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1 LVPA VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS 

1.1 ISTORIJOS FAKTAI 

2000 m. Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – Ūkio ministerija) įsteigė 

pelno nesiekiančią instituciją viešąją įstaigą Ekonominės informacijos centrą. 

2003 m. ši įstaiga buvo pertvarkyta į įgyvendinančiąją instituciją Lietuvos verslo pa-

ramos agentūrą (toliau – LVPA) Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų 

paramai pagal 2004–2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą (toliau – BPD) ir 

nacionalinei paramai administruoti, o kartu ir PHARE 2002 m. Ekonominės ir socia-

linės sanglaudos programos projektui „Parama verslo plėtrai“ įgyvendinti. 

Nuo 2007 m. LVPA administruoja 4 656,4 mln. Lt 2007–2013 m. ES struktūrinių 

fondų lėšų Lietuvos verslui, turizmui ir energetikai, moksliniams tyrimams ir te-

chnologinei plėtrai.  

 Lyginant su 2004–2006 m. periodu nuo 2007 m. LVPA administruoja keturiskart 

didesnę ES struktūrinę paramą Lietuvai, todėl siekiant efektyviau valdyti procesus 

2010 m. rudenį buvo pakeista įstaigos struktūra: suformuotas vientisas Projektų 

valdymo departamentas, suskirstytas į Verslo, MTTP, Energetikos ir Turizmo pro-

jektų valdymo skyrius, kurie nuosekliai atlieka projektų valdymą nuo paraiškos ga-

vimo iki projekto siekiamų rodiklių kontrolės. Įsteigtas Paramos analizės skyrius, 

kuris, naudodamasis aktualia informacija, analizuoja lėšų įsisavinimo eigą, atsiliki-

mo nuo planuotų rodiklių priežastis Visos LVPA veiklos, susijusios su ES struktūri-

nės paramos administravimu, nuo atliekamos tik pagrindinėje būstinėje Vilniuje.  

1.2 VIZIJA, MISIJA IR TIKSLAI 

Vizija – klestinti Lietuva. 

Misija – teikti kokybiškas paslaugas savo klientams, sąžiningai kuriantiems pridėti-

nę vertę Lietuvos augimui.  

Vertybės: pagarba žmogui, sąžiningumas, atsakingumas, bendradarbiavimas. 

Tikslai:  

 dalyvauti įgyvendinant nacionalines strategijas, programas ir kitas iniciaty-

vas, skirtas Lietuvos ūkiui plėtoti ir jo tarptautiniam konkurencingumui di-

dinti; 
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 administruoti nacionalines ir Europos Sąjungos (toliau – ES) paramos lėšas, 

skirtas Lietuvos verslo, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros, turizmo ir 

energetikos sektoriams plėtoti; 

 teikti fiziniams ir juridiniams asmenims paslaugas ir informaciją, susijusią su 

nacionalinių ir ES paramos lėšų panaudojimu projektams įgyvendinti. 

1.3 VEIKLA IR FUNKCIJOS 

Agentūros veiklos sritys: 

 projektų, finansuojamų iš paramos lėšų verslo srityje, administravimas ir 

įgyvendinimo priežiūra; 

 projektų, finansuojamų iš paramos lėšų mokslinių tyrimų ir technologinės 

plėtros srityje, administravimas ir įgyvendinimo priežiūra; 

 projektų, finansuojamų iš paramos lėšų turizmo srityje, administravimas ir 

įgyvendinimo priežiūra; 

 projektų, finansuojamų iš paramos lėšų energetikos srityje, administravimas 

ir įgyvendinimo priežiūra 

Nuo 2007 m. LVPA įgyvendina informavimo projektą ir ES struktūrinės paramos 

valdymo bei kontrolės sistemos funkcionavimo užtikrinimo projektus. Jų trukmė – 

iki 2015 m. gruodžio 31 d. 

Informavimo projekto („Informavimo ir viešumo priemonių įgyvendinimas 2007–

2013 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu“), įgyvendinamo pagal 

Techninės paramos veiksmų programą ir finansuojamo Europos socialinio fondo 

(85 proc.) ir valstybės biudžeto (15 proc.) lėšomis, tikslas – nuolat konsultuoti ir 

teikti informaciją pareiškėjams, projektų vykdytojams, ekonominiams ir sociali-

niams partneriams, žiniasklaidai bei kitoms visuomenės grupėms apie finansavimo 

galimybes, projektų rengimo ir įgyvendinimo sąlygas, atrankos kriterijus, paraiškų 

vertinimo procedūras, projektų įgyvendinimo eigą ir rezultatus. 

Projektai, skirti ES struktūrinės paramos valdymui bei kontrolės sistemos funkcio-

navimui užtikrinti („2007–2013 metų ES struktūrinės paramos valdymo ir kontro-

lės sistemos funkcionavimo užtikrinimas įgyvendinant Ekonomikos augimo veiks-

mų programą“ ir „2007–2013 metų ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės 

sistemos funkcionavimo užtikrinimas įgyvendinant Sanglaudos skatinimo veiksmų 

programą“), įgyvendinami pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą bei San-

glaudos skatinimo veiksmų programą ir yra finansuojami Sanglaudos fondo lėšomis 

(100 proc.). Jų tikslas – efektyvus ES struktūrinės paramos administravimas įgy-

vendinant Ekonomikos augimo veiksmų programą, Sanglaudos skatinimo veiksmų 

programą ir užbaigiant BPD programą. 
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1.4 LVPA VALDYMO STRUKTŪRA  

 

 

1.5 LVPA ADMINISTRUOJAMOS PROGRAMOS 

1 TIKSLO DALYVAUTI ĮGYVENDINANT NACIONALINES STRATEGIJAS, PRO-

GRAMAS IR KITAS INICIATYVAS, SKIRTAS LIETUVOS ŪKIUI PLĖTOTI IR JO 

TARPTAUTINIAM KONKURENCINGUMUI DIDINTI ĮGYVENDINIMAS 

Ūkio ministerija yra pavedusi LVPA 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų 

programos ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonių verslo ir verslo 

aplinkos, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP), turizmo ir energetikos 

sektoriuose projektų administravimą ir įgyvendinimo priežiūrą.  
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1 pav. 2007–2013 m. LVPA administruojamos programos ir joms skirtas ES finansavi-

mas 

Ekonomikos augimo veiksmų programa skirta trims sektoriams plėtoti pagal 

šiuos prioritetus: 

1. prioritetas „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai 

tyrimai ir technologinė plėtra“ skatina mokslinius tyrimus ir technologinę 

plėtrą;  

2. prioritetas „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ – 

verslui plėtoti,  

3. prioritetas „Esminė ekonominė infrastruktūra“ skirtas energetikai vystyti.  

Šios programos projektai finansuojami iš Europos regioninės plėtros fondo ir vals-

tybės biudžeto lėšų. 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa skirta dviem sektoriams plėtoti: 

1. prioritetas „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugo-

jimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ – turizmui skatinti;  

2. prioritetas „Aplinka ir darnus vystymasis“ – energetikai vystyti. 

Šios programos projektai finansuojami iš Sanglaudos fondo, Europos regioninės 

plėtros fondo (Turizmo priemonės) ir valstybės biudžeto lėšų. 

 

Sanglaudos 
skatinimo 

(VP3);       
2.235 mln.LTL;     

48% 

Ekonomikos 
augimo (VP2);  
2.422 mln.LTL; 

52% 

ADMINISTRUOJAMA EKONOMIKOS AUGIMO 
VP  IR SANGLAUDOS SKATINIMO VP 
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2 pav. 2007–2013 m. LVPA administruojamos ES struktūrinių fondų paramos ir vals-
tybės biudžeto lėšų pasiskirstymas pagal sektorius 

 

Pagrindinės LVPA funkcijos administruojant ES struktūrinių fondų paramą 

verslo, energetikos, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros, turizmo srity-

se: 

 skelbti kvietimus teikti paraiškas paramai gauti;  

 tikrinti ir vertinti paraiškas; 

 parengti ir sudaryti projektų finansavimo ir administravimo sutartis; 

 prižiūrėti ir kontroliuoti įgyvendinamus projektus; 

 tikrinti ir vertinti mokėjimo prašymus; 

 kaupti informaciją apie suteiktą paramą, įtraukti duomenis į informacinę sis-

temą; 

 teikti nustatytą informaciją, kurios reikia paraiškų teikėjams paraiškoms pa-

rengti ir pateikti, rengti informacinius ir mokymo seminarus, kitus renginius;  

 viešinti suteiktą paramą; 

 atlikti ir kitas priskirtas funkcijas. 

2 2012 M. LVPA VEIKLOS REZULTATAI 

2 TIKSLO ADMINISTRUOTI NACIONALINES IR EUROPOS SĄJUNGOS PARMOS 

LĖŠAS, SKIRTAS LIETUVOS VERSLO, MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR TECHNOLOG I-

NĖS PLĖTROS, TURIZMO IR ENERGETIKOS SEKTORIAMS PLĖTOTI ĮGYVE N-

DINIMAS 

Turizmas 
867,3 mln.LTL 

19% 

Verslas; 
 1105,3 mln.LTL 

24% 
Energetika 

1864,9 mln.LTL 
40% 

MTTP 
818,9 mln.LTL 

17% 
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Iš 4 656,4 mln. Lt administruojamų 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų ir valsty-

bės biudžeto lėšų, skirtų Lietuvos verslui, turizmui ir energetikai, LVPA iki 2012 m. 

pabaigos paskirstė 3 758,8 mln. Lt 2783 administruojamiems projektams, o 2 554,0 

mln. Lt jau išmokėjo projektų vykdytojams. Vien per 2012 m. 578 projektams įgy-

vendinti skirta 657 mln. Lt paramos, o išmokėta 655,2 mln. Lt paramos. 

 
3 pav. LVPA 2008–2012 m. išmokėtos ES struktūrinių fondų paramos ir valsty-
bės biudžeto lėšų dinamika 

2.1 KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS 

2012 m. buvo paskelbi 5 kvietimai teikti paraiškas: pagal energetikos srities prie-

mones „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“, „Elekt-

ros skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra“, mokslinių tyrimų ir technologi-

nės plėtros priemones „Intelektas LT+“, „Inoklaster LT+“, verslo srities priemonę 

„Procesas LT“. Kvietimai teikti paraiškas buvo publikuoti leidinio „Valstybės žinios“ 

priede „Informaciniai pranešimai“, dienraščiuose „Verslo žinios“ ir „Lietuvos rytas“, 

savaitraštyje „15 min“, interneto svetainėse www.lvpa.lt ir www.esparama.lt.  

2.2 PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS, VERTINIMAS IR ATRANKA 

2012 m. LVPA pateiktos 727 paraiškos, pagal kurias projektams įgyvendinti prašo-

ma skirti 944 mln. Lt paramos. Pagal skelbtus konkursinių priemonių kvietimus su-

laukta 513 paraiškų, kuriose projektams finansuoti prašoma 423 mln. Lt paramos. 
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Daugiausia – 220 paraiškų buvo pateikta pagal verslo priemonę „Procesas Lt“, jose 

prašoma skirti 25 mln. Lt finansavimą projektams įgyvendinti. Daugiausia paramos 

buvo prašoma pagal mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros priemonę „Intelektas 

Lt+“ – 90 projektų finansuoti prašoma skirti 140,4 mln. Lt. 

 
4 pav. LVPA gautų paraiškų 2008–2012 m. dinamika 

 

Pagal valstybės bei regionų planuojamų projektų sąrašus 2012 m. buvo pateikta 214 

paraiškų struktūrinei paramai gauti, prašoma paramos suma siekė 521 mln. Lt. Iš jų 

daugiausia dėmesio sulaukė „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu 

lygiu“ ir „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ priemonės, 

skirtos pastatuose suvartojamos energijos sąnaudoms mažinti: gautos 122 parai-

škos, bendra prašoma parama – 211 mln. Lt. 

LVPA pagal jai pavestas funkcijas atliko projektų administracinės atitikties ir tinka-

mumo finansuoti vertinimą ir patvirtino, kad projektai atitinka konkrečiai priemo-

nei taikytinus projektų atrankos kriterijus ir Ūkio ministerijos nustatytas projektų 

finansavimo sąlygas. Vadovaudamasi Ūkio ministerijos nustatyta tvarka, LVPA atli-

ko projektų, gautų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimą ir (ar) atranką.  
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2.3 SUTARČIŲ PASIRAŠYMAS  IR NUTRAUKIMAS 

Ūkio ministrui priėmus sprendimus skirti paramą projektams, 2012 m. su projektų 

vykdytojais buvo pasirašytos 578 projektų finansavimo ir administravimo sutartys, 

pagal kurias skirtas 657 mln. Lt finansavimas. Daugiausia sutarčių – net 171 – buvo 

pasirašyta pagal verslo priemonę „Naujos galimybės“ už 17,2 mln. Lt, daugiausia pa-

ramos – net 90,3 mln. Lt skirta projektams įgyvendinti pagal priemonę „Atsinauji-

nančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“.  

Didžiausias finansavimas iš ES struktūrinių fondų 2012 m. skirtas šiems projek-

tams: 31,3 mln. Lt verslo projektui „Galimybės verslui kurtis ir plėstis“ (vykdytojas – 

„Versli Lietuva“) pagal priemonę „Asistentas 3“, 15 mln. Lt turizmo projektui „Jūros 

teikiamų pramogų, poilsio, sveikatingumo ir pažinimo parkas Kopgalyje (Delfinų 

terapijos centro įkūrimo II etapas)“ (vykdytojas – Lietuvos jūrų muziejus ) pagal 

priemonę „Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo 

infrastruktūros kūrimas ir plėtra“, trims energetikos projektams: 15 mln. Lt „AB 

LESTO transformatorių pastočių modernizavimas“ ir beveik 12,5 mln. Lt „AB LESTO 

elektros skirstomojo tinklo modernizavimas ir plėtra sodininkų bendrijose“ (vykdy-

tojas – AB „Lesto“) pagal priemonę „Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir 

plėtra“, 12,6 mln. Lt „330/110/10 kv Alytaus TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas“ 

(vykdytojas – AB „Litgrid“) pagal priemonę „Elektros perdavimo sistemos moderni-

zavimas ir plėtra“. 

 
5 pav. LVPA pasirašytų sutarčių 2008–2012 m. dinamika 
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Dėl objektyvių priežasčių per 2012 m. nutrauktos 68 sutartys už 65,2 mln. Lt. Iš viso 

nuo periodo pradžios iki 2012 m. pabaigos nutrauktos 186 sutartys, kurioms buvo 

skirtas 246,8 mln. Lt ES fondų ir valstybės finansavimas. Daugiausia nutraukta vers-

lui skatinti skirtų projektų sutarčių – net 131 sutartis, kurioms buvo skirta 112,3 

mln. Lt struktūrinės paramos.  

Pagrindinės projektų finansavimo ir administravimo sutarčių nutraukimo priežas-

tys yra šios: nuosavo finansavimo trūkumas, išaugusios kainos po viešųjų pirkimų, 

veiklų nevykdymas pasirašius sutartį, pasikeitusios aplinkybės, negauti reikalingi 

statybos dokumentai, naujo kvietimo su didesniu intensyvumu paskelbimas. 

 

6 pav. LVPA pasirašytų ir nutrauktų sutarčių 2008–2012 m. apžvalga 

2.4 BAIGTI PROJEKTAI 

Iš viso iki 2012 m. pabaigos LVPA administravo 2783 projektus už 3758,8 mln. Lt, iš 

jų 1669 projektai, kuriems išmokėta 1 570,3 mln. Lt paramos, jau įgyvendinti. Vien 

per 2012 m. buvo įgyvendinti 656 LVPA administruojami projektai, kuriems buvo 

išmokėta 771,6 mln. Lt paramos. Daugiausia baigta verslo srities projektų – net 284, 

iš jų 141 projektas pagal priemonę „Naujos galimybės“, 106 – pagal priemonę „E-

verslas“, 32 – pagal priemonę „Lyderis LT“, 4 pagal priemonę „Procesas LT“ ir 1 pro-

jektas pagal priemonę „Asistentas-3“.  
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7 pav. Įgyvendintų projektų ir sutaupytų lėšų 2008 –2012 m. dinamika 
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2.5 ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS ADMINISTRAVIMAS PAGAL 
SEKTORIUS 

2.5.1 MOKSLINIAI TYRIMAI IR TECHNOLOGINĖ PLĖTRA (MTTP) 

 

Pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioritetą „Ūkio konkurencingu-

mui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ LVPA 

2012 m. administravo devynias priemones. Jomis buvo siekiama stiprinti viešą ir 

privačią MTTP bazę, padidinti viešojo sektoriaus MTTP veiklos efektyvumą, padi-

dinti MTTP veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje ir pagerinti žinių ir technologijų 

sklaidos terpę, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą. Projektams pagal šio 

prioriteto priemones įgyvendinti 2007–2013 m. numatyta skirti 818,9 mln. Lt ES 

fondų ir valstybės biudžeto lėšų. Iki 2012 m. pabaigos paskirstyta 545,2 mln. Lt 

struktūrinės paramos 529 MTTP projektų. Jiems įgyvendinti buvo išmokėta 277,3 

mln. Lt paramos lėšų.  
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Priemonės 
pavadinimas 

Gauta paraiškų SUTARTYS 
(Įgyvendinami 

ir baigti) 

Nutrauktos Baigti projektai Išmokėta 
iš viso 

  vnt. mln. Lt vnt. mln. Lt vnt. mln. Lt vnt. mln. Lt mln. Lt 
Idėja LT 477 48,1 185 15,4 13 0,9 181 13,4 13,5 
Intelektas LT 354 403,6 201 169,9 9 12,0 86 55,7 112,5 
Intelektas LT+ 225 582,0 98 180,8 6 13,0 27 27,6 96,7 
Inoklaster LT 36 38,1 14 10,9 1 0,7     2,6 
Inoklaster LT+ 44 422,1 8 50,9         4,6 
Inogeb LT-1 27 37,6 14 22,1     10 15,3 20,3 
PRO LT 6 40,0     6 38,9     0,0 
Inogeb LT-2 12 135,8 7 85,1         24,7 
Inogeb LT-3 3 15,4 2 10,0         2,4 
MTTP iš viso 1184 1722,8 529 545,2 35 65,5 304 112,0 277,3 

8 pav. MTTP priemonių finansavimo pasiskirstymo 2008–2012 m. dinamika bendrai ir 
pagal priemones 

Vien 2012 m. pasirašytos 103 sutartys, pagal kurias skirta 125,6 mln. Lt paramos. 

Tokį pareiškėjų aktyvumą paskatino dviejų naujai paskelbti MTTP priemonių „Inte-

lektas LT+“ ir „Inoklaster LT+“ kvietimai. Pagal šias priemones LVPA gavo 102 pa-

raiškas, kuriose prašoma paramos suma siekė 208,7 mln. Lt. Atlikus projektų admi-

nistracinės atitikties, tinkamumo finansuoti bei naudos ir kokybės vertinimą, buvo 

pasirašytos 42 sutartys pagal priemonę „Intelektas LT+“, projektams įgyvendinti 

skirta 48,9 mln. Lt finansavimas. Pagal priemonę „Inoklaster LT+“ pasirašytos 5 su-

tartys, pagal kurias skirta 28,2 mln. Lt paramos.  
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2012 m. didžiausia parama – 11,6 mln. Lt skirta UAB „HRS Baltic“ įgyvendinamam 

projektui „UAB „HRS Baltic“ naujų detalių prototipų kūrimas bandomosios, ekspe-

rimentinės, technologinės plėtros sąveikoje“. Mažiausia parama – 70,8 tūkst. Lt skir-

ta UAB „Rubedo sistemos“ projektui „Realaus laiko pacientų pozicionavimo su grįž-

tamų ryšiu sistemos MTTP infrastruktūros plėtra“. 

Populiariausia MTTP priemonė 2012 m. buvo „Intelektas LT+“, skirta skatinti įmo-

nių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimą investuojant į MTTP infrastruktūros 

kūrimą ir plėtrą, padedant įmonėms kurti naujas tyrėjų, technikų (laborantų) ir pa-

našaus aukštos kvalifikacijos personalo darbo vietas. Pagal ją gauta daugiausia – net 

90 paraiškų, kuriose buvo prašoma 140,4 mln. Lt paramos MTTP projektams įgy-

vendinti. Kadangi paraiškų teikėjų prašomų ES struktūrinių fondų paramos suma 

viršijo maksimalią pagal šią priemonę skirtą išmokėti 60,66 mln. Lt. sumą, Lietuvos 

Respublikos ūkio ministerija, atsižvelgusi į sutaupymus, kvietimo teikti paraiškas 

sumą padidino dvigubai – iki 121,17 mln. Lt. Lietuvos įmonės siekia kurti arba atsi-

naujinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros infrastruktūrą lazerinės techno-

logijos, duonos ir konditerijos pramonės įrengimų, mikrobiologinių nuotekų ir van-

dens valymo, informacinių sistemų, skirtų viešojo sektoriaus valdymui, ortopedinių 

prietaisų ir kt. srityse. 

Didžiausios 2012 m patvirtintos finansavimo sumos pagal priemonę „Intelektas 

LT+“ buvo skirtos šiose srityse veikiančioms įmonėms MTTP infrastruktūrai kurti: 

11,6 mln. Lt skirta automobilinių sistemų gamybos įmonei UAB „HRS Baltic“, 10,5 

mln. Lt – lazerių ir optoelektronikos srityse veikiančioms įmonėms UAB „Brolis se-

miconductors“, UAB „Optolita“, UAB „Ekspla“, UAB „Evana Technologijos“, 6,2 mln.. 

Lt – gamybinės įrangos ir medžiagų gamintojams UAB „Techniniai projektai“, UAB 

„Aedilis“, UAB „Terekas“, UAB „Polivektris“, UAB Dangų inžinerijos centras, UAB 

„Baltec CNC Technologies“, UAB „Novameta“, UAB „Premeta“, UAB „Baltis Orbis“, 

5,96 mln. Lt – biotechnologijų srityje veikiančioms įmonėms UAB „Profarma“, UAB 

„Nomads“, UAB „ProBioSanus“, UAB „Biocentras“ ir 4,13 mln. Lt finansavimas skir-

tas medicininės įrangos gamybos srityje veikiančioms įmonėms. 

Vienas reikšmingesnių 2012 m. MTTP projektų pagal priemonę „Intelektas LT+“ 

aukštųjų technologijų įmonės UAB „Brolis semiconductors" baigiamas įgyvendinti 

projektas „UAB „Brolis Semiconductors“ MTTP infrastruktūros sukūrimas“. Pasi-

naudojusi iš Europos regioninės plėtros fondo ir valstybės biudžeto skirta 7,4 mln. 

Lt parama įmonė baigia įrengti MTTP bazę ilgabangio puslaidininkinio lazerio te-

chnologijai, pagal kurią galima pratęsti įprastinių GaSb lazerinių diodų generacijos 

bangos ilgį virš 4 mikrometrų, taigi pranašesnei už kitas rinkoje esančias technolo-

gijas, sukurti. UAB „Brolis semiconductors“ sukurta ilgabangio puslaidininkinio la-

zerio technologija atvers kelią masinei naujos kartos prietaisų gamybai už itin kon-

kurencingą kainą, o planuojami sukurti produktai bus unikalūs, jų panaudojimo sri-

tis labai plati: medžiagų apdirbimas, medicina, sensorika, krašto apsauga, aplinko-
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sauga ir pan. Tokį universalų tinkamumą lemia pačių komponentų kompaktišku-

mas, energetinis ekonomiškumas bei idealus suderinamumas su kita puslaidininki-

ne elektronika. Ši bendrovė įgyvendina ir kitą projektą – „Ilgabangio puslaidininki-

nio lazerio technologijos kūrimas“ pagal priemonę „Intelektas LT“. Skirta 1,4 mln. Lt 

parama padės sukurti ilgabangio puslaidininkinio lazerio technologiją. Projekto 

tikslui pasiekti bus sukurta technologinė bazė: įsigytas pramoninis molekulinis 

pluoštelio epitaksijos (MBE) reaktorius ir kita reikalinga įranga. Puslaidininkinių la-

zerių taikymo sritis yra labai plati: medžiagų apdirbimas, medicina, jutikliai (senso-

rika), krašto apsauga, moksliniai tyrimai. 

 

 

9 pav. ES parama padeda UAB „Brolis semiconductors" įgyvendinti ne vieną ambicin-
gą MTTP projektą. 

 

Iki 2012 m. pabaigos LVPA administravo 225 MTTP projektus, kuriems skirta 433,2 

mln. Lt, o sėkmingai užbaigė 304 projektus už 112 mln. Lt. Per 2012 m. buvo įgy-

vendinta 113 MTTP projektų, kuriems išmokėta 62,1 mln. Lt paramos. 
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2.5.2 VERSLAS 

 

Pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioritetą „Verslo produktyvumo 

didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ LVPA 2012 m. administravo dešimt prie-

monių. Jomis buvo siekiama padidinti įmonių produktyvumą, skatinti verslumą, pri-

taikyti viešąsias teritorijas investicijoms pritraukti. Projektams pagal šias priemo-

nes įgyvendinti 2007–2013 m. yra numatyta skirti 1 105,3 mln. Lt ES struktūrinės 

paramos ir biudžeto lėšų. Iki 2012 m. pabaigos LVPA administravo 1319 projektus, 

kuriems skirta 877,5 mln. Lt paramos. Vien per 2012 m. pasirašyta 340 sutarčių, 

verslo projektams skirta 166 mln. Lt finansavimas projektams įgyvendinti. 
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Priemonės 
pavadinimas 

Gauta paraiškų 
SUTARTYS 

(Įgyvendinami 
ir baigti) 

Nutrauktos Baigti projektai 
Išmokėta 

iš viso 

  vnt. mln. Lt vnt. mln. Lt vnt. mln. Lt vnt. mln. Lt mln. Lt 
Lyderis LT 369 1299,8 92 338,5 29 98,3 66 188,1 264,1 
E-Verslas LT 760 107,3 478 58,6 55 6,2 305 41,1 48,8 
Procesas LT 301 32,4 47 3,9 2 0,2 47 3,8 3,8 
Naujos gali-
mybės 

929 214,2 609 89,5 45 7,6 319 45,3 59,6 

Invest LT-2 30 102,2 19 54,8         3,0 
Asistentas-1 31 24,9 23 15,3         3,3 
Invest LT+ 26 70,2 17 45,0         14,9 
Asistentas-2 13 79,5 8 44,3         23,1 
Asistentas-3 14 124,7 13 122,4     7 17,0 49,3 
Invest LT 15 174,3 13 105,3     2 19,3 62,8 
VERSLAS, viso 2488 2229,5 1319 877,5 131 112,3 746 314,6 532,6 

10 pav. Verslo priemonių finansavimo pasiskirstymo 2008–2012 m. dinamika bendrai ir 
pagal priemones 

Konkursinės priemonės „E-verslas LT“, „Procesas LT“, „Naujos galimybės“, „Invest 

LT 2“ „Asistentas 1“ sulaukė didelio pareiškėjų susidomėjimo: per 2012 m. LVPA 

gavo 400 paraiškų pagal konkursines priemones, kuriose pareiškėjai prašė 144 mln. 

Lt paramos. Didžiąją gautų paraiškų dalį sudarė 2012 m. paskelbtos priemonės 

„Procesas LT“ paraiškos: pateikta 220 paraiškų, kuriose bendra pareiškėjų prašoma 

paramos suma siekė 25,2 mln. Lt.  

Priemone „Procesas LT“ siekiama skatinti įmones diegti šiuolaikiškus vadybos me-

todus ir valdymo sistemas ir taip sudaryti palankias sąlygas įmonių darbo našumui 
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bei eksportui didinti. Įgyvendindami projektus pagal priemonę „Procesas LT“ pro-

jektų vykdytojai turi galimybes įsidiegti vadybos metodus ( LEAN, TOC, 6 Sigma ar 

Balanced Scorecard ir kt.) bei sertifikuotas valdymo sistemas (ISO 9001, ISO 14001, 

OHSAS 18001, ISO 22000 ir kt.).  

Didelis pareiškėjų aktyvumas teikiant paraiškas pagal šią priemonę džiugina, nes tai 

reiškia, jog įmonės yra pasirengusios investuoti į kokybiškesnį valdymą, optimizuoti 

procesus ir siekti efektyvesnių rezultatų. Daugiausiai įmonės planuoja įsidiegti va-

dybos metodą LEAN. Ne ką mažiau populiarūs ir ISO 9001, OHSAS 18001 ir kt. stan-

dartai. „Procesas LT“ kvietimo metu daugiausia paraiškų sulaukta iš nemažą darbo 

patirtį turinčių įmonių – beveik 60 proc. pareiškėjų veiklą vykdo jau daugiau nei de-

šimt metų. Tai rodo, kad pareiškėjai nusiteikę ieškoti efektyvesnių verslo procesų 

valdymo būdų ir tam linkę pasitelkti tarptautiniu lygiu pripažintus vadybos meto-

dus bei valdymo sistemas. 

2012 m. išliko populiari jau trečiąkart skelbta priemonė „Naujos galimybės“ įmonių 

produktyvumui didinti. Ši priemonė skatina įmones aktyviau ieškoti užsienio part-

nerių ir didinti pardavimą užsienio rinkose. 2012 m. LVPA buvo pateikta 150 parai-

škų, kuriose prašoma 16,6 mln. Lt parama projektams įgyvendinti. Tarp paraiškas 

pateikusių įmonių yra maisto prekių gamintojai, spaustuvės, alkoholinių gėrimų 

gamintojai, meninės keramikos įmonė, elektroninių prietaisų, automobilių įrangos 

gamintojai ir kt. 

2012 m. pasirašyta 171 sutartis 17,2 mln. Lt paramai pagal priemonę „Naujos gali-

mybės“. Atsižvelgiant į priemonės specifiką ir santykinai didelius jos administravi-

mo kaštus, ateityje būsimuose kvietimuose teikti paraiškas planuojama supapras-

tinti priemonės administravimą pereinant prie fiksuotų įkainių už sėkmingai įvyk-

dytas projekto veiklas. Toks supaprastinimas paspartins ir paraiškų vertinimą, ir 

projektų įgyvendinimą. Pareiškėjams nereikės atsiskaityti LVPA už pirkimų rezulta-

tus, nereikės teikti net sąskaitų faktūrų už patirtas išlaidas. Vienintelė sąlyga, kurią 

reikės įvykdyti norint, kad mokėjimo prašymas būtų apmokėtas, – sėkmingas pro-

jekto veiklos įvykdymas ir nustatyto fizinio rodiklio pasiekimas. 

Pagal priemonę „E-verslas“, kurios lėšomis finansuojamos labai mažų, mažų ir vidu-

tinių įmonių investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą, kurio reikia elektroninio 

verslo diegimui toje įmonėje, pasirašytos 127 projektų finansavimo ir administra-

vimo sutartys. Šiems projektams įgyvendinti skirta 10,3 mln. Lt finansavimas. 

Nors pagal šią priemonę, lyginant su kitomis priemonėmis, vienai paraiškai tenkanti 

finansavimo suma yra santykinai maža (apie 88 tūkst. Lt), o dėl šių projektų specifi-

kos (reikalingi informacinių technologijų ekspertai, atliekama daug patikrų projektų 

įgyvendinimo vietose) administravimo sąnaudos gana didelės, tačiau priemonė iš-

lieka itin populiari. Projektų vykdytojai, įgyvendinę projektus pagal šią priemonę, 
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ypač teigiamai vertina informacinėmis technologijomis pasiektą įmonių vidinių bei 

išorinių procesų optimizavimą. 

Pagal keturias valstybės planavimo priemones „Invest LT“, „Asistentas-2“, „Asisten-

tas-3“, „Invest LT+“ LVPA per 2012 m. gavo 15 paraiškų, prašoma paramos suma 

siekė 100,1 mln. Lt. Daugiausia – 11 projektų finansavimo ir administravimo sutar-

čių už 29,4 mln. Lt pasirašyta pagal priemonę „Invest LT+“, kuria siekiama pritraukti 

tiesiogines užsienio investicijas. Vienas iš pagal šią priemonę finansuotų projektų 

yra UAB „Danspin“ „Kilimų verpalų gamyba su MTTP padaliniu Raseiniuose“ įgy-

vendinamas projektas, kurio metu plečiama jau esanti kilimų verpalų gamykla – sta-

tomi nauji gamybiniai ir administraciniai pastatai, įsigyjamos modernios gamybinės 

linijos. Nors projekto finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2012 m. ba-

landžio mėn., o įgyvendinti projektą numatoma 2014 m. gegužės mėn., tačiau jau 

dabar projekto vykdytojas investavo bemaž 10 mln. Lt, o bendra numatomų investi-

cijų suma sudarys 41,4 mln. Lt (iš jų 5 mln. Lt ES parama). Projekto įgyvendinimo 

metu bus sukurta 101 nauja darbo vieta. Tai – didelė paspirtis Raseinių miestui. 

UAB „Danspin“ projektas įgyvendinamas itin sparčiai ir sklandžiai: tam neabejotinai 

didžiausią įtaką turi profesionali vadovybė bei tinkamai pasirinkti rangovai.  

Didžiausia verslo plėtrai pagal valstybės planavimą skirta suma – 41,5 mln. Lt nu-

matyta dviem projektams pagal priemonę „Asistentas-3“. Šia priemone siekiama 

sudaryti sąlygas didinti šalies įmonių gyvybingumą, tarptautinį konkurencingumą, 

skatinti verslumą, pritraukti į Lietuvą kokybiškų užsienio investicijų ir kurti ilgalaikį 

ir nuoseklų Lietuvos – palankios verslui ir investicijoms šalies – ekonominį įvaizdį. 

Iki 2012 m. pabaigos LVPA administravo 573 verslo sektoriaus projektus, kuriems 

skirta 562,9 mln. Lt, o sėkmingai užbaigė 746 projektus už 314,6 mln. Lt. Vien per 

2012 m. buvo įgyvendinta 284 verslo projektai, kuriems išmokėta 136,2 mln. Lt pa-

ramos. Nuo periodo pradžios verslui skatinti projektų vykdytojams išmokėta 532,6 

mln. Lt struktūrinės paramos. 
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2.5.3 ENERGETIKA 

 

Skatinti Lietuvos energetikos plėtrą: didinti energijos tiekimo patikimumą, saugumą 

bei energijos gamybos bei vartojimo efektyvumą, atsinaujinančių energijos išteklių 

vartojimą padeda projektai pagal du LVPA administruojamus prioritetus: Ekonomi-

kos augimo veiksmų programos 4 prioritetą „Esminė ekonominė infrastruktūra“ ir 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioritetą „Aplinka ir darnus vystyma-

sis“. 

Energetikos projektams įgyvendinti 2007–2013 m. numatyta skirti beveik 1 864,9 

mln. Lt ES struktūrinės paramos ir biudžeto lėšų. Iki 2012 m. pabaigos LVPA 704 

energetikos sektoriaus projektams įgyvendinti paskirstė 1 714,7 mln. Lt ir išmokėjo 

1 198,5 mln. Lt ES struktūrinės paramos. Didžioji jų dalis – net 517 projektų jau įgy-

vendinti. Jiems išmokėta 920 mln. Lt struktūrinės paramos lėšų. Šešios energetikos 

projektų finansavimo ir administravimo sutarys, pagal kurias buvo skirtas 23,4 mln. 

Lt finansavimas, nutrauktos. 
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Priemonės pavadinimas 
Gauta pa-

raiškų 

SUTARTYS 
(Įgyvendina-
mi ir baigti) 

Nutrauktos 
Baigti pro-

jektai 
Išmokė-
ta, viso 

  vnt. mln. Lt vnt. mln. Lt vnt. mln. Lt vnt. mln. Lt mln. Lt 
Elektros skirstymo sistemos 
modernizavimas ir plėtra 

17 102,6 13 69,9     4 7,4 15,5 

Šilumos tiekimo sistemos 
modernizavimas ir plėtra 

108 222,0 91 160,1     66 108,1 136,9 

Elektros perdavimo sistemos 
modernizavimas ir plėtra 

8 118,8 6 81,9         21,8 

Gamtinių dujų perdavimo 
sistemos modernizavimas ir 
plėtra 

1 80,2 1 77,1         23,8 

Energetikos objektų re-
konstravimas ir perkėlimas 

1 50,9 1 50,0         16,6 

Energijos gamybos efekty-
vumo didinimas 

14 75,9 7 27,2 3 21,1 5 7,9 24,7 

Atsinaujinančių energijos 
išteklių panaudojimas ener-
gijos gamybai 

91 566,3 33 233,3     12 100,3 120,8 

Viešosios paskirties pastatų 
renovavimas nacionaliniu 
lygiu 

341 968,2 282 677,2     224 466,4 559,9 

Viešosios paskirties pastatų 
renovavimo projektai, pagal 
BPD 1.2 pr. 

22 59,1 21 43,0     20 36,5 38,2 

Atsinaujinančių energijos 
išteklių panaudojimas ener-
gijos gamybai 

4 16,5               

Viešosios paskirties pastatų 
renovavimas reg. lygiu  

321 432,4 249 295,2 3 2,6 186 193,8 240,4 

ENERGETIKA iš viso 928 2693,1 704 1714,7 6 23,7 517 920,5 1198,5 

11 pav. Energetikos priemonių finansavimo pasiskirstymo 2008–2012 m. dinamika ben-
drai ir pagal priemones 

Pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioritetą „Esminė ekonominė inf-

rastruktūra“ LVPA 2012 m. administravo penkias priemones.  

Pagal valstybės planavimo priemonę „Elektros perdavimo sistemos modernizavi-

mas ir plėtra“ bei konkursinę priemonę „Elektros skirstymo sistemos modernizavi-

mas ir plėtra“ buvo remiamas elektros perdavimo linijų tiesimas, transformatorių 

pastočių ir skirstyklų statyba ir modernizavimas, transformatorių pastočių ir skirs-

tyklų statyba ir orinių elektros linijų keitimas kabelinėmis, automatizuotų valdymo, 

duomenų rinkimo ir perdavimo, energijos apskaitos sistemų diegimas. Vien 2012 m. 

pagal šias dvi priemones buvo gautos 9 paraiškos, kuriose pareiškėjų prašoma fi-

nansavimo suma siekė 61 mln. Lt. Energetikos projektų valdymo skyrius sėkmingai 

atliko valstybės projektų ir projektų, atrenkamų konkurso būdu, vertinimą. Vado-

vaudamiesi LVPA pateiktomis projektų vertinimo ataskaitomis ir pasiūlymais, at-

ranką vykdė Ūkio ministerijos sudarytas komitetas. Ūkio ministro sprendimu 2012 
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m. su energetikos projektų vykdytojais LVPA pasirašė 9 sutartis, pagal kurias šių 

priemonių energetikos plėtros projektams įgyvendinti skirtas 61,5 mln. Lt finansa-

vimas. 

Pagal priemonę „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ AB 

„Lietuvos dujos“ įgyvendina Nacionalinėje energetikos strategijoje dujų sektoriui 

reikšmingą projektą „Magistralinio dujotiekio Jurbarkas – Klaipėda statyba“. Pasi-

naudojus iš Europos regioninės plėtros fondo ir valstybės biudžeto skirta 77,1 mln. 

Lt parama tiesiamas magistralinis dujotiekis Jurbarkas – Klaipėda ir jungiamos jau 

veikiančios perdavimo sistemos Vilnius–Panevėžys–Šiauliai–Klaipėda ir Vilnius-

Kaunas–Jurbarkas į žiedinę perdavimo sistemą. Tai užtikrins Vakarų Lietuvos aprū-

pinimo gamtinėmis dujomis stabilumą: nuolatinį darbo režimų palaikymą ir dujų 

perdavimo į tolimiausius taškus (Klaipėda) patikimumą, galimybę padidinti perda-

vimo sistemos pajėgumus Vakarų Lietuvos regione. Daugiau kaip 154 mln. vertės 

projektas įgyvendinamas keliais etapais: 1 etapas – „Magistralinio dujotiekio nuo 

Jurbarko iki atšakos į Tauragės dujų stoties statyba, 2 etapas – „Magistralinio dujo-

tiekio nuo atšakos į Tauragės dujų skirstymo stotį iki atšakos į Šilutės dujų skirsty-

mo stotį statyba“, 3 etapas – „Magistralinio dujotiekio nuo atšakos į Šilutės dujų 

skirstymo stotį iki atšakos į Klaipėdos antrąją dujų skirstymo stotį ir Klaipėdos ant-

rosios dujų skirstymo stoties statyba“.  

Pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioritetą „Aplinka ir darnus vys-

tymasis“ LVPA 2012 m. administravo šešias priemones. Trys iš jų buvo valstybės 

planavimo priemonės – „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu ly-

giu“ ir „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ ir „Vie-

šosios paskirties pastatų renovavimo projektai, atitinkantys BPD 1.2 priemonės 

naudos ir kokybės vertinimo kriterijus“, viena regionų planavimo – „Viešosios pa-

skirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ ir dvi konkursinės priemonės – 

„energijos gamybos efektyvumo didinimas“ ir „Atsinaujinančių energijos išteklių 

panaudojimas energijos gamybai“.  

Didžiausio pareiškėjų dėmesio 2012 m. sulaukė priemonės „Viešosios paskirties 

pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ ir „Viešosios paskirties pastatų renovavimas 

nacionaliniu lygiu“. Pagal jas remiamas viešosios paskirties pastatų išorinių atitvarų 

remontas ir (arba) rekonstravimas, pastatų energetikos sistemų modernizavimas ir 

(arba) rekonstravimas pagerinant jų energetines charakteristikas. Per 2012 m. 

LVPA pateiktos 122 paraiškos, kuriose bendra prašoma paramos suma siekė 211 

mln. Lt. Pasirašytos 64 projektų finansavimo ir administravimo sutartys, pagal ku-

rias skirta 90,6 mln. Lt finansavimas energijos taupymui atnaujintuose pastatuose 

užtikrinti. 

Lyginant šias priemones, matyti, kad 2012 m. siekiama daugiau pastatų renovuoti 

regionuose, tačiau jiems skirta mažiau struktūrinės paramos lėšų nei pastatams, ku-
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riuos norima renovuoti nacionaliniu lygiu. Pagal priemonę „Viešosios paskirties 

pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ 2012 m. pasirašytos 42 projektų finansavimo 

ir administravimo sutartys, pagal kurias skirta 38 mln. Lt parama; o pagal priemonę 

„Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ – 22 sutartys, pagal 

kurias skirta 52,6 mln. Lt parama pastatams renovuoti. 

Valstybės planavimo ir konkursinė priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių 

panaudojimas energijos gamybai“ skirtos atsinaujinančių energijos išteklių naudo-

jimą energijos gamybai skatinti. Pagal jas remiamas katilinių ir termofikacinių 

elektrinių, tiekiančių šilumą į aprūpinimo šiluma sistemas, statyba, prijungimas prie 

aprūpinimo šiluma sistemų ir modernizavimas – naudojamo kuro keitimas į bioma-

sę. 2012 m. pagal šias dvi priemones LVPA pateikta 10 paraiškų, kuriose bendra 

prašoma paramos suma siekė 44 mln. Lt. Pagal konkursinę „Atsinaujinančių energi-

jos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ priemonę pasirašyta 18 projektų fi-

nansavimo ir administravimo sutarčių, skirtas 90,3 mln. Lt finansavimas energijos 

išteklių naudojimui skatinti. 

Vienas reikšmingesnių Lietuvos energetikai projektų – tai AB „Šiaulių energijos“ pa-

gal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ 

2012 m. įgyvendintas projektas „Šiaulių termofikacinės elektrinės projektavimas ir 

statyba“. 

  
12 pav. Šiaulių termofikacinė elektrinė šilumą gamins iš vietinio kuro 

Bendra Lietuvos energetinę nepriklausomybę stiprinti skatinančio projekto vertė, 

suderinta su Valstybine kainų ir energetikos komisija, siekė 106 mln. Lt, iš Europos 

Sąjungos Sanglaudos fondo buvo skirtas 18 mln. Lt finansavimas jam įgyvendinti. 

Jėgainėje naudojant vietinį biokurą (malkinę medieną, medžio pramonės ir miško 

kirtimo atliekas) bus mažiau suvartojama gamtinių dujų, o tai padidins regiono 

konkurencingumą, gyventojai daugiau lėšų galės skirti kultūriniams, kitiems socia-

liniams ir ekonominiams poreikiams. 
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2.5.4 TURIZMAS 

 

Pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė 

plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ 

LVPA 2012 m. administravo šešias priemones, skatinančias atvykstamąjį ir vietos 

turizmą, tinkamai išnaudoti gamtos išteklius, kultūros paveldą bei kurti palankes-

nes sąlygas aktyviam poilsiui. Keturios iš jų: „Ekologinio (pažintinio) turizmo, akty-

vaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra“, „Viešosios tu-

rizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“, „Viešųjų nekilnojamųjų kultū-

ros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“, „Viešosios tu-

rizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ yra valstybės arba regioninio 

planavimo priemonės, viena – „Turizmo paslaugų/produktų įvairovės plėtra ir tu-

rizmo paslaugų kokybės gerinimas“ konkursinė. 

Turizmo projektams įgyvendinti 2007–2013 m. numatyta skirti 867,3 mln. Lt ES 

struktūrinės paramos ir biudžeto lėšų. Iki 2012 m. pabaigos 231 projektui įgyven-

dinti paskirstyta 766,8 mln. Lt, o išmokėta 545,6 mln. Lt struktūrinės paramos ir 

biudžeto lėšų. Iki 2012 m. pabaigos 101 turizmo projektas jau įgyvendintas, pasiekti 

numatytų tikslų jiems padėjo išmokėta 222,5 mln. Lt lėšų suma.  
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13 pav. Turizmo priemonių finansavimo pasiskirstymo 2008–2012 m. dinamika bendrai 
ir pagal priemones 
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TURIZMAS PARAIŠKOS SUTARTYS IŠMOKĖTA 

Priemonės pavadinimas 
Gauta pa-

raiškų 

SUTARTYS 
(Įgyvendina-
mi ir baigti) 

Nutrauktos 
Baigti pro-

jektai 
Išmokėta, 

viso 

  vnt. mln. Lt vnt. mln. Lt vnt. mln. Lt vnt. mln. Lt mln. Lt 
Turizmo paslaugų/ produktų, 
įvairovės plėtra ir turizmo pa-
slaugų kokybės gerinimas 

150 700,5 45 174,8 11 40,4 19 57,0 101,8 

Ekologinio (pažintinio) turizmo, 
aktyvaus poilsio ir sveikatos geri-
nimo infrastruktūros kūrimas ir 
plėtra 

46 248,7 30 155,8     11 54,8 109,8 

Viešųjų nekilnojamųjų kultūros 
paveldo objektų kompleksiškas 
pritaikymas turizmo reikmėms 

74 324,2 57 240,8 1 4,3 17 59,8 167,8 

Nacionalinės svarbos turizmo 
projektai 

7 117,4 7 112,1     2 9,6 105,3 

Turizmo informacinių paslaugų ir 
infrastruktūros plėtra ir turizmo 
rinkodaros skatinimas 

23 46,0 18 24,9     11 10,1 15,8 

Viešosios turizmo infra-
struktūros ir paslaugų plėtra re-
gionuose 

113 87,3 74 58,4 2 0,7 41 31,3 45,2 

TURIZMAS iš viso 413 1524,1 231 766,8 14 45,4 101 222,5 545,6 
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2012 m. gautos 63 paraiškos turizmo projektams finansuoti. Prašoma paramos su-

ma siekė 137 mln. Lt. Populiariausios buvo „Ekologinio (pažintinio) turizmo, akty-

vaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros“, „Viešosios turizmo infrastruktū-

ros ir paslaugų plėtra regionuose“ ir „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objek-

tų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“ priemonės. Pagal priemonę „Vie-

šosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ turizmą skatinti pa-

geidavo 25 pareiškėjai, jų prašoma paramos suma projektams įgyvendinti buvo 15,5 

mln. Lt. Pagal priemonę „Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveika-

tos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ gauta 17 paraiškų, kuriose prašoma 

65,4 mln. LT paramos. 14 paraiškų už 33,9 mln. Lt pateikta pagal priemonę „Viešųjų 

nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reik-

mėms“. 

Turizmo projektų valdymo skyrius atliko valstybės ir regionų paraiškų bei paraiškų, 

gautų konkurso būdu, vertinimą. Vadovaudamiesi LVPA pateiktomis projektų verti-

nimo ataskaitomis su pasiūlymais dėl projektų finansavimo, atranką vykdė Ūkio mi-

nisterijos sudarytas komitetas.  

Ūkio ministro sprendimu LVPA 2012 m. su turizmo projektų vykdytojais pasirašė 

44 projektų finansavimo ir administravimo sutartis, pagal kurias skirtas 123 mln. Lt 

finansavimas iš struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto turizmo plėtrai Lietuvoje.  

2012 m. pabaigoje LVPA administravo 130 projektų, kuriems skirta 544,3 mln. Lt 

parama. 101 turizmo projektas jau įgyvendintas, pasiekti numatytų tikslų jiems pa-

dėjo išmokėta 222,5 mln. Lt struktūrinė parama. 14 sutarčių už 45,4 mln. Lt buvo 

nutraukta. 

Iš 2012 m. baigtų turizmo projektų išskirtinis Dailės muziejaus projektas „Palangos 

gintaro muziejaus reprezentacinių rūmų restauracija ir jų pritaikymas šiuolaiki-

niams kultūrinio turizmo poreikiams“. Tiškevičių rūmų, populiariai vadinamų Pa-

langos „vizitine kortele“, rekonstrukcijos projektas buvo pradėtas rengti tuomet, kai 

pastato būklė buvo avarinė. Prieš 20 m. atnaujinta ekspozicija taip pat nebeatitiko 

šiuolaikinių reikalavimų, o dėl prastos muziejaus pastatų būklės blogėjo muziejaus 

teikiamų paslaugų kokybė. Tai, žinoma, mažino veiklos plėtros galimybes. XIX a. pa-

baigoje statyti rūmai paskutinį kartą iš dalies rekonstruoti buvo 1981 m. 



  

30 

 

14 pav. Restauruoti Tiškevičių rūmai ir botanikos parkas Palangoje 

Muziejaus rekonstrukcijos metu buvo modernizuota jo ekspozicija ir įsigyta kultū-

rinių renginių organizavimui bei lankytojų aptarnavimui reikalinga įranga. Projektui 

įgyvendinti buvo skirta 2,9 mln. Lt lėšų ES struktūrinių fondų paramos. Įgyvendinus 

projektą turistų skaičius padidėjo iki 80 tūkstančių lyginant su metais prieš projekto 

pradžią, kai turistų skaičius siekė 60 tūkstančių. 

Žemaitijos nacionalinis parkas iš visų valstybinių parkų išsiskiria čia veikusios so-

vietinės požeminės raketinės bazės statiniais. Žemaitijos nacionalinio parko direkci-

ja pagal „Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo inf-

rastruktūros kūrimas ir plėtra“ priemonę sėkmingai įgyvendino projektą ,,Šaltojo 

karo muziejaus ir jo aplinkos infrastruktūros įrengimas“. Panaudojus 5,18 mln. Lt 

lėšų ES struktūrinių fondų paramą buvusios sovietinės karinės bazės teritorija buvo 

pritaikyta turizmo poreikiams – atlikti požeminės raketinės bazės ir susijusios inf-

rastruktūros rekonstrukcijos darbai įrengiant muziejų bei lankytojų informacinį 

centrą.  

Iki šių dienų likęs vienintelis tokio pobūdžio kompleksas buvusioje Sovietų Sąjungo-

je dabar atviras lankytojams. Jo ekspozicija pasakoja apie penkiasdešimt metų tru-

kusią Šaltojo karo keliamą grėsmę žmonijai ir tai, kaip ji paveikė Europos bei Lietu-

vos technikos ir technologijų, ekonomikos ir visuomenės raidą. Muziejuje eksponuo-

jama ir unikali vaizdinė medžiaga apie slaptos sovietinės branduolinės ginkluotės 

organizavimo ir veikimo principus, demonstruojami kovinių raketų bei kitų Šaltojo 

karo ginkluotės rūšių pavyzdžiai bei maketai. 
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15 pav. Šaltojo karo muziejaus ekspozicijos 

Pagal regioninio planavimo priemonę „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslau-

gų plėtra regionuose“ Telšių rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą 

„Žemaitijos kaimo muziejaus restauracija“. Projektui įgyvendinti skirta 2,59 mln. Lt 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos.  

Žemaitijos kaimo muziejus – vienintelis šiaurės Lietuvoje Skanseno muziejus, tei-

kiantis kultūrinio turizmo paslaugas. Rekonstruoti muziejaus pastatai-eksponatai ir 

turistams pritaikyta muziejaus aplinka (sukurta būtina turistams aptarnauti viešojo 

turizmo infrastruktūra) leidžia plėsti kultūrinio turizmo paslaugų spektrą, didinti 

turistų srautus ir turizmo sektoriaus pajamas. Sutvarkyti pastatai ir teritorija kuria 

teigiamą muziejaus įvaizdį ir didina objekto turistinį patrauklumą; išnaudojamas 

objekto turistinis potencialas. Projekto dėka rekonstruoti Muziejaus pastatai išven-

gė sunykimo.  

Įgyvendintas pagrindinis projekto tikslas – išplėsti Žemaitijos kaimo muziejuje tei-

kiamų kultūrinio turizmo paslaugų spektrą. Iškelti uždaviniai – rekonstruoti muzie-

jaus pastatus ir pritaikyti juos kultūrinio turizmo paslaugoms teikti bei sukurti 

muziejaus teritorijoje viešąją turizmo infrastruktūrą – išspręsti. 

 

16 pav. Žemaitijos kaimo muziejus siūlo įvairias pramogas lankytojams 
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Įgyvendinus projektą, sudarytos geresnės sąlygos projekto tikslinėms grupėms: tie-

sioginiams naudos gavėjams – turistams, kasmet aplankantiems Žemaitijos kaimo 

muziejų – apie 3 500 asmenų. Pasiekti rezultatai – išvystytas veikiantis Skanseno 

muziejus, atskleidžiantis ir reprezentuojantis Žemaitijos regiono žmonių gyvenimo 

būdą ir tradicijas, didėja turistų srautai, turizmo sektoriaus pajamos, mažėja sezo-

niškumas. 

2.6 PROJEKTŲ FINANSŲ VALDYMAS  

Projektų finansavimą administruoja Projektų finansų valdymo departamentas, kuris 

susideda iš dviejų skyrių: Mokėjimo prašymų vertinimo skyriaus (MPVS) ir Paramos 

analizės skyriaus (PAS). 

MPVS yra atsakingas už projektų vykdytojų teikiamų mokėjimo prašymų tikrinimą, 

nustatant tinkamas finansuoti išlaidas, tai pat parengia paraiškas asignavimų valdy-

tojui dėl lėšų išmokėjimo projektų vykdytojams, administruoja gražintinas lėšas. 

Skyriaus darbuotojai pagal kompetenciją teikia informaciją projektų vykdytojams 

išlaidų tinkamumo klausimais, dalyvauja atliekant planines ir neplanines patikras. 

Siekiant efektyvesnio darbo rezultatų bei didesnės kompetencijos 2012 m. skyriaus 

finansų vadovai specializavosi pagal veiklos sektorius: MTTP, verslas, energetika, 

turizmas. Taip pat buvo sugriežtintas mokėjimų prašymų tikrinimo eiliškumo lai-

kymasis.  

Praėjusiais metais daug pastangų buvo skiriama vieningos praktikos užtikrinimui 

tarp finansų vadovų. Minėti klausimai buvo sprendžiami tiek dalinantis patirtimi su 

Projektų valdymo departamento skyriais, tiek ir praktika su kitomis įgyvendinan-

čiomis institucijomis.  

2012 m. buvo pradėtas mokėjimų prašymo tikrinimo sekos, tinkamų išlaidų pagal 

projektus, jas pagrindžiančių dokumentų unifikavimo procesas.  

Aktyviai dalyvaujant skyriaus finansų vadovams, vyko keletas seminarų ir mokymų 

projektų vykdytojams. Norėtųsi išskirti ypatingo pasisekimo sulaukusio seminaro 

„Finansininko valanda“, kuriame dalyvavo jau įgyvendinamų projektų finansininkai 

ir buhalteriai ir kurio metu buvo analizuojama finansinė ES struktūrinės paramos 

projektų dalis, priminta apie mokėjimo prašymų rengimo ir teikimo laiko logiką, 

pakomentuota ir atsakyta į dažniausiai pasitaikančius klausimus, apsvarstytos daž-

niausiai kylančios problemos. Šie praktiniai mokymai bus tęsiami ir toliau. 

LVPA darbo procesai yra neįsivaizduojami be Paramos analizės skyriaus, kurio 

svarbiausias uždavinys yra rengti informaciją apie paramos panaudojimą, išlaidų 
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deklaracijas, veiksmų programų įgyvendinimo, paramos įsisavinimo prognozes, 

projektų finansinės būklės bei kitas ataskaitas. Taip pat skyrius atlieka ES paramos 

administravimo, duomenų kokybės ir kiekybės stebėseną, palaiko konkurencijos ta-

rybos duomenų bazę dėl projektų vykdytojams suteiktos de minimis ir valstybės pa-

galbos, teikia kasdieninę operatyvinę informaciją apie procesus, vykstančius LVPA 

bei rengia įvairias ataskaitas pagal individualius skyrių poreikius.  

2.6.1 MOKĖJIMO PRAŠYMŲ VERTINIMAS IR LĖŠŲ PANAUDOJIMO 
SPARTOS UŽTIKRINIMAS  

2012 m. projektų vykdytojai pateikė 3 915 mokėjimo prašymus, kuriuose deklaravo 

atliktas veiklas ir projekto įgyvendinimo metu patirtas tinkamas išlaidas. Per metus 

buvo įvertinta 3 892 mokėjimo prašymai, įskaitant ir tuos, kurie buvo pateikti 2011 

m. pabaigoje. Vidutinė vieno tarpinio mokėjimo prašymo tikrinimo trukmė buvo 

19,6 dienos (Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių leidžiamas terminas 

– iki 30 dienų). 

 
      17 pav. Mokėjimo prašymų vertinimo spartos dinamika 
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2.6.2 VIDUTINIS TARPINIŲ MOKĖJIMO PRAŠYMŲ TIKRINIMO LAI-
KAS 

Žemiau pateiktame pav. matyti 2012 m. tarpinių MP tikrinimo laikas pagal terminus 

(55 proc. patikrinama per terminą, trumpesnį nei 20 dienų) 

 
18 pav. Tarpinių mokėjimo prašymų pasiskirstymas 2012 m. pagal dienas (iki 10, tarp 
10 ir 20, tarp 20 ir 30 ir daugiau nei 30 dienų) 

 

Patikrinus projekto išlaidų tinkamumą finansuoti buvo parengtos 4 686 paraiškos 

asignavimų valdytojui dėl lėšų pervedimo projektų vykdytojams. Pagal jas 2012 m. 

projektų vykdytojams išmokėta 655,2 mln. Lt. 

2012 m. daug dėmesio buvo skiriama praterminuotiems (tiek galutiniams, tiek ir 

tarpiniams) mokėjimo prašymams, stengiantis ne tik mažinti tokių mokėjimų pra-

šymų skaičių, bet numatant procedūras, kad tokių mokėjimų prašymų būtų kuo ma-

žiau. 

2.7 PAŽEIDIMŲ ĮGYVENDINANT PROJEKTUS TYRIMAS 

Padidėjus įgyvendinamų projektų skaičiui pranešimų apie įtariamus pažeidimus 

skaičius nuo 85 (2010 m.) padidėjo iki 233 (2012 m.). Atitinkamai nustatytų pažei-

dimų skaičius nuo 48 pažeidimų (2010 m.) išaugo iki 223 pažeidimų (2012 m.).  

Už pažeidimų tyrimą LVPA atsakingas Rizikos ir kokybės valdymo skyrius. Atsižvel-

giant į nustatomą žymiai didesnį pažeidimų skaičių ir pažeidimų specifiką bei sudė-

tingumą, LVPA direktoriaus įsakymu pažeidimų kontrolierių skaičius 2012 m. nuo 

dviejų padidintas iki keturių. Du iš jų yra atsakingi už pagal Ekonomikos augimo 
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veiksmų programą įgyvendinamų projektų, kiti du – už pagal Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programą įgyvendinamų projektų pažeidimų tyrimą. Be to, vienas iš pažei-

dimų kontrolierių yra atsakingas už 2004–2006 m. BPD laikotarpio įgyvendintų 

projektų poprojektinės priežiūros metu nustatomų pažeidimų tyrimą. 

Pagal veiksmų programas 2012 m. pažeidimai pasiskirsto taip: Sanglaudos skatini-

mo veiksmų programos projektų – 128 pažeidimai, Ekonomikos augimo veiksmų 

programos projektų – 95 pažeidimai. 

 
 
 19 pav. 2012 m. nustatytų pažeidimų pobūdis 

Kaip matyti iš aukščiau pateikiamos diagramos, dažniausiai nustatomi pažeidimai 

yra susiję su pirkimais. Tokių pažeidimų skaičius nuolat auga. 2012 m. nustatyti net 

97 tokie atvejai (2011 m. – 39). Tai daroma pirkimo sąlygose nustatant užaukštintus 

kvalifikacijos reikalavimus, netinkamai parengiant pirkimo technines specifikacijas, 

pasirenkant netinkamą pirkimo būdą, perkant iš vieno šaltinio arba dirbtinai ribo-

jant dalyvių konkurenciją ir taip padidinant sandorių vertę ir pan. Todėl, vykdant 

pirkimų priežiūrą, vis plačiau naudojome pirkimų rizikos analizę, atrankinį rizikin-

giausių pirkimų patikrinimą. 2012 m. dėl pažeidimų, susijusių su pirkimais, buvo 

taikomos finansinės korekcijos, atsižvelgiant į pažeidimo apimtį ir sunkumą. Finan-

sinės korekcijos skirtos tam, kad atsižvelgiant į nustatyto pažeidimo pobūdį, būtų 

taikoma ne tik maksimali 100 proc. finansinė korekcija, tačiau taip pat ir 2, 5, 10 ar 

25 procentų korekcijos, skaičiuojant nuo sutarties, sudarytos pažeidžiant teisės ak-

tų reikalavimus, sumos, taip padidinant galimybes projekto vykdytojui įgyvendinti 

projektą.  
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Dokumentai turi 
klaidų, 

neišsamūs 
9 

4% 

Nepradėtos 
projekto 

veiklos/bankrut
uojantys 

10 
4% 

Kiti 
12 
5% 

Netinkamos 
finansuoti 
išlaidos ir 
deklaruoti 

neatlikti darbai 
95 

43% 



  

36 

Prie dažniau LVPA nustatytų pažeidimų, taip pat priskirtini pažeidimai, kai su mo-

kėjimo prašymais deklaruojamos pagal priemonės projektų finansavimo sąlygų ap-

rašus netinkamos finansuoti projekto išlaidos arba neatlikti/prirašyti statybos dar-

bai, už kuriuos rangovams jau būna apmokėta. 2012 m. nustatyti 95 tokie atvejai. 

Teisės aktuose įtvirtinta nuostata, kad projekto vykdytojui bankrutavus nepraėjus 

penkeriems metams nuo kompetentingų nacionalinių institucijų sprendimo dėl pa-

ramos suteikimo dienos, turi būti imamasi veiksmų, projekto vykdytojui išmokė-

toms ES struktūrinės paramos lėšoms susigrąžinti. 2012 m. nustatyta 10 atvejų, o 

nuo laikotarpio pradžios – 27 atvejai, kai projekto vykdytojas dėl finansinių pro-

blemų ar kitų priežasčių nesugeba įvykdyti įsipareigojimo pradėti projekte numaty-

tas veiklas arba užtikrinti našios veiklos tęstinumo dėl bankroto ar likvidavimo pro-

ceso. Siekiant šito išvengti, projekto vykdytojo bankroto rizikos vertinimas LVPA 

dabar pradedamas nuo pat paraiškos registravimo etapo.  

Vis daugiau dėmesio skiriama pažeidimų analizei - dėl kokių priežasčių ir kokiomis 

aplinkybėmis atsiranda pažeidimai. Pažeidimų kontrolieriai dalyvauja Finansų mi-

nistro įsakymu sudarytos pažeidimų kontrolierių darbo grupės veikloje, FNTT or-

ganizuojamuose susitikimuose, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių 

pažeidimų tyrimą, tobulinimo. 

Labai rizikinga ES struktūrinės paramos projektų įgyvendinimo sritis – įvairių nes-

kaidrių finansinių schemų naudojimas, siekiant neišmokėti nuosavų lėšų projektui 

įgyvendinti, kai į tokią veiklą yra įtraukiama keletas įmonių arba kitokių sukčiavimo 

būdų naudojimas. 2012 m. įtarti 2 sukčiavimo atvejai, apie kuriuos nustatyta tvarka 

informuotos kontrolės institucijos.  

Su 2012 m. nustatytais pažeidimais susijęs faktinis pažeidimų poveikis iš viso suda-

rė 13,70 mln. Lt (ES ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos skaičiuojant be palūka-

nų). Per 2012 m. iš projektų vykdytojų susigrąžinta 6,86 mln. Lt ne pagal paskirtį 

panaudotų ar pripažintų netinkamomis išlaidomis ES ir Lietuvos Respublikos biu-

džeto lėšų. 

2.8 ĮSTAIGOS VEIKLOS EKONOMINIS IR SOCIALINIS POVEIKIS 

LVPA administruodama ES struktūrinės paramos lėšas daro ženklią įtaką šalies 

ekonominiam ir socialiniam vystymuisi.  Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos 

struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje naudojami rodikliai leidžia nuolatos 

stebėti ir matuoti tiek strategijos įgyvendinimo pažangą, tiek lėšų poveikį šalie eko-

nomikai ir socialiniam gyvenimui. Įgyvendinamų rodiklių pasiekiamumas bus verti-

namas pasibaigus laikotarpiui, tačiau kiekvienų metų stebėsena leidžia džiaugtis 

esamais pasiekimais. Žemiau pateikiamoje lentelė, galima susipažinti su pagrindi-
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niais rodikliais ir pažanga pasiekta iki 2012 m. gruodžio 31 d. Kaip matosi pateikia-

moje lentelėje, dalis rodiklių, suplanuotų veiksmų programose prieduose, jau šian-

dien yra pasiekti, tikėtina, kad ir  pasibaigus finansiniam periodui bus pasiekti ir pa-

ramos sutartyse numatyti įsipareigojimai.  

Rodikliai 
Matavimo 
vienetas 

Veiksmų 
programose 
suplanuota 

Suplanuota 
sutartyse 

Pasiekta 

Į rinką pateikti naujų produktų pavyzdžiai skaičius 150 266 203 

Įdiegtos naujos ar modernizuotos technologinės 
linijos 

skaičius 140 165 136 

Įdiegtos patentuotos (licencijuotos) technologijos skaičius 20 47 35 

Pateiktos patentinės paraiškos Europos patentų 
biurui ir (ar) Pasaulinei intelektinės nuosavybės 
organizacijai 

skaičius 5 11 9 

     

Pritraukta turistų per 2 - 3 metus po projekto įgy-
vendinimo 

skaičius 1.615.000 9.411.153 2.407.217 

     

Energijos taupymo požiūriu atnaujinta viešosios 
paskirties pastatų 

skaičius 206 837 713 

Atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose su-
taupyta energijos 

GWh 100 207 139 

     

Pritraukta privačių investicijų mln. Lt 2.591 2.536 2.042 

Apyvartos didėjimas per 3 metus po projekto įgy-
vendinimo 

proc. 75 190 76 

Darbo našumo didėjimas per 3 metus po projekto 
įgyvendinimo 

proc. 80 192 139 

Paremtų įmonių eksporto didėjimas proc. 165 388 189 

Įmonės, eksportuojančios į naujas rinkas po projek-
to įgyvendinimo 

skaičius 580 1.565 245 

Sukurtos darbo vietos skaičius 5.440 13.671 2.806 

     

3 INFORMAVIMO IR VIEŠUMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS  

3 TIKSLO TEIKTI FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS PASLAUGAS IR IN-

FORMACIJĄ, SUSIJUSIĄ SU NACIONALINIŲ IR ES PARAMOS LĖŠŲ PANAUDO-

JIMU PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI . 

Projektą „Informavimo ir viešumo priemonių įgyvendinimas 2007–2013 m. Euro-

pos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu“ vykdo Komu-

nikacijos skyrius. Projektui įgyvendinti 2012 m. buvo skirta 326 814 Lt lėšų. Už jas 

Komunikacijos skyrius vykdė šias viešinimo veiklas: skelbė kvietimus teikti parai-

škas, telefonu, raštu, žodžiu susitikimuose ir seminaruose konsultavo pareiškėjus ir 

projektų vykdytojus, rengė ir platino straipsnius aktualiomis ES struktūrinės para-

mos temomis, organizavo ES struktūrinės paramos projektų pažintines keliones ži-
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niasklaidos atstovams, paminėjo Europos dieną ir Turizmo dieną, apdovanojo sėk-

mingų verslo, turizmo, energetikos projektų atstovus, dalyvavo socialinėse akcijose, 

tobulino interneto svetainę www.lvpa.lt, išplėtė informacijos sklaidos kanalus į so-

cialinius tinklus facebook.com ir twitter.com, sukūrė mobiliąją aplikaciją, pristatan-

čią ES struktūrinę paramą gavusius turizmo projektus, vykdė kitas susijusias veiklas 

3.1 SEMINARAI PAREIŠKĖJAMS IR PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS 

Komunikacijos skyrius 2012 m. suorganizavo 29 seminarus ES struktūrinės para-

mos priemonių pareiškėjams ir projektų vykdytojams, kuriuose sulaukta 1033 da-

lyvių. Be bendrų seminarų, kuriose buvo pristatomos priemonių sąlygos ir reikala-

vimai, projektų įgyvendinimo etapai, vyko ir viešųjų pirkimų seminarų ciklas pro-

jektų vykdytojams, projektų finansų vadovams skirtas seminaras „Finansininko va-

landa“, viešųjų energetikos projektų vykdytojams skirtas seminarų ciklas „Atsiskai-

tymas už energetinių rodiklių pasiekimą ES projektuose“, diskusijų ciklas „Efekty-

vus ES projektų įgyvendinimas šiandien ir rytoj“ pagal „World cafe“ metodą ir kt.  

3.1.1 VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SEMINARŲ CIKLAS  

Siekiant išvengti pažeidimų atliekant viešuosius pirkimus, 2012 m. buvo organizuo-

jami projektų vykdytojų, kurie yra perkančiosios organizacijos, viešųjų pirkimų mo-

kymai. Juose dalyvauti buvo kviečiami projektų vykdytojų darbuotojai, kurie yra at-

sakingi už viešuosius pirkimus. Mokymuose buvo suteikta teorinių žinių apie viešų-

jų pirkimų reglamentavimą Lietuvoje bei praktinių įgūdžių (pvz., kaip skaičiuoti ver-

tes). Dalyviai džiaugėsi, kad viešųjų pirkimų mokymai buvo vertingi ir išsamūs, nes į 

tokius mokymus sunku patekti, dažniausiai jie mokami ir gana brangūs. Mokymus 

vedė Vaidotas Jakštas. Siekiant inicijuoti dalyvių diskusijas bei atsakyti į visus jiems 

kilusius klausimus, mokymai buvo organizuojami nedidelėmis grupelėmis.  

3.1.2 SEMINARAS „FINANSININKO VALANDA“ 

Tai vienas daugiausia dėmesio ir dalyvių sulaukusių trečius metus LVPA organizuo-

jamų seminarų, skirtas Europos Sąjungos struktūrinės paramos projektų finansi-

ninkams. 2012 m. rugsėjo mėnesį „Finansininko valandoje“ dalyvavo apie 60 įmonių 

ir įstaigų atstovų. Tradiciškai pirmoje renginio dalyje LVPA specialistai priminė ir 

pakomentavo esminius ES struktūrinės paramos projektų finansinės dalies aspek-

tus, po to verslo, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros, energetikos, turizmo 

projektų grupėse buvo rengiamos klausimų ir atsakymų sesijos. 

http://www.lvpa.lt/
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3.1.3 DISKUSIJŲ CIKLAS LVPA 

2012 m. spalio–gruodžio mėnesiais LVPA kartu su partneriais ir projektų vykdyto-

jais diskutavo tema „Efektyvus ES projektų įgyvendinimas šiandien ir rytoj“. Trijose 

renginio sesijose „World Café“ metodu buvo ieškoma sprendimų, kaip efektyviau 

Lietuvos ekonomikos plėtrai panaudoti ES skiriamą struktūrinę paramą, kaip geriau 

ir sklandžiau įgyvendinti 2012 m. ir 2013 m. projektus, kaip pasiruošti naujajam 

2014–2020 m. daugiametės finansinės programos periodui. Daugiau kaip 30 atsto-

vų iš tokių įmonių bei įstaigų kaip VšĮ Lietuvos inovacijų centras, Investor‘s forum, 

Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, UAB „Wilibox“, UAB „Altechna“, Druski-

ninkų savivaldybė, Zarasų rajono savivaldybės ir kt. grupėse ieškojo atsakymų į 

renginio moderatoriaus užduotus klausimus, visos jų įžvalgos buvo aptariamos, o 

vėliau balsuojama už geriausias idėjas. Buvo sutarta, kad norint patobulinti ES 

struktūrinės paramos administravimo sistemą, svarbu išspręsti šias problemas: e-

sprendimų trūkumas ir per didelis „popierizmas“, dėmesys priemonėms, o ne rezul-

tatams, nevienoda administracinė našta mažiems ir dideliems projektams ir t. t. 

LVPA įsipareigojo reguliariai informuoti partnerius apie inicijuojamus ir įgyvendi-

namus ES struktūrinės paramos administravimo sistemos pokyčius. Šiame renginy-

je dalyvavo 78 dalyviai. 

 

20 pav. Diskusijų ciklo metu projektų vykdytojai, asociacijų ir LVPA atstovai sprendė 
geresnio ES struktūrinės paramos administravimo klausimus 

3.1.4 SEMINARŲ CIKLAS „ATSISKAITYMAS UŽ ENERGETINIŲ RO-
DIKLIŲ PASIEKIMĄ ES PROJEKTUOSE“ 

2012 m. spalio–gruodžio mėn. vyko praktinių seminarų ciklas „Atsiskaitymas už 

energetinių rodiklių pasiekimą ES projektuose“ priemonių „Viešosios paskirties 

pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ ir „Viešosios paskirties pastatų renovavi-

mas regioniniu lygiu“ projektų vykdytojams. Penkių seminarų metu LVPA specialis-
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tai pristatė, kaip pateikti ir užpildyti ataskaitas po projekto įgyvendinimo, paskai-

čiuoti energetinius bei kitus rodiklius. Seminaruose Vilniuje ir Klaipėdoje dalyvavo 

168 energetinių projektų vykdytojai iš daugiau nei 100 savivaldybių, universitetų, 

socialinės globos namų, gimnazijų, mokyklų, darželių ir kitų įstaigų.  

3.2 ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS VIEŠINIMO RENGINIAI 

2012 m. LVPA suorganizavo ES paramos viešinimo renginiai, kurių metu pristatė ES 

struktūrinės paramos administravimo eigą ir rezultatus, pagerbė sėkmingai įgyven-

dintų projektų vykdytojus.  

3.2.1 ATVIRŲ DURŲ DIENA  

2012 m. balandžio mėn. LVPA buvo Atvirų durų diena Lietuvos universitetų studen-

tams, kuriuos domino ES struktūrinės paramos tema. Joje dalyvavo studentai iš Vil-

niaus universiteto, Mykolo Riomerio universiteto ir „International School of Mana-

gement“ (ISM). Direktorė Diana Vilytė studentams pristatė LVPA misiją ir veiklą, 

papasakojo, kad LVPA darbuotojai, administruojantys apie 18 proc. visų Lietuvoje iš 

ES gaunamų lėšų „savo kasdieniniame darbe stengiasi, kad mūsų valstybėje gyventi 

būtų geriau, nes po 2013 m. ES struktūrinių fondų lėšų bus gaunama mažiau.“ Apie 

projektų valdymo procesus pasakojo Projektų valdymo departamento direktorė Li-

na Bružaitė, rizikas ir pažeidimus įgyvendinant projektus įvardijo Rizikos ir koky-

bės valdymo skyriaus vedėjas Saulius Merkys. Labiausiai studentus dominančią te-

mą – ES paramos įsisavinimo rezultatus – pristatė Projektų valdymo departamento 

direktoriaus pavaduotojas Ignas Paukštys, raginęs verslo įmones teikti daugiau ino-

vatyvių idėjų. 
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21 pav. Lietuvos universitetų studentams LVPA pristatė ES struktūrinės paramos ad-
ministravimo procesus ir rezultatus 

3.2.2 EUROPOS DIENOS MINĖJ IMAS 

Gegužės 9 d. vyko Europos dienai skirtas renginys, kurio metu buvo pristatyti sėk-

mingiausi projektai ir nominacijomis „Kelio ženklai“, „Stropuoliai“, Šeimininkai“, 

„Langas į pasaulį“, „Atradimo formulė“ pagerbtos ir apdovanotos juos įgyvendinu-

sios įmonės ir įstaigos. „Kelio ženklų“ nominacija skirta UAB „GTV“, baigusiai tris ir 

ketvirtą projektą įgyvendinančiai („Techninės galimybių studijos, skirtos kokybiškai 

naujos plokščių lakštinių metalinių konstrukcijų gamybos technologijos kūrimui, 

parengimas“, „Techninės galimybių studijos, skirtos kvarcinio smėlio ir granito kie-

tųjų dalelių smulkinimo technologijos sukūrimui, parengimas“; „Techninės galimy-

bių studijos, skirtos efektyvaus pavienių plastiškų maisto produktų, įpakuotų polie-

tileniniame apvalkale, pakavimo technologijos sukūrimui, parengimas“; „Naujos 

kvarcinio smėlio smulkinimo technologijos sukūrimas“), UAB „Penki kontinentai“ 

(„Interaktyvaus komunikavimo internetiniais protokolais technologinės platformos 

sukūrimo taikomieji tyrimai“), aštuonis projektus įgyvendinusiai Elektrėnų savival-

dybei (projektai – Elektrėnų marių akvatorijos statinių atnaujinimas ir paplūdimio 

įrengimas, pritaikant turizmui, renovuoti Elektrėnų „Vievio“, „Versmės“ gimnazijų ir 

mokyklos-darželio „Žiogelis“, Vievio pradinės mokyklos, Elektrėnų savivaldybės 

švietimo ir socialinės globos įstaigų (Semeliškių vidurinės mokyklos, Vievio vaikų 

lopšelio-darželio "Eglutė", Beižionių vaikų globos namų), Elektrėnų vaikų darželio 

"Drugelis“, Semeliškių vaikų darželio pastatai).  

Nominacija „Stropuoliai“ apdovanotos šios bendrovės: tris projektus įgyvendinanti 

UAB „FPI Baltic“ („Gamybinės bazės plėtra“, „Produktyvumo didinimas įdiegiant 
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specializuotą informacinę sistemą, optimizuojančią su baldų gamyba susijusių vers-

lo procesų atlikimą“, „Konkurencingumo didinimas užsienio šalyse (pasirengimas 

eksportui)“), keturis projektus Panevėžyje, Šiauliuose, Klaipėdoje, kelyje Klaipėda-

Šiauliai įgyvendinanti AB „Litgrid“ ir UAB „Panoden“ („Inovatyvaus IT sprendimo 

gamybos planavimui, valdymui ir organizavimui įdiegimas“).  

Nominacija „Šeimininkai“ skirta šiems projektų vykdytojams: Ukmergės savivaldy-

bei („Užugirio (A.Smetonos) dvaro pritaikymas turizmo reikmėms“), Trakų istori-

niam muziejui („Medininkų pilies pritaikymas turizmo reikmėms“) ir Šakių rajono 

savivaldybei („Zyplių dvaro sodybos pritaikymas kultūriniam turizmui“).  

Už „Langą į pasaulį“ apdovanoti šie projektų vykdytojai: du projektus įgyvendinanti 

UAB „Gaumina“ („Trimačio interneto informaciją agreguojančios sistemos prototipo 

sukūrimas“, „Komunikacijos procesą valdančios ir agreguojančios informacinės sis-

temos prototipo sukūrimas“); du projektus plėtrai ir infrastruktūrai sukurti vykdan-

ti UAB „Vilniaus kino klasteris“ ir Lietuvos radijo ir televizijos centras („Naujų elekt-

roninių paslaugų, veikiančių WiMax vietos nustatymo technologijų pagrindu, kūri-

mas“).  

 
22 pav. Pagerbti Europos dienos nominantai – sėkmingai įgyvendintų projektų vykdy-

tojai 

 

„Atradimo formulės“ apdovanojimas skirtas šiems projektų vykdytojams: UAB „Op-

tida“, sukūrusiai technologijas optinių dangų vakuuminio ultravioleto (VUV) spekt-

riniam ruožui ir įgyvendinančiai dar du projektus optinių dangų technologijų moks-

linių tyrimų infrasturktūrai kurti, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klini-

koms, baigusioms aštuonis Santariškių klinikų Kairiūkščio g., laboratorijos, chirur-
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ginio, terapinio, operacinio, diagnostikos korpusų, Valkininkų sanatorijos, Valstybi-

nio patologijos centro, ligoninės Antakalnio stacionaro pastatų renovacijos projek-

tus. Šiuo metu Santariškių klinikos įgyvendina dar 4 projektus, pagal kuriuos reno-

vuoja Vaikų ligoninės Pediatrijos ir Chirurgijos centrus ir diagnostikos korpusą. Šia 

nominacija apdovanota ir UAB „BIOK laboratorija“, įgyvendinusi šešis projektus, ku-

rie padėjo parengti ekologiškos kosmetikos produktų linijos sukūrimo ir naujų pro-

duktų sukūrimo technines galimybių studijas, sukurti ir įdiegti ekologiškų kosmeti-

kos produktų liniją, skatinti produktų eksportą, ir dabar įgyvendinanti dar tris pro-

jektus, padėsiančius sukurti naujus produktus ir padidinti darbo našumą investuo-

jant į technologinių linijų modernizavimą bei įdiegiant informacines technologijas.  

3.2.3 TURIZMO DIENA LVPA 

Rugsėjo mėnesį buvo paminėta Turizmo diena, kurios metu nominacijomis „Už mei-

lę mažiems dalykams“, „Atsakingas turizmo verslas“, „Už iniciatyvą ir pasiaukojimą“, 

„Už ateities viziją“ bei „Atradimo formulė“ buvo apdovanoti ir pagerbti sėkmingų tu-

rizmo projektų vykdytojai. „Už meilę mažiems dalykams“ nominuotos Telšių rajono 

savivaldybės administracija („Žemaitijos kaimo muziejaus restauracija“), Šilalės ra-

jono savivaldybė („Bijotų dvaro sodybos - Baublių komplekso pritaikymas turiz-

mui“), Skuodo rajono savivaldybės administracija („Respublikinio Vaclavo Into ak-

menų muziejaus plėtros projektas“). „Atradimo formulė“ skirta viešajai įstaigai 

„Pranciškonų namai“ („Kultūros paveldo objekto – Bernardinų vienuolyno ansamb-

lio išsaugojimas ir pritaikymas turizmui“), Vilniaus universitetui („Vilniaus universi-

teto Architektūrinio ansamblio Varpinės tvarkomieji statybos darbai“), Kelmės ra-

jono savivaldybės administracijai („Užvenčio muziejaus restauravimas ir jo pritai-

kymas kultūrinio turizmo reikmėms“). Nominacija „Atsakingas verslas“ apdovanota 

UAB „Rūta“ („UAB ,,Rūta” senojo saldainių fabriko pastato rekonstrukcija ir pritai-

kymas turizmo reikmėms“), UAB „Eicore“ („Ekonominės klasės viešbutis Vilniuje“), 

UAB „Doriteksas“ („Turistinės klasės apgyvendinimo paslaugų plėtra Kauno mies-

te“).  
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23 pav. Europos dienos ir Turizmo dienos renginiuose dalyvavo 187 svečiai.  

Nominacija „Už iniciatyvą ir pasiaukojimą“ skirta Tauragės rajono savivaldybės ad-

ministracijai („Parko prie Jūros upės sutvarkymas ir pritaikymas viešosioms turiz-

mo reikmėms bei Jūros upės vandens turistinės trasos viešosios turizmo infrastruk-

tūros plėtra“), Šakių rajono savivaldybės administracijai („Gelgaudiškių dvaro sody-

bos restauravimas ir kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“), Kretingos 

muziejui („Kretingos dvaro sodybos paminklinių pastatų renovacija ir pritaikymas 

turizmui“).  

Nominacija „Už ateities viziją“ apdovanoti: Plungės rajonų savivaldybės administra-

cija („Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pritaikymas turizmo reikmėms, II eta-

pas“), Žemaitijos nacionalinio parko direkcija („,Plungės M. Oginskio dvaro sodybos 

pritaikymas turizmo reikmėms, III etapas“), Birštono savivaldybės administracija 

(„Birštono miesto centrinio parko sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui ir 

turizmui“), Vilniaus dailės akademija („Panemunės pilies pritaikymas kultūrinio tu-

rizmo reikmėms: vakarinio ir dalies pietinio korpuso su šiaurės vakarų ir pietvaka-

rių bokštais rekonstrukcija), Žemaitijos nacionalinio parko direkcija („Šaltojo karo 

muziejaus ir jo aplinkos infrastruktūros įrengimas“).  

3.2.4 MENINIŲ FOTOGRAFIJŲ PARODA „VIRSMAS“ 

2012 m. rugsėjo–gruodžio mėnesiais LVPA surengė Europos Sąjungos struktūrinės 

paramos lėšomis įgyvendintų projektų rezultatų – restauruotų ar sukurtų objektų 

meninių fotografijų parodą „Virsmas“. Parodoje Vytauto Didžiojo universitete (rug-

sėjo–spalio mėn.) ir Vilniaus universitete (lapkričio–gruodžio mėn.) buvo eksponuo-

jamos 34 žinomų Lietuvos fotografų ir mėgėjų sustabdytos akimirkos, skatinančios 

pasidžiaugti gražėjančia Lietuva, verslo, mokslo ir technologijų progresu: rekonst-
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ruotais ir naujam gyvenimui prikeltais amžius menančiais dvarais, atželdintais par-

kais, atnaujintais darželiais, mokyklomis, bibliotekomis, ligoninėmis, valstybinėmis 

įstaigomis, kuriamais verslo ir meno inkubatoriais, pramonės parkais, statomomis 

gamyklomis, steigiamomis laboratorijomis ir kt.  

    
24 pav. Parodos „Virsmas“ atidarymas Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų 
ir diplomatijos fakultete Kaune 

3.3 BENDRAVIMAS SU ŽINIASKLAIDA 

Komunikacijos skyrius 2012 m. suorganizavo 4 išvykas žiniasklaidos atstovams lie-

pos, rugpjūčio, rugsėjo ir spalio mėnesiais. Jų metu pristatė sėkmingai įgyvendintus 

turizmo projektus. Buvo aplankyti Asvejos regioninis parkas, Narvydiškių dvaras, 

Medininkų pilis, Trakų pusiasalio pilis, Birštono parkas, Zyplių dvaras, Gelgaudiškio 

dvaras, Panemunės pilis, Tytuvėnų bernardinų vienuolynas, Kurtuvėnų dvaras, 

Šiaulių „Rūtos“ Šokolado muziejus, Užvenčio dvaras, Žemaitijos kaimo muziejus, M. 

Oginskio dvaras, Šaltojo karo muziejus. Kelionėse dalyvavo dienraščių „Lietuvos ry-

tas“, „Verslo žinios“, „Vilniaus diena“, savaitraščių „Savaitė“, „Veidas“, radijo stočių 

„M-1“, „LRT kultūra“, interneto portalų www.valstietis.lt, www.15min.lt, 

www.balsas.lt, www.alfa.lt, www.delfi.lt, naujienų agentūros „BNS“, žurnalų „Verslas 

ir politika“, „Kelionės ir pramogos“, „Statyk“, „40+“, „Sveikas žmogus“, „Keliauk ki-

taip“, interneto svetainių www.wilnoteka.lt, www.e.versus.lt atstovai – iš viso 68 

žurnalistai, kurie aprašė 30 turizmo objektų, atnaujintų pasinaudojus ES struktūrine 

parama.  

Informacija žiniasklaidai buvo teikiama ir žodžiu (telefonu ir susitikimų LVPA me-

tu), ir raštu elektroniniu būdu atsakant į žurnalistų paklausimus.  

http://www.valstietis.lt/
http://www.15min.lt/
http://www.balsas.lt/
http://www.alfa.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.wilnoteka.lt/
http://www.e.versus.lt/
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25 pav. Žurnalistai, Vilniaus dailės akademijos atstovų lydimi, lankosi Tytuvėnų an-

samblyje 

3.4 ES PARAMOS VIEŠINIMAS INTERNETE 

Aktualios naujienos apie ES struktūrinę paramą buvo platinamos interneto svetai-

nėse www.lvpa.lt, www.esparama.lt, BNS naujienų portale: www.lvpa.lt paskelbtos 

237 naujienos, www.esparama.lt – 33 naujienos, BNS naujienų portale pateikti 124 

pranešimai. Siekiant kuo platesnei tikslinei auditorijai viešinti ES struktūrinę para-

mą Lietuvai buvo sukurti LVPA puslapiai socialiniuose tinkluose facebook.com ir 

twitter.com.  

3.5 NUOMONIŲ TYRIMAI IR ANALIZĖS 

Siekdama išsiaiškinti vykdomos informavimo ir viešinimo veiklos efektyvumą, in-

formacijos poreikį, pageidaujamus informacijos sklaidos kanalus, aptarnavimo ko-

kybę ir kt. LVPA 2012 m. atliko du kokybinius ir kiekybinius ES struktūrinės para-

mos pareiškėjų ir projektų vykdytojų nuomonės tyrimus-apklausas: pusmečio rugp-

jūčio mėn. ir metų lapkričio mėn. Pareiškėjų ir projektų vykdytojų buvo prašoma atsa-

kyti, iš kokių šaltinių sužinoma apie paskelbtas priemones, kurie iš jų naudingiausi, 

efektyviausi, patogiausi rengiant paraiškas, įgyvendinant projektus, kokios informa-

cijos trūksta. Taip pat, prašyta įvertinti LVPA projektų vadovų, projektų finansų va-

dovų, konsultantų profesionalumą, dalykiškumą, atsakomybę, dėmesingumą, gera-

noriškumą bendraujant su klientais.  

http://www.lvpa.lt/
http://www.esparama.lt/
http://www.lvpa.lt/
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LVPA projektų vadovo vertinimas pagerėjo: 91 proc. (2011 m. gruodis: 81 proc.) 

mano, kad projektų vadovas gerai išmano savo darbą, yra profesionalus ir dalykiš-

kas; 87 proc. (2011 m. gruodis: 80 proc.) sutinka, jog projektų vadovas visuomet 

laiku suteikia informaciją; 90 proc. (2011 m. gruodis: 68 proc.) nuomone, projektų 

vadovas yra dėmesingas ir geranoriškas.  

LVPA finansų vadovo vertinimas, lyginant su 2011 m. gruodžio mėn. duomenimis, 

taip pat pagerėjo: 80 proc. tyrimo dalyvių (2011 m. gruodis: 78 proc.) nuomone, fi-

nansų vadovas gerai išmano savo darbą, yra profesionalus ir dalykiškas; 77 proc. 

(2011 m. gruodis: 64 proc.) teigimu, finansų vadovas visuomet informaciją suteikia 

laiku; 78 proc. (2011 m. gruodis: 64 proc.) manymu, finansų vadovas yra dėmesin-

gas ir geranoriškas. 34 proc. tyrime dalyvavusių paramos gavėjų tinkamiausiu jiems 

seminarų formatu nurodė dienos mokymus arba mokymų ciklą su LVPA specialis-

tais. 28 proc. – kelių valandų klausimų–atsakymų sesiją. 27 proc. – pusės dienos, vi-

sos dienos arba mokymų ciklą su LVPA ar kitais specialistais. Tiek pat respondentų 

(27 proc.) palankiai įvertino ir pusės dienos mokymus pareiškėjams. Atsižvelgus į 

tyrimų rezultatus LVPA siekia koreguoti informavimo veiklas bei efektyviau planuo-

ti turinį. Su tyrimų rezultatais galima susipažinti interneto svetainėje www.lvpa.lt.  

3.6 LVPA DALYVAVIMAS VIEŠUOSIUOSE RENGINIUOSE IR SOCI-
ALINĖSE AKCIJOSE 

2012 m. LVPA dalyvavo viešuosiuose 

renginiuose ir socialinėse akcijose. 

Žemės dienos proga kovo 20 d. pen-

kiasdešimt iš 160-ies LVPA darbuoto-

jų į darbą atkeliavo viešuoju transpor-

tu. Į Europos Sąjungos, Lietuvos Res-

publikos ir LVPA vėliavų stiebus vi-

dudienį iškėlė inkilus varnėnams, o 

priešais Agentūrą augančius medžius 

pavertė Linkėjimų medžiu, papuoš-

dami jį įvairiaspalvėmis juostelėmis 

su palinkėjimais Žemės planetai.  

Nebe pirmus metus LVPA darbuotojai noriai dalyvauja ir švarinimosi akcijoje „Da-

rom 2012“. Šįkart gausus darbuotojų būrys tvarkė aplinką ir rūšiavo šiukšles Užu-

pio teritorijoje. 

 

 
26 pav. Gausus būrys LVPA darbuotojų 
uoliai švarino Vilnelės pakrantes 

http://www.lvpa.lt/
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LVPA svečiai susitikimuose, seminaruose vaišinami geriamuoju vandeniu. Likę 

plastmasiniai ir stikliniai buteliukai išvežami perdirbti. Taip LVPA stengiasi tapti 

kuo „žalesne“ įstaiga.  

3.7 MINISTRO PIRMININKO PADĖKA LVPA 

2012 m. liepos 6 d. minint Valstybės ir karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną Du-

bingiuose prisiminti ir kunigaikščių Radvilų nuopelnai Lietuvai bei paminėtos 500-

osios Mikalojaus Radvilos Rudojo gimimo metinės. Šventė vyko Asvejos regioninia-

me parke, kurio direkcija įgyvendino projektą „Viešosios kultūrinio turizmo infrast-

ruktūros pritaikymas kultūrinio turizmo plėtrai. Radvilų rūmų liekanų pritaikymas 

eksponavimui“, kuriam skirtas 3,7 mln. Lt parama iš Europos regioninio plėtros 

fondo. Šventės metu pirmą kartą visuomenei ir garbiems svečiams pristatyta Radvi-

lų rūmų archeologinė ekspozicija. 

Šventės dalyvius ir svečius sveikino Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius bei Mo-

lėtų rajono meras Stasys Žvinys. Ministras Pirmininkas Kubilius padėkojo ne tik la-

biausiai prie projekto įgyvendinimo prisidėjusiais asmenimis, bet ir projekto admi-

nistravusios VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros direktorei Dianai Vilytei „už są-

žiningai atliktus darbus įgyvendinat projektą kartu su Asvejos regioninio parko di-

rekcija“. Premjeras palinkėjo, kad „darbai ir idėjos ir toliau prisidėtų prie bendro 

Lietuvos ekonomikos augimo“.  

Dubingių piliavietė yra labai reikšminga Lietuvos istorijai, glaudžiai susijusi su Lie-

tuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovais ir kovomis su kryžiuočiais. Nuo 2003 m. 

vykdomi Dubingių piliavietės archeologiniai kasinėjimai. Atkasti bažnyčios pamatai 

ir rasti Radvilų šeimos palaikai, atidengti Radvilų rūmų pastato fragmentai. 
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4 LVPA VYKDOMOS VEIKLOS KAŠTAI IR FINANSINIAI REZUL-
TATAI 

4.1 FINANSINIŲ METŲ VEIKLOS REZULTATAS 

Veiklos rezultatas Suma, Lt 

Ankstesniųjų metų pelnas 166.509  
2012 m. veiklos rezultatas – pelnas 31.744  
Iš viso veiklos rezultatas – pelnas 198 .253 

4.2 DALININKO ĮNAŠAS 

Dalininkas Įnašo dydis, Lt 

Dalininko Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos įnašas 
metų pradžioje 

71.639  

Dalininko Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos įnašas 
metų pabaigoje 

71.639  

 

 

 

 
27 pav. LVPA gautas ES finansavimas pagal finansavimo šaltinius 

 
  

ES techninės 
paramos lėšos 

administravmui 
98% 

ES techninės 
paramos lėšos 

informavimui ir 
viešinimui 

2% 

LVPA GAUTAS FINANSAVIMAS PAGAL 
FINANSAVIMO ŠALTINIUS 
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4.3 LVPA GAUTAS FINANSAVIMAS IR JO PANAUDOJIMAS 

Straipsniai 

ES techninės pa-
ramos lėšos 

2007-2013 m. 
projektų admi-
nistravimui (Lt) 

ES techninės 
paramos lėšos 
informavimui 
ir viešinimui 

(Lt) 

Kiti  
finansavi-
mo šalti-

niai 

Bendra su-
ma iš viso 

(Lt) 

Gautas finansavimas 14.155.392 326.814 1154 14.483.360 
Finansavimo panaudojimas:     

Darbo užmokestis 8.310.805   83.10.805 
Socialinis draudimas ir įmokos garan-
tiniam fondui 

2.587.471   2.587.471 

Kitos išlaidos 3.186.716  786 3.187.502 
Materialaus ir nematerialaus turto 
įsigijimo išlaidos 

70.400   70.400 

Išlaidos informavimui ir viešinimui  326.814  326.814 
Panaudotas finansavimas, viso: 14.155.392 326.814 786 14.482.992 

4.4 ĮSIGYTAS IR PERLEISTAS ILGALAIKIS TURTAS 

Pavadinimas Įsigytas turtas, Lt 
Parduoto turto 
likutinė vertė, 

Lt 

Pajamos už 
parduotą turtą, 

Lt 

Kompiuterinė įranga 51.110   
Programinė įranga 15.730   
Įstaigos įranga 3.560   
Kompiuteriai (65vnt.), baldai, kita įstai-
gos įranga 

 196 13.315 

Automobilis  2.000 12.000 
Iš viso: 70.400 2.196 25.315 

4.5 ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS SĄNAUDOS 

Išlaidų pavadinimas Administravimui 
Informavimui 

 ir viešinimu 
Kitos 

Sąnaudos, 
viso, Lt 

Darbo užmokestis 8.310.805   8.310.805 
Socialinis draudimas 2.570.849   2.570.849 
Garantinio fondo įmokos 16.622   16.622 
Kvalifikacijos kėlimas 216.781  9.800 226.581 
Komunalinės paslaugos, pa-
talpų nuoma 

1.828.509   1.828.509 

Samdomų ekspertų paslaugos 307.105   307.105 
Kitos išlaidos 935.882  1.845 937.727 
Nusidėvėjimo sąnaudos 918.676  49 918.725 
Nurašyto turto likvidacinė 
vertė 

5.815  47 5.862 

Išlaidos informavimui 
ir viešinimui 

 326.814  326.814 

Iš viso: 15.111.044 326.814 11.741 15.449.599 
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LVPA 2012M.FKTINĖS IŠLADOS PAGAL IŠLAIDŲ GRUPES 

 

28 pav. LVPA 2012 m. išlaidų pasiskirstymas 

  

Darbo 
užmokestis 

58% Įnašai 
socialiniam 
draudimui 

18% 

Ilgalaikio turto 
įsigijimas 

1% Kitos išlaidos 
23% 
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5 LVPA personalas 

5.1 LVPA DARBUOTOJŲ SKAIČIUS  

Finansinių metų pabaigoje   Finansinių metų pradžioje 

176 165 

 

 Viso  
darbuotojų 

Darbuotojai susiję su ES 
struktūrinės paramos ad-

ministravimu 

Iš jų, esantys atostogo-
se vaikui prižiūrėti 

 

2008-12-31 158 145,5 10 135,5 
2009-12-31 161 156 13 143 
2010-12-31 171 171 17 154 
2011-12-31 165 165 15 150 
2012-12-31 176 176 16 159 

Pagal LVPA padalinius 2012 m. gruodžio 31 d. darbuotojai buvo pasiskirstę taip: 

Padalinys Darbuotojų skaičius 
LVPA vadovybė 3 
Projektų valdymo departamentas 98 
Projektų ekspertų skyrius 16 
Projektų finansų valdymo departamentas 25 
Finansų ir apskaitos skyrius 4 
Komunikacijos skyrius 3 
Rizikos ir kokybės valdymo skyrius  10 
Teisės skyrius  4 
Personalo skyrius  1 
Informacinių technologijų paslaugų skyrius 3 
Bendrųjų reikalų skyrius  9 

Lyginant su ankstesniais metais, gerokai daugiau pasitelkiama specifinių sričių eks-

pertų (IT, chemijos, medicinos ir pan.), kurie įdarbinami pagal trumpalaikes sutar-

tis, konkretiems projektams įvertinti.  

Darbuotojų kaita mažėjo. Per 2012 m. buvo priimti 22 ir atleista 14 darbuotojų, dir-

busių ne pagal trumpalaikes sutartis. 
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 Atleista darbuotojų Priimta darbuotojų 

Metai Dirbusių 
pagrindiniame 

darbe 

Dirbusių pagal 
trumpalaikes 

sutartis 

Pagrindiniam 
darbui 

Pagal trumpalaikes 
sutartis 

2007 11 0 28 0 

2008 21 4 24 3 

2009 10 10 5 18 

2010 52 17 52 26 

2011 23 27 31 13 

2012 14 42 22 45 

Darbuotojų amžiaus vidurkis – 37 metai. 69 proc. darbuotojų yra moterys, 31 proc. - 

vyrai. 54 proc. vadovaujančių pareigų užima moterys, 46 proc. – vyrai. Vidutinis 

darbo stažas – 4,5 metų. 

Į darbą priimtiems naujiems darbuotojams bei darbuotojams grįžusiems iš ilgalai-

kių vaiko priežiūros atostogų, rengiamas įvadinis mokymas darbo vietose, analizuo-

jant klausimus, susijusius su departamento, skyriaus ir darbuotojo vykdomomis 

funkcijomis bei vidaus darbo tvarka ir sauga, priskiriamas kuratorius. Šiems dar-

buotojams reguliariai organizuojamos naujoko dienos – susitikimai su kitų skyrių 

atstovais, jų vedami vidiniai mokymai, kurių metu nauji darbuotojai supažindinami 

su kitų skyrių funkcijomis, veikla, padalinių tarpusavio ryšiais.  

Siekiant sumažinti 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.  

5.2 VALDYMO IŠLAIDOS, VADOVUI IŠMOKĖTOS SUMOS 

Valdymo išlaidos Priskaičiuota suma, Lt 

Direktoriaus ir pavaduotojų darbo užmokestis, 
socialinis draudimas, įmokos garantiniam fondui 

302.902 

Direktoriaus darbo užmokestis 102.021 

5.3 INFORMACIJA APIE VADOVĄ 

Diana Vilytė LVPA direktore tapo 2010 metų gegužės 2 dieną, nuo 2007 m. iki pa-
skyrimo Agentūros vadove, ji dirbo LVPA direktoriaus pavaduotoja. 

Diana Vilytė gimė Vilniuje. 1986 m. ji baigė Vilniaus universiteto Ekonominės kiber-
netikos ir finansų fakultetą, kur įgijo ekonomistės kvalifikaciją. Vėliau studijavo 
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psichologiją Vilniaus universitete ir verslo vadybą Baltijos vadybos institute (Baltic 
Management Institute). 

1991 -1997 m. Diana Vilytė dirbo Atviros Lietuvos fondo finansų direktore, o nuo 
1997 iki 2006 m. – jam vadovavo.  

2000-2007 m. Lietuvos Respublikos Prezidento ji buvo deleguota į Lietuvos nacio-
nalinio radijo ir televizijos (LRT) tarybą, o 2003 m. – išrinkta LRT tarybos pirminin-
ko pavaduotoja. 

2001-2006 m. bei 2008 -2009 m. Diana Vilytė buvo Vytauto Didžiojo Universiteto 
tarybos narė.  

Diana Vilytė yra prisidėjusi prie daugelio nevyriausybinių institucijų susikūrimo ir 
veiklos. Partijų veikloje ji nedalyvauja. Šiuo metu ji yra VŠĮ "Transparency Interna-
tional" Lietuvos skyriaus bei VšĮ „Pilietinės visuomenės instituto“ valdybų narė, vie-
na iš iniciatyvos „Baltoji banga“ pradininkių. 

5.4 DARBUOTOJŲ ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS  

DARBUOTOJAI IR JŲ MOKYMAS 

Didelis dėmesys LVPA skiriamas darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, naujų kompe-

tencijų įgijimui. Stiprinamos, plečiamos specifinės, darbo funkcijoms vykdyti reika-

lingos žinios, įgūdžiai bei bendrieji gebėjimai tokie, kaip darbas komandoje, komu-

nikacija, etiketas ir kt. LVPA darbuotojai turi galimybę kelti kvalifikaciją, plėsti 

kompetenciją ne tik vidiniuose ir išoriniuose mokymuose, tačiau ir naudotis LVPA 

bibliotekoje sukaupta literatūra. 

2012 m. buvo sukurtas ir išleistas LVPA Klientų aptarnavimo standartas, įvyko mo-

kymai.  

 2012 m. LVPA darbuotojai dalyvavo 94 skirtinguose moky-

muose bei seminaruose, kuriuos vedė išorės ir LVPA lektoriai. 

Bendras šių mokymų dalyvių skaičius buvo 1.398 žmonių, vidu-

tiniškai per metus vienas darbuotojas dalyvavo 8 mokymuose.  

Darbuotojai gilino žinias finansų (investicinio projekto vykdy-

mo finansinių įvykių apskaita, verslo finansinės būklės įverti-

nimas), projektų viešinimo ir informavimo, ES struktūrinės paramos finansuojamų 

projektų įgyvendinimo pažeidimų, statybos ir modernizavimo darbų kokybės, vers-

lo sutarčių, valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų, dokumentų valdymo, buhalterinės 

apskaitos, darbo teisės ir kitose srityse.  
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Siekiant užtikrinti viešųjų bei privačių interesų konfliktų prevenciją, kaip ir anks-

tesniais metais, vyko seminaras „Interesų konfliktai ir jų valdymas. Privačių intere-

sų deklaravimas", kuriame dalyvavo visi LVPA darbuotojai.  

Per 2012 m. LVPA bendradarbiavo su: viešojo administravimo institutu (EIPA), Eu-

ropos Komisija, Europos akademija, Europos mokymo centru Paryžiuje (ETCP), UAB 

„Mokesčių srautas“, UAB „Organizacijų vystymo centras“, Viešosios politikos ir va-

dybos institutu, LR Konkurencijos taryba, UAB „Bureau Veritas Lit“, UAB „Žmogaus 

studijų centras“, UAB „Consultores“, UAB „DATA MINER“, UAB „Dorevi", UAB „Eks-

pozona“, UAB „Master class LT“. Sėkmingai vidinius mokymus institucijoje vedė 

LVPA darbuotojai Boleslovas Stankus, Ieva Bacytė, Inga Gabnienė, Jurgis Gelčys, 

Kristina Budrikaitė ir kt.  

2012 m. gruodžio 31 d. LVPA buvo patvirtinti 179 etatai, dirbo 176 darbuotojai. Bu-

vo 16 darbuotojų, esančių vaiko prižiūros atostogose.  
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6 VIEŠIEJI PIRKIMAI 

LVPA, kaip perkančioji organizacija, visus pirkimus vykdo vadovaudamasi Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir direktoriaus įsakymu patvirtintomis LVPA 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis. Supaprastintus pirkimus LVPA vykdo 

Nuolatinė viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), mažos vertės pirkimus – 

Komisija arba Pirkimų organizatorius. Siekiant geriau koordinuoti LVPA vykdomus 

viešuosius pirkimus, Teisės skyriuje yra įsteigta viešųjų pirkimų specialisto parei-

gybė.  

2012 m. LVPA įvykdė 120 mažos vertės pirkimų (prekės ir paslaugos). Buvo įvykdy-

ti 4 pirkimai pagal preliminariąsias sutartis naudojantis CPO katalogu. 

2012 m. Komisija įvykdė 10 supaprastintų viešųjų pirkimų, kuriuos atliko elektro-

ninėmis priemonėmis, naudojantis Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema.  

2012 m. Komisija vykdė 1 tarptautinį pirkimą, kuris baigėsi per nustatytą terminą 

nepateikus nė vieno pasiūlymo. LVPA, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, 

pirkimą vykdė neskelbiamų derybų būdu vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 

56 straipsnio 1 dalies 2 punktu.  

Ataskaitiniais metais buvo nupirkta 6 lengvųjų automobilių nuoma, dokumentinio 

filmo, elektroninių fotografijų rinkinio sukūrimo ir gamybos paslaugos, informavi-

mo ir viešinimo paslaugos, mokslo sričių specialistų (ekspertų) paslaugos, pašto pa-

slaugos, ir kt.  

7 LVPA DARBO TARYBA 

2012 m. spalio mėn. veiklą pradėjo 7 narių darbuotojus atstovaujamasis darinys, gi-

nantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovau-

jantis jų interesams, –Darbo taryba. Darbo taryba išrinko pirmininką, pavaduotoją 

bei sekretorių, patvirtino LVPA darbo tarybos veiklos reglamentą, kuriame nustaty-

tas veiklos organizavimas ir informacijos teikimas bei gavimas. Darbo tarybos nariai 

dalyvavo direktoriaus pavaduotojo ir Personalo skyriaus vedėjo pretendentų atran-

kos konkursuose. Atliko darbuotojų apklausą dėl poreikio darbo grafiko lankstumui 

bei pradėjo derybas su vadovybe dėl palankesnių darbo grafiko sąlygų. 
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8 LVPA VEIKLOJE NAUDOJAMŲ INFORMACINIŲ SISTEMŲ PLĖ-
TOJIMAS 

Įgyvendindama paramos verslui priemonių administravimą, LVPA daug dėmesio 

skiria informacinių technologijų infrastruktūrai kurti, administruoti ir plėtoti. Dėl 

didelio informacijos kiekio be informacinių sistemų (IS) neįmanoma efektyviai ad-

ministruoti ES struktūrinės paramos projektų. 

LVPA užtikrina 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.  

LVPA IT infrastruktūrą 2012 metų pabaigoje sudarė:  

 19 tarnybinės stotys (serveriai), pritaikyta virtualizacija, o tai leido efekty-

viau ir šiuolaikiškai tvarkyti informacines sistemas bei taupyti techninės 

įrangos eksploatavimo išlaidas;  

 170 stacionarios bei mobilios kompiuterizuotos darbo vietos, kurios yra ap-

jungtos į vidaus tinklą; 

 daugiafunkciniai įrenginiai, kurie spausdina, skenuoja bei kopijuoja tik su 

elektroniniais raktais, tai užtikrina saugumą bei spausdinimo srautų kontro-

lę;  

 skeneriai, telekomunikacinė, garso ir vaizdo įranga. 

LVPA 2012 m. administravo šias informacines sistemas: 

 vidinę administravimo informacinę sistemą (AIS); 

 ES paramos lėšų ir Agentūros vidaus apskaitos informacinę sistemą Micro-

soft Dynamics Nav 2009; 

 personalo, darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaitos sistemą „Vikarina“; 

 interneto ir intraneto svetaines, veikiančias Microsoft Sharepoint 2010 plat-

formoje; 

 įvairias monitoringo bei priežiūros informacinės sistemas, kurios leidžia 

centralizuotai valdyti ir administruoti informacines sistemas bei technologi-

jas. 

Be to, 2012 m. LVPA administravo:  

ES struktūrinių fondų informacinė kompiuterizuotą valdymo ir priežiūros sistemą 

(SFMIS), įgyvendinančiosios institucijos lygmenyje.  
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LVPA, siekdama laiku ir kokybiškai atlikti jai deleguotas 2007–2013 m. periodo pro-

jektų, iš dalies finansuojamų Europos regioninės plėtros ir Sanglaudos fondų, admi-

nistravimo funkcijas, 2012 m. toliau tobulino su SFMIS susietą ir jos funkcijų nedub-

liuojančią vidinę administravimo informacinę sistemą (AIS).  

AIS tikslas – optimizuoti projektų administravimo procedūras jas automatizuojant, 

vykdyti paraiškų ir mokėjimo prašymų vertinimo, kontrolės funkcijų, sutarties vyk-

dymo priežiūros ir rizikos valdymo procesų monitoringą, planavimą bei kontrolę, 

integruoti dokumentų valdymo sistemą, generuoti įvairaus pobūdžio standartines ir 

kitas vidaus ataskaitas. Numatytam funkcionalumui užtikrinti sukurtos ir funkcio-

nuoja 9 pagrindinės posistemės.  

2012 m. nuolatos buvo aptarnaujami darbo vietose naudojami kompiuteriai, tarny-

binės stotys, tinklo įranga ir spausdintuvai, dokumentų skenavimo įranga, atliekama 

techninė profilaktinė priežiūra ir remontas. 

Siekiant užtikrinti informacijos saugą, nuolat buvo vykdomos sutrikimų prevencijos, 

tinklo stebėjimo ir kitos informacijos saugumą užtikrinančios priemonės. Buvo už-

tikrintas rezervinis kopijavimas atskiroje patalpoje, administruojami kompiuterių 

tinklo ir elektroninio pašto naudotojai bei prižiūrimi jų naudojami resursai, atlie-

kama apsauga nuo kompiuterinių virusų ir nepageidautino pašto.  

Nuolat vykdoma tarnybinių stočių, jų operacinių sistemų bei serverių programinės 

įrangos priežiūra bei atnaujinimas, prižiūrimos sutrikimų prevencijos bei tinklo 

stebėjimo priemonės, stebimas interneto srauto aktyvumo bei perimetro kirtimo 

kompiuterinis žurnalas.  

 

VšĮ Lietuvos verslo  paramos agentūros 

 direktorė 

 

Diana Vilytė 


