra tarsi vienas trikampis“ – Verslas ) 

 
DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJA, SEMINARŲ LEKTORIAI 
 kompetentingi lektoriai seminarams, gebantys atsakyti į pareiškėjų keliamus klausimus („seminaruose daug ko neišsiaiškinę 
patys pranešėjai, paklausti sako kad išsiaiškins ir praneš paštu, bet nepraneša“ – Verslas; „žmonės, kurie veda seminarus, yra 
nepatyrę, nekompetentingi, nepatyrę verslo, jie teoretikai, ten esantys ekspertai nėra ekspertai, jie nesupranta daugelio dalykų, tai 
teoretikai, išsilavinę, bet nėra praktikos pas juos“ – Verslas; „seminaruose buvo sunku gauti informaciją, labai nenoriai teikė 
informaciją, pokalbis nebuvo sklandus, reikėjo traukti informaciją“ – Verslas ) 
 įdarbinti daugiau aukštos kvalifikacijos darbuotojų („susirgus kuratoriui nėra kam kompetentingai atsakyti į klausimus“ – 
Energetika)  
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PARAIŠKŲ IR PROJEKTŲ VERTINIMAS 
 paraišką  vertinti turėtų tas  pats specialistas („paraiškos vertinimą galėtų vertinti tas pats specialistas kadangi iškyla daug 
problemų, neaiškumų“ – Verslas) 
 tiksliai apsibrėžti vertinimo kriterijus („nėra aiškūs vertinimo kriterijai. Neaišku kas yra žiūrima, kas būtent vertinama iš vieno ar 
kito kriterijaus“ – Verslas) 
 ataskaitų supaprastinimas („ataskaitų supaprastinimas“ – Energetika; „po projektų vykdymo – ataskaitų supaprastinimas ir aiškus 
jų rezultatų pateikimo mechanizmas ir aiškus rezultatų skaičiavimas. Nėra aiškumo“ – Energetika)  
 paraiškų vertinimas remiantis tais pačiais kriterijais („vertinimo procesas – turėtų perskaityti paraišką ir vienu metu surašyti kas 
negerai, kad nebūtų dar papildomų pastabų, galbūt  kai skaito kitas žmogus? Tačiau jei žiūri skirtingi specialistai, tai turėtų vertinti 
taip pat“ – Energetika) 
 skirti daugiau laiko patikslinimams  („duotų daugiau laiko, ilgesnį terminą patikslinimams“ – Energetika) 
 
FINANSINIAI ASPEKTAI 
 sąskaita atidaryta LVPA projektams neturi būti liečiama kitų institucijų („prastas sprendimas dėl apmokėjimo. Jei atskira sąskaita 
yra atidaryta LVPA projektams, ji neturi būti liečiama <...> mes turėjom labai nemalonų atsitikimą ir dėl to kilo labai daug rimtų 
problemų“ – Verslas ) 
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Informacijos šaltiniai  ir priemonių aprašai 

 Apskritai gauti informaciją apie paskelbtas priemones – nesudėtinga. Dažniausiai naudojami informacijos šaltiniai: 
interneto svetainės (lvpa.lt, ukmin.lt, esparama.lt), verslo konsultantai, ministerijos. 

 Pirminė informacija vertinama nevienareikšmiškai. Privataus sektoriaus atstovai dažniau mano, kad ji yra paini ir 
sudėtinga; viešojo sektoriaus apklaustieji esminių trūkumų nepastebėjo. 

 Priemonių aprašų kalba vertinama negatyviai. Dauguma pareiškėjų pastebi, kad kalba yra labai sudėtinga, 
biurokratiška, paini. Nepasitenkinimą kelia ir gausybė nuorodų į kitus šatinius, neišryškinti pakitimai. Siekiant 
pagerinti priemonių aprašus, diskusijos dalyviai rekomenduoja ankstinti aprašų viešinimo laiką, sudaryti sąvokų 
žodyną, vengti dviprasmybių, pateikti tinkamų ir netinkamų finansuoti lėšų sąrašą, išdėstyti paraiškų vertinimo 
kriterijus. 

Paraiškos rengimo procesas 

 Paraiškai parengti pareiškėjai vidutiniškai turi apie 12 savaičių (laikas svyruoja nuo 2 iki 24 savaičių). Gavus pradinę 
informaciją, maždaug 2 savaites trunka sprendimo priėmimas ir partnerių paieška. Toliau laukia ~4 savaičių 
laikotarpis, kurio metu ieškoma konsultantų, bendraujama su LVPA specialistais bei pradedami rinkti dokumentai, 
reikalingi paraiškai parengti. Intensyvus paraiškos rašymas (darbą dažniausiai atlieka konsultantai) užima apie 4 
savaites. Parengta paraiška į LVPA pristatoma likus ne daugiau kaip 2 savaitėms iki galutinio termino (dažnai net 
likus vos kelioms dienoms). 

 Paraiškų pristatymo į LVPA likus vos kelioms dienoms iki termino pabaigos priežastys: trumpas rašymui skirtas 
laikas, noras išnaudoti visą skirta laiką. 

 Rengdami paraišką, privataus sektoriaus atstovai naudojasi konsultantų pagalba, ieško informacijos internete bei 
konsultuojasi su LVPA specialistais. Viešojo sektoriaus atstovai konsultuojasi su kolegomis, LVPA specialistais, gilinasi 
į priemonių aprašus, ieško informacijos internete. 

Apibendrinimas 
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Darbas su konsultantais 

 Dauguma paramos gavėjų paraišką rengė kartu su konsultantais. Savarankiškai dažniau dirba viešojo sektoriaus 
atstovai. 

 Konsultantų privalumai: priemonių aprašų supratimas, gebėjimas teisingai parengti paraišką, įmonių laiko 
taupymas. Kritika konsultantams reiškiama dėl įmonės veiklos specifikos neišmanymo, neadekvačių rodiklių 
nustatymo, šabloniško darbo. 

 Privataus sektoriaus atstovai laikosi nuostatos, kad įmonei labiau apsimoka samdyti konsultantus, nei turėti savo 
specialistą, dirbantį su paraiškomis. Viešojo sektoriaus atstovai, dėl turimos biurokratinio darbo patirties, dažnai 
geba savarankiškai parengti paraišką. 

Seminarų vertinimas 

 Daugiau nei du trečdaliai diskusijos dalyvių lankėsi LVPA organizuojamuose seminaruose. Pagrindiniai seminarų 
privalumai: informatyvumas, galimybė betarpiškai pasikonsultuoti su LVPA specialistais, užduoti klausimus, 
praktinės užduotys. Trūkumai: pateikiama ribota informacija, nesegmentuota auditorija, nekompetentingi lektoriai, 
nepatogi lokacija ir seminaro laikas. 

 Seminarų gerinimui, paramos gavėjai rekomenduoja daugiau dėmesio skirti turiniui, t. y. informaciją iliustruoti 
pavyzdžiais, atsakyti į auditorijos klausimus, spręsti jų problemas, vengti teorijos ir labiau orientuotis į praktines 
užduotis. Seminarus taip pat pageidaujama diferencijuoti pagal temas  ir rengėjų patirtį bei dažniau juos viešinti.  

 Energetikos ir turizmo srities atstovų nuomone, malonus ir draugiškas kvietimas juos labiausiai paskatintų 
sudalyvauti seminare. Antroje vietoje – apie klaidas informuojantis kvietimas. Mažiausiai dėmesio sulauktų 
oficialus kvietimas. 

Patogiausi  informacijos gavimo būdai 

 Apskritai informaciją apie ES SF ir galimybes gauti paramą informantams patogiausia gauti internetu – rasti 
naujienas specializuotuose portaluose (lvpa.lt, esparama.lt, ukmin.lt), gauti naujienlaiškius el. paštu. 

 Naujienlaiškis pageidaujamas koncentruotas, aiškus, konkretus bei riboto turinio. 

Apibendrinimas 
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LVPA įvaizdis 

 Paramos gavėjų akimis, LVPA yra kontroliuojanti institucija. Partneriškumą dažniau įžvelgia viešojo sektoriaus 
atstovai.  

 Tokį agentūros įvaizdį lemia geranoriškumo ir lankstumo trūkumas, neigiamas požiūris verslo atžvilgiu, 
biurokratiškumas, vengimas bendrauti betarpiškai. 

 Priešingos nuostatos besilaikantys paramos gavėjai LVPA giria už malonų ir draugišką bendravimą, pagalbą rengiant 
paraiškas. 

Patenkinamų paraiškų dydis 

 Vieningos nuomonės dėl projektų finansavimo diskusijos dalyviai nepateikė. Energetikos srities atstovai dažniau 
pritaria mažesniam projektų skaičiaus finansavimui didesnėmis sumomis. Mažesnių miestų atstovai pageidauja 
didesnio finansavimo mažesniems rajonams. Projekto naudą, kaip esminį finansavimo kriterijų, dažniau paminėjo 
MTTP srities apklaustieji. 

Apibendrinimas 
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išvados ir rekomendacijos 
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 Apskritai LVPA įvardijama kaip labiau kontroliuojanti institucija, bet retrospektyviai vertindami visą darbo su LVPA 
patirtį, paramos gavėjai pastebi gerėjančią situaciją: mažėja biurokratija, aktyviau viešinama informacija, daugiau 
aiškumo paraiškų rengimo etape, daugiau bendravimo su pareiškėjais. 

 

 Siekiant pagerinti LVPA įvaizdį bei santykį su pareiškėjais, rekomenduojama: 

 Daugiau dėmesio skirti priemonių aprašų kalbos tobulinimui. Siūloma pateikti santrauką, 
pagerinti struktūrą, pateikti sąvokų, svarbių terminų paaiškinimus, konkrečiai įvardinti kriterijus, 
kuriais remiantis yra vadovaujamasi vertinant paraiškas, pateikti dažniausiai daromų klaidų 
sąrašą. Pageidaujama galimybė su aprašais susipažinti kiek įmanoma anksčiau, netgi prieš 
paskelbiant kvietimą. 

 Mažinti biurokratiją įvedant elektroninį parašą, priimant bent dalį dokumentų elektronine forma, 
agentūrai pačiai pasirūpinant viešai prieinamais dokumentais (iš registrų centro ir pan.). 

 Gerinti bendravimą su pareiškėjais. Sudaryti sąlygas betarpiškiems susitikimams, aktyviau 
komunikuoti telefonu bei elektroniniu paštu. 

 

 LVPA vykdoma komunikacija vertinama palankiai. Informacija yra lengvai randama, pakankamai aiški ir 
suprantama. Pareiškėjai yra aktyvūs informacinių technologijų vartotojai, todėl informaciją pageidauja rasti 
interneto svetainėje lvpa.lt ir gauti naujienlaiškius el. paštu. 

 Siekiant išlaikyti dabartinį ar pagerinti komunikacijos lygi, rekomenduojama naujienlaiškius 
rengti kiek įmanoma lakoniškesnius, aiškius bei struktūruotus. Siųsti periodiškai ir ne dažniau kaip 
kartą per mėnesį. Interneto svetainėje rekomenduojama išlaikyti aiškią struktūrą, pateikti 
aktyvias nuorodas į papildomus informacijos šaltinius. 

 

Išvados ir rekomendacijos 
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 LVPA organizuojami seminarai vertinami nevienareikšmiškai. Pageidaujama segmentacija pagal temas, betarpiškas 
bendravimas, klausimų – atsakymų sesija, informacijos iliustravimas pavyzdžiais. Siūloma rengti webinarus. 

 

 Santykį su pareiškėjais tikėtina pagerintų aiškumas ir konkretumas kvietimuose bei aprašuose. Pareiškėjai tikisi 
minėtuose šaltiniuose rasti aprašą, kas tiksliai gali pretenduoti gauti paramą, kriterijus, kuriais remiantis bus 
vykdomas vertinimas. Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros atstovai ypatingai pageidauja sąvokų žodyno bei 
paraiškos vertinimo, susidedančio iš dviejų dalių – iš pradžių vertinama idėja, jos aktualumas ir nauda, o antrame 
etape – paraiška. 

 

 LVPA įvaizdį taip pat pagerintų ekspertų vertinimų viešinimas, kadangi slaptumas sukuria korupcijos iliuziją, kelia 
įtarimą, kad paraiškos vertinamos neadekvačiai. 

Išvados ir rekomendacijos 
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