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LVPA misija 

Administruoti verslo, turizmo ir energetikos sektoriaus projektus, finansuojamus iš 

Europos Sąjungos (toliau – ES) ir valstybės paramos lėšų, kaupti ir skleisti projektų administravimo 

patirtį, teikti fiziniams ir juridiniams asmenims kokybiškas paslaugas ir informaciją, susijusią su 

valstybės ir ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimu projektams įgyvendinti, dalyvauti 

įgyvendinant nacionalines strategijas, programas ir kitas iniciatyvas, skirtas Lietuvos ūkiui plėtoti ir 

jo tarptautiniam konkurencingumui didinti. 

LVPA vizija  

ES ir valstybės paramos lėšomis finansuojamų programų administravimą uţtikrinanti 

organizacija, kurios veikla yra stabili, organizuojama tiksliai pagal nustatytas Lietuvos Respublikos 

ir ES reikalavimus tenkinančias procedūras, kuri aukštos personalo kvalifikacijos bei įdiegtų 

paţangių informacinių technologijų dėka operatyviai ir efektyviai vykdo jai pavestas uţduotis, 

pasiţymi aukšta darbo kokybe, yra įgijusi pasitikėjimą viešųjų ir privačiųjų ūkio subjektų tarpe. 

LVPA strateginiai veiklos tikslai 2009 metais  

1. Tinkamai įvykdyti LVPA pavestas funkcijas pagal Lietuvos 2004–2006 metų BPD 

uţbaigimo Gaires ir PHARE 2002 metų Ekonominės ir socialinės sanglaudos projektą „Parama 

verslo plėtrai― ir uţtikrinti tolesnę BPD 1.2, 3.1, 3.2 ir 3.4. priemonių bei PHARE 2002 paramos 

verslui projektų poprojektinę prieţiūrą. 

2. Uţtikrinti efektyvų 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos pagal Ekonomikos 

augimo veiksmų programos 2.1, 2.2 ir 2.4 prioritetus ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 

3.1 ir 3.3 prioritetus projektų administravimą ir įgyvendinimo prieţiūrą. 

3. Uţtikrinti veiksmingą valstybės paramos pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 

(toliau – Ūkio ministerija) patvirtintas programas administravimą. 

4. Tobulinti savo, kaip viešųjų paslaugų teikėjo, veiklą, susijusią su skaidriu ir efektyviu 

paramos lėšų panaudojimu projektams įgyvendinti. 

5. Uţtikrinti išsamios ir aktualios informacijos apie LVPA administruojamą paramą 

prieinamumą ir sklaidą bei formuoti palankų visuomenės, verslo, institucijų ir kitų tikslinių grupių 

poţiūrį į LVPA administruojamą paramą ir veiklą. 
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ĮŢANGA 

 

LVPA 2003 metais Ūkio ministerijos buvo įkurta kaip įgyvendinančioji institucija ES 

struktūrinių fondų paramos Lietuvos 2004–2006 m. BPD numatytų ir LVPA priskirtų verslo, 

turizmo ir energetikos priemonių bei nacionalinės paramos programų administravimui, taip pat 

PHARE 2002 m. Ekonominės ir socialinės sanglaudos programos projekto „Parama verslo plėtrai― 

įgyvendinimui. LVPA steigėjo ir savininko funkcijas atlieka Ūkio ministerija.  

Per septynerius veiklos metus sukaupta nemaţa patirtis administruojant Europos regioninės 

plėtros fondo, PHARE, valstybės paramos pagal Ūkio ministerijos programas finansuojamus  

projektus. Per šį laikotarpį LVPA iš viso priėmė ir įvertino beveik 4 tūkstančius paraiškų ES 

struktūrinių fondų, PHARE projekto ir valstybės paramai pagal Ūkio ministerijos įgyvendinamas 

programas gauti, buvo sudaryta daugiau kaip 1650 paramos sutarčių su projektų vykdytojais, 

paskirstyta beveik 1,5 mlrd. Lt paramos lėšų. ES finansuojamiems verslo, turizmo ir energetikos 

projektams pagal 2004-2006 m. BPD buvo skirta 1104,4 mln. Lt, o įsisavinta beveik uţ 1136 mln. 

litų. Įgyvendintas 331 projektas.  

Prasidėjus naujajam 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos etapui, LVPA apibrėţta kaip 

įgyvendinančioji institucija, kuri vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atlieka jos pavestas 

uţduotis ir Ūkio ministerijos, pagal kompetenciją atsakingos uţ bendrai finansuojamus iš ES fondų 

lėšų ūkio sektorius, įgaliotas atlikti funkcijas. LVPA yra atsakinga uţ priskirtų 2007–2013 m. 

Ekonomikos augimo veiksmų programos ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonių 
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verslo, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros, turizmo ir energetikos sektoriuose projektų 

administravimą ir įgyvendinimo prieţiūrą.  

Pasibaigus tiek visam Lietuvos ūkiui, tiek ir LVPA svarbiems ir įtemptiems 2009 metams, 

galima tik pasidţiaugti, kad verslininkų aktyvumas ir susidomėjimas ES struktūrine parama, 

neţiūrint į sunkmetį, nemaţėjo, o valstybės ir ES skiriama parama verslui, turizmui ir energetikai 

padėjo sušvelninti pasaulinės krizės pasekmes Lietuvos ekonomikai.  

Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos strategijoje numatyta ţenkliai didesnė 

parama verslui, turizmui ir energetikai, nei buvo pagal 2004–2006 m. BPD, tačiau sėkmingai 

įsisavintos 2009 metams verslui, turizmui ir energetikai skirtos lėšos, leidţia tikėtis, kad Lietuva 

tinkamai panaudos visą 2007–2013 metams šiems tikslams numatytą ES struktūrinę paramą. 

LVPA administruojamos paramos mastai ir apimtys, įgyvendinamų projektų skaičius 

nuolat didėja. 2009 metais pagal LVPA administruojamas 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos 

priemones buvo gauta 2041 paraiška, pasirašyta 781 sutartis su projektų vykdytojais, išmokėta 

293,5 mln. Lt, o 71 projektas jau baigtas įgyvendinti. 

Palyginus 2008 ir 2009 metų LVPA veiklos rezultatus, galima teigti, kad ES struktūrinės 

paramos skirstymas sparčiai įsibėgėja: 2008 m. LVPA priėmė 525 paraiškas, o 2009 m. – 2041, t.y. 

keturis kartus daugiau. Per 2008 metus su projektų vykdytojais buvo pasirašytos 55 sutartys, o 2009 

metais jau 781, t. y. keturiolika kartų daugiau. 

Paţymėtina, kad iš visų gautų paraiškų, beveik ketvirtadalis (556 paraiškos) buvo pateikta 

pagal priemonę „Naujos galimybės―, skirtą įmonių produkcijos eksporto skatinimui. Nemaţai 

paraiškų buvo pateikta ir pagal priemonę „E – verslas LT― – 326 paraiškos, pagal priemonę 

„Lyderis LT―, skirtą įrangos modernizavimui, – 246 paraiškos ir pagal priemonę „Turizmo 

paslaugų/produktų, įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas― – 102 paraiškos. 

Įsibėgėjo ir paraiškų teikimas pagal viešosios paskirties pastatų renovavimo priemones nacionaliniu 

ir regioniniu lygiu – gautos 283 paraiškos. 

Atitinkamai augo ir lėšų paskirstymas: 2009 m. Ūkio ministro įsakymais skirta 1,5 mlrd. Lt 

finansavimas 1058 projektui įgyvendinti, kai tuo tarpu 2008 m. 101 projektui buvo skirta 311,3 

mln. Lt. 2008 m. projektų vykdytojams išmokėta 4,6 mln. Lt, o 2009 m. – 293,5 mln. Lt. 

Per 2009 metus jau baigtas įgyvendinti 71 projektas: 41 projektas įgyvendintas mokslinių 

tyrimų ir technologinės plėtros srityje, 17 – energetikos, 9 – verslo ir 4 – turizmo. 

Tikiuosi, kad 2010 metais pareiškėjai išliks tokie pat aktyvūs ir gausime nemaţiau paraiškų 

nei praėjusiais metais bei sulauksime daug sėkmingai baigtų įgyvendinti projektų, nes 

vadovaujančioji institucija kartu su Ūkio ministerija ir LVPA nuolat lengvina paraiškų teikimo 
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sąlygas, paprastina gautų paraiškų vertinimą ir projektų administravimą, siekia uţtikrinti skaidrų 

lėšų paskirstymą ir glaudų bendradarbiavimą su pareiškėjais ir projektų vykdytojais, nes tai vienas 

iš svarbiausių mūsų darbo prioritetų. 

Per 2009 metus įgyvendinta nemaţai priemonių, leidusių patobulinti projektų 

administravimo procedūras bei palengvinti reikalavimus pareiškėjams ir projektų vykdytojams, 

suteikti jiems daugiau metodinės informacijos bei rekomendacijų projekto įgyvendinimo 

klausimais, įskaitant ir šios pagalbos teikimą pareiškėjo būstinėje ar projekto įgyvendinimo vietoje. 

Šios strategijos bus laikomasi ir ateityje. LVPA darbuotojų administraciniai gebėjimai ir vadovų bei 

specialistų kompetencija taip pat didėja. Per BPD įgyvendinimo laikotarpį sukauptos ţinios ir darbo 

patirtis leido sukurti tobulesnę ir paprastesnę 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos valdymo ir 

kontrolės sistemą. 2009 metais LVPA tikrinę auditoriai patvirtino, kad ES lėšos verslui, turizmui ir 

energetikai skirstomos skaidriai ir efektyviai, o išvengti klaidų padėjo ne tik išaugusi darbuotojų 

kvalifikacija, bet ir tai, kad buvo įgyvendinta daugelis ankstesnių audito rekomendacijų, verslo 

asocijuotų struktūrų ir atskirų projektų vykdytojų pasiūlymų. 

Ataskaitiniais metais nuveikta nemaţai prasmingų ir svarbių darbų, padedant Lietuvos ūkio 

subjektams tinkamai pasinaudoti ES struktūrine parama. Manau, kad ir 2010 metai mums bus 

sėkmingi, pavyks įgyvendinti savo tikslus, atitinkančius steigėjo, vadovaujančios institucijos ir visų 

projektų vykdytojų lūkesčius. LVPA, administruodama ES struktūrinę paramą verslui, energetikai ir 

turizmui, prisidės prie Ekonomikos skatinimo plano įgyvendinimo, darbo vietų išsaugojimo ir naujų 

kūrimo, Lietuvos pramonės konkurencingumo ir verslumo lygio didinimo, didesnę pridėtinę vertę 

kuriančių veiklų vystymo, pramoninių zonų potencialo panaudojimo, verslo infrastruktūros plėtros, 

viešosios paskirties pastatų renovavimo, taupesnio energetikos resursų naudojimo ir kitų 

energetikos problemų sprendimo, turizmo infrastruktūros išplėtojimo ir kitų veiksnių, sukuriančių 

prielaidas pramonės ir verslo plėtrai ir spartesniam ekonominės krizės padarinių įveikimui.  

2009 metų uţduotis ir veiklas LVPA vykdė vadovaudamasi strateginiais tikslais ir 2009 

metų LVPA veiklos planu, patvirtintu Ūkio ministro 2009 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 4-104, taip 

pat Ūkio ministerijos pavedimu atliko papildomus darbus, susijusius su ES ir valstybės paramos 

lėšų administravimu. Kaip 2009 metais LVPA pavyko įgyvendinti pagrindinius veiklos strateginius 

tikslus, detaliai aprašoma atskiruose šios Ataskaitos skyriuose. 

 

Saulius Jakštas 

LVPA direktorius 
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ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS PAGAL LIETUVOS 2004–2006 METŲ BPD 

ADMINISTRAVIMAS IR POPROJEKTINĖ PRIEŢIŪRA 

Ūkio ministerija, kaip tarpinė institucija, ir LVPA, kaip įgyvendinančioji institucija,      

2009 m., vadovaudamasi Lietuvos 2004-2006 m. BPD uţbaigimo Gairėmis, vykdė projektų 

administravimą ir poprojektinę prieţiūrą pagal šias BPD priemones, kurias finansavo Europos 

regioninės plėtros fondas (ERPF): 

1.2. Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo 

uţtikrinimas; 

3.1. Tiesioginė parama verslui; 

3.2. Verslo aplinkos gerinimas; 

3.4 Viešojo turizmo infrastruktūra ir paslaugos. 

2009 m. LVPA administravo ir vykdė poprojektinę 331 ES paramos lėšomis finansuojamo 

projekto prieţiūrą, kuriems BPD buvo numatyta 1104,4 mln. Lt, o pagal pasirašytas sutartis 

išmokėta 1162,1 mln. Lt paramos lėšų. Iki 2009 m. visi LVPA administruoti projektai pagal 2004-

2006 m. BPD buvo uţbaigti. Iš viso buvo įsisavinta beveik 1,14 mlrd. litų paramos lėšų. Tai sudarė 

102,8 proc. BPD numatytų lėšų ir 97,7 proc. nuo visos išmokėtinos pagal sutartis sumos. 

Įsisavintos paramos pasiskirstymas pagal priemones (2009-12-31) 

Priemonė 

Sudaryta sutarčių ir išmokėtina 

parama, mln. Lt Įsisavinta lėšų, mln. Lt 

Sutarčių 

skaičius, 

vnt. 

Pagal 

sutartis 

mln. Lt 

Pagal 

BPD 

mln.lt Suma 

% nuo 

sutarčių 

% nuo 

numatytos 

BPD 

1.2 Energijos tiekimo 

stabilumo, prieinamumo 

ir didesnio energetikos 

efektyvumo 

uţtikrinimas" 

Viešasis sekt. 

86 
129,7 - 123,9 95,5 - 

Privatus sekt. 

42 
157,2 - 153,1 97,4 - 

Viso: 128 286,9 283,9 277,0 96,5 97,6 

3.1 Tiesioginė parama 

verslui 
106 387 364,7 377,4 97,6 103,6 

3.2 Verslo aplinkos 

gerinimas 
54 134,7 133,1 131,2 97,4 98,6 

3.4 Viešoji turizmo 

infrastruktūra ir 

paslaugos 

43 353,5 322,6 350,2 99,1 108,6 

IŠ VISO: 331 1.162,10 1.104,40 1135,8 97,7 102,8 
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LVPA 2009 m. administravo ES paramą ir vykdė poprojektinę prieţiūrą pagal keturias 

BPD priemones – energetikos (viešajam ir privačiam sektoriui), tiesioginės paramos verslui 

(įskaitant paramą turizmo veiklų grupei), verslo aplinkos gerinimo ir viešojo turizmo infrastruktūros 

priemones. Nors pagal LVPA administruotas keturias priemones BPD numatytos lėšos buvo 

įsisavintos 102,8 proc., tačiau, kaip matyti iš ţemiau pateikiamo grafiko, geriausiai paramos lėšas 

įsisavino viešosios turizmo infrastruktūros – 108,6 proc. ir tiesioginės paramos verslui projektai – 

103,6 proc., o blogiausiai - viešieji ir privatieji energetikos – 97,6 proc. ir viešieji verslo aplinkos 

gerinimo projektai – 98,6 proc., BPD numatytų paramos lėšų. 

Paramos išmokėjimas pagal priemones, proc. (2009-12-31)

 

BPD 1.2. priemonė. „Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio 

energetikos efektyvumo uţtikrinimas“: ES 2004 - 2006 m. struktūrinės paramos, skirtos 

energetikos sektoriui, projektų administravimas ir lėšų panaudojimas 

Iki 2009 m. buvo įgyvendinti 128 projektai, kuriems paskirtos paramos suma sudarė 286,9 

mln. litų, o įsisavinta 277 mln. litų arba 96,5 proc. visos skirtos pagal sutartis sumos, iš jų net 75 

(tai yra 60 proc.) projektai baigti įgyvendinti dar 2007 m., kiti buvo administruojami ir uţbaigti iki 

2009 m. sausio 1 dienos. Privačių energetikos projektų vykdytojai modernizavo energetikos tinklus 

ir katilines, skatino atsinaujinančių išteklių naudojimą, tai lėmė sutaupytos energijos kiekio 

padidėjimą. Modernizavus tinklus, prisidėta ir prie jų patikimumo padidėjimo bei avaringumo 

sumaţėjimo.  

Viešųjų energetikos projektų vykdytojai (tokių projektų iš viso buvo 86, iš jų 57 buvo baigti 

2007 m. ir 29 - iki 2009 m. sausio 1 d.) uţtikrino energijos vartojimo efektyvumo didinimą, kartu ir 

0
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97,6 103,6 98,6 108,6 102,8
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gerovę ligoninėse, mokyklose, darţeliuose, kitose viešosiose įstaigose, kadangi pastatai buvo 

renovuoti ir apšiltinti. Buvo sumaţintos mokyklų ir ligoninių pastatų eksploatacinės išlaidos, 

renovuojant šių pastatų išorinius atitvarus, modernizuoti energetiniai ūkiai, šildymo sistemos. Naudojant 

maţesnį išteklių kiekį, maţinamas ir poveikis aplinkai, skatinama ilgalaikė darni plėtra. 

BPD 3.1. priemonė „Tiesioginė parama verslui“: ES 2004-2006 m. struktūrinės 

paramos, skirtos verslo ir turizmo sektoriams, panaudojimas 

Pagal šią priemonę buvo administruojami įmonių modernizavimo, inovaciniai, kokybės 

valdymo sistemų ir naujų kokybės gerinimo metodų diegimo, įmonių internacionalizavimo 

skatinimo, produktų ir paslaugų įvaizdţio kūrimo, sąnaudų maţinimo įmonėse, aplinkos apsaugos 

priemonių diegimo įmonėse bei apgyvendinimo, konferencijų ir pramogų objektų kūrimo ir 

plėtros, kultūros ir istorinio paveldo objektų pritaikymo turizmo poreikiams, projektai. Įmonių 

konkurencingumui ir inovacijoms skirtų projektų metu buvo diegiamos naujos technologijos, vyk-

domos inovacinės veiklos. Įgyvendinti projektai pasiţymi naujoviškumu ir technologiniu 

kompleksiškumu. Įmonėms orientuojantis į didesnės pridėtinės vertės produktus, uţsitikrinamos 

didesnės lėšos tolesnėms investicijoms, daugiau pajamų gauna valstybės ir savivaldybių biudţetai. Šie 

projektai padidino įmonių plėtros potencialą, atvėrė įmonėms naujas, kokybiškesnes rinkas, didino 

aukštos kvalifikacijos darbo jėgos paklausą Lietuvoje. Pagal šią priemonę iš viso buvo įgyvendinti 106 

projektai, įsisavinta 377,4 mln. litų, iš jų įgyvendinta 11 projektų, susijusių su privačių objektų 

pritaikymu turizmo poreikiams (jiems paskirtos paramos suma sudarė daugiau kaip 71,4 mln. litų).  

BPD 3.2. priemonė „Verslo aplinkos gerinimas“: ES paramos, skirtos viešajam 

sektoriui, panaudojimas 

Pagal šią BPD priemonę parama buvo skirta viešajam sektoriui verslo aplinkai gerinti. 

Pastarosios srities projektų įgyvendinimo metu buvo plėtojamos konsultacinės paslaugos verslui, 

atliekamos studijos, tyrimai, konkurencingumo stebėsena, įvertinimas, kuriamos informacinės 

sistemos ir duomenų bazės, vykdomos informacinės, viešinimo ir rinkodaros, verslumo skatinimo 

kampanijos ir programos. Buvo plėtojama ir fizinė infrastruktūra - atnaujinama ir plečiama 

materialinė viešųjų įstaigų bazė. Taip smulkiajam ir vidutiniam verslui (SVV) sudaryta galimybė 

lengviau gauti konsultacijas ir informaciją, reikalingą tiek verslo pradţiai, tiek plėtrai. Pagal šią 

priemonę iš viso buvo įgyvendinti 54 projektai, kuriems finansuoti išmokėta 131,2 mln. litų. 
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BPD 3.4. priemonė „Viešoji turizmo infrastruktūra ir paslaugos“: ES paramos, 

skirtos viešajam turizmo sektoriui, panaudojimas 

 Pagal šią BPD priemonę iš viso buvo įgyvendinti 43 projektai, skirti viešajai turizmo infrastruk-

tūrai ir paslaugoms gerinti. Jiems finansuoti išmokėtos paramos suma viršijo 350 mln. litų. 

Sėkmingai įgyvendinus šiuos projektus, toliau plėtojamas turizmo sektorius Lietuvoje, kartu plačiai 

reklamuojami esami ir kuriami nauji turizmo traukos centrai. Šiems projektams, kaip ir privataus 

turizmo projektams, būdinga didelė regioninė sklaida. 

Paramos pasiskirstymas ir įsisavinimas pagal apskritis 

Kaip matyti iš ţemiau pateikiamos lentelės, geriausiai paramos lėšos, pagal pasirašytas 

sutartis ir vėliau papildomai skirtas lėšas, buvo įsisavintos Panevėţio (117,3%), Šiaulių (104,5%), ir 

Marijampolės (99,9%) apskrityse. Šiaulių, Tauragės ir Marijampolės apskrityse nebuvo nutraukta 

nei viena sutartis, kuriai buvo skirtas finansavimas. Blogiausiai padėtis susiklostė Kauno, kur liko 

neįgyvendintas vienas stambus projektas, Klaipėdos, kur buvo nutrauktos 2 sutartys, apskrityse ir 

ypač Vilniaus mieste, kur dėl 5 didelių projektų neįgyvendinimo ir sutarčių nutraukimo numatytos 

paramos lėšos buvo įsisavintos tik 88,4 procento. Tai ir lėmė, kad Ūkio ministro įsakymu skirta 

parama projektams pagal šią priemonę buvo įsisavinta 97,5 procento. 

Projektams skirtos ir įsisavintos paramos pasiskirstymas pagal apskritis (2009-12-31) 

Apskritis 

ŪM įsakymu 

skirta 

parama 

projektams, 

vnt. 

ŪM įsakymu  

skirta 

paramos 

suma, mln. 

litų 

Nutrauktos 

paramos 

sutartys, 

vnt. 

Uţbaigti 

projektai 

 

Įsisavinta 

paramos 

suma, mln. 

litų 

Įsisavinta 

parama 

(%) 

Alytaus 24 81,2 1 23 78,7 96,9 

Kauno 58 188,9 1 57 180,3 95,4 

Klaipėdos 38 113,8 2 36 106,6 93,7 

Marijampolės 8 91,5 - 8 91,4 99,9 

Panevėţio 22 123,1 1 21 144,4 117,3 

Šiaulių 34 142,5 - 34 148,9 104,5 

Tauragės 15 21,8 - 15 21,0 96,3 

Telšių 21 37,6 1 20 33,0 87,8 

Utenos 22 94,0 1 21 90,7 96,5 

Vilniaus 93 242,7 5 88 214,2 88,3 

Geografiškai 

neapribota 
8 27,5 - 8 26,6 96,7 

IŠ VISO: 343 1164,6 12 331 1135,8 97,5 
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Viena iš problemų, su kuria susidūrė BPD projektų vykdytojai buvo darbų vėlavimas ir  

2004 – 2008 m. laikotarpiu didėjusios darbų ir prekių kainos. Dauguma paraiškų buvo rengta 2004 - 

2005 m., o per projekto įgyvendinimo laikotarpį – iki 2008 m. pabaigos, statybos kainos išaugo net 

20-40 procentų. Todėl projektų vykdytojams teko ieškoti papildomo finansavimo, arba atsisakyti 

dalies projekto pasiekimų rodiklių. Šios problemos įtakojo dar vieną problemą, su kuria susidūrė 

projektų vykdytojai ir kas kėlė riziką sėkmingam projektų įgyvendinimui – tai laiko stoka, nes kai 

kurie projektų vykdytojai 2008 m. pradţioje dar neturėjo pasirinkę darbų rangovo ir nepradėję 

vykdyti darbų, nors projektai pagal sutartis turėjo būti uţbaigti ne vėliau kaip iki 2008 m. rugsėjo 1 

d., vėliau tas terminas kai kuriems projektų vykdytojams buvo pratęstas iki gruodţio 31 dienos. Kita 

BPD priemonių įgyvendinimo problema - projektų vykdytojų projektų įgyvendinimo patirties stoka, 

ilgai trunkančios viešųjų pirkimų procedūros, projektų veiklų sezoniškumas, nepakankami LVPA 

ţmogiškieji ištekliai, nepakankama projektų prieţiūros ir mokėjimo prašymų vertinimo patirtis, 

ilgai trunkantis tinkamų išlaidų vertinimo klausimų sprendimas. 

Atsiţvelgiant į projektų įgyvendinimo patirtį ir iškilusias problemas, Ūkio ministerija kartu 

su LVPA laiku ėmėsi priemonių šioms problemoms spręsti – buvo supaprastintos projektų 

administravimo procedūros, atlikti LVPA vidaus procedūrų aprašų ir kitų projektų administravimo 

dokumentų pakeitimai ir patikslinimai, didinantys lėšų įsisavinimo efektyvumą, aiškiau 

reglamentuojantys įgyvendinamų projektų prieţiūrą. 

Paskutiniais BPD programos įgyvendinimo metais lėšų įsisavinimo procesas jau vyko be 

didesnių nesklandumų, atitiko numatytą planą ir netgi jį viršijo. 

Siekiant uţtikrinti tolesnę 331 įgyvendinto projekto prieţiūrą, iš projektų vykdytojų buvo 

gaunamos ir tikrinamos uţbaigtų projektų ataskaitos. Iš viso buvo įvertinta 331 uţbaigto projekto 

ataskaita ir nustatytais terminais bei forma pateikiama visa informacija, reikalinga BPD 

baigiamiesiems dokumentams parengti.  

2009 m. nuolat rengta analitinė ir statistinė informacija apie BPD priemonių vykdymo 

eigą, apţvalgos apie ES 2004 - 2006 m. struktūrinės paramos įsisavinimą pagal BPD priemones, 

veiklų grupes, apskritis ir kitus poţymius, rengiamos priţiūrimų projektų suvestinės, kurios buvo 

teikiamos Ūkio ministerijai, Finansų ministerijai ir kitoms institucijoms. Parengtos ir pateiktos 2 

ataskaitos. Parengtos ir 4 Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) išlaidų deklaracijos, 86 

periodinės ir kitos ataskaitos, nuolat buvo teikiama ketvirtinė BPD informavimo ir viešinimo 

ataskaita. Uţtikrinamas įgyvendintų projektų bylų saugojimas. 
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Projektų patikros vietoje ir paţeidimų tyrimas 

Per 2009 m. atliktos 35 neplanuotos uţbaigtų projektų patikros vietoje, nustačius trūkumų 

ar įtarus paţeidimus imtasi būtinų priemonių. 

Įgyvendinant Finansų ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymą Nr. 1K-307 „Dėl ES 

finansinės paramos naudojimo paţeidimų nustatymo bei šalinimo ir apribojimų gauti ES finansinę 

paramą nustatymo taisyklių patvirtinimo― LVPA direktoriaus įsakymu buvo patvirtintas ES 

struktūrinių fondų finansinės paramos naudojimo pažeidimų nustatymo bei šalinimo ir apribojimų 

gauti ES finansinę paramą nustatymo procedūrų aprašas, nustatantis paţeidimų nustatymo ir 

šalinimo tvarką Agentūroje. 

2009 m. gauta 17 tarnybinių pranešimų iš LVPA padalinių ir iš kitų institucijų apie 

įtariamus projektų vykdytojų paţeidimus.  

Buvo atliekamas išsamus paţeidimų tyrimas, apie nustatytus paţeidimus informuojama 

Ūkio ministerija ir nustatyta tvarka teikiami pasiūlymai dėl tolesnių veiksmų, susijusių su projekto 

įgyvendinimu, apie nustatytus paţeidimus informuojama ir vadovaujančioji institucija. Įtarus 

viešųjų pirkimų tvarkos paţeidimus, buvo informuojama Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės (toliau – VPT). Jeigu nustačius paţeidimą buvo įtariama nusikalstama 

veika, apie tai nedelsiant buvo informuojama Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – FNTT), vadovaujančioji institucija, Ūkio 

ministerija ir kitos valstybės institucijos, pagal kompetenciją atsakingos uţ bendrai finansuojamus 

iš ES fondų lėšų ūkio sektorius. Iš FNTT gavus informaciją apie pradėtą ikiteisminį tyrimą projekto 

vykdytojo atţvilgiu, papildomai buvo atliekama tokio projekto patikra vietoje. 

Pagal 2009 metais pateiktus įtarimus apie paţeidimus, 11 atvejų nustatyti ES lėšų 

naudojimo paţeidimai, iš kurių – 6 atvejais, nesant kitų būdų paţeidimams ištaisyti, iniciuotas lėšų 

susigrąţinimas.  

Vienas iš būdingų 2009 metais nustatytų paţeidimų tipų – projekto vykdytojo negebėjimas 

uţtikrinti našios veiklos tęstinumo, susijęs su Projekto vykdytojo bankroto ar likvidavimo procesu. 

Dėl šių paţeidimų kreiptasi į Ūkio ministeriją, Finansų ministeriją, Europos Komisijos Regioninės 

politikos Generalinį direktoratą. Dokumentuose paaiškinta, kad Komisijos reglamentuose ir 

nacionaliniuose teisės aktuose įtvirtinta nuostata, kad projekto vykdytojui bankrutavus nepraėjus 

penkeriems metams nuo kompetentingų nacionalinių institucijų sprendimo dėl paramos suteikimo 

dienos, vadovaujantis taisyklėse nustatyta paţeidimų tyrimo, nustatymo ir šalinimo tvarka turi būti 

nustatomas paţeidimas ir imamasi veiksmų, projekto vykdytojui išmokėtoms ES struktūrinių fondų 
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paramos lėšoms susigrąţinti. Tokio tipo paţeidimai nustatyti 6 atvejais (5 Projekto vykdytojai), 

įgyvendinant projektus pagal 3 prioriteto 1 priemonę „Tiesioginė parama verslui―. Atliktų tyrimų 

pasėkoje, vadovaujantis Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento priemonių ir 

projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklių, 

patvirtintų Finansų ministro 2004 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1K-033, 213.1.1 punktu, pateiktas 

siūlymas Ūkio ministerijai nutraukti paramos sutartis. 

Be to, 2009 m. toliau buvo uţtikrinama ir PHARE 2002 m. projekto „Parama verslo 

plėtrai“ baigtų projektų poprojektinė prieţiūra. Priţiūrėti 99 projektai, atrankos būdu 

atliktos 2 patikros projekto įgyvendinimo vietoje. 

2007-2013 METŲ ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS ADMINISTRAVIMAS 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr.1139, 

LVPA apibrėţta kaip įgyvendinančioji institucija, atsakinga uţ priskirtų 2007-2013 metų 

Ekonomikos augimo veiksmų programos ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioritetų 

priemonių mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros, verslo, turizmo ir energetikos sektoriuose 

projektų administravimą ir įgyvendinimo prieţiūrą: 

Ekonomikos augimo veiksmų programa 

1 prioritetas. Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir 

technologinė plėtra;  

2 prioritetas. Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas;  

4 prioritetas. Esminė ekonominė infrastruktūra.  

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa 

1 prioritetas. Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei 

pritaikymas turizmo plėtrai;  

3 prioritetas. Aplinka ir darnus vystymasis.  

LVPA, kaip įgyvendinančioji institucija, yra atsakinga uţ priskirtų 2007-2013 m. 

Ekonomikos augimo veiksmų programos ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioritetų    

30 priemonių verslo, turizmo ir energetikos sektoriuose projektų administravimą ir įgyvendinimo 

prieţiūrą. 

2009 m. buvo siekiama supaprastinti 2007–2013 m. struktūrinės paramos administravimą 

ir padaryti jį efektyvesnį, veiksmingai administruoti struktūrinės paramos lėšas, bei uţtikrinti lėšų 

panaudojimo kontrolę. LVPA pasirengimą administruoti ES 2007-2013 m. struktūrinę paramą ir 
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tinkamai atlikti įgyvendinančios institucijos funkcijas, nuolat kontroliavo vadovaujančioji ir tarpinė 

institucijos, auditoriai. Buvo įgyvendintos UAB „Ernst & Young Baltic― Lietuvoje sukurtos 2007-

2013 m. ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos vertinimo ataskaitoje LVPA 

pateiktos rekomendacijos. LVPA sukurta ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos valdymo ir 

kontrolės sistema įvertinta kaip viena iš geriausių tarp visų tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų, 

o įgyvendinus visas rekomendacijas, pasiektas reikiamas pasirengimo administruoti ES 2007-2013 

m. struktūrinę paramą lygis. Visa informacija apie sukurtą valdymo ir kontrolės sistemą nuolat buvo 

teikiama Valstybės kontrolei, kuri atlieka Veiksmų programų, įgyvendinančių 2007-2013 m. ES 

struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui įgyvendinti, išlaidų bei valdymo 

ir kontrolės sistemos veikimo valstybinį auditą. Teikta reikalaujama informacija ir UAB 

„PricewaterhouseCoopers―, kuri atlieka auditą dėl įgyvendinančių institucijų vidaus sistemų 

atitikimo nustatytiems pavestų uţduočių, susijusių su Europos Komisijos Reglamento Nr. 

1083/2006 60 str. numatytų funkcijų atlikimu, vykdymo reikalavimams. 

Buvo ne tik uţtikrinamas efektyvus sukurtos ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės 

sistemos funkcionavimas, bet ir nuolatinis jos tobulinimas, teikiami siūlymai kaip supaprastinti 

struktūrinės paramos administravimą ir įgyvendinti priemones, kad padaryti jį efektyvesnį. LVPA 

atstovai dalyvavo Finansų ministro įsakymu sudarytoje darbo grupėje klausimams, susijusiems su 

ES struktūrinės paramos administravimo sistemos kūrimu ir tobulinimu, spręsti, ES struktūrinių 

fondų ir Sanglaudos fondo kompiuterinės informacinės valdymo ir prieţiūros sistemos (SFMIS) 

pritaikymo 2007-2013 m. struktūrinės paramos panaudojimui darbo grupėje ir kitose 

tarpinstitucinėse darbo grupėse.  

LVPA rengė ir teikė pasiūlymus dėl ES struktūrinės paramos administravimo procesų 

gerinimo ir optimizavimo priemonių, dokumentų valdymo, judėjimo ir saugojimo uţtikrinimo, 

atsiţvelgiant į planuojamą padidėsiantį dokumentų kiekį, informacinių technologijų pritaikymo bei 

visuomenės ir pareiškėjų informavimo poreikio administruojant 2007–2013 m. ES struktūrinę 

paramą bei mokymų, kokie, pagal kompetenciją, reikalingi administruojant ES struktūrinę paramą, 

poreikio.  

Atsiţvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintas Projektų 

administravimo ir finansavimo taisykles, Ūkio ministro įsakymais patvirtintus Projektų finansavimo 

sąlygų aprašus, buvo parengti ir, atsiţvelgiant į Ūkio ministerijos, vadovaujančiosios institucijos, 

auditorių pateiktas pastabas ir pasiūlymus, papildyta arba patikslinta 14 struktūrinės paramos 

administravimo vidaus tvarkos aprašų. Patvirtintų vidaus tvarkos aprašų vykdymas buvo 
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kontroliuojamas ne tik išorės auditorių, bet ir Rizikų vertinimo ir valdymo skyriaus vidaus 

kontrolierių, atlikti 2 vidaus tvarkos aprašų laikymosi patikrinimai.  

LVPA darbuotojų administraciniai gebėjimai ir vadovų bei specialistų kompetencija taip 

pat didėjo. Per BPD įgyvendinimo laikotarpį sukauptos ţinios ir darbo patirtis leido sukurti 

tobulesnę ir paprastesnę 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemą. 

2009 metais LVPA tikrinę auditoriai patvirtino, kad ES lėšos verslui, turizmui ir energetikai 

skirstomos skaidriai ir efektyviai, o išvengti esminių klaidų padėjo ne tik išaugusi darbuotojų 

kvalifikacija, bet ir tai, kad buvo įgyvendinta daugelis ankstesnių audito rekomendacijų, verslo 

asocijuotų struktūrų ir atskirų projektų vykdytojų pasiūlymų. 

LVPA 2007-2013 m. administruojamos priemonės 

Priemonė 

Finan- 

savimo 

planas  

Gauta paraiškų 

2009-12-31 

 

Vykdoma 

sutarčių 

2009-12-31 

Išmokė- 

ta lėšų 

2009-12-31  

% nuo 

finansa

vimo 

plano 

Kodas Pavadinimas  mln. Lt vnt. mln. Lt vnt. mln. Lt mln. Lt    

MTTP 

EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMA (VP2)  

1 PRIORITETAS  

Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra (ERPF) 

VP2-1.3-ŪM-01-K Idėja LT 35,4 247 22 63 6 3,8 10,8 

VP2-1.3-ŪM-02-K Intelektas LT 200,0 130 144,4 90 96,9 11,4 5,7 

VP2-1.3-ŪM-03-K Intelektas LT+ 324,7 49 104,9 20 34,9 5,4 1,7 

VP2-1.4-ŪM-01-K Inoklaster LT 26,7 2 2,9         

VP2-1.4-ŪM-02-K Inoklaster LT+ 160,3             

VP2-1.4-ŪM-03-K Inogeb LT-1 32,6 27 37,7 14 22,2 1,5 4,7 

  Konkursiniai iš viso   779,7 455 312,0 187 159,6 22,1 2,8 

VP2-1.4-ŪM-04-V Inogeb LT-2 81,5           0 

  Valstybiniai iš viso 81,5             

  MTTP iš viso 878,9 455 312,0 187 159,6 22,1 2,5 

VERSLAS  

EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMA (VP2)  

2 PRIORITETAS  

Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas (ERPF) 

VP2-2.1-ŪM-01-K Lyderis LT 408,2 369 1.299 52 184 49,5 12,1 

VP2-2.1-ŪM-02-K E-Verslas LT 100,0 328 56,1 149 23,9 1,1 1,1 

VP2-2.1-ŪM-03-K Procesas LT 50,0 81 6,9 3 0,1   0,0 

VP2-2.1-ŪM-04-K Naujos galimybės 100,0 556 175,0 112 20,4 1,7 1,7 

  Konkursiniai iš viso   658,2 1.334 1.537,2 316 228,3 52,3 7,9 

VP2-2.1-ŪM-05-V Invest LT+ 55,8             

VP2-2.2-ŪM-02-V Asistentas-2 60,0             

VP2-2.2-ŪM-03-V Asistentas-3 49,6 10 33,7 6 17,0 4,8 9,6 

VP2-2.4-ŪM-01-V Invest-LT 143,6 9 106,9 5 59,5 8,4 5,8 

  Valstybiniai iš viso   309,0 19 140,7 11 76,5 13,1 4,2 

  VERSLAS iš viso  967,2 1.353 1.677,9 327 304,7 65,4 6,8 

TURIZMAS  

SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMA (VP3)  

1 PRIORITETAS               
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Priemonė 

Finan- 

savimo 

planas  

Gauta paraiškų 

2009-12-31 

 

Vykdoma 

sutarčių 

2009-12-31 

Išmokė- 

ta lėšų 

2009-12-31  

% nuo 

finansa

vimo 

plano 

Kodas Pavadinimas  mln. Lt vnt. mln. Lt vnt. mln. Lt mln. Lt    

Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai (ERPF) 

VP3-1.3-ŪM-06-K 

Turizmo paslaugų/ 

produktų įvairovės 

plėtra ir turizmo 

paslaugų kokybės 

gerinimas  

211,4 150 703 14 60 19,9 9,4 

  
Konkursiniai fin 

planas iš viso 
211,4 150 703,1 14 59,6 19,9 9,4 

VP3-1.3-ŪM-01-V 

Ekologinio (paţintinio) 

turizmo, aktyvaus 

poilsio ir sveikatos 

gerinimo 

infrastruktūros kūrimas 

ir plėtra 

156,9 26 153 4 43 0,3 0,2 

VP3-1.3-ŪM-02-V 

Viešųjų nekilnojamųjų 

kultūros paveldo 

objektų kompleksiškas 

pritaikymas turizmo 

reikmėms 

241,1 

 
47 225,7 8 48,6 2,9 1,3 

VP3-1.3-ŪM-03-V 
Nacionalinės svarbos 

turizmo projektai 
125,5 6 115,4 1 40,0 1,8 1,4 

VP3-1.3-ŪM-04-V 

Turizmo informacinių 

paslaugų ir 

infrastruktūros plėtra ir 

turizmo rinkodaros 

skatinimas 

22,9 3 5,4       0,0 

  Valstybiniai iš viso 546,4 82 499,9 13 131,1 5,0 0,9 

VP3-1.3-ŪM-05-R 

Viešosios turizmo 

infrastruktūros ir 

paslaugų plėtra 

regionuose 

70,0 32 26 3 4 0,4 0,6 

  Regioniniai iš viso 70,0 32 26,0 3 4,3 0,4 0,6 

  TURIZMAS iš viso 827,8 264 1.229,0 30 195,0 25,4 3,1 

ENERGETIKA  

EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMA (VP2) 

4 PRIORITETAS 

Esminė ekonominė infrastruktūra (ERPF) 

VP2-4.2-ŪM-01-K 

Elektros skirstymo 

sistemos 

modernizavimas ir 

plėtra 

76,0 5 36 5 36   0,0 

VP2-4.2-ŪM-02-K 

Šilumos tiekimo 

sistemos 

modernizavimas ir 

plėtra 

253,3 57 159 20 52 8,5 3,4 

  Konkursiniai iš viso 329,2 62 194,8 25 87,3 8,5 2,6 

VP2-4.1-ŪM-01-V 

Elektros perdavimo 

sistemos 

modernizavimas ir 

plėtra 

76,0 3 76,0 2 43   0 

VP2-4.1-ŪM-02-V 
Gamtinių dujų 

perdavimo sistemos 
92,2           0 
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Priemonė 

Finan- 

savimo 

planas  

Gauta paraiškų 

2009-12-31 

 

Vykdoma 

sutarčių 

2009-12-31 

Išmokė- 

ta lėšų 

2009-12-31  

% nuo 

finansa

vimo 

plano 

Kodas Pavadinimas  mln. Lt vnt. mln. Lt vnt. mln. Lt mln. Lt    

modernizavimas ir 

plėtra 

  Valstybiniai iš viso   168,2 3 76,0 2 43,3 0,0 00,0 

SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMA (VP3) 

3 PRIORITETAS  

Aplinka ir darnus vystymas (SF) 

VP3-3.4-ŪM-01-K 
Energijos gamybos 

efektyvumo didinimas 
57,1 14 76 10 54 5,5 9,7 

VP3-3.4-ŪM-02-K 

Atsinaujinančių 

energijos išteklių 

panaudojimas energijos 

gamybai 

164,9 26 227,5 12 123 21,3 12,9 

  Konkursiniai iš viso 222,0 40 303,4 22 177,0 26,9 12,1 

VP3-3.4-ŪM-03-V 

Viešosios paskirties 

pastatų renovavimas 

nacionaliniu lygiu 

700,0 226 685,7 125 377 78,8 12,8 

VP3-3.4-ŪM-05-V 

Viešosios paskirties 

pastatų renovavimo 

projektai, pagal 

BPD1.2 priemonę 

51,9 22 59,1 17 38 25,2 57,1 

  Valstybiniai iš viso 751,9 248 744,8 142 414,7 104,0 13,8 

VP3-3.4-ŪM-04-R 

Viešosios paskirties 

pastatų renovavimas 

reg. lygiu  

318,4 139 239,8 101 179 45,8 14,4 

  Regioniniai iš viso 318,4 139 239,8 101 179,1 45,8 14,4 

  

ENERGETIKA 

konkursiniai projektai 

iš viso 

551,2 102 498,2 47 264,3 35,3   

  

ENERGETIKA 

valstybiniai projektai iš 

viso 

920,1 251 820,8 144 458,0 104,0   

  

ENERGETIKA 

regioniniai projektai iš 

viso 

318,4 139 239,8 101 179,1 45,8   

  ENERGETIKA iš viso 1.789,7 492 1.558,8 292 901,4 185,2 10,3 

 

Priemonė 

Finansavimo 

planas  

Gauta paraiškų 

2009-12-31 

Vykdoma 

sutarčių 2009-12-

31 

Išmokėta 

lėšų  

2009-12-31  

% nuo 

finansavi

mo plano 

mln. Lt vnt. mln. Lt vnt. mln. Lt mln. Lt    

 IŠ VISO 4.463,6 2.564 4.777,7 836 1.560,8 298,1 6,7 

MTTP 878,9 455 312,0 187 159,6 22,1 2,5 

VERSLAS 967,2 1.353 1.677,9 327 304,7 65,4 6,8 

TURIZMAS 827,8 264 1.229,0 30 195,0 25,4 3,1 

ENERGETIKA 1.789,7 492 1.558,8 292 901,4 185,2 10,3 

Konkursiniai FIN PLANAS 2.200,6             

Valstybiniai ir regioniniai 

FIN PLANAS 
2.263,0             

FIN PLANAS IŠ VISO 4.463,6             
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LVPA administruojamoms priemonėms skirtų lėšų barometras 2009-12-31 (mln. Lt) 

 

 

2009 m. pateiktų paraiškų administravimas 

Priemonė 

Gauta 

paraiškų 

(vnt.) 

Vykdoma 

sutarčių 

(vnt.) 

Išmokėta lėšų 

(mln.Lt) 

Kodas Pavadinimas  
2008 

m. 

2009 

m. 

2008 

m. 

2009 

m. 

2008 

m. 

2009 

m. 

MTTP 

EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMA (VP2)  

1 PRIORITETAS.  

Ūkio konkurencingumui ir 

ekonomikos augimui skirti 

moksliniai tyrimai ir technologinė 

plėtra (ERPF) 

198 257 0 187 0 22,1 

VP2-1.3-ŪM-01-K Idėja LT 152 95   63   3,8 

VP2-1.3-ŪM-02-K Intelektas LT 7 123   90   11,4 

VP2-1.3-ŪM-03-K Intelektas LT+ 39 10   20   5,4 

VP2-1.4-ŪM-01-K Inoklaster LT   2         

VP2-1.4-ŪM-02-K Inoklaster LT+   0         

VP2-1.4-ŪM-03-K Inogeb LT-1   27   14   1,5 

VERSLAS 

EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMA (VP2) 

2 PRIORITETAS.  
Verslo produktyvumo didinimas ir 

aplinkos verslui gerinimas (ERPF) 
133 1.220 45 282 0 65,4 

VP2-2.1-ŪM-01-K Lyderis LT 123 246 45 7   49,5 

VP2-2.1-ŪM-02-K E-Verslas LT 2 326   149   1,1 

VP2-2.1-ŪM-03-K Procesas LT   81   3     

VP2-2.1-ŪM-04-K Naujos galimybės   556   112   1,7 

VP2-2.1-ŪM-05-V Invest LT+   0         

VP2-2.2-ŪM-02-V Asistentas-2   0         

VP2-2.2-ŪM-03-V Asistentas-3 6 4   6   4,8 

VP2-2.4-ŪM-01-V Invest-LT 2 7   5   8,4 

0

1000

2000

3000

4000

5000

Numatytas 

finansavimas 

2007-2013 m.

Prašomas 

finansavimas

Skirtas 

finansavimas

Vykdoma 

sutarčių

Išmokėta lėšų

4463,6
4777,7

1809,6
1560,8

298,1
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Priemonė 

Gauta 

paraiškų 

(vnt.) 

Vykdoma 

sutarčių 

(vnt.) 

Išmokėta lėšų 

(mln.Lt) 

Kodas Pavadinimas  
2008 

m. 

2009 

m. 

2008 

m. 

2009 

m. 

2008 

m. 

2009 

m. 

TURIZMAS 

SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMA (VP3) 

1 PRIORITETAS.  

Vietinė ir urbanistinė plėtra, 

kultūros paveldo ir gamtos 

išsaugojimas bei pritaikymas 

turizmo plėtrai (ERPF) 

48 216 0 30 0 25,4 

VP3-1.3-ŪM-06-K 

Turizmo paslaugų/produktų, įvairovės 

plėtra ir turizmo paslaugų kokybės 

gerinimas 

48 102   14   19,9 

VP3-1.3-ŪM-01-V 

Ekologinio (paţintinio) turizmo, 

aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo 

infrastruktūros kūrimas ir plėtra 

  26   4   0,3 

VP3-1.3-ŪM-02-V 

Viešųjų nekilnojamųjų kultūros 

paveldo objektų kompleksiškas 

pritaikymas turizmo reikmėms 

  47   8   2,9 

VP3-1.3-ŪM-03-V Nacionalinės svarbos turizmo projektai   6   1   1,8 

VP3-1.3-ŪM-04-V 

Turizmo informacinių paslaugų ir 

infrastruktūros plėtra ir turizmo 

rinkodaros skatinimas 

  3         

VP3-1.3-ŪM-05-R 
Viešosios turizmo infrastruktūros ir 

paslaugų plėtra regionuose 
  32   3   0,4 

ENERGETIKA  

EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMA (VP2) 

4 PRIORITETAS. 
 Esminė ekonominė infrastruktūra 

(ERPF) 
            

VP2-4.2-ŪM-01-K 
Elektros skirstymo sistemos 

modernizavimas ir plėtra 
  5   5     

VP2-4.2-ŪM-02-K 
Šilumos tiekimo sistemos 

modernizavimas ir plėtra 
  57   20   8,5 

VP2-4.1-ŪM-01-V 
Elektros perdavimo sistemos 

modernizavimas ir plėtra 
  3   2     

VP2-4.1-ŪM-02-V 
Gamtinių dujų perdavimo sistemos 

modernizavimas ir plėtra 
            

SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMA (VP3)  

3 PRIORITETAS.  Aplinka ir darnus vystymas (SF) 144 348 10 282 4,6 180,6 

VP3-3.4-ŪM-01-K 
Energijos gamybos efektyvumo 

didinimas 
14     10   5,5 

VP3-3.4-ŪM-02-K 
Atsinaujinančių energijos išteklių 

panaudojimas energijos gamybai 
26     12   21,3 

VP3-3.4-ŪM-03-V 
Viešosios paskirties pastatų 

renovavimas nacionaliniu lygiu 
73 153   125   78,8 

VP3-3.4-ŪM-05-V 

Viešosios paskirties pastatų 

renovavimo projektai, pagal BPD 1.2 

pr. 

22   10 7 4,6 20,6 

VP3-3.4-ŪM-04-R 
Viešosios paskirties pastatų 

renovavimas regioniniu lygiu  
9 130 

 
101   45,8 

2007-2013 m. iš viso: 523 2.041 55 781 4,6 293,5 
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Paraiškų priėmimas, projektų vertinimas ir atranka 

2009 m. buvo atliekamas valstybės projektų, regionų projektų ir projektų, gautų konkurso 

būdu, paraiškų priėmimas, pagal Ūkio ministerijos paskelbtus kvietimus ES struktūrinei paramai 

gauti ir gautų projektų registravimas. 2009 m. Ūkio ministerijos nustatytomis sąlygomis buvo 

paskelbti 9 skelbimai dėl kvietimų teikti paraiškas ir 3 skelbimai dėl jų pratęsimo ar stabdymo. 

Iš viso per 2008 - 2009 m. buvo paskelbta 20 kvietimų, o atitinkamais Ūkio ministro 

įsakymais patvirtinta 18 valstybės, o Regionų plėtros tarybų sprendimais - 20 regionų projektų 

sąrašų, ES struktūrinei paramai gauti. Pagal juos per ataskaitinius metus gauta 2041 paraiška, t. y. 4 

kartus daugiau nei 2008 metais. Prašomos paramos suma nuo 2007-2013 m. laikotarpio pradţios jau 

pasiekė 4,8 mlrd. litų.  

  Daugiausia paraiškų (556 paraiškos) 2009 m. buvo pateikta pagal priemonę „Naujos 

galimybės―, skirtą įmonių produkcijos eksporto skatinimui. Nemaţai paraiškų buvo pateikta ir pagal 

priemonę „E – verslas LT― – 326 paraiškos, pagal priemonę „Lyderis LT―, skirtą įrangos 

modernizavimui, – 246 paraiškos ir pagal priemonę „Turizmo paslaugų/produktų, įvairovės plėtra ir 

turizmo paslaugų kokybės gerinimas― – 102 paraiškos. Pagal viešosios paskirties pastatų 

renovavimo priemones nacionaliniu ir regioniniu lygiu – gautos 283 paraiškos. 

Didţiausias konkursas buvo pagal priemonę „Turizmo paslaugų / produktų įvairovės plėtra 

ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas― (iš viso buvo gauta 150 paraiškų 703 mln. Lt sumai, kas 3,3 

karto viršijo finansavimo plane numatytą sumą), pagal priemonę „Lyderis LT― (gauta 369 paraiškos 

1299 mln. Lt sumai kas 3,2 karto viršijo finansavimo plane numatytą sumą), pagal priemonę 

„Naujos galimybės― (gautos net 556 paraiškos 175 mln. Lt sumai, kas 1,8 karto viršijo finansavimo 

plane numatytą sumą) ir pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos 

gamybai― (gautos 26 paraiškos 227,5 mln. Lt sumai, kas 1,4 karto viršijo finansavimo plane 

numatytą sumą). 

2009 m. buvo atliktas 1524 valstybės projektų, regionų projektų ir projektų, gautų konkurso 

būdu, administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimas. Be to, atliktas ir 840 projektų, 

gautų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimas. 

Buvo atliekama ir projektų, gautų konkurso būdu, atranka. Kadangi paraiškų, gautų pagal 

priemones „Naujos galimybės― ir „E-verslas LT― skaičius buvo didelis, nebuvo galimybės įvertintas 

paraiškas atrinkti vieno posėdţio metu, todėl abiejų priemonių projektų atranka vykdoma etapais. 

LVPA sudarytos atrankos komisijos posėdţiavo 49 kartus. 
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Kartu su projektų vertinimo ataskaitomis, teikti Ūkio ministerijai buvo teikiami pasiūlymai 

dėl projekto finansavimo. Parengtos ir pateiktos Ūkio ministerijai 744 projektų vertinimo ataskaitos. 

Sutarčių sudarymas ir projektų vykdymo prieţiūra 

2009 metais, atitinkamais Ūkio ministro įsakymais skyrus paramą, pasirašytos 844 projektų 

finansavimo ir administravimo sutartys, pagal kurias skirtos paramos suma sudarė 1624,8 mln. litų. 

Pasirašytų sutarčių skaičius pagal Ūkio ministro įsakymus 2009-12-31 sudarė 73 procentus. 

Per ataskaitinius metus, projektų vykdytojams laiku nepradėjus vykdyti projektų ir dėl kitų 

prieţasčių, nutraukta 21 projektų finansavimo ir administravimo sutartis uţ 64,0 mln. litų. Iš viso 

nuo 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos laikotarpio pradţios iki 2009 m. pabaigos buvo 

sudarytos 857 projektų finansavimo ir administravimo sutartys, nutraukta 21 sutartis. 2009-12-31 

LVPA iš viso buvo priţiūrimi 836 projektai, iš kurių 71 iki metų pabaigos jau buvo įgyvendintas ir 

765 dar  vykdomi.  

Su pareiškėjais ir projektų vykdytojais intensyviai buvo bendraujama ne tik ţodţiu, telefonu ir 

elektroniniu paštu, bet ir raštu - 2009 metais iš viso parengti ir išsiųsti 20858 raštai pareiškėjams, 

projektų vykdytojams, vadovaujančiajai, tarpinei ir kitoms institucijoms, projektų vertinimo ir 

įgyvendinimo klausimais. Palyginti su 2008 m. dokumentų srautas įvairiais projektų 

administravimo klausimais per 2009 m. padidėjo 1,4 karto.  

 

Projektų rizikos valdymas 

LVPA administruojamų projektų rizikos valdymas atliekamas vadovaujantis vidaus 

tvarkos aprašuose numatytomis procedūromis ir rizikos valdymo politika, kuri nustato pagrindinius 

rizikos valdymo sistemos funkcionavimo principus, kurie taikomi tiek bendrosios veiklos, tiek 

projektų rizikos valdymui. Projekto rizika suprantama kaip tikimybė, kad dėl netinkamai ar ne laiku 

vykdomų projektų veiklų, dėl nepakankamos informacijos pateikimo ir kitų prieţasčių bei 
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aplinkybių LVPA administruojami projektai bus įgyvendinami netinkamai, nebus pasiekti projekto 

tikslai ir numatyti rodikliai. Projektų rizikos valdymas atliekamas siekiant įvertinti veikų ar 

aplinkybių poveikį projekto rezultatams, nustatyti reikiamas rizikos valdymo priemones, laiku 

identifikuoti galimus paţeidimus ar projekto įgyvendinimo problemas. 

Tuo tikslu LVPA direktoriaus 2009 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. R1-233 (1.3) buvo 

patvirtintas Projektų rizikos valdymo tvarkos aprašas. Pagal šį aprašą, atliekamas teigiamai įvertintų 

projektų rizikos vertinimas jau paraiškų vertinimo etape, t.y. kiekvienai paraiškai, kuriai atliktas 

paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimas ir nustatyta, kad paraiška atitinka finansavimo 

reikalavimus, yra pildomas Projekto rizikos patikros lapas, kuris saugomas elektroniniame formate 

LVPA informacinėje sistemoje (AIS). 

Vadovaujantis vidaus tvarkų aprašais, projekto rizikos vertinimas atliekamas ne tik 

vertinimo metu, bet ir kiekviename projekto įgyvendinimo etape, atliekant atitinkamų dokumentų 

patikrą (tikrinant pirkimo dokumentus, pirkimo sutartis, mokėjimo prašymus, projekto 

įgyvendinimo ataskaitas, tikrinant sutarčių keitimo pagrįstumą ir pan.) ar atliekant projekto patikrą 

vietoje.  

Pagal bendrą projekto rizikos rodiklių balų sumą, įvertinti ar jau įgyvendinami projektai 

suskirstomi į 3 lygius: ţemos, vidutinės ir aukštos rizikos projektus. Vadovaujantis nustatytu rizikos 

lygiu, taikomos atitinkamos kontrolės priemonės, kurios detalizuojamos vidaus tvarkos aprašuose. 

 Ţemos rizikos projektams taikomos supaprastintos administravimo procedūros, vidutinės 

rizikos projektams – standartinės ir aukštos rizikos projektams taikomos sustiprintos 

administravimo procedūros – papildomos patikros ar apsilankymai projekto įgyvendinimo vietoje, 

100 proc. dokumentų patikra, numatomi susitikimai su šių projektų vykdytojais dėl projektų 

geresnio administravimo, teikiami pasiūlymai įvairiais projekto įgyvendinimo klausimais ir kt. 

Siekiant paspartinti išlaidų kompensavimą, naudojant atrankinę projektų išlaidų patikros 

tvarką, pagrįstą rizikos vertinimu, parengta mokėjimo prašymų rizikos vertinimo metodika ir 

taikymo tvarkos aprašas, kurį suderinus su vadovaujančiąja institucija, numatoma pradėti taikyti 

2010 metais. Taip pat numatoma taikyti ir atrankinę pirkimų patikrą, atsiţvelgiant į pirkimų 

rizikingumą. Planuojama ir kitus projektų prieţiūros procesus integruoti į diegiamą LVPA projektų 

rizikos valdymo sistemą, kuri glaudţiai susieta su 2009 m. įdiegta LVPA išteklių planavimo 

sistema. Projektų administravimas atsiţvelgiant į jų rizikingumą, taikant atrankinius patikrinimus, 

pagrįstus rizikos vertinimu, leis efektyviau naudoti turimus finansinius, ţmogiškuosius ir 

infrastruktūrinius išteklius.  
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Mokėjimo prašymų vertinimas, lėšų išmokėjimas ir lėšų panaudojimo prognozavimas 

Ataskaitiniais metais buvo priimami ir tikrinami projektų vykdytojų teikiami mokėjimo 

prašymai bei teikiamos paraiškos asignavimų valdytojui dėl lėšų pervedimo projekto vykdytojui.  

2009 m. projektų vykdytojai pateikė 1376 mokėjimo prašymus, kuriuose deklaravo atliktas 

veiklas ir projekto įgyvendinimo metu patirtas tinkamas išlaidas. Per 2009 m. buvo įvertinti 1594 

mokėjimo prašymai, įskaitant ir tuos, kurie buvo pateikti 2008 m. gruodţio mėn. pabaigoje. Buvo 

patikrintas išlaidų tinkamumas bei parengtos 1326 mokėjimo paraiškos asignavimų valdytojui dėl 

lėšų pervedimo projektų vykdytojams. Pagal jas 2009 m. išmokėta 293,5 mln. litų (palyginti 2008 

m. buvo išmokėta tik 4,6 mln. Lt). 2009 m. buvo parengta ir pateikta tvirtinti tvirtinančiajai 

institucijai 13 išlaidų deklaracijų. 

2009 m. buvo parengtos 23 ES fondų lėšų panaudojimo prognozės ir pateiktos Ūkio 

ministerijai. Buvo priţiūrima lėšų panaudojimo sparta ir rengiami pasiūlymai vadovaujančiajai 

institucijai ir Ūkio ministerijai dėl veiksmų, uţtikrinančių spartesnį lėšų įsisavinimą. Finansų 

ministerijai 12 kartų pateikta informacija apie projektų vykdytojams per tris artimiausius mėnesius 

planuojamas išmokėti ES fondų ir biudţeto lėšas pagal kiekvieną veiksmų programą ir 11 kartų - 

informacija apie planuojamus mokėjimus iš 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos lėšų 

einamaisiais ir per du ateinančius metus, nurodant prognozuojamą mokėtinų lėšų pasiskirstymą 

ketvirčiais ir pagal ekonominės klasifikacijos kodus. 

Projektų patikros vietoje 

LVPA Projektų kontrolės departamento Kontrolės ir koordinavimo skyrius ir regioniniai 

skyriai 2009 metais atliko 150 projektų planinių ir neplanuotų patikrų bei projekto įgyvendinimo 

patikrų ir apsilankymų jų įgyvendinimo vietose. Iš jų - 107 planuotas, 14 projekto įgyvendinimo ir 

19 neplanuotų patikrų pagal Projektų ir Projektų finansų ir apskaitos departamentų paklausimus bei 

10 apsilankymų projektų įgyvendinimo vietose dar projektų vertinimo metu, pagal Projektų 

departamento Projektų vertinimo skyriaus uţklausimus. 

Patikrų metu buvo tikrinama ar projekto vykdytojo pateiktose paraiškose, mokėjimo 

prašymuose ir projekto ataskaitose nurodyta teisinga informacija, pateiktos dokumentų kopijos 

atitinka originalus, atlikti darbai, suteiktos paslaugos ir įsigytos prekės, uţ kurias projekto 

vykdytojas atsiskaitė LVPA, nėra padaryta ES ir nacionalinių teisės aktų paţeidimų projekto 

vykdytojui naudojant paramos lėšas, projekto vykdytojas įgyvendina projekto viešinimo ir 
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informavimo priemones, atskirai tvarko projekto apskaitą, laikosi projekto finansavimo ir 

administravimo sutarties sąlygų ir kt. 

86-iose atliktose patikrose iš 140 paţeidimų ir neatitikimų nebuvo nustatyta, o 9 patikrose, 

įtarus galimus paţeidimus, medţiaga buvo perduota LVPA paţeidimų kontrolieriui, 45 patikrose 

nustatyti neesminiai neatitikimai, kurie buvo ištaisyti supaprastinta tvarka. 

Patikros metu nustačius neesminių neatitikimų, kurie nepaţeidė paramos sutarties ir galėjo 

būti ištaisyti projekto vykdytojo, LVPA raštu suformuluodavo reikalavimus projekto vykdytojui ir 

nustatydavo terminą, per kurį šie reikalavimai turėjo būti įvykdyti. 

Pirkimų prieţiūra 

Projektų kontrolės departamentas taip pat priţiūrėjo, kad pareiškėjų ir projektų vykdytojų 

vykdomi pirkimai neprieštarautų reikalavimams, nurodytiems Viešųjų pirkimų įstatyme, Finansų 

ministro įsakymu patvirtintame Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos apraše ir kituose teisės 

aktuose. Šiuo tikslu buvo vykdoma tiek išankstinė, tiek ir paskesnė pirkimų kontrolė. 2009 m. 

tikrinti 3438 su pirkimais susiję projektų vykdytojų pateikti dokumentai – 946 pirkimo planai, 1104 

pasirašytos rangos, paslaugų ir pirkimo – pardavimo sutartys, 1388 pirkimo sąlygos, techninės 

specifikacijos ir kiti pirkimo dokumentai. Įtarus viešųjų pirkimų tvarkos paţeidimus, 21 kartą 

kreiptasi į VPT ir į LVPA paţeidimų kontrolierių.  

Buvo vedama suvestinė informacija apie atliktų viešųjų pirkimų eigą „Viešosios paskirties 

pastatų renovavimas nacionaliniu ir regioniniu lygiu―, teikiama pareiškėjams ir projektų vykdytojams 

konsultacinė informacija dėl pirkimų vykdymo ir informacijos teikimo tvarkos, parengti 3 

pavyzdiniai pirkimo dokumentai viešųjų pastatų renovavimo projektams.  

Paţeidimų tyrimas 

Iki 2009 metų paţeidimų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos 

panaudojimo strategiją nebuvo nustatyta. Vadovaujantis Veiksmų programų administravimo ir 

finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 12 d. 

nutarimu Nr. 1225 bei 2009 m. geguţės 29 d. Finansų ministro įsakymu Nr.1K-173 patvirtintomis 

Metodinių paţeidimo tyrimo ir nustatymo rekomendacijomis, 2009 metais, padidėjus pasirašytų 

paramos teikimo sutarčių skaičiui bei intensyvėjant projektų įgyvendinimui bei lėšų mokėjimui, 

buvo įtarti pirmi ES lėšų naudojimo paţeidimai.  
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Uţ paţeidimų tyrimą LVPA atsako Rizikų vertinimo ir valdymo skyrius. Atsiţvelgiant į 

administruojamų projektų specifiką ir, palyginti su kitomis įgyvendinančiomis institucijomis 

nustatomą ţymiai didesnį paţeidimų skaičių, direktoriaus įsakymu paţeidimų kontrolieriais paskirti 

du šio skyriaus darbuotojai. Vienas iš jų atsakingas uţ pagal Ekonomikos augimo veiksmų 

programą įgyvendinamų projektų, kitas – uţ pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą 

įgyvendinamų projektų paţeidimų tyrimą. Per 2009 metus Paţeidimų kontrolieriams pateikta 14 

pranešimų apie įtariamus paţeidimus įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos 

panaudojimo strategiją. Pagal veiksmų programas pranešimai apie įtariamus paţeidimus pasiskirsto 

taip: Sanglaudos skatinimo veiksmų programos projektų – 6 pranešimai (5 atvejais įtarimai 

pasitvirtino), Ekonomikos augimo veiksmų programos projektų – 8 pranešimai (5 atvejais įtarimai 

pasitvirtino).  

2009 metais nustatytų paţeidimų pobūdis 

  

 

Vertinant 2009 metais nustatytų paţeidimų tipus būtų galima išskirti du būdingus 

netinkamai vykdomi pirkimų reikalavimai ir kartu su mokėjimo prašymais deklaruojami neatlikti 

darbai. Įgyvendinant projektus privačiajame sektoriuje nustatyti 3 paţeidimai pirkimų srityje. 

Neţiūrint į tai, kad Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir prieţiūros tvarkos aprašas yra 

pakankamai liberalus, tačiau ir šie reikalavimai ne visada vykdomi. Kitas būdingas paţeidimo tipas 

(tokie paţeidimai buvo būdinti ir įgyvendinant 2004-2006 m. BPD), neatliktų darbų deklaravimas 

mokėjimo prašymuose. Tokie paţeidimai sudarė 40 proc. (4 atvejai) visų paţeidimų. Dėl 

Mokėjimo 

prašymuose 

deklaruoti 

neatlikti 

darbai; 4; 

40%

Nesilaikoma 

turto 

draudimo 

reikalavimų; 

1; 10%

Netinkamai 

atlikti 

pirkimai 3; 

30%

Netinkamai 

tvarkomi 

dokumentai; 

1; 10%

Antrą kartą 

pateikti 

dokumentai 

toms 

pačioms 

išlaidoms 

apmokėti; 1; 

10%
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paţeidimų, kurių ištaisyti nebuvo įmanoma (2 atvejai), Ūkio ministerijai buvo pateikti siūlymai 

pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 197.2 punktą - pareikalauti grąţinti 

sumokėtų lėšų dalį, iš viso 33.389,71 litus (ES ir Lietuvos Respublikos biudţeto lėšų). Abu 

projektai įgyvendinami pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, deklaravus darbus, kurie 

nebuvo atlikti įgyvendinant projektą.  

Paţeidimų kontrolieriai dalyvauja Finansų ministro įsakymu sudarytos paţeidimų 

kontrolierių darbo grupės veikloje, FNTT organizuojamuose susitikimuose, teikia pasiūlymus dėl 

teisės aktų bei SFMIS tobulinimo. 

 ES struktūrinės paramos administravimo supaprastinimas ir metodinės informacijos bei 

rekomendacijų projekto įgyvendinimo klausimais teikimas projektų vykdytojams. 

Per 2009 metus įgyvendinta nemaţai priemonių, leidusių patobulinti projektų 

administravimo procedūras bei palengvinti reikalavimus pareiškėjams ir projektų vykdytojams, 

suteikti jiems daugiau metodinės informacijos bei rekomendacijų projekto įgyvendinimo 

klausimais, įskaitant ir šios pagalbos teikimą pareiškėjo būstinėje ar projekto įgyvendinimo vietoje.  

 2007–2013 metų laikotarpio ES struktūrinės paramos lėšų, skirtų viešųjų pastatų 

renovavimui, panaudojimas metų pradţioje vyko vangiai. 2009 metais šiems tikslams buvo skirta 

daugiau kaip vienas milijardas litų, tuo tarpu iki 2009 m. rugsėjo 1 d. buvo panaudota maţiau kaip 

penkiasdešimt mln. Lt arba tik 5 proc. skirtų lėšų. Viena iš problemų, su kuria susidūrė projektų 

vykdytojai – ganėtinai silpni administraciniai gebėjimai, ilgai trunkančios viešųjų pirkimų 

procedūros, projektų veiklų sezoniškumas ir projektų įgyvendinimo patirties stoka. Ypač tai 

pasakytina apie gebėjimus įvertinti energetinio audito rezultatus, pastatų būklę bei tinkamai parengti 

viešųjų pirkimų dokumentus ir įvykdyti viešųjų pirkimų procedūras. 

Atsiţvelgiant į tai ir siekiant uţtikrinti efektyvų viešųjų pastatų renovavimo projektų 

administravimą, buvo nutarta darbo sutarties pagrindu suformuoti mobilias ekspertų grupes, 

susidedančias iš viešųjų pirkimų specialisto, statybų inţinieriaus ir kitų specialistų, joms pavedant 

pareiškėjo ar paramos gavėjo būstinėje suteikti pagalbą atliekant energetinio audito rezultatų ir 

realios pastato energetinės būklės įvertinimą prieš modernizavimą, padedant organizuoti pastato 

techninio projekto parengimą ir jo įvertinimą pagal energetinio audito išvadas, organizuojant 

projekto ekspertizę bei vertinant ekspertizės rezultatus, organizuojant projekto techninės prieţiūros 

ir rangos darbų pirkimą, rengiant viešojo pirkimo sąlygas bei rangos darbų pirkimo sutarties 

projektą, teikti pareiškėjams ar projektų vykdytojams kitą reikalingą metodinę informaciją, 

pasiūlymus bei rekomendacijas projekto įgyvendinimo klausimais, nes paramos gavėjų, kurie 

vėlavo pradėti ir vykdyti viešųjų pastatų modernizavimo projektus ir kuriems reikėjo suteikti 
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pagalbą, skaičius nuolat didėjo ir viršijo du šimtus. Todėl, suderinus su Ūkio ministerija, LVPA 

buvo įvesta statybų eksperto pareigybė, o Projektų kontrolės departamentas papildytas 2 

vyresniaisiais projektų vadybininkais, kuriems pavesta papildomai teikti projektų vykdytojams 

aukščiau nurodytą pagalbą. Išanalizavus šių darbuotojų darbą ir veiklos efektyvumą per 2009 

metus, per kuriuos suteikta tokio pobūdţio pagalba 10 projektų vykdytojams, darytina išvada, kad 

tai davė teigiamų rezultatų, nes per ketvirtą metų ketvirtį lėšų panaudojimas ţenkliai pagerėjo ir tik 

per šį ketvirtį buvo įsisavinta daugiau kaip 70 mln. Lt viešųjų pastatų renovavimui skirtų lėšų, arba 

1,4 karto daugiau nei per pirmus tris metų ketvirčius kartu paėmus. Todėl 2010 metais numatoma 

toliau tęsti LVPA veiklą šioje srityje. 

Be to, LVPA samdė ir kitus ekspertus, organizavo mokymus tiek darbuotojams, tiek 

pareiškėjams ir projektų vykdytojams aktualiais paraiškų teikimo ir projektų įgyvendinimo 

klausimais ( apie tai plačiau rašoma atitinkamame šios Ataskaitos skyriuje). 

Kita LVPA administruojamų priemonių įgyvendinimo problema - sudėtingos projektų 

prieţiūros ir mokėjimo prašymų vertinimo procedūros, ilgai trunkantis tinkamų išlaidų vertinimo 

klausimų sprendimas. Atsiţvelgiant į projektų įgyvendinimo patirtį ir iškilusias problemas, Ūkio 

ministerija kartu su LVPA ėmėsi priemonių šioms problemoms spręsti – supaprastintos projektų 

administravimo procedūros, atlikti LVPA vidaus tvarkos aprašų pakeitimai, didinantys lėšų 

įsisavinimo efektyvumą, aiškiau reglamentuojantys įgyvendinamų projektų prieţiūrą ir kt. Siekiant 

paspartinti administravimo procedūras, vidaus tvarkų aprašuose numatytas bendravimas su projektų 

vykdytojais ne tik raštu, bet ir elektroniniu paštu, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja PAFT ar 

kiti teisės aktai. 

Vadovaujantis atitinkamu LRV nutarimu patvirtintai Projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių (PAFT) pakeitimais, numatyti avansai projektų vykdytojams, sutrumpinta 

mokėjimo prašymo vertinimo trukmė nuo 60 iki 30 dienų. 

Supaprastinta mokėjimo prašymo ES struktūrinių fondų paramai gauti pildymo ir 

pateikimo LVPA tvarka. Numatyta galimybė mokėjimo prašymą pateikti ne tik asmeniškai 

pristačius į LVPA, bet ir paštu, nebereikalaujama pateikti mokėjimo dokumentų originalų sutikrinti 

su kopijomis, vietoje dviejų mokėjimo prašymo kopijų, prašoma pateikti tik vieną ir kt. 

 Supaprastinta Finansavimo ir administravimo sutarčių keitimo tvarka, kai keičiamas 

sutarties priedas: atsisakyta viso priedo keitimo, keičiant tik priedo dalį, numatyta galimybė priedus 

koreguoti LVPA darbuotojams, apie tai informuojant projekto vykdytoją.  

Įdiegus vieno langelio principą, projektų vykdytojų patogumui, dokumentai LVPA 

priimami viena valanda ilgiau (iki 18 val.) ir be pietų pertraukos. 
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VALSTYBĖS PARAMOS PAGAL ŪKIO MINISTERIJOS PATVIRTINTAS 

PROGRAMAS ADMINISTRAVIMAS 

LVPA, vadovaudamasi Ūkio ministerijos programų lėšų, teikiamų projekto veiklai 

finansuoti ir kapitalui formuoti, administravimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), patvirtintomis 

Ūkio ministro 2008 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. 4-79, administruoja didţiąją dalį Ūkio 

ministerijos programų lėšomis finansuojamų projektų.  

Agentūros administruotiems projektams įgyvendinti 2009 m. skirta 7,2 mln. litų paramos – 

ţenkliai maţiau nei ankstesniaisiais metais. Parama teikta šių projektų grupių projektams finansuoti: 

 Viešųjų paslaugų verslui projektams; 

 Konferencijų bei seminarų projektams; 

 Ūkio subjektų dalyvavimo tarptautinėse parodose ir mugėse projektams;  

 Verslo misijų organizavimo projektams;  

 Informacinių ir valstybės įvaizdį kuriančių leidinių leidybos projektams;  

 Patentavimo rėmimo projektams;  

 Atitikties įvertinimo infrastruktūros stiprinimo projektams;  

 Verslo plėtros ir inovaciniai projektams; 

 Pramoninių objektų teritorijų inţinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimo 

projektams; 

 Eksporto kredito draudimo išlaidų dalinio padengimo projektams. 

2009 m. Ūkio ministerija ir LVPA paskelbė 4 kvietimus nacionalinei paramai gauti pagal 

Taisyklių 9, 12, 13 ir 16 priedus (projektų grupių aprašus). Dėl lėšų trūkumo Ūkio ministerijoms 

programoms finansuoti kvietimas teikti paraiškas pagal Verslo misijų organizavimo projektų grupės 

aprašą buvo sustabdytas anksčiau nustatyto paraiškų priėmimo termino.  

Pareiškėjai, vadovaudamiesi kvietimuose nustatytais reikalavimais, 2009 m. pateikė 234 

paraiškas ir 38 paraiškas, vadovaudamiesi Taisyklių 4 punktu. Pagal 2009 m. pateiktas paraiškas 

prašomų lėšų suma siekė 9,09 mln. litų. 

Agentūros darbuotojai atliko 385 paraiškų, iš jų 113 paraiškų, gautų 2008 m., 

administracinės atitikties ir tinkamumo skirti paramą vertinimą. Projektams finansuoti prašyta iš 

viso 18,3 mln. litų paramos. 

Verslo projektų atrankos komitetui teiktos svarstyti 342 paraiškos. Atsiţvelgiant į Verslo 

projektų atrankos komiteto siūlymus, patvirtinti sprendimai dėl 120 projektų finansavimo. Ūkio 
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ministro įsakymais pagal pateiktas ir įvertintas paraiškas skirta parama dar 37 projektams 

įgyvendinti. Bendra 2009 m. skirtų lėšų suma projektams finansuoti sudarė 7,193 mln. litų.  

Duomenys apie 2009 m. administruotas paraiškas nacionalinei paramai gauti  (2009-12-31) 

Eil 

Nr.  

Projektų grupė Gauta 

paraiš- 

kų 

Prašoma 

finansa-

vimo 

suma 

 (mln. Lt) 

Teikta 

paraiškų 

sprendi- 

mams 

priimti 

Prašoma 

parama 

(mln. lt) 

Projektų, 

kuriems 

skirta 

parama, 

skaičius 

Skirtas 

finansa- 

vimas 

(mln. Lt) 

1. Konferencijų ir 

seminarų projektų grupė  

5 0,089  4 0,084 4 0,079 

2. Informacinių ir 

valstybės įvaizdį 

kuriančių leidinių 

leidybos projektų grupė  

1 0,020  1 0,020 1 0,020 

3. Ūkio subjektų 

dalyvavimo 

tarptautinėse parodose ir 

mugėse projektų grupė  

214 5,751  212 5,717 15 0,560 

4. Verslo misijų 

organizavimo projektų 

grupė  

5 0,081  5 0,081 5 0,075 

5. Patentavimo rėmimo 

projektų grupė  

    41 0,812 41 0,812 

6. Atitikties įvertinimo 

infrastruktūros 

stiprinimo projektų 

grupė  

9 1,007  9 1,007 5 0,543 

7. Verslo plėtros ir 

inovacinių projektų 

grupė  

2 0,334  2 0,334 2 0,330 

8. Pramoninių objektų 

teritorijų inţinerinių 

tinklų ir susisiekimo 

komunikacijų įrengimo 

projektų grupė  

    3 1,957 3 1,556 

9. Viešųjų paslaugų verslui 

projektų grupė  

21 0,860  87 7,344 66 2,350 

10. Eksporto kredito 

draudimo išlaidų dalinio 

padengimo projektų 

grupė  

11 0,575  11 0,575 11 0,500 

11. Pagal Taisyklių 

bendrąsias nuostatas 

4 0,368  4 0,368 4 0,368 

 Iš viso: 272 9,086 379 18,300 157 7,193 

 



 

 

 

2009 metų veiklos ataskaita 

31 

 

Valstybės paramos pagal Ūkio ministerijos patvirtintas programas paraiškų 

vertinimas ir paramos skyrimas 

Per 2009 metus buvo gauta ir įvertinta 214 paraiškų (5,75 mln. litų sumai) finansuoti ūkio 

subjektų dalyvavimą 2009 metais vykusiose tarptautinėse parodose ir mugėse. Dėl ribotų 

finansavimo galimybių 15 pareiškėjų, kurie negalėjo pretenduoti į ES struktūrinių fondų paramą 

pagal priemonę „Naujos galimybės―, Ūkio ministro įsakymais suteikta 560,24 tūkst. Lt parama. 

Pagal Atitikties įvertinimo infrastruktūros stiprinimo projektų grupės aprašą pateiktos 9 

paraiškos, kurios atitiko administracinio ir tinkamumo skirti paramą vertinimo reikalavimus, 1,01 

mln. litų paramai gauti. Iš pateiktų svarstyti 9 paraiškų Verslo projektų atrankos komiteto siūlymu 

nuspręsta finansuoti 5 projektus, kuriems įgyvendinti ūkio ministro įsakymu skirta 542,58 tūkst. litų 

parama. 

Administracinio ir tinkamumo skirti paramą vertinimo metu teigiamai įvertintos 5 

paraiškos gauti lėšas Verslo misijų organizavimo projektams finansuoti, prašyta 80,55 tūkst. litų 

paramos. Minėtiems projektams įgyvendinti skirta 75,26 tūkst. litų. 

Valstybės parama galėjo pasinaudoti 11 pareiškėjų, teikusių paraiškas Eksporto kredito 

draudimo išlaidų dalinio padengimo projektams finansuoti. Pateiktos paraiškos, pagal kurias prašyta 

kompensuoti 575,49 tūkst. litų patirtų draudimo išlaidų, atitiko administracinio ir tinkamumo skirti 

paramą vertinimo kriterijus. 

Verslo projektų atrankos komitetas, atsiţvelgdamas į tai, kad prašoma suma viršija 2009 

m. numatytų asignavimų šiai priemonei dydį, pasiūlė sumaţinti prašomų lėšų intensyvumą. Ūkio 

ministro įsakymu priimtas sprendimas skirti 500 tūkst. Lt paramą šiems projektams įgyvendinti. 

2009 m. įvertintos 44 paraiškos, gautos 2008 m. Patentavimo rėmimo projektams 

finansuoti. Teigiamai įvertinta 41 paraiška, teikta sprendimams priimti, prašyta 811,59 tūkst. litų 

paramos. Ūkio ministro įsakymu skirta visa prašyta suma 41 projekto išlaidoms padengti  

Viešųjų paslaugų verslui projektams finansuoti teigiamai įvertintos 87 gautos paraiškos (66 

paraiškos teiktos 2008 m.) 7,34 mln. litų paramai gauti. Teigiami sprendimai priimti dėl 66 paraiškų 

finansavimo, projektams įgyvendinti skirta 2,35 mln. litų. 

Administracinio ir tinkamumo skirti paramą vertinimo kriterijus atitiko 3 įvertintos 

paraiškos (1,957 mln. litų sumai), teiktos pagal 2008 m. kvietimą finansuoti Pramoninių objektų 

teritorijų inţinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimo projektus. Minėtiems projektams 

įgyvendinti skirta 1,556 mln. litų parama. 

http://www.lvpa.lt/id-3447.pdf
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Be to, vadovaujantis Taisyklių 4 punktu teiktos ir įvertintos 2 paraiškos pagal Verslo 

plėtros ir inovacinių projektų grupės aprašą, 5 paraiškos pagal Konferencijų ir seminarų projektų 

grupės aprašą, 1 paraiška pagal Informacinių ir valstybės įvaizdį kuriančių leidinių leidybos 

projektų grupės aprašą, 4 paraiškos kitiems verslo projektams finansuoti. Minėtiems projektams 

įgyvendinti prašyta 811,74 tūkst. litų paramos. Ūkio ministro įsakymais skirta 797, 63 tūkst. litų. 

LVPA Nacionalinės paramos skyriaus darbuotojai 2009 m. parengė ir perdavė Ūkio 

ministerijos verslo projektų atrankos komitetui įvertintų paraiškų suvestines dėl 7 projektų grupių 

projektų finansavimo, dalyvavo 4 posėdţiuose, pagal posėdţiuose priimtus sprendimus rengė 

dokumentus dėl atrinktų projektų finansavimo. 

Įgyvendinant Ūkio ministro priimtus sprendimus, su paramos gavėjais 2009 m. pasirašytos 

ir administruotos 157 sutartys 7,18 mln. litų sumai, parengta, suderinta ir įforminta 10 susitarimų 

dėl sutarčių pakeitimo, 3 sutartys nutrauktos. 

LVPA 2009 m. taip pat uţbaigė 80 projektų, kuriems įgyvendinti skirta parama 2008 m., 

administravimą. Lėšų gavėjams tęstinių projektų išlaidoms padengti pagal pateiktus dokumentus 

2009 m. buvo pervesta virš 2 mln. litų. 

Nuolat buvo kontroliuojamas vykdomų projektų atsiskaitymo terminų laikymasis. Lėšų 

gavėjai buvo informuojami dėl ataskaitų pateikimo laiku. 

Nacionalinės paramos skyriaus darbuotojai ūkio subjektams raštu, telefonu ir el. paštu 

teikė metodinę pagalbą ir konsultacijas paraiškų teikimo, sutarčių sudarymo, ataskaitų rengimo 

klausimais bei informaciją apie verslui teikiamą valstybės paramą. 

2009 m. viešųjų įstaigų atstovams, teikiantiems verslininkams nemokamas informavimo, 

mokymo ir konsultavimo paslaugas, surengti 2 seminarai, kurių metu aiškinta atsiskaitymo pagal 

sudarytas sutartis tvarka, reikalavimai teikiamiems atsiskaitymo dokumentams. 
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ES TECHNINĖS PARAMOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR 

INFORMACINIŲ SISTEMŲ PLĖTOJIMAS  

ES techninės paramos projektų įgyvendinimas 

2009 m. LVPA buvo finansuojama iš ES techninės paramos lėšų. Buvo įgyvendinami trys 

ES techninės paramos projektai: 

1. „2007-2013 metų ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos 

funkcionavimo uţtikrinimas, įgyvendinant ekonomikos augimo veiksmų programą― (projekto kodas 

Nr. VP2-6.1-FM-01-V-01-002);  

2. „2007-2013 metų ES struktūrinės paramos valdymo kontrolės sistemos funkcionavimo 

uţtikrinimas, įgyvendinant sanglaudos skatinimo veiksmų programą― (projekto kodas Nr. VP3-4.1-

FM-01-V-01-003); 

3.  „Informavimo ir viešumo priemonių įgyvendinimas 2007-2013 m. ES struktūrinės 

paramos programavimo laikotarpiu― (projekto kodas Nr. VP4-1.2-FM-01-V-01-005). 

Įgyvendinant šiuos 3 techninės paramos projektus 2009 m. LVPA buvo kompensuota     

10080,7 tūkst. Lt patirtų tinkamų išlaidų, administruojant ES struktūrinę paramą. 

Dalis techninės paramos lėšų panaudota LVPA materialinei ir techninei bazei stiprinti. 

Paramos lėšomis įsigyta ir atnaujinta kompiuterinė įranga, kompensuota dalis išlaidų, susijusių su 

darbuotojų darbo uţmokesčiu, jų mokymu ir kvalifikacijos kėlimu. Paramos lėšomis finansuotų 

projektų dėka LVPA sukurtas projektų rizikos vertinimo ir valdymo modelis, pirktos ekspertų 

paslaugos ir kt. ES techninės paramos projektų įgyvendinimas prisideda prie geresnio ES paramos 

valdymo ir kontrolės sistemos sukūrimo. 

Informacinių sistemų plėtojimas 

Įgyvendindama paramos verslui priemonių administravimą, LVPA daug dėmesio skiria 

informacinių technologijų infrastruktūrai kurti, administruoti ir plėtoti. Dėl didelio informacijos 

kiekio be informacinių sistemų (IS) pagalbos neįmanoma efektyviai administruoti ES struktūrinių 

fondų paramos. LVPA uţtikrina tinkamą naudojamų IS funkcionavimą ir apsaugą pagal atitinkamus 

ES reglamentus bei tarptautinius standartus. Direktoriaus įsakymu yra patvirtinta LVPA 

informacinių technologijų strategijos, kompiuterinės ir programinės įrangos naudojimo, 

informacinių sistemų kūrimo, diegimo bei eksploatavimo tvarka.  
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2009 m. įsigyta ir įdiegta biuro programinė įranga MS Office Professional plus 2007, 

atnaujinta apsaugos ir antivirusinė įranga, įsigyti trys spausdintuvai, du nešiojamieji kompiuteriai.  

LVPA IT infrastruktūrą 2009 m. pabaigoje sudarė:  

 161 stacionari kompiuterizuota darbo vieta, kurios yra apjungtos į vidaus tinklą; 

 10 tarnybinių stočių (serverių);  

 23 nešiojami kompiuteriai (iš jų 15 nešiojamų kompiuterių sukomplektuoti ir su 

nešiojamais spausdintuvais - mobilios kompiuterizuotos darbo vietos); 

 vidaus duomenų perdavimo tinklas tarp LVPA ir jos regioninių skyrių; 

 LVPA 2009 m. administravo šias informacines sistemas: 

 ES paramos lėšų ir Agentūros vidaus apskaitos informacinę sistemą Navision Attain; 

 Agentūros personalo, darbo laiko ir darbo uţmokesčio apskaitos sistemą „Vikarina―; 

 Agentūros interneto ir intraneto svetaines, veikiančias MYSQL bazėje; 

 banko elektroninė sąskaitų tvarkymo programa „Telehansa 7―. 

Be to, LVPA 2009 m. administravo:  

 Ūkio ministerijos suteiktos valstybės pagalbos duomenų bazę (registrą) ir suvedė 

duomenis į Konkurencijos tarybos administruojamą suteiktos valstybės pagalbos registrą; 

 ES struktūrinių fondų informacinė kompiuterizuotą valdymo ir prieţiūros sistemą 

(SFMIS), įgyvendinančiosios institucijos lygmenyje, bet LVPA iki 2009 m. dar neturėjo projektų, 

finansuojamų iš ES struktūrinių fondų, administravimo informacinės vidaus sistemos. 

Todėl LVPA, vadovaudamasi 2004-2006 metų periodo projektų, iš dalies finansuojamų  

ES struktūrinių fondų, administravimo patirtimi, ir siekdama laiku ir kokybiškai atlikti jai 

deleguotas 2007-2013 m. periodo projektų, iš dalies finansuojamų ES struktūrinių fondų ir 

Sanglaudos fondo, administravimo funkcijas, 2009 m. įdiegė su SFMIS susietą ir jos funkcijų 

nedubliuojančią vidinę administravimo informacinę sistemą (toliau–AIS). AIS tikslas–optimizuoti 

projektų administravimo procedūras jas automatizuojant, vykdyti paraiškų ir mokėjimo prašymų 

vertinimo, kontrolės funkcijų, sutarties vykdymo prieţiūros ir rizikos valdymo procesų monitoringą, 

planavimą bei kontrolę, integruoti dokumentų valdymo sistemą, generuoti įvairaus pobūdţio 

standartines ir kitas vidaus ataskaitas. Numatytam funkcionalumui uţtikrinti sukurta AIS iš 10 

pagrindinių posistemių.  

Diegiant AIS buvo įsigyta reikalinga įranga (7 tarnybinės stotys su programine įranga), 

atlikus testavimą, įdiegta dokumentų valdymo posistemė ir 10 pagrindinių posistemių, apmokyti 

vartotojai. Visi sistemos kūrimo ir diegimo darbai baigti iki 2009 m. pabaigos. 
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Informacijos sauga 

2009 m. nuolatos buvo aptarnaujami darbo vietose naudojami kompiuteriai, tarnybinės 

stotys, tinklo įranga ir spausdintuvai, dokumentų skenavimo įranga, atliekama techninė profilaktinė 

prieţiūra ir remontas. Siekiant uţtikrinti informacijos saugą, nuolat buvo vykdomos sutrikimų 

prevencijos, tinklo stebėjimo ir kitos informacijos saugumą uţtikrinančios priemonės, įdiegta 

atnaujinta tinklo saugos įranga. Buvo uţtikrintas magnetinių juostų rinkinio su rezervine serverio 

duomenų bazės kopijos saugojimas atskiroje apsaugotoje patalpoje. 

 

 

 

Priţiūrėta kompiuterinė ir tinklo įranga, atliekamas jos eksploatacinis aptarnavimas, 

atliekama IT techninė profilaktika bei remontas, diegta nauja įranga. Buvo administruojami 

kompiuterių tinklo ir elektroninio pašto naudotojai bei priţiūrimi jų naudojami resursai, atliekama 

apsauga nuo kompiuterinių virusų ir nepageidautino pašto. 

Nuolat vykdoma tarnybinių stočių, jų operacinių sistemų bei serverių programinės įrangos 

prieţiūra bei atnaujinimas, priţiūrimos sutrikimų prevencijos bei tinklo stebėjimo priemonės, 

pildomas interneto srauto aktyvumo bei perimetro kirtimo kompiuterinis ţurnalas.  
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LVPA VALDYMO SISTEMOS TOBULINIMAS IR VEIKLOS KONTROLĖ 

Siekiant, kad ES struktūrinių fondų lėšos būtų naudojamos tinkamai ir efektyviai bei 

vadovaujantis patikimo finansų valdymo principais, 2008 m. LVPA tobulino ES struktūrinės 

paramos valdymo ir kontrolės sistemą, organizacinę valdymo struktūrą. Valdymo ir kontrolės 

sistemos tobulinimas buvo atliekamas atsiţvelgiant į teisės aktų pakeitimus, iškilusį poreikį tikslinti 

ir geriau reglamentuoti atliekamas funkcijas, o taip pat atsiţvelgiant į Finansų ministerijos, 

Valstybės kontrolės, Specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) ir kitų valstybės institucijų ir 

auditorių atliktų patikrų ataskaitose pateiktas rekomendacijas. 

Korupcijos prevencija 

2009 m. buvo patvirtinta LVPA antikorupcinė programa su jos įgyvendinimo planu. Šie 

dokumentai viešai skelbiami LVPA tinklapyje. Svarbiausias Programos tikslas – sustiprinti 

korupcijos prevenciją, uţkirsti kelią korupcijos atsiradimui Agentūroje, pašalinti vidaus teisės aktų, 

taisyklių, tvarkos aprašų (procedūrų), kitų veiklos sričių spragas, dėl kurių gali atsirasti sąlygos 

korupcijai. LVPA direktoriaus įsakymu patvirtintas ir LVPA darbuotojų elgesio kodeksas, kuris 

nustato darbuotojams elgesio principus bei taisykles, reglamentuoja darbuotojų elgesį darbo metu. 

Šių dokumentų vykdymą nuolat kontroliavo LVPA antikorupcinė ir etikos komisijos.  

Rizikų vertinimo ir valdymo skyriuje, atsiţvelgiant į STT rekomendacijas, vienas iš 

vadybininkų yra atsakingas uţ antikorupcinių priemonių įgyvendinimą bei kontrolę.  

2009 m. LVPA veikė ir „Karštoji linija―, kuria telefonu ar elektroniniu paštu asmenys gali 

pranešti apie netinkamą LVPA darbuotojų elgesį, aplaidumą, netinkamą pareigų atlikimą ar galimus 

korupcijos poţymius, taip pat įtarus, kad pareiškėjai ar projektų vykdytojai netinkamai naudojasi 

paramos lėšomis. Tikėtina, kad priimtos prevencinės priemonės padės sumaţinti LVPA veiklos 

riziką ir korupcijos pasireiškimo tikimybę. 

Vidaus kontrolės sistema 

LVPA vidaus kontrolė – tai LVPA valdymo sistemos dalis bei joje egzistuojančių visų 

kontrolės rūšių sistema, apimanti direktoriaus įsakymais patvirtintus veiklos planus, priemones, 

tvarkų aprašus, taisykles ir veiklos metodus, padedančius uţtikrinti ekonomišką ir efektyvią veiklą, 

teisės aktų, Ūkio ministerijos ir LVPA vadovybės sprendimų ir pavedimų laikymąsi, turto ir 

informacijos apsaugą, klaidų ir apgaulės nustatymą bei prevenciją, finansinio valdymo patikimumą, 

taip pat su visa tuo susijusių rizikos veiksnių valdymą.  
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Ataskaitiniais metais LVPA įstatai buvo patikslinti ir patvirtinti Ūkio ministro 2009 m. 

kovo 20 d. įsakymu Nr. 4-103. Įstatai buvo papildyti punktais, kuriais nustatyta, kad LVPA 

savininkas priima sprendimą dėl LVPA veiklos vertinimo kriterijų nustatymo bei sprendţia kitus 

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme ir LVPA įstatuose visuotinio dalininkų susirinkimo 

kompetencijai priskirtus klausimus. 

LVPA darbo reglamentas ir darbo tvarkos taisyklės LVPA direktoriaus įsakymais 2008 

metais buvo patvirtinti nauja redakcija. LVPA įstatai, darbo reglamentas ir darbo tvarkos taisyklės 

yra suderinti su 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos administravimo ir kitais teisės aktais. 

LVPA veiklos ataskaitos rengiamos ir pateikiamos vadovaujantis direktoriaus įsakymu 

patvirtintu Veiklos planų ir ataskaitų rengimo, derinimo, tvirtinimo, pasirašymo, įgyvendinimo bei 

stebėsenos tvarkos aprašu. Ataskaitose nurodomi trūkumai ir problemos, su kuriomis, 

įgyvendindamas savo funkcijas, susiduria struktūrinis padalinys, taip pat taikyti trūkumų ir 

problemų šalinimo būdai.  

Priimti sprendimai įforminami, vadovaujantis direktoriaus įsakymu patvirtintomis 

Dokumentų rengimo, derinimo, pasirašymo, registravimo ir supažindinimo, gautų pavedimų 

vykdymo ir kontrolės taisyklėmis. 

LVPA vadovybė ir padalinių vadovai tikrina, kaip jiems pavaldūs darbuotojai vykdo savo 

funkcijas, vadovaudamiesi savo pareigybių aprašymais. Pavaldţių darbuotojų funkcijų vykdymas 

taip pat kontroliuojamas rengiant ketvirčio veiklos ataskaitas, kuriose nurodoma, ar darbuotojai 

atliko pavestus uţdavinius. 

2009 m. kovo 20 d. Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-104 patvirtintas LVPA veiklos planas 

2009 metams, patvirtinti LVPA strateginiai tikslai 2008-2010 metams.  

Metiniame plane buvo numatytos priemonės padedančios siekti strateginių LVPA tikslų ir 

uţdavinių. 2009 m. kovo 27 d. buvo išleistas LVPA direktoriaus įsakymas Nr. R1-022(1.3) „Dėl 

viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros struktūros, viešosios įstaigos Lietuvos verslo 

paramos agentūros pareigybių sąrašo patvirtinimo ir viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos 

agentūros 2009 metų veiklos plano įgyvendinimo―. Veiklos plane nurodyti atsakingi LVPA 

darbuotojai, kurie turi uţtikrinti, kad uţduotys būtų atliktos kokybiškai ir laikantis nustatytų terminų 

ir iš jų reikalaujama atsiskaityti nustatytais terminais apie atliktus darbus.  

Planų įgyvendinamas kontroliuojamas periodiškai teikiant ketvirtines ir metines ataskaitas 

apie vykdomą veiklą direktoriui. LVPA veiklos plane ir administracijos padalinių veiklos planuose 

nustatytų uţduočių įgyvendinimo eigą kontroliuoja Rizikų vertinimo ir valdymo skyrius, kuris 

reguliariai teikia informaciją direktoriui. Administracijos padalinių veiklos ataskaitos aptariamos 
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direktoriaus pasitarimų metu, esant reikšmingiems neatitikimams ar nukrypimams nuo plano, 

direktorius aptaria juos su atsakingais darbuotojais, kad laiku būtų imtasi koreguojančių veiksmų, 

kad nustatyti neatitikimai būtų pašalinti arba raštu argumentuotos uţduočių neatlikimo prieţastys. 

LVPA yra parengtos ir patvirtintos atskiros taisyklės, tvarkos, instrukcijos, kurių pagrindu 

uţtikrinama turto apsauga: Pagrindinių priemonių uţpajamavimo ir materialinių vertybių, buvusių 

eksploatacijoje, nurašymo tvarka, Darbuotojų naudojimosi tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, 

mobiliaisiais telefonais tvarkos ir limitai, kiekvienam darbuotojui. Direktoriaus įsakymu patvirtintos 

LVPA darbo tvarkos taisyklės, Įėjimo-išėjimo į (iš) Agentūros patalpų tvarkos aprašas. 

Atsakingi uţ materialines vertybes darbuotojai paskirti atitinkamais LVPA direktoriaus 

įsakymais, yra atliekamos metinės inventorizacijos, kurias atlieka direktoriaus įsakymu sudaryta 

inventorizacijos komisija. Taip pat atliekamos inventorizacijos, susijusios su materialiai atsakingų 

asmenų pasikeitimu. Ataskaitiniais metais materialinių vertybių trūkumų nebuvo nustatyta. 

Agentūros direktoriaus įsakymu 2009 m. buvo patvirtinta patikslinta, atsiţvelgiant į 

auditoriaus pasiūlymus, Agentūros apskaitos politika ir LVPA finansų kontrolės taisyklės, kuriose 

nustatyta atsakomybė uţ apskaitos tvarkymo kontrolę, atsiskaitymų kontrolę ir išankstinę finansų 

kontrolę, kurios tikslas yra nustatyti, ar ūkinė operacija yra teisėta, ar dokumentai ūkinei operacijai 

atlikti yra tinkamai parengti ir ar ūkinei operacijai atlikti pakaks lėšų. Darbuotojų, darančių įrašus 

apskaitoje ir saugančių turtą funkcijos yra atskirtos: pirmąsias funkcijas atlieka Vidaus apskaitos ir 

finansų skyrius, uţ turtą yra paskirti kiti materialiai atsakingi asmenys. 

Agentūros buhalterinė apskaita Vidaus apskaitos ir finansų skyriaus darbuotojų tvarkoma 

naudojantis informacinėmis sistemomis, kurios, atsiţvelgiant į LVPA poreikius, nuolat 

atnaujinamos ir tobulinamos.  

LVPA, kaip perkančioji organizacija, visus pirkimus vykdo vadovaudamasi Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu. 2009 m. direktoriaus įsakymu buvo patvirtintos naujos 

LVPA supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, parengtos pagal pavyzdinių VPT taisyklių nuostatas.  

Didesnės vertės pirkimus LVPA vykdo nuolatinė viešųjų pirkimų komisija, o maţesnės 

vertės pirkimus – pirkimų organizatorius. Siekiant geriau koordinuoti LVPA vykdomus viešuosius 

pirkimus, įsteigta viešųjų pirkimų vyresniojo specialisto pareigybė. 
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LVPA rizikos valdymas ir išteklių planavimas 

LVPA vykdomas šių tipų rizikų valdymas:  

bendrosios veiklos rizikos valdymas; 

administruojamų projektų rizikos valdymas. 

Siekiant uţtikrinti, kad LVPA veikla būtų vykdoma Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų 

nustatyta tvarka pagal strateginius ir kitus veiklos planus, programas, politikas bei procedūras, kad 

LVPA rizikos valdymas būtų veiksmingas ir būtų įgyvendinamos rizikos valdymo priemonės yra 

įsteigtas Rizikų vertinimo ir valdymo skyrius. 2009 m. buvo patvirtintas nauja redakcija LVPA 

rizikos valdymo vidaus tvarkos aprašas, patikslinta rizikos valdymo politika ir ES struktūrinių 

fondų paramos administravimo rizikos vertinimo ir valdymo procedūros aprašas. LVPA veikia 

Rizikos valdymo komitetas, yra paskirtas uţ LVPA bendrosios veiklos rizikos valdymo funkcijas 

atsakingas asmuo. 2009 m., vadovaujantis rizikos valdymo politika, rizikos vertinimo ir valdymo 

procedūra, atliktas LVPA bendrosios veiklos rizikos įvertinimas, numatytos papildomos rizikos 

valdymo priemonės. 

Siekiant uţtikrinti sklandų LVPA ir projektų vykdytojų bendradarbiavimą, buvo reguliariai 

tikrinama, kaip LVPA darbuotojai laikosi nustatytų procedūrų ir administravimą reglamentuojančių 

teisės aktų. 2009 m. Rizikų vertinimo ir valdymo skyriaus vidaus kontrolierių buvo atlikti 2 vidaus 

tvarkų ir procedūrų laikymosi atrankiniai patikrinimai. Pagal patikrinimų rezultatus, numatytos 

priemonės nustatytiems trūkumams pašalinti. 2009 m. ketvirtą ketvirtį atliktas ir bendras vidaus 

kontrolės sistemos vertinimas, informacija pateikta Ūkio ministerijos Vidaus audito skyriui, kuris 

atlieka LVPA vidaus audito funkcijas. 

LVPA darbuotojų, infrastruktūrinių ir finansinių išteklių poreikio skaičiavimas atliekamas 

pagal LVPA ES struktūrinės paramos administravimo išteklių planavimo ir plano vykdymo 

stebėsenos metodiką, patvirtintą 2009 m. gruodţio 23 d. direktoriaus įsakymu Nr. R1-399.  

Diegiama LVPA ţmogiškųjų, finansinių, infrastruktūrinių išteklių planavimo ir plano 

vykdymo stebėsenos tvarka bei metodika, apimanti ES struktūrinės paramos administravimo 

išteklių planavimo ir plano vykdymo stebėsenos modelį, leis uţtikrinti tinkamą LVPA išteklių 

planavimą bei plano vykdymo stebėseną. 

Kadangi LVPA rizikos valdymo sistema yra glaudţiai susieta su diegiama LVPA išteklių 

planavimo sistema, tai sudarys geresnes galimybes efektyviau naudoti turimus finansinius, 

ţmogiškuosius ir infrastruktūrinius išteklius.  
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LVPA funkcijos paskirstytos departamentams, skyriams ir darbuotojų pareigybėms, kurios 

nepriskirtos administracijos padaliniams. LVPA vadovauja direktorius.  

Departamentus sudaro skyriai, kurie pavaldūs departamento direktoriui, skyriuose dirba 

projektų vadybininkai bei kiti specialistai, pavaldūs skyrių vedėjams. Projektų departamentas 

pavaldus vienam LVPA direktoriaus pavaduotojui, Projektų kontrolės, Projektų finansų ir apskaitos 

departamentai ir Informacinių sistemų, Kompiuterinės įrangos, Ūkio skyriai, Raštinė ir Viešųjų 

pirkimų vyresnysis specialistas – kitam direktoriaus pavaduotojui, o Personalo skyrius, Rizikų 

vertinimo ir valdymo skyrius, Teisės skyrius, Vidaus apskaitos ir finansų skyrius, Atstovas ryšiams 

su visuomene ir Statybų ekspertas – tiesiogiai LVPA direktoriui.  

Siekiant uţtikrinti efektyvų ir savalaikį Agentūrai pavestų funkcijų vykdymą, 2009 m. 

buvo patikslinta valdymo struktūra, įsteigtos statybų eksperto ir ekonomisto pareigybės, ţenkliai 

padidėjus paraiškų skaičiui ir projektų vertintojų darbo krūviui, suderinus su Ūkio ministerija, 

Projektų departamento Projektų vertinimo skyriuje numatyti papildomi, pagal terminuotas darbo 

sutartis, dirbančių projektų vadybininkų etatai, perţiūrėti visų skyrių, susijusių su 2007–2013 m. ES 

struktūrinės paramos administravimu, nuostatai ir pareigybių aprašymai. Nacionalinės paramos 

skyriaus darbuotojų skaičius sumaţintas 9 etatais (nuo 13 iki 4), panaikintas Administracijos 

departamentas. 

 LVPA direktorius, vadovaudamasis Ūkio ministro įsakymu patvirtintu direktoriaus 

pareigybės aprašymu, pagal su Ūkio ministerija suderintą LVPA struktūrą ir maksimalų darbuotojų 

skaičių, tvirtina administracijos padalinių darbuotojų skaičių pagal pareigybes, funkcijų 

pasiskirstymą tarp padalinių, darbuotojų pareigybių aprašymus. Direktorius, atsiţvelgdamas į 

tenkantį darbo krūvį, nustatyta tvarka gali keisti administracijos padalinių pavaldumą. 

 LVPA struktūra iki šiol iš esmės atitiko ES reglamentais bei Lietuvos Respublikos teisės 

aktais nustatytą įgyvendinančiosios institucijos paskirtį ir numatytas vykdyti funkcijas. Tačiau 

ţenkliai didėjant darbų mastui ir administruojamų projektų skaičiui, trumpėjant Projektų 

administravimo ir finansavimo taisyklėse (PAFT) nustatytiems maksimaliems paraiškų, mokėjimo 

prašymų ir kitų projekto dokumentų vertinimo terminams, siekiant laiku ir efektyviai įvykdyti 

vadovaujančiosios institucijos pavestas uţduotis ir Ūkio ministerijos pavestas atlikti funkcijas, 2010 

metais, suderinus su Ūkio ministerija, planuojama patikslinti LVPA struktūrą ir valdymo sistemą.  

Agentūros struktūra 2009 m. gruodţio 31 d.: direktorius, 2 direktoriaus 

pavaduotojai, 3 departamentai su 10 skyrių, 10 savarankiškų skyrių ir atstovas ryšiams su 

visuomene, viešųjų pirkimų vyresnysis specialistas, statybų ekspertas. 
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DARBUOTOJŲ ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS IR 

VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS 

2009 m. gruodţio 31 d. LVPA dirbo 161 darbuotojas (2008 m. gruodţio 31 d. – 158 

darbuotojas). Iš jų 130 darbuotojų dirbo LVPA centrinėje būstinėje ir 31 – Projektų kontrolės 

departamento regioniniuose skyriuose. 156 darbuotojai yra tiesiogiai susiję su ES struktūrinės ir 

nacionalinės paramos administravimu ir 5 pagalbiniai darbuotojai. 

Darbuotojų amţiaus vidurkis - 36,6 metai. 70,8 % darbuotojų yra moterys, 48 % visų 

administracijos padalinių vadovų - moterys. 2009 metais LVPA priimti 23 darbuotojai (22 iš jų - 

darbui pagal terminuotas darbo sutartis). Darbuotojų kaita 2009 metais sudarė 6,2% nuo bendro 

darbuotojų skaičiaus. 2009 m. buvo įrengtos 3 papildomos darbo vietos LVPA darbuotojams, 

kurios aprūpintos reikiama kompiuterine įranga, ryšio ir kopijavimo technika.  

98% LVPA administracijos darbuotojų turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 78% 

darbuotojų turi magistro kvalifikacinį laipsnį, 4 – mokslų daktaro laipsnį. 18 darbuotojų, sudarius 

jiems sąlygas, tęsia magistrantūros studijas, iš jų 3 siekia antro magistro kvalifikacinio laipsnio. 

Darbuotojų išsilavinimas pagal sritis: vadyba/verslo administravimas bei politikos mokslai – 35%, 

ekonomika – 28%, teisė – 12%, inţinieriniai mokslai – 9 %, gamtos ir matematikos mokslai – 6%, 

humanitariniai mokslai – 10%. 

Didelis dėmesys LVPA skiriamas darbuotojų kompetencijos ugdymui bei administracinių 

gebėjimų stiprinimui. Visiems į darbą priimtiems naujiems administracijos darbuotojams rengiamas 

įvadinis mokymas darbo vietose, analizuojant klausimus, susijusius su kiekvieno departamento ir 

skyriaus vykdomomis funkcijomis, padalinių tarpusavio ryšiais bei vidaus kontrole ir sauga.  

2009 metais, kaip ir kasmet, buvo patvirtintas administracijos padalinių darbuotojų tęstinio 

mokymo programų sąrašas, pagal kurį darbuotojai dalyvavo 47 seminaruose ir mokymuose 

(bendras dalyvių skaičius – 293), kuriuose buvo nagrinėjamos šios temos: 2007-2013 m. ES 

struktūrinės paramos administravimas Lietuvoje, viešųjų pirkimų aktualijos, elektroninių viešųjų 

pirkimų vykdymas naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinėmis priemonėmis, jų prieţiūra 

ir kontrolė, įmonių finansinės būklės analizė, korupcijos prevencija, etikos kodeksų vaidmuo su 

korupcija, viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo 

reikmėms, pinigų srautų ataskaita ir kitos temos.  

Darbuotojai tobulino kvalifikaciją įvairiuose mokymo renginiuose: kursuose, seminaruose, 

konferencijose, tiek šalyje, tiek uţsienyje - Finansų ministerijos mokymo centre, UAB „Mokesčių 
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srautas―, VPT, VšĮ „Konsultus mokymai―, UAB "Ekspozona", Europos viešojo administravimo 

institute (EIPA), European Training Centre (POLIADE) ir kt. 

Glaudţiai bendradarbiaujama ir dalijamasi patirtimi su kitomis įgyvendinančiomis 

agentūromis – viešąja įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, Nacionalinė mokėjimų agentūra 

prie Ţemės ūkio ministerijos ir kt. 

Efektyviam personalo valdymui uţtikrinti yra parengti ir įgyvendinami šie valdymo 

dokumentai: darbuotojų priėmimo į darbą tvarka, tęstinio mokymo programų sąrašas, darbuotojų 

mokymo politika bei darbų aptarimo ir veiklos planavimo tvarka, pagal kurią kasmet atliekamas 

darbuotojų metinis vertinimas. Siekiant sumaţinti veiklos riziką ir darbo sutrikimus, kurie gali kilti 

darbuotojams neatvykus į darbą dėl ligos ar kitų nenumatytų aplinkybių, yra patvirtintas ir nuolat 

(pagal poreikį) atnaujinamas Pavadavimo planas, kuriame nustatytos pareigybės ir darbuotojai, 

turintys pavaduoti į darbą neatvykusius darbuotojus. Skiriamas dėmesys ne tik darbuotojų 

dalykinėms kompetencijoms, bet taip pat ir bendrosioms kompetencijoms tobulinti – organizuojami 

vadovavimo kompetencijų, komandos formavimo mokymai ir kitos priemonės. 

LVPA teikiamų viešųjų paslaugų kokybės vertinimas 

LVPA direktoriaus įsakymu yra patvirtintas Agentūros teikiamų viešųjų paslaugų kokybės 

vertinimo sistemos procedūrų aprašas.  

Siekiant gerinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę, suţinoti nuomonę apie LVPA teikiamų 

viešųjų paslaugų kokybę ir jos pokyčius, darbuotojų administracinius gebėjimus 2009 m. IV ketvirtį 

buvo atlikta LVPA paslaugų gavėjų anoniminė apklausa. Apklausos tikslas buvo suţinoti nuomonę 

apie suteiktas paslaugas bei informacijos kokybę, kokios informacijos, paslaugų trūksta, ar 

mandagiai LVPA paslaugų gavėjai aptarnaujami, ar jiems rūpimi klausimai išspręsti pakankamai 

kvalifikuotai ir operatyviai, nustatyti neatitikimus tarp to, ko siekiama, ir tarp to, kaip yra iš tiesų, 

kad būtų galima pasirinkti tinkamą LVPA paslaugų kokybės, administruojant 2007-2013 m. ES 

struktūrinę paramą, tobulinimo kryptį, jų gerinimo būdus, o ne vien nustatyti pagrindinius savo 

privalumus ir trūkumus. 

Viešųjų paslaugų kokybės vertinimo metu buvo siekiama pastebėti paslaugų teikimo 

pokyčius, juos įvertinti ir numatyti neigiamų pasekmių prevencijos priemones bei paslaugų kokybės 

tobulinimo galimybes. 

Informacija apie atliekamą apklausą su prašymu uţpildyti internete patalpintą anketą buvo 

išsiųsta elektroniniu paštu visiems LVPA interneto svetainės naujienų prenumeratoriams.  
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Iš viso buvo gauta 91 respondento, kuriuos sudarė verslo sektoriaus atstovai, verslo 

asociacijų, viešųjų įstaigų, kitų nevyriausybinių organizacijų, o taip pat ir privataus sektoriaus 

atstovai, uţpildyta anketa. Tarp paslaugų kokybės vertinimo kriterijų buvo aptarnavimo kokybė 

(mandagumas, paslaugumas, bendravimas, kalbos kultūra), paslaugos suteikimo operatyvumas, 

informatyvumas (informacijos kokybė, išsamumas ir aiškumas). Apklausos rezultatai matyti 

pateikiamose diagramose: 

Ar patenkinti aptarnavimu LVPA? 

 

Dauguma atsakiusių į anketos klausimus buvo patenkinti arba iš dalies patenkinti 

aptarnavimu LVPA (85 proc.). 

Ar patenkinti mokėjimo prašymų vertinimo terminais? 

 

Tik penktadalis apklaustųjų (23 proc.) buvo daugiau ar maţiau nepatenkinti pateiktų 

mokėjimo prašymų vertinimo terminais LVPA. 
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Dokumentų derinimo operatyvumo vertinimas

 

Vidutinis projekto dokumentų derinimo operatyvumo vertinimas dešimties balų sistemoje 

2009 m. siekė 8 balus. Privataus sektoriaus įmonės, pagal šį kriterijų, geriau vertino LVPA veiklą, 

nei viešasis sektorius ar verslo asociacijos. 

Ar teko susidurti su bendravimo ir aptarnavimo problemomis LVPA?

 

Tenka paţymėti, kad pusė apklaustųjų nurodė, kad jiems teko susidurti su vienokiomis ar 

kitokiomis bendravimo su LVPA darbuotojais ir aptarnavimo problemomis. Todėl rengiant 2010 m. 

LVPA darbuotojų tęstinio mokymo programų sąrašą, prioritetą numatoma suteikti ne tik darbuotojų 

kompetencijos ugdymui bei administracinių gebėjimų stiprinimui, bet ir bendravimo etikos, klientų 
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aptarnavimo kultūros, klausimams, stiprinti vidaus kontrolę klientų aptarnavimo ir teikiamų 

paslaugų kokybės srityje.  

LVPA organizuojamų seminarų vertinimas 

 

Vidutinis LVPA organizuojamų seminarų vertinimas dešimties balų sistemoje 2009 m. 

siekė 8 balus. 

Paslaugų teikimo LVPA pokyčio vertinimas 

 

Dauguma apklaustųjų yra patenkinti LVPA teikiamomis paslaugomis - 58 proc. nurodė, 

kad paslaugų teikimo kokybė LVPA per 2009 m. pagerėjo arba nepakito ir tik 5 proc. - kad 

paslaugų kokybė pablogėjo. 
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INFORMAVIMO IR VIEŠUMO PRIEMONĖS 

Informavimui ir viešinimui 2009 m. skirti per 156 tūkst. Lt techninės paramos lėšų buvo 

panaudoti pareiškėjams ir projektų vykdytojams skirtiems informaciniams ir mokymo seminarams, 

aktualios informacijos sklaidai ţiniasklaidoje ir kitoms veikloms. 

2009 m. LVPA, informuodama projektų vykdytojus projektų viešinimo ir kitais projektų 

įgyvendinimo klausimais ir pareiškėjus apie paramos galimybes, kvietimų teikti paraiškas 

dokumentaciją, paraiškų teikimo problemas, įgyvendino šias viešumo priemonės: 

1. Renginiai. 2009 m. buvo suorganizuoti 29 mokomieji seminarai:  

 18 seminarų pareiškėjams pagal 2007-2013 m. ES paramos laikotarpio priemones įvairiuose 

Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėţyje, Šiauliuose). Potencialūs pareiškėjai 

buvo supaţindinti su priemonėmis „E-verslas―, „Naujos galimybės―, „Idėja LT―, „Intelektas LT―, 

„Intelektas LT+―, „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu, „Procesas LT― 

„Lyderis LT― ir kiti. Seminarų metu buvo pristatomos pagrindinės paramos teikimo sąlygos, 

reikalavimai, pristatyta aktuali dokumentacija, paraiškų teikimo ypatumai. Iš viso seminaruose 

sudalyvavo daugiau nei 1000 dalyvių.  

 11 renginių buvo suorganizuoti projektų vykdytojams pagal 2007-2013 m. priemones, 

siekiant kad įgyvendinami projektai būtų laiku ir sėkmingai uţbaigti. Į seminarus atvyko 484 

projektų vykdytojų iš visos Lietuvos. Seminarų metu buvo pristatomos daţniausiai pasitaikančios 

projektų įgyvendinimo problemos, sunkumai su kuriais susidūrė uţbaigdami projektus kiti projektų 

įgyvendintojai, ypatingas dėmesys skiriamas galutinių projektų įgyvendinimo ataskaitų, mokėjimų 

prašymų teikimui ir projektų uţbaigimui.  

 LVPA prisidėjo prie kasmetinės Europos Komisijos inicijuotos ir Ūkio ministerijos 

koordinuotos „Europos verslininkystės savaitės― suorganizuodama renginius „Europos Sąjungos 

parama verslui ir inovacijoms― Šiauliuose, Panevėţyje, Kaune ir pritraukdama 126 dalyvius.   

Atkreiptinas dėmesys, kad renginiai planuojami ir įgyvendinami siekiant juos padaryti 

maksimaliai efektyvius ir naudingus. Kadangi 2009 metais, vietoj 20 planuotų paskelbti kvietimų, 

buvo paskelbta tik 12 (dėl ne nuo LVPA priklausančių prieţasčių), atitinkamai maţėjo poreikis 

seminarų pareiškėjams. Projektų vykdytojų ir pareiškėjų, gerai vertinančių LVPA renginius 

lygis pagal 2009 m. atliktos anketinės apklausos duomenis, sudarė 72,2 procento. 

Paţymėtina, tai, kad LVPA aktyviai skleidė informaciją apie ES struktūrinę paramą 

dalyvaudama kitų institucijų organizuojamuose renginiuose. Vien Finansų ministerijos 



 
 
VIEŠOJI ĮSTAIGA 

LIETUVOS VERSLO PARAMOS AGENTŪRA 
 

48 

 

organizuojamuose informaciniuose seminaruose galimiems pareiškėjams ir projektų vykdytojams 

„ES paramos elementorius― dalyvauta 9 renginiuose. 

 

 

 

 

Be to, kitų institucijų kvietimu, buvo skaityti pranešimai apie LVPA administruojamą 

paramą dar 7 konferencijose ir susitikimuose su verslo visuomene, pvz., dalyvauta tokiuose 

renginiuose kaip „Europos verslininkystės savaitė 2009―, „Ūkio ministerijos informacinės dienos 

verslui― ir kituose. 
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2. Informacijos pateikimas internete. LVPA interneto svetainėje buvo nuolat atnaujinama 

ir pateikiama informacija aktuali 2007-2013 m. pareiškėjams: paskelbta 12 skelbimų dėl kvietimų 

skelbimo, pratęsimo ar stabdymo, nuolat skelbiama ir atnaujinama informacija apie registruotas 

paraiškas, jų vertinimo etapus pagal LVPA administruojamas priemones, skelbiami daţniausiai 

pasitaikantys klausimai – atsakymai į pareiškėjų klausimus) ir projektų vykdytojams.  

Interneto svetainėje nuolat buvo skelbiami pranešimai-naujienos informuojantys apie 

aktualijas (svarbius teisės aktų pakeitimus, projektų vertinimo eigą ir kt.). Pranešimai pagal temas 

bei interesus buvo orientuojami į konkrečių tikslinių grupių poreikius: apţvalgos, ţiniasklaidai ir kt. 

Pagal poreikį pranešimai buvo išsiunčiami naujienų prenumeratoriams, o taip pat ir ţiniasklaidai.    

Per 2009 m. paskelbti iš viso 96 pranešimai – naujienos interneto svetainėje su aktualia 

informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams.  

2009 m. LVPA interneto svetainės www.lvpa.lt lankomumo rodikliai ir bendrieji 

duomenys:  

 apsilankymai – 359 818 vnt. (o 2008 metais – 315 222 vnt.); 

 vidurkis per dieną – 983 vnt. (padidėjimas, palyginti su 2008 m. 14 proc.); 

 prenumeratorių skaičius –1800 vnt.; 

 nuolat atnaujinama „Bėganti eilutė― apie įgyvendinamus projektus, lėšų įsisavinimą, 

pateikiamas uţbaigtų projektų skaičius; 

 atnaujinama informacija svetainės www.lvpa.lt ES 2007-2013 m. struktūrinė parama 

skiltyse: pareiškėjams „Valstybės projektų rengėjams― (Dokumentai pareiškėjams, Valstybės 

projektų sąrašai, Gautos ir vertinamos paraiškos, Pasirašytos sutartys), „Regionų projektų 

rengėjams― (Dokumentai pareiškėjams, regionų projektų sąrašai, Gautos ir vertinamos paraiškos), 

„Konkursinių projektų rengėjams― (Dokumentai pareiškėjams, kvietimai teikti paraiškas, Gautos ir 

vertinamos paraiškos, konkursinių projektų sąrašai, pasirašytos sutartys), kurios yra nuolat 

atnaujinamos.  

3. Tiesioginis projektų vykdytojų informavimas. Projektų vykdytojai apie gautą 

struktūrinių fondų paramą buvo kasdien tiesiogiai informuojami raštu, telefonu, elektroniniais 

laiškais  atsakoma į jiems iškilusius klausimus. 2009 m. parengta daugiau nei 954 atsakymų į 

pareiškėjų ir projektų vykdytojų klausimus, atsiųstus paprastu paštu, el. paštu ar faksu.  

Per 2009 m. suteikta daugiau nei 250 konsultacijų elektroniniu paštu dėl projektų 

vykdytojų informavimo ir viešinimo priemonių atitikimo keliamiems reikalavimams. 

http://www.lvpa.lt/
http://www.lvpa.lt/
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4. Bendradarbiavimas su visuomenės informavimo priemonėmis. Informacija spaudai 

buvo teikiama ţodţiu ir raštu. Ţodţiu – atsakinėjama į ţurnalistų paklausimus telefonu ar jiems 

apsilankius LVPA (po keletą kartų per savaitę), raštu – atsakinėjant į spaudos atstovų paklausimus 

elektroniniu paštu, platinant pranešimus spaudai per BNS ir ELTA informacinės sklaidos 

priemones, atsiliepiant į publikacijas spaudoje, jei tai būdavo reikalinga patikslinti faktus. 

Ţurnalistams pakvietus, taip pat dalyvauta 6 radijo laidose, parengti 5 skaidrių muzikiniai filmai 

apie LVPA vykdytus projektus, parengti 24 straipsniai spaudai, atlikti 3 spaudos pranešimų 

stebėsenos tyrimai. 

5. Kitos priemonės.  

 2009 metais informacinių mokomųjų seminarų metu buvo dalijami rašikliai, 

bloknotai ir segtuvai ir kitos reprezentacinės priemonės su 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos 

simbolika ir LVPA logotipais.  

 2009 m. baigta rengti LVPA interneto svetainės kūrimo ir prieţiūros paslaugų 

techninė uţduotis, siekiant svetainėje pateikti išsamią ir aktualią informaciją, orientuotą į 

visuomenę ir LVPA tikslines grupes (atsiţvelgiant į poreikius ir nustatytus reikalavimus informuoti 

apie ES struktūrinę paramą ir nacionalinės paramos programas). Be to, LVPA tinklapyje buvo 

atlikta apklausa siekiant išsiaiškinti svetainės trūkumus, privalumus ir kitą, informaciją, kuri bus 

naudinga rengiant naują svetainę. 

 Per 2009 m. dalyvauta 18-oje Finansų ministerijos organizuotų informavimo-

koordinavimo grupės posėdţių, kurių metu buvo svarstomi ir aptariami ES paramos viešinimo 

klausimai, planai, vertinami jau atklikti darbai ir pan. 

 Dalyvauta Europos Komisijos inicijuotame ir Ūkio ministerijos koordinuotame 

gerosios patirties projektų, finansuoti ES lėšomis, konkurse, pateikiant sėkmingai įgyvendintą VšĮ 

Telšių apskrities verslo inkubatoriaus projektą „Telšių apskrities verslo inkubatoriaus 

infrastruktūros ir paslaugų plėtra―.   

 Teikta informacija, susijusi su LVPA administruojamomis ES paramos priemonėmis 

kitoms institucijoms, įstaigoms,  

6. Bendradarbiavimas su spauda. Palaikomi reguliarūs, dalykiški ir kolegiški santykiai su 

ţiniasklaida. Į paklausimus ir pasiteiravimus reaguojama operatyviai ir mandagiai. Į raštu pateiktus 

klausimus, paprastai, stengiamasi atsakyti nedelsiant, informacija pateikiama per įmanomai 

trumpiausią laiką.  
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Pagal LVPA pateiktą informaciją buvo paskelbti 96 kitų autorių parengti straipsniai 

spaudoje, parengti 24 pranešimai spaudai. Atlikti 3 spaudos pranešimų stebėsenos tyrimai.  

Parengti 5 skaidrių filmukai apie įvykius, susijusius su LVPA veikla arba, kuriuose 

dalyvavo LVPA atstovai.  

Prie sklandaus bendradarbiavimo su spauda prisidėjo ir Finansų ministerijos iniciatyva 

sudarytos informavimo ir koordinavimo grupės, kurioje dalyvauja ir du LVPA atstovai, darbas. 

Praėjusiais metais dalyvauta 18-oje ES paramos viešinimo Informavimo-koordinavimo grupės 

posėdţiuose. 

7. Išvažiuojamosios regioninės konferencijos. LVPA atstovai reguliariai dalyvavo 

regioninės konferencijose ir seminaruose, kai būdavo kviečiami organizatorių ar inicijuodavo bei 

rengdavo jas patys. Tarp pastarųjų paminėtinos Europos verslo dienos, surengtos 2009 m. geguţės 

mėnesį Kaune, Šiauliuose ir Panevėţyje. 
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 2009 m. Europos Komisija organizavo Europos verslininkystės savaitę, kurios metu visose 

ES šalyse vyks renginiai, skirti verslumo ir inovacijų kultūrai skatinti, verslininkų ir valdţios 

institucijų įvaizdţiui gerinti bei bendravimui stiprinti. 

Ta proga LVPA organizavo informacinius seminarus „Europos Sąjungos parama verslui ir 

inovacijoms―, prisidėdama prie EK renginių programos. Renginio dalyviai turėjo galimybę 

susipaţinti su ES struktūrinių fondų paramos panaudojimo rezultatais ir projektų vykdymo patirtimi 

2004 – 2006 m. laikotarpiu. Taip pat buvo pristatytos 2007 – 2013 m. laikotarpio ES struktūrinių 

fondų paramos priemonės, plačiau pakomentuojant kvietimus teikti paraiškas pagal priemones 

„Naujos galimybės― ir „Lyderis LT―. 

Verslo visuomenei buvo pristatytos 2007 – 2013 m. finansinės perspektyvos priemonės ir 

galimybės verslui. Konferencijų, kuriose LVPA atstovams verslo auditorijose buvo suteikta tribūna 

pristatyti ES paramos galimybes, buvo iki 30. Po tokių renginių daţnai susidarydavo progos 

svarbiausias idėjas pasikleisti ir per regioninę ţiniasklaidą, kai dalyvaudavo ir vietos ţurnalistai 

parengdami interviu spaudai, vietos radijui ar televizijai. 

8. Dalyvavimas radijo laidose. LVPA direktorius Saulius Jakštas, direktoriaus 

pavaduotojai Kęstutis Zaborskas ir Diana Vilytė, atstovas ryšiams su visuomene Vidmantas 

Valiušaitis dalyvavo 6 radijo laidose Lietuvos radijuje ir „Ţinių radijuje―, kuriose buvo kalbama 

apie 2007-2013 m. ES paramos finansinę perspektyvą ir jos įgyvendinimo priemones. 

Aprašytos visuomenės informavimo ir viešumo priemonės, Informavimo skyriaus 

darbuotojų bei atstovo ryšiams su visuomene veikla lėmė, kad Ūkio ministerijos ir LVPA 

administruojamos ES struktūrinės paramos priemonės mokslinių tyrimų ir technologinės 

plėtros, verslo, turizmo ir energetikos sektoriuose ir sėkmingai įgyvendinti projektai 

visuomenėje buvo pakankamai gerai ţinomi. 
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SĖKMĖS PROJEKTAI: LVPA ADMINISTRUOTI PROJEKTAI – EUROPOS 

BURIŲ NOMINANTAI IR NUGALĖTOJAI 

 

Finansų ministerija kartu su kitomis ES struktūrinę paramą administruojančiomis 

institucijomis jau trečią kartą rengė rinkimus, kuriuose siekė išrinkti ir įvertinti didţiausią naudą 

ţmogui, kraštui, visuomenei ir valstybei teikiančius ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus 

projektus bei jų vykdytojus. 2009 metais rengiamiems rinkimams buvo suteiktas „Europos burių― 

pavadinimas. Burės – tai ES struktūrinė parama jau penkerius metus mums padedanti kurti graţesnį 

ir patogesnį gyvenimą, skatinanti tobulėti, ir judėti pirmyn. Apdovanojimai buvo įteikti didţiausią 

naudą visuomenei bei valstybei suteikusiems ES finansuojami projektams, uţ kuriuos 2009 m. 

rugsėjo 19-28 d. balsavo portalo delfi.lt skaitytojai. Uţ projektus savo balsus atidavė daugiau nei 23 

tūkstančiai delfi.lt lankytojų. Dţiugu, kad geriausiai buvo įvertinti LVPA administruoti projektai. 

Daugiausia – 1076 balsus – surinko Burbiškio dvaro rekonstravimas, Palangos Vlado Jurgučio 

vidurinės mokyklos apšiltinimas (1072 balsai), UAB „Ekspla― lazeriai mikroapdirbimui ir 

diagnostikai (961 balsas). Gerai buvo įvertinti ir kiti LVPA administruoti projektai: 

„EUROPOS BURĖS“ UŢ ŠILUMĄ: 

 Palangos Vlado Jurgučio vidurinės mokyklos pastatų rekonstrukcija. Vykdytojas – 

Palangos miesto savivaldybės administracija. 

 Kazlų Rūdos vaikų lopšelio - darţelio „Pušelė― pastato rekonstrukcija, siekiant 

padidinti energijos vartojimo efektyvumą bei Energijos efektyvumo didinimas Kazlų Rūdos 

pradinėje ir Plutiškių vidurinėje mokyklose. Vykdytojas – Kazlų Rūdos savivaldybės 

administracija. 

 Šilumos ūkio modernizavimas pastatant kondensacinę, pilnai automatizuotą dujinę 

katilinę Kuršėnų m. Daugėlių gyvenvietėje bei renovuojant 31 šilumos punktą gyvenamuosiuose 

namuose. Projekto vykdytojas – AB „Šiaulių energija―. 
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 Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines 

technologijas. Vykdytojas - UAB „Fortum Švenčionių energija‖. 

 „Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų plėtra ir atnaujinimas Utenos mieste―. 

Vykdytojas – UAB „Utenos šilumos tinklai―. 

 

Nugalėtojas: 

Palangos Vlado Jurgučio vidurinės 

mokyklos pastatų rekonstrukcija. Projekto 

vykdytojas – Palangos miesto savivaldybės 

administracija.  

Jaunieji palangiškiai, ţingsniuodami į 

mokyklą, gerai ţino – ţiemą klasėse ir 

koridoriuose bus šilta ir jauku. O atnaujintoje 

mokykloje ir mokytis yra kur kas smagiau. Juk 

graţi ir jauki aplinka taip pat įkvepia! 

 

„EUROPOS BURĖS“ UŢ TURININGĄ LAISVALAIKĮ: 

 Šiaulių Aukštabalio multifunkcinio komplekso statyba. Projekto vykdytojas – 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija. 

 Burbiškio dvaro sodybos infrastruktūros plėtra ir pritaikymas viešiesiems turizmo 

poreikiams. Vykdytojas – Radviliškio rajono savivaldybės administracija. 

 Druskininkų miesto plėtra. Vandens pramogų parkas. Vykdytojas – Druskininkų 

savivaldybės administracija. 

 Kėdainių senamiesčio paveldo objektų atstatymas, restauravimas ir pritaikymas 

viešiesiems turizmo poreikiams bei aktyvaus turizmo infrastruktūros, jungiančios paveldo objektus, 

sukūrimas. Vykdytojas – Kėdainių rajono savivaldybė. 

 Universalaus sporto aikštyno (stadiono) įrengimas Ateities g., Druskininkuose. 

Vykdytojas – Druskininkų savivaldybės administracija. 

 Aktyvaus turizmo paslaugų kompleksinė plėtra ir sezoniškumo įtakos maţinimas 

turizmo sektoriui Ignalinos rajone. Vykdytojas – Viešoji įstaiga Ignalinos rajono turizmo 

informacijos centras. 
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 Sportinio turizmo infrastruktūros modernizavimas Alytaus mieste. Vykdytojas – 

Alytaus miesto savivaldybė. 

 „Santakos viešbučio― Kauno senamiestyje paslaugų plėtra. Vykdytojas – UAB 

‖Liuks‖. 

 Panevėţio universalios sporto arenos įkūrimas.  Vykdytojas - Panevėţio miesto 

savivaldybės administracija. 

 

Nugalėtojas: 

Tulpių ţydėjimas – 

Burbiškyje.  

Burbiškio dvaro sodybos 

infrastruktūros plėtra ir pritaikymas 

viešiesiems turizmo poreikiams. 

Vykdytojas – Radviliškio rajono 

savivaldybės administracija. 

Kiekvieną pavasarį 300 rūšių 

praţydusių tulpių savo spalvomis 

vilioja tūkstančius svečių iš Lietuvos 

ir uţsienio į Burbiškio dvaro festivalį 

— Tulpių ţydėjimo šventę. Atnaujintame XIX a. dvare vykstantis festivalis lankytojus dabar traukia 

ne tik tulpėmis, bet ir rekonstruotais autentiškais dvaro statiniais. 

„EUROPOS BURĖS“ UŢ ATVERTUS KELIUS: 

 Jūrinio turizmo infrastruktūros Lietuvoje plėtra – jachtų ir maţųjų laivų prieplaukos 

 Klaipėdos piliavietėje įkūrimas. Projekto vykdytojas – Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracija. 

 Vandens turizmo (poilsio) infrastruktūros, prieplaukų bei informavimo priemonių 

įrengimo ir plėtros Kuršių mariose ir Nemuno deltoje. (Šilutės prieplaukos (uosto), Kintų, Pakalnės, 

Povilų, ir Minijos prieplaukų) techninės dokumentacijos rengimas ir Šilutės prieplaukos (uosto) 

įrengimas. Vykdytojas – Šilutės rajono savivaldybė. 
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„EUROPOS BURĖS“ UŢ INOVATYVŲ IR PAŢANGŲ VERSLĄ: 

 Lazeriai mikroapdirbimui ir diagnostikai. Vykdytojas - UAB „Ekspla―. 

 UAB „Rifas― įmonės plėtra: naujų produktų gamybos technologijų diegimas, darbo 

 našumo ir eksporto didinimas. Vykdytojas – UAB „Rifas―. 

 Naujos baldų gamyklos Visagine statyba. Vykdytojas – UAB „Visagino linija―. 

 

Nugalėtojas: 

Lietuviški lazeriai uţkariauja pasaulį.  

Lazeriai mikroapdirbimui ir diagnostikai.  

Vykdytojas - UAB „Ekspla―. 

Lietuva pasaulyje garsėja ne tik 

krepšininkais, bet ir lazeriais bei jų 

kūrėjais. Ar ţinojote, kad mūsų šalyje 

gaminami šviesos generatoriai ir 

stiprintuvai uţima net apie 80 proc. 

pasaulinės šių produktų rinkos? O lazerių 

gamintojai ir mokslininkai ţengė dar 

toliau ir atrado naują nišą. Keturios 

Lietuvos lazerių technologijų ir fotonikos 

įmonės suvienijo pastangas tam, kad 

sukurtų aukščiausio lygio itin subtiliam 

mikroapdirbimui skirtus pramoninius 

lazerius. Ir jiems puikiai pavyko! 
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LVPA FINANSAVIMO ŠALTINIAI IR JŲ PANAUDOJIMAS 2009 METAIS 

2009 metais LVPA, vykdydama savo misiją ir siekdama strateginių tikslų, vykdė Ūkio 

ministerijos pavedimą „Ūkio ministerijos programų ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

paramos lėšomis finansuojamų projektų atranka, vertinimas, apskaita ir kontrolė―, ES techninės 

paramos projektus „2007-2013 metų ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos 

funkcionavimo uţtikrinimas, įgyvendinant ekonomikos augimo veiksmų programą― (projekto kodas 

Nr. VP2-6.1-FM-01-V-01-002), „2007-2013 metų ES struktūrinės paramos valdymo kontrolės 

sistemos funkcionavimo uţtikrinimas, įgyvendinant sanglaudos skatinimo veiksmų programą― 

(projekto kodas Nr. VP3-4.1-FM-01-V-01-003) ir „Informavimo ir viešumo priemonių 

įgyvendinimas 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu― (projekto kodas 

Nr. VP4-1.2-FM-01-V-01-005). 

Ūkio plėtros politikos formavimo ir įgyvendinimo programai įgyvendinti 2009 m. iš 

valstybės biudţeto buvo patvirtinta 1703,0 tūkst. litų. 2009 m. LVPA vykdydama Ūkio ministerijos 

pavedimą „Ūkio ministerijos programų ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšomis 

finansuojamų projektų atranka, vertinimas, apskaita ir kontrolė― panaudojo 1 569,8 tūkst. Lt. 

Projektams „2007-2013 metų ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos 

funkcionavimo uţtikrinimas, įgyvendinant ekonomikos augimo veiksmų programą―, „2007-2013 

metų ES struktūrinės paramos valdymo kontrolės sistemos funkcionavimo uţtikrinimas, 

įgyvendinant sanglaudos skatinimo veiksmų programą― vykdyti 2007-2009 m. laikotarpiui skiriama 

25 355,0 tūkst. Lt ES fondų lėšų. 2009 m. vykdant projektus „2007-2013 metų ES struktūrinės 

paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimo uţtikrinimas, įgyvendinant ekonomikos 

augimo veiksmų programą―, „2007-2013 metų ES struktūrinės paramos valdymo kontrolės sistemos 

funkcionavimo uţtikrinimas, įgyvendinant sanglaudos skatinimo veiksmų programą― iš ES fondų 

lėšų panaudota 9 924,4 tūkst. Lt, iš jų 533,5 tūkst. Lt ilgalaikio turto įsigijimui. 

Projektui „Informavimo ir viešumo priemonių įgyvendinimas 2007-2013 m. ES struktūrinės 

paramos programavimo laikotarpiu― vykdyti 2007-2009 m. laikotarpiui skiriama 700,4 tūkst. Lt  ES 

fondų lėšų ir 123,6 tūkst. Lt. bendrojo finansavimo lėšų. 2009 m. vykdant projektą „Informavimo ir 

viešumo priemonių įgyvendinimas 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos programavimo 

laikotarpiu― iš ES fondų lėšų panaudota 132,9 tūkst. Lt, o iš bendrojo finansavimo lėšų – 23,4 tūkst. 

litų. 
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Finansų ministerija 2009 metais organizavo 

spalvotas veiksmų programų dienas. 
Lapkričio 27 d. buvo paskelbta Sanglaudos skatinimo veiksmų 

programos ŢALIA diena. Institucijos siuntė savo mintis, nuotraukas, plakatus ir 

kt. įdomybes, susijusias su paskelbta tema ir spalva. 

LVPA pagal paskelbtą temą, išsiuntė savo idėją „Uţ ne „ŢALIĄ“ 

ateities kartą“ ir laimėjo 3 vietą !  

Gruodţio 4 d. buvo paskelbta Ekonomikos veiksmų programos 

RAUDONA diena, tema Ekonomikos skatinimo planas – MES GALIM ! 

Gruodţio 10 d. buvo geltona, o gruodţio 18 d. – mėlyna. 
VISi AGENTŪROS DARBUOTOJAI AKTYVIAI 

PRISIDĖJO PRIE PROGRAMŲ ŠVENTIMO DIENŲ, 

KĄ IR MATOME: 

 



 

 

 

2009 metų veiklos ataskaita 

59 

 

 



 
 
VIEŠOJI ĮSTAIGA 

LIETUVOS VERSLO PARAMOS AGENTŪRA 
 

60 

  




