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1. DIREKTORIAUS ŽODIS

2017 m. VšĮ Lietuvos verslo agentūros (toliau – LVPA) darbuotojams buvo iššūkių metai dėl vadovų ir darbuotojų 
kaitos bei vis intensyvėjančio finansavimo verslui apimčių. 2017 m. pabaigoje teko perimti organizacijos valdymą, 
kuris yra tobulintinas. Esu įsitikinęs, kad būtent procesinis požiūris leidžia pagerinti organizacijos efektyvumą, pro-
duktyvumą per inovacijas, lankstumą ir technologijų pritaikymą. Be efektyvių, vertę kuriančių procesų, bendradar-
biaujant struktūriniuose organizacijos vienetuose, nėra įmanoma pasiekti gerų rezultatų.

Natūralu, kad administracinės naštos mažinimas, vertės kūrimas, sumanus informavimas, konsultavimas, konstruk-
tyvus administravimas, stebėsena, bendradarbiavimas liks LVPA vadovybės ypatingo dėmesio centre kaip nuola-
tinio tobulinimo ir tobulėjimo sąlyga. LVPA praktinė veikla turi ir toliau remtis iš naujo reflektuojama jos misija, 
vertybėmis ir atsakomybe. Be šių prioritetinių akcentų nėra įmanomi verslo plėtros, strateginiai, reformų, inovacijų 
ir inovatyvios ekonomikos, energijos efektyvumo didinimo, regionų ekonominės ir turizmo infrastruktūros tvaraus 
augimo uždaviniai ir ypač jų sėkmingas įgyvendinimas. Problemos yra kompleksinės, vienu ypu neišspręsi, tačiau 
turime motyvacijos ir sprendimų, kaip patenkinti suinteresuotųjų šalių poreikius, įveikti vis didėjančius žmogiškųjų 
išteklių iššūkius ne vien viešajame sektoriuje, siekiant ambicingų tikslų skatinti ES investicijas. Vertiname kiekvie-
no pareiškėjo ir projektų vykdytojo įdirbį, atsakingą požiūrį į darbą. LVPA užtikrina verslo idėjų konfidencialumą, 
gerbia ir saugo klientų intelektinę nuosavybę bei tikisi atrasti ir finansuoti geriausias projektines iniciatyvas siekiant 
sėkmingų rezultatų skaidriais ir profesionaliais metodais. 

LVPA tvarų ES projektų valdymą supranta kaip konstruktyvius vadybinius ir administracinius veiksmus, kurie sti-
muliuoja teigiamus nacionalinio verslo pokyčius ne tik per ekonominį, socialinį, aplinkai draugišką poveikį ir rezul-
tatus. Tikime, kad ES investicijos daro ir darys teigiamą įtaką dabarties ir ateities kartoms Lietuvoje.

LVPA kolektyvas yra patyręs, nuoširdžiai ir labai daug dirbantis, siekiantis stabilumo. Manome, kad komandinis 
požiūris, išmoktos pamokos, disciplina, kokybiškesnė įvairiapusė komunikacija, noras nuolat tobulinti savo ir klien-
tų pragmatines kompetencijas, nepaisant didelio greičio ir apribojimų, mums padės būti visaverčiais ES investicijų 
sistemos partneriais ne tik 2018 m. Mums svarbi Jūsų nuomonė apie mūsų darbą, tad kviečiame konstruktyviai ir 
atvirai bendradarbiauti.
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2. APIE LVPA

LVPA 2003 m. įsteigė Lietuvos Respublikos ūkio ministerija. Tai – ne pelno siekianti institucija, administruojanti 
Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšas verslui, energetikai, moksliniams tyri-
mams, eksperimentinei plėtrai ir inovacijoms, viešajai ekonominei regionų infrastruktūrai, turizmui.

Vizija, misija

LVPA misija – skatinti Lietuvos verslo augimą, inovatyvumą ir konkurencingumą, efektyviai administruojant ES 
struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus.

LVPA vizija  – profesionalus ir patikimas verslo projektų valdymo partneris kuriant pažangią Lietuvą solidarioje 
Europoje.

Savo darbe LVPA vadovaujasi šiomis vertybėmis: profesionalumu, bendradarbiavimu, skaidrumu, tobulėjimu.

LVPA vadovybė, siekdama nustatytų veiklos tikslų, laikosi veiklą reglamentuojančių teisės aktų, nuolat tobulina 
ir prižiūri kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001: 2008 (2018  m. LST EN ISO 9001: 2015) 
reikalavimus.

LVPA strateginiai tikslai
 Tinkamai atlikti ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimo bei energetikos srities projektų, finansuojamų ES 

fondų lėšomis, vertinimą, atranką, priežiūrą ir kitas, su projektų administravimu bei programų įgyvendinimu 
susijusias, funkcijas.

 Teikti paslaugas ir informaciją, susijusią su ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimu, projektams įgyvendinti.

LVPA funkcijos
Pagrindinės LVPA funkcijos:

 skelbti kvietimus teikti paraiškas ES struktūrinių fondų finansavimui gauti, suteikiant informaciją ir 
konsultacijas;

 vertinti projektų paraiškas;

 sudaryti projektų finansavimo ir administravimo sutartis;

 administruoti finansavimą gavusius projektus;

 tikrinti bei vertinti mokėjimo prašymus atlikti projektų stebėseną;

 kaupti su teikiama parama susijusią informaciją, įtraukti duomenis į informacinę sistemą;

 rengti, tobulinti ir tvirtinti LVPA vidaus procesus ir reguliuojančias procedūras.
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3. 2017 M. APŽVALGA

Svarbiausi 2017 m. LVPA įvykiai ir darbai:

 Sausio mėnuo

1. Pasirašiusios priemonės „Naujos galimybės LT“ finansavimo ir administravimo sutartis, Lietuvos įmonės 
pradėjo vykti į tarptautines parodas Lenkijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Olandijoje, Latvijoje, Jungtiniuose 
Arabų Emyratuose, Singapūre ir kitose šalyse.

 Vasario mėnuo

1.  Priemonės „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ projektams skirtas 98 mln. Eur finansavimas.

2.  Pasibaigus priemonės „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ pirmojo kvietimo konkursui, su-
laukta 50 paraiškų.

 Kovo mėnuo

1.  Paskelbtas antrasis priemonės „Eco-inovacijos LT“ kvietimas teikti paraiškas.

2.  Paskelbtas antrasis priemonės „Auditas pramonei LT“ kvietimas teikti paraiškas.

3.  Paskelbtas antrasis priemonės „DPT pramonei LT+“ kvietimas teikti paraiškas.

 Balandžio mėnuo

1.  Užbaigėme priemonės „Dizainas LT“ paraiškų vertinimą. Skirtas 1,5 mln. Eur finansavimas 167 projektams. 

 Gegužės mėnuo

1.  Baigtas priemonės „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ pirmojo kvietimo paraiškų vertini-
mas, ES finansavimą buvo rekomenduota skirti 42 projektams.

 Birželio mėnuo

1.  Paskelbti priemonės „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ antrasis ir trečiasis kvietimai teikti 
paraiškas.

2.  Paskelbtas priemonės „Smart FDI“ kvietimas teikti paraiškas.

 Liepos mėnuo

1.  Paskelbtas priemonės „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ antrasis kvietimas teikti paraiškas.
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 Rugpjūčio mėnuo

1.  Paskelbtas priemonės „Eco-inovacijos LT+“ antrasis kvietimas teikti paraiškas.

2.  Pradėtos pasirašinėti tęstinės priemonės „InoConnect“ projektų finansavimo ir administravimo sutartys.

 Rugsėjo mėnuo

1.  Paskelbtas priemonės „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“ pirmasis kvietimas teikti 
paraiškas.

 Spalio mėnuo

1.  Pratęsiamas priemonės „Smartparkas LT“ paraiškų vertinimas.

2.  Pagal priemonę „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ sulaukta 187 paraiškų. Brandieji ir pradedan-
tieji inovatoriai pateikė paraiškų už 228,34 mln. Eur.

3.  LVPA direktoriumi paskirtas Aurimas Pautienius.

4.  Pasirašyta Vilniaus kogeneracinės jėgainės statybos projekto finansavimo ir administravimo sutartis.

 Lapkričio mėnuo

1.  Paskelbtas priemonės „Expo sertifikatas LT“ antrasis kvietimas teikti paraiškas.

 Gruodžio mėnuo

1.  Pasibaigus priemonės „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ antrajam kvietimui, sulaukta 59 
paraiškų gauti 14,32 mln. Eur finansavimą.

2.  Paskelbtas priemonės „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ kvietimo teikti paraiškas antrasis etapas.

Pasibaigus pirmajam paraiškų vertinimo etapui teigiamai įvertintos 27 pradedančiųjų inovatorių paraiškos, pagal jas 
tinkamų finansuoti išlaidų suma – 10,19 mln. Eur. Brandžiųjų inovatorių grupėje teigiamai įvertinta buvo 121 paraiš-
ka, tinkamų finansuoti išlaidų suma – 180 mln. Eur.
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1 pav. LVPA 2014–2020 m. finansavimo laikotarpiu 
administruojamos lėšos mln. Eur 

(pasiskirstymas pagal ministerijas)

EM
377,5
32,4%

ŪM
786,9
67,6%

2 pav. LVPA 2014–2020 m. finansavimo laikotarpiu 
administruojamos lėšos mln. Eur 

(pasiskirstymas pagal fondus)

SaF
238,3
20,5%

ERPF
926,1
79,5%

4. 2017 M. VEIKLOS REZULTATAI

4.1 Administruojamos lėšos
LVPA, atlikdama jai priskirtas funkcijas ir administruodama projektus, prisideda prie Lietuvos eksporto plėtros 
2014–2020 metų gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014  m. sausio 27  d. įsakymu Nr. 4–58 
„Dėl Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių patvirtinimo“, Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų 
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1281 „Dėl Lietuvos 
inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos patvirtinimo“, Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategi-
jos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI–2133, įgyvendinimo.
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Tęstinė atranka
40,6
3,5%

Konkursas
808,8
69,5%

3 pav. LVPA 2014–2020 m. finansavimo laikotarpiu 
administruojamų lėšų pasiskirstymas konkursiniams bei 

valstybės planavimo projektams mln. Eur

Valstybės
planavimas

309,3
26,6%

Regionų
planavimas

5,8
0,5%

2014–2020 m. LVPA priskirta administruoti daugiau nei 1 mlrd. Eur ES struktūrinių fondų lėšų verslui, mokslinių 
tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau  – MTEP) veiklai, turizmui ir energetikai. Didžioji dalis lėšų  – Europos 
regioninio plėtros fondo lėšos, be to, dauguma jų – 726 mln. Eur yra paskirstoma konkurso būdu.

4.2. Gautos paraiškos ir sudarytos sutartys
2017  m. LVPA sulaukė 693 paraiškų už 361,8  mln.  Eur. Gautų paraiškų detalesnė informacija pateikta pirmoje 
lentelėje.

1 lentelė. 2017 m. LVPA gautos paraiškos

  Kryptis Paraiškos Projektų vertė, 
mln. Eur

Finansavimo 
suma, mln. Eur

Konkursinės 
paraiškos

Energetika 229 188,1 103,6

MTEP 228 24,7 14,5

Verslas 200 283,9 104,2

Planinės paraiškos

Energetika 8 250,3 113,2

MTEP 20 25,1 23,8

Verslas 8 2,9 2,5

Bendroji suma 693 775,0 361,8
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LVPA administruoja ES struktūrinių fondų lėšas trimis kryptimis: lėšos energetikai, verslui ir MTEP. Didžioji dalis 
LVPA gautų paraiškų – konkursinės. Konkursinių paraiškų visose kryptyse pateikta beveik po lygiai.

Svarbiausi faktai apie paraiškas

 Populiariausia MTEP priemonė „Intelektas. Bendri verslo – mokslo projektai“. 

 Paraiškas naujoms idėjoms įgyvendinti galėjo teikti ir brandieji, ir pradedantieji inovatoriai. 

 Sulaukta 187 paraiškų, o bendra paraiškose buvusi tinkamų išlaidų suma – daugiau nei 228 mln. Eur.

 Paraiškas įmonės teikė pagal 6 sumanios specializacijos kryptis. Pati populiariausia ir brandžiųjų, ir prade-
dančiųjų inovatorių būsimųjų projektų kryptis – nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos.

 Atlikus pirmojo etapo paraiškų vertinimą, 148 paraiškos pateko į antrąjį etapą. Iš jų: 121 brandžiųjų inovato-
rių ir 27 pradedančiųjų inovatorių paraiškos.

 Antrojo etapo konkursas ir vertinimas tęsiamas 2018 m. 

 Būsimieji projektai yra skirti moksliniams tyrimams, naujiems inovatyviems produktams kurti ir (ar) jiems 
tobulinti. Bus sukurtos naujos darbo vietos tyrėjams. 

 Populiariausia energetikos priemonė buvo „Atsinaujinantys ištekliai pramonei LT+“. 

 2017 m. paskelbti du šios priemonės kvietimai. 2017 m. taip pat gautos paraiškos ir iš 2016 m. paskelbto 
kvietimo. Priemonė skirta gamybos įmonėms, kad gamindamos produkciją pradėtų dirbti pigiau, energiją 
gaudamos iš atsinaujinančių šaltinių: saulės, vėjo, biokuro. Sulaukta 109 šios priemonės paraiškų.

 Antrasis kvietimas buvo skirtas mažoms ir vidutinėms pramonės įmonėms (MVĮ), trečiasis - didelėms pra-
monės įmonėms. Sulauktos 59 paraiškos.

 Bendra paraiškose prašoma finansavimo suma – 14,32 mln. Eur. Didelės įmonės prašė 5,58 mln. Eur, mažos 
ir vidutinės – 8,74 mln. Eur.

 Pats populiariausias atsinaujinančių išteklių įrenginys, kuriam finansuoti įmonės prašė lėšų, buvo saulės 
elektrinės. 

 Antra pagal populiarumą energetikos priemonė  – „Šilumos tiekimo trasų modernizavimas ir plėtra“. 
Pagal šią priemonę sulaukta 65 paraiškų.
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 Populiariausios ir daugiausiai paraiškų sulaukusios verslo priemonės yra skirtos inovatyvių gamybos 
priemonių ir technologijų diegimui. Šios priemonės yra: „Eco-inovacijos LT+“, „DPT pramonei LT+“ 
ir „Regio Invest LT+“.

 Siekiant skatinti verslą ir darbo vietų kūrimą regionuose, buvo paskelbtas kvietimas pagal priemonę „Regio 
Invest LT+“. Ji skirta regionuose veikiančioms įmonėms diegti naujausią įrangą, inovatyviems bei konkuren-
cingiems produktams gaminti ar paslaugoms teikti.

 Įmonės pagal priemonę „Regio Invest LT+“ iš viso pateikė 82 paraiškas. Iš jų – 59 gamybos įmonių paraiš-
kos, o 23 – paslaugų įmonių paraiškos. Iš viso savo projektams finansuoti įmonės prašė 63 mln. Eur.

 Teigiamai įvertintos 42 paraiškos, šiems projektams skirtas 37  mln.  Eur finansavimas, pradėtas jų 
įgyvendinimas. 

 Įgyvendinti projektus pradėjo įmonės, veikiančios metalo apdirbimo, plastiko apdirbimo, medienos apdir-
bimo, maisto produktų gamybos, sveikatingumo paslaugų teikimo, orlaivių aptarnavimo, siuntų pristatymo, 
statybos srityse.

 Pagal priemonę „Eco-inovacijos LT+“, skirtą aplinką tausojantiems įrenginiams diegti, įmonės pateikė 59 pa-
raiškas, prašydamos 24,6 mln. Eur finansavimo, o bendra projektų vertė kartu su pačių įmonių investicijomis 
į projektus siekė 64,9 mln. Eur. Viena iš populiariausių ES investicijų verslo priemonių yra „DPT pramonei 
LT+“. Įmonės siekė į savo gamybą diegti didelio poveikio technologijas (DPT) – nanotechnologijas, fotoni-
ką, pažangiąsias medžiagas, robotizuoti gamybą ir pan. 

 Šioms veikloms įgyvendinti buvo gautos 42 paraiškos, prašomos lėšos – 19,2 mln. Eur, bendra investicijų 
vertė į projektus – 51,6 mln. Eur.

 Atlikus vertinimą finansavimas buvo skirtas 34 projektams. Net 29 įmonės ketina robotizuoti savo gamybą, 
20 įmonių kaip DPT į savo gamybą diegs fotoniką. 

2017 m. LVPA iš viso su įmonėmis pasirašė 595 konkursines ir planines projektų įgyvendinimo sutartis. Bendra visų 
investicijų suma į būsimus projektus siekė daugiau nei 490 mln. Eur.

Detalesnė informacija apie 2017 m. sudarytas sutartis pateikiama 2 lentelėje.

2 lentelė. 2017 m. LVPA sudarytos sutartys

  Kryptis Sutartys Projektų vertė, 
mln.Eur

Finansavimo 
suma, mln.Eur

Konkursinės 
sutartys

Energetika 60 24,9 13,8

MTEP 132 84,0 45,6

Verslas 378 129,6 49,2

Planinės sutartys

Energetika 7 237,6 106,9

MTEP 4 10,6 10,6

Verslas 14 4,1 3,5

Bendroji suma 595 490,8 229,6
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Svarbiausi faktai apie sutartis

 Daugiausia sudarytų konkursinių sutarčių – 378 – yra verslo priemonių;

 Didžioji verslo priemonių sutarčių dalis tenka dviem priemonėms – „Dizainas LT“ ir „Naujos galimybės LT“;

 Metų pradžioje pasirašytos 132 priemonės „Naujos galimybės“ sutartys – įmonės pradėjo savo projektus, vyko 
į užsienyje organizuojamas parodas ir pristatė ten savo produkciją. Bendra investicijų (ir finansavimo, ir įmonių 
lėšos) į eksporto skatinimą vertė – 9,7 mln. Eur;

 Pasirašytos 166 priemonės „Dizainas LT“ sutartys. Bendra investicijų į produktų bei paslaugų dizaino kūrimą, 
bendra investicijų vertė – 2,7 mln. Eur;

 Didžiausia verslo priemonių investicijų dalis buvo skirta priemonių „Regio Invest LT+“ projektams. Pasira-
šius 37 projektų finansavimo sutartis, regionuose veikiančių įmonių gamybos modernizavimui buvo skirtas 
31,7 mln. Eur ES investicijų. Bendra projektų vertė – 86,8 mln. Eur;

 Didelio poveikio technologijoms (DPT) diegti, pasirašius 26 projektų įgyvendinimo sutartis, buvo skirta 
10,8 mln. Eur;

 Didžiausią MTEP sudarytų sutarčių dalį sudarė priemonės „Intelektas. Bendri verslo  – mokslo projektai“ 
sutartys. Pasirašytos 95 sutartys. Investuojamų lėšų į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą suma  – 
37,9 mln. Eur, bendra projektų vertė – 70,6 mln. Eur;

 Kitos MTEP sudarytos sutartys: „Inoconnect“ – 23, „Inoklaster“ – 13;

 Didžiąją energetikos priemonių sutarčių dalį sudaro „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ su-
tartys: sudaryta 41 sutartis, bendra investicijų į atsinaujinančių išteklių diegimą gamyboje – 16,2 mln. Eur, ir 
„Auditas pramonei“ – 15 sutarčių už 112 tūkst. Eur.
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4.3. Stambiausios investicijos

4 pav. pateikiami didžiausi 2017 m. Lietuvoje pradėti vykdyti projektai. Didžiausios apimties projektas – Vilniaus 
kogeneracinės jėgainės statyba. Projekto vertė – 200 mln. Eur, finansuojamoji dalis – 90 mln. Eur. Projekto įgyvendi-
nimo metu planuojama pastatyti biokurą naudojančią didelio efektyvumo kogeneracinę jėgainę. Jėgainės nominali 
šiluminė galia būtų ne mažesnė nei 158 MW, o elektrinė galia – 70 MW. Numatyta, kad jėgainė naudos biokurą (dau-
giausiai medienos skiedras), kurio bendras kiekis bus apie 400 000 tonų per metus. Biokuro kogeneracinę jėgainę 
sudarys du biokuru kūrenami verdančio sluoksnio garo katilai, garo turbina su elektros generatoriumi ir dvi išme-
tamųjų dūmų valymo sistemos, dūmų kondensacinis ekonomaizeris, biokuro ruošos ir saugojimo bei kita būtinoji 
infrastruktūra. 

Įgyvendinus projektą planuojamas bendras metinį šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ir šilumos kainų 
mažėjimas.

4 pav. 2017 m. pasirašytos didžiausios vertės projektų sutartys
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3 lentelė. 2017 m. baigti projektai

  Kryptis Sutartys Projektų vertė, 
mln. Eur

Finansavimo 
suma, mln. Eur

Konkursiniai 
projektai

Energetika 8 1,5 0,75
MTEP 1 0,10 0,05
Verslas 315 25,6 11,4

Planiniai projektai
Energetika 0 0,0 0,0
MTEP 0 0,0 0,0
Verslas 0 0,0 0,0

Bendroji suma 324 27,2 12,2

Trečioje lentelėje pavaizduoti projektai, kurie buvo baigti 2017 m. Daugiausia visoje Lietuvoje buvo baigta verslo 
priemonių projektų, didžiausią dalį sudarė priemonių „E-verslas LT“ (154) ir „Dizainas LT“ (65) projektai, taip pat 
priemonių „Procesas LT (37)“ ir ,,Naujos galimybės LT“ (34) projektai. Į verslo projektus iš viso investuota daugiau 
nei 25 mln. Eur. 

4 lentelė. 2017 m. projektų vykdytojams išmokėtos sumos

  Kryptis MP
Patvirtinta 

tinkama suma, 
mln.Eur

Išmokėta suma, 
mln.Eur

Konkursiniai 
projektai

Energetika 357 24,8 12,4
MTEP 377 20,4 11,4
Verslas 2985 75,4 30,8

Planiniai projektai
Energetika 61 25,9 12,7
MTEP 24 2,3 2,7
Verslas 108 1,5 1,6

Bendroji suma 3912 150,3 71,6

2017 m. LVPA vykdantiesiems ir baigusiesiems projektus iš viso išmokėjo daugiau nei 71,6 mln. Eur, daugiausiai 
išmokėta verslo krypties projektų įgyvendinimui.
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4.4. LVPA socialinis ekonominis vertinimas
LVPA, administruodama ES investicijas, daro reikšmingą įtaką šalies ekonominiam ir socialiniam gyvenimui. Eko-
nominis ir socialinis poveikis yra matuojamas pagal patvirtintus projektų rodiklius, tačiau kai kurie iš jų bus matuo-
jami arba galutinis rezultatas bus jaučiamas tik praėjus 2–3 metams po projekto pabaigos. Šiame skyriuje pateikiami 
rodikliai, pasiekti iki 2017 m. gruodžio 31 d.

 Iš viso jau yra pritraukta 35,8 mln. Eur privačių investicijų verslo plėtrai: darbo vietų kūrimui, ekologiškos ir 
(ar) inovatyvios įrangos ar paslaugų diegimui, ekologiniam projektavimui, aplinkosaugos standartų diegimui 
įmonėse, dizaino sprendimams, eksporto plėtrai ir kt.

 Įmonės padidino savo darbo našumą: daugiausiai padidino pasinaudoję priemonių „Procesas LT“ ir „E-verslas 
LT“ finansavimu, 12 proc., 92 proc. ir 10,6 proc., „DPT pramonei LT+“ – 7,13 proc.

 Pasinaudojus priemone „Expo sertifikatas LT“ jau yra sertifikuoti 122 produktai.

 Įmonės, pasinaudojusios priemonės „E-verslas LT“ finansavimo lėšomis, jau optimizavo daugiau nei 1200 įvai-
rių verslo procesų; pasinaudojusios priemonės „Procesas LT“ finansavimu, įdiegė daugiau nei 50 inovatyvių 
valdymo sistemų, daugiau nei 20 vadybos metodų.

 Pasinaudojus finansavimu („Regio Invest LT+“), jau yra sukurtos 96 ilgalaikės darbo vietos.

 Pasinaudojus priemonės „Dizainas LT“ finansavimu, yra sukurti 155 nauji produktų ir (ar) paslaugų dizainai.

 Įdiegtos 5 technologinės ekoinovacijos („Eco-inovacijos LT+“), sukurti 8 gaminių, paslaugų ar technologijų 
prototipai (Intelektas. Bendri verslo-mokslo projektai).

 24 įmonės jau atliko technologinį auditą („Auditas pramonei“).
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5 lentelė. LVPA darbuotojai 2017 m.

Finansinių metų pradžioje Finansinių metų pabaigoje
162 160*

*visi darbuotojai: ir dirbę ne visą darbo dieną, ir pagal trumpalaikes sutartis.

6 lentelė. LVPA darbuotojai 2008–2017 m.

Viso
darbuotojų

Darbuotojai, susiję su 
ES struktūrinės paramos 

administravimu

Iš jų esantys vaiko 
priežiūros atostogose

Dirbantys ES 
administravime 
be esančių vaiko 

priežiūros atostogose
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
2013–12–31 175 175 12 161
2014–12–31 169 169 15 164
2015–12–31 167 167 17 151
2016–12–31 162 162 15 144
2017–12–31 160 160 24 136*

* be esančių vaiko priežiūros, nėštumo ir gimdymo atostogose.

Pagal LVPA padalinius 2017 m. gruodžio 31 d. darbuotojai (neįskaitant esančių vaiko priežiūros, nėštumo ir gimdy-
mo atostogose bei išvykusių pagal diplomatinės tarnybos įstatymą) buvo pasiskirstę taip:

7 lentelė. LVPA darbuotojų pasiskirstymas

Struktūrinis vienetas Darbuotojų skaičius
LVPA vadovybė 2
Energetikos ir verslo produktyvumo departamentas 34
Paramos vertinimo ir administracijos departamentas 28
Verslo plėtros ir inovacijų departamentas 40
Finansų ir apskaitos skyrius 4
Komunikacijos skyrius 4
Rizikos ir kokybės valdymo skyrius 8
Projektų ekspertų skyrius 10*
Personalo ir teisės skyrius 6

*iš jų 5 trumpalaikiai ekspertai

Per metus kiekvienam LVPA darbuotojui tenka po 9,6 mokymus, kuriuose yra gilinamos žinios bei keliamos 
kompetencijos.

5. LVPA DARBUOTOJAI
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Didžiulės investicijos į infrastruktūrą, mokslą, verslą būtų bevertės, jei žmonės nesinaudotų jų teikiamomis paslau-
gomis. Dėl šios priežasties svarbi efektyvi ir aiški ES investicijų verslui komunikacija, skatinanti viešojo sektoriaus 
institucijų ir tikslinių grupių bendradarbiavimą ir partnerystę.

 2017 m. LVPA vykdė 6 tęstines komunikacijos kampanijas pagal šias 2014–2020 m. ES investicijų Komuni-
kacijos strategijos temas: „Pareiškėjų ir projektų vykdytojų informavimas“, „Pažangi Lietuva“, „Versli Lietuva“, 
„Kurianti Lietuva“ ir „Tvari Lietuva“ (2 kampanijos).

 Vykdant komunikacijos kampanijas, buvo pasirinktos ir vykdytos pačios įvairiausios integruotos komunikaci-
jos veiklos – lauko reklamos stendai Vilniuje ir autostradoje Vilnius – Klaipėda, radijo laidos, naujienlaiškiai, 
straipsniai naujienų portaluose, kaičioji reklama portale „Verslo žinios“, vaizdo klipų transliavimas visoje Lietu-
voje veikiančiuose ACM ekranuose, infografikai, Google Adwords reklamos kampanija.

 2017 m. pareiškėjams ir projektų vykdytojams surengtos klausimų ir atsakymų sesijos bei 23 seminarai, iš jų 7 
buvo tiesiogiai transliuoti internetu. Iš viso ir salėje, ir internetu LVPA seminaruose dalyvavo 909 dalyviai.

 Po kiekvieno seminaro dalyviai yra prašomi užpildyti seminaro vertinimo anketas. 2017 m. LVPA klientai se-
minarus vertino 9,4 balo, 2016 m. – 8,6 balo.

 LVPA interneto svetainės prenumeratorių skaičius ataskaitiniais metais augo daugiau nei 18 proc.

 Kaip ir kasmet, 2017 m. lapkričio–gruodžio mėnesiais LVPA vykdė klientų nuomonės tyrimą. 2007–2013 m. 
bei 2014–2020 m. laikotarpiu buvo apklausta 350 pareiškėjų ir projektų vykdytojų.

 LVPA klientai gerai vertina teikiamą informaciją ir jos kokybę: 81,1 proc. potencialių pareiškėjų pakanka in-
formacijos apie LVPA administruojamas priemones, 82,2 proc. pareiškėjų pakanka informacijos apie paraiškos 
rengimo procesą.

 Iš viso LVPA teikiamas paslaugas teigiamai vertina 88,2 proc. apklaustųjų.

 2017 m. ES investicijų verslui viešinimui panaudota 103 208,77 Eur.

6. KOMUNIKACIJA
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7.1. Dalininko įnašas
LVPA savininkė yra valstybė. Agentūros savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos ūkio ministeri-
ja. Dalininko įnašas finansinių metų pradžioje ir finansinių metų pabaigoje yra 20 748,09 Eur.

7.2. LVPA išmokos dalininkų atstovams ir su dalininkais susijusiems asmenims
LVPA 2017 metais nebuvo sudariusi darbo sutarčių su dalininkų atstovais, taip pat per 2017 metus nemokėjo jokių 
išmokų dalininkų atstovams ir su dalininkais susijusiems asmenims.

7.3. LVPA gautos lėšos ir jų šaltiniai finansiniais metais ir šių lėšų panaudojimas

8 lentelė. LVPA gautos ir panaudotos lėšos per 2017 m. pagal finansavimo šaltinius

Išlaidų pavadinimas
Gautos ir 

panaudotos lėšos iš 
viso, Eur

ES techninės paramos lėšos 
projektams 

administruoti, Eur

ES techninės paramos 
lėšos informavimui ir 

viešinimui, Eur

Valstybės 
biudžeto lėšos, 

Eur
Darbo užmokestis 2 300 998,35 2 300 998,35
Socialinio draudimo įmokos 715 336,17 715 336,17  
Ryšių paslaugos 15 861,83 15 861,83  
Transporto išlaikymas 16 418,56 16 418,56  
Spaudiniai 791,87 791,87  
Kitos prekės 21 041,28 11 383,45 9 657,83
Komandiruotės išlaidos 5 694,74 5 694,74  
*Ilgalaikio turto nuoma 464 209,39 464 209,39  
Kvalifikacijos kėlimas 51 895,62 51 895,62  
Apmokėjimas ekspertams 67 226,27 55 731,27 11 495,00
Komunalinės paslaugos 49 417,91 49 417,91  
**Kitos paslaugos 308 730,22 226 674,38 82 055,84

Socialinė parama 2070,00 2 070,00
Iš viso: 4 019 692,21 3 914 413,54 103 208,67 2 070,00
LVPA gautos lėšos

*Ilgalaikio turto nuoma – patalpų nuoma, programinės įrangos nuoma, spausdintuvų nuoma.

** Kitos paslaugos – dokumentų archyvavimas, patalpų valymas, baldų nuoma, programų aptarnavimas, spausdinimo, patalpų apsau-
gos, duomenų apie įmones teikimas, auditas, sveikatos tikrinimo ir kitos paslaugos.

7. LVPA FINANSINIAI REZULTATAI
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7.4. Įsigytas ir perleistas ilgalaikis turtas
LVPA 2017 m. ilgalaikio turto neįsigijo. Viešajame prekių aukcione buvo parduoti nusidėvėję nereikalingi kompiu-
teriai ir spausdintuvai (791 Eur). 

7.5. ES struktūrinės ir kitos paramos sąnaudos

9 lentelė. 2017 m. LVPA sąnaudos

Išlaidų pavadinimas
Projektams 

administruoti, 
Eur

Projektams 
informuoti ir 
viešinti, Eur

Sąnaudos, padengtos 
nuosavomis lėšomis, Eur

Sąnaudos iš 
viso, Eur

Darbo užmokestis 2 304 387,26 2 304 387,26
Socialinis draudimas 716 391,14 716 391,14
Ryšių paslaugos 15 818,48 0,33 15 818,81
Transporto išlaikymas 19 422,00 19 422,00
Kitos prekės 11 383,45 9 045,14 484,00 20 912,59
Komandiruočių išlaidos 2 763,35 2 763,35
Ilgalaikio turto nuoma 462 337,03 462 337,03
Kvalifikacijos kėlimas 51 895,62 51 895,62
Apmokėjimas ekspertams 55 731,27 11 495,00 67 226,27
Komunalinės paslaugos 49 417,91 49 417,91
Kitos paslaugos 225 334,39 81 886,03 526,74 307 747,16
Darbdavių soc. parama 2 070,00 2 070,00
Nusidėvėjimo sąnaudos 35 882,03 35 882,03
Sukaupti atostoginiai 3 219,16 3 219,16
Iš viso: 3 956 053,09 102 426,17 1 011,07 4 059 490,33

7.6. Sąnaudos valdymo išlaidoms
Valdymo išlaidoms priskiriamas LVPA vadovo ir pavaduotojo darbo užmokestis ir su juo susijusių mokesčių sąnau-
dos, kompensacija už nepanaudotas atostogas. Valdymo išlaidos sudaro 83 136,79 Eur.

7.7. LVPA išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms vadovo išmokoms
Per ataskaitinį laikotarpį LVPA vadovui darbo užmokesčio priskaičiuota 31 665,51 Eur (išmokėta 24 182,79 Eur), 
priskaičiuota kompensacija už nepanaudotas atostogas ir išeitinė kompensacija 12 705,24 Eur, darbdavio socialinė 
parama 1 200 Eur.
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8. KOKYBĖS VADYBOS SISTEMA

Kokybės vadybos sistema (toliau – KVS) apima visą LVPA struktūrą ir veiklas. Ji padeda: 

 siekti nustatytų veiklos tikslų, 

 užtikrinti veiklos atitiktį teisės aktų reikalavimams, 

 užtikrinti aukštą priimamų administravimo sprendimų kokybę, 

 užtikrinti tinkamą rizikų valdymą ir nuolatinį veiklos gerinimą.

Ši sistema LVPA buvo įdiegta 2015 m. įgyvendinant projektą „Kokybės vadybos sistemos diegimas ir sertifikavimas 
viešojoje įstaigoje Lietuvos verslo paramos agentūroje“, Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-085, finansuotą pagal 2007–
2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir vie-
šojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų koky-
bės iniciatyvos“. 2016 m. vasario 5 d. LVPA išduotas atitikties sertifikatas, patvirtinantis, kad KVS atitinka LST EN 
ISO 9001:2008 reikalavimus ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų administravimo, informacijos sklaidos 
ir konsultavimo srityje. 2017 m. pabaigoje buvo ruošiamasi resertifikuoti LVPA KVS pagal LST EN ISO 9001:2015 
reikalavimus.
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Ar Jums bendradarbiaujant su LVPA teko susidurti su kokiomis 
nors korupcijos apraiškomis?

Taip, manau, 
kad teko

2%

Ne, neteko
96,86%

Ar Jūs manote, kad LVPA vykdoma veikla skaidri?

Taip
53%

Ne
41%

9. KORUPCIJOS PREVENCIJA

LVPA, siekdama užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, skaidresnę veiklą ir viešumą, 2017 m. tęsė nuolatinę ir kryptin-
gą korupcijos prevencijos politiką Europos Sąjungos finansuojamų projektų administravimo srityje. 

2017 m. LVPA baigė įgyvendinti antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių planą. 2014–2016 m. LVPA, 
įvertinusi vykdytos programos efektyvumą ir nustačiusi, kurios priemonės buvo veiksmingos, o kurios nedavė nori-
mo rezultato, bei atlikusi aplinkos analizę, metų pradžioje pasitvirtino Antikorupcinę programą ir naują priemonių 
įgyvendinimo planą 2017–2019 m. LVPA programa parengta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos nacionalinę ko-
vos su korupcija 2015–2025 metų programą bei Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos kovos su korupcija 2015–
2019 m. programą (toliau – Ūkio ministerijos programa).

LVPA aktyviai dalyvavo formuojant ir įgyvendinant Ūkio ministerijos programą. 2017 m. įgyvendino visas Ūkio mi-
nisterijos programoje numatytas LVPA priemones. Įgyvendindama LVPA antikorupcinės programos įgyvendinimo 
priemonių planą 2017 m., atliko apklausą dėl galimų korupcijos apraiškų (5 pav.), nagrinėjo visus „Karštąja linija” 
gautus pranešimus (26 proc. – pasitvirtino) (6 pav.), pasitvirtinusiais atvejais pradėjo pažeidimo tyrimus, parengė ir 
skelbė pranešimą „Neskaidriai naudojamos ES investicijos? Nelikite abejingi“, kurio tikslas didinti visuomenės pasi-
tikėjimą LVPA, skatino projekto vykdytojus dokumentus ir duomenis teikti naudojantis Duomenų mainų svetaine, 
vykdė naujų darbuotojų mokymus korupcijos prevencijos ir viešųjų ir privačių interesų derinimo temomis, atliko 
viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijų kontrolę, dalyvavo „Baltosios bangos“, „Transparency International“ organi-
zuotose diskusijose, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos organizuojamuose mokymuose. 

5 pav. Atliktos apklausos dėl galimų korupcijos apraiškų LVPA rezultatai.

Taip, teko,
1,14%

Neturiu 
nuomonės

41%
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Taip pat LVPA atliko korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą ir aprašymą ekspertinio vertinimo ir viešųjų ir 
privačių interesų derinimo procesuose, nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir šalinti nusimatė papil-
domas priemones ir atnaujino Antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių planą 2017–2019 metams. 

LVPA vykdomos Antikorupcinės programos priemonės yra orientuotos į teikiamų administracinių paslaugų gerini-
mą, veiklos viešumo ir skaidrumo stiprinimą bei darbuotojų atsparumo korupcijai didinimą.

Pasitvirtinę „Karštąja linija“ gauti pranešimai, proc.

Nepasitvirtino,
68%

„Karštąja linija“ gautų pranešimų skaičius, vnt.

20

Pasitvirtino,
26%

10

6 pav. „Karštosios linijos“ statistika.

2016 2017
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2017 m. iš viso užregistruota 70 įtariamų pažeidimų: 

 13 – iš 2014–2020 m. finansavimo laikotarpio; 

 57 – iš 2007–2013 m. finansavimo laikotarpio. 

Lyginant su 2016 m., užregistruotų pažeidimų skaičius sumažėjo (2016 m. užregistruoti 74 įtariami pažeidimai).

2017 m. iš viso baigtas 81 pažeidimo tyrimas. 

Iš 2014–2020 m. laikotarpio projektų pažeidimų 18 yra baigti tirti, iš jų 10 pažeidimų yra nustatyti. Dažniausia šių 
nustatytų pažeidimų priežastis buvo teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, pažeidimas. 

Iš 2007–2013  m. laikotarpio projektų pažeidimų 63 yra baigti tirti, iš jų nustatyti 33 pažeidimai ir 1 sukčiavimo 
atvejis. Dažniausios šių nustatytų pažeidimų priežastys buvo bankrotas, nepasiekti rodikliai, projekto tęstinumo ne-
buvimas bei teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, pažeidimas.

Su 2017 m. nustatytais pažeidimais susijęs faktinis finansinis poveikis iš viso sudarė 1,93 mln. Eur (ES ir Lietuvos 
Respublikos biudžeto lėšos, skaičiuojant be palūkanų): iš 2014–2020 m. finansavimo laikotarpio – 0,02 mln. Eur ir 
iš 2007–2013 m. finansavimo laikotarpio – 1,91 mln. Eur.

10. PAŽEIDIMAI
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Aurimas Pautienius gimė 1975  m. Vilniuje. 2000  m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete baigė humanitarinių 
mokslų magistro studijas (1999–2000 m. stažavosi Karlo Franzeno universitete Grace (Austrija)). 2008 m. po ISM 
Vadybos ir ekonomikos universiteto, BI Norwegian Business School, Executive School vadovų magistrantūros stu-
dijų įgijo vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnį.

2000–2009  m. A. Pautienius dirbo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje: Mokslo ir studijų de-
partamento ekspertu mokslo komunikacijos klausimais, atstovu ES V, VI bendrojoje programoje, vėliau Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ES paramos koordinavimo skyriaus vyr. specialistu, ES paramos de-
partamento Programų planavimo poskyrio vedėju, buvo derybų su Europos Komisija dėl Lietuvos 2004–2006 m. 
Bendrojo programavimo dokumento ir dėl 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos veiksmų programų delegacijos 
nariu, Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos valdymo komiteto nariu.

2010 m. dirbo VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros Projektų departamento Projektų vertinimo skyriaus projektų 
vadovu, buvo Lietuvos Respublikos ūkio ministro Investicijų patarėjų grupės, LR finansų ministro Nacionalinės 
pažangos programos 2014–2020 m. grupės ekspertu. 

2010–2014  m. dirbo ISM Executive School Verslo procesų ir projektų valdymo programų vadovu, 
lektoriumi-konsultantu.

2012–2016  m. dirbo Lietuvos projektų vadybos asociacijos (International Project Management Association narės) 
direktoriumi, 2016 m. buvo Lietuvos projektų vadybos asociacijos valdybos pirmininku (prezidentu).

Nuo 2016 m. gruodžio mėn. dirbo Lietuvos Respublikos kultūros ministrės patarėju, o nuo 2017 m. spalio mėn. yra 
VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros direktorius.

11. INFORMACIJA APIE VADOVĄ
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2018 m. LVPA veiklos planas pateikiamas pirmame priede.

12. LVPA VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros 
direktorius

Aurimas Pautienius


