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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 vie-
šąją įstaigą Ekonominės informacijos centrą.

2003 m. ši įstaiga buvo pertvarkyta į įgyvendinančiąją instituciją Lietuvos verslo paramos 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 socialinės sanglau-
dos programos projektui „Parama verslo plėtrai“ įgyvendinti.

2007–2013 m. finansavimo laikotarpiu LVPA administravo 4 652,1 mln. Lt 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų 
lėšų Lietuvos verslui, turizmui ir energetikai, moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai. 

Lyginant su 2004–2006 m. periodu, 2007–2013 m. LVPA administravo 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 projektų valdymo 
skyrius, kurie nuosekliai atlieka projektų valdymą nuo paraiškos gavimo iki projekto siekiamų rodiklių kontrolės. 
Visos LVPA veiklos, susijusios su ES struktūrinės paramos administravimu, nuo 2010 m. rudens atliekamos tik pa-
grindinėje būstinėje Vilniuje. 

1.2 LVPA KOKYBĖS POLITIKA

LVPA įgyvendina Lietuvos ūkio plėtrai ir jo tarptautinio konkurencingumo didinimui skirtas nacionalines strategijas 
ir programas, administruoja ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšas, užtikrina informacijos apie ES struk-
tūrinės paramos administravimo reikalavimus ir ES struktūrinę paramą sklaidą.

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.

LVPA puoselėjamos vertybės: profesionalumas, bendradarbiavimas, skaidrumas, tobulėjimas.

LVPA vadovybė, siekdama nustatytų veiklos tikslų, laikosi veiklą reglamentuojančių teisės aktų, nuolat tobulina ir 
prižiūri kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 reikalavimus, gerina jos rezultatyvumą bei 
įsipareigoja:

KLIENTAMS – užtikrinti aukštą teikiamų viešųjų paslaugų kokybę ir greitus, profesionalius ir objektyvius sprendi-
mus LVPA kompetencijos ribose, mandagų bendravimą, kokybišką ir kvalifikuotą informacijos dėl teisės aktų reika-
lavimų pateikimą bei konsultavimą;

DARBUOTOJAMS – suburti darbuotojus į nuolat tobulėjančią komandą, užtikrinančią asmeninį ir visuotinį įsipa-
reigojimą palaikyti aukštą paslaugų kokybę ir skatinti darbuotojų įsitraukimą;

VEIKLOS KOKYBEI – siekiant keliamų tikslų, užtikrinti vykdomos veiklos atitiktį teisės aktų reikalavimams, 
aukštą priimamų administravimo sprendimų kokybę, tinkamą rizikų valdymą ir nuolatinį veiklos gerinimą.
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1.3 LVPA TIKSLAI

Svarbiausi LVPA tikslai yra šie:

	dalyvauti įgyvendinant nacionalines strategijas, priemones ir kitas iniciatyvas, skirtas Lietuvos ūkio plėtrai ir jo 
tarptautiniam konkurencingumui didinti;

	administruoti nacionalines ir ES paramos lėšas, skirtas Lietuvos verslo, mokslinių tyrimų ir technologinės plė-
tros, turizmo ir energetikos sričių pažangai;

	teikti fiziniams ir juridiniams asmenims viešąsias paslaugas ir informaciją, susijusias su nacionalinių ir ES para-
mos lėšų naudojimu projektams įgyvendinti.

1.4 VEIKLA IR FUNKCIJOS

LVPA veiklos rūšys:

	kvietimų teikti paraiškas paramai gauti pagal priskirtas nacionalinės ir ES paramos programinių dokumentų 
priemones skelbimas;

	projektų paraiškų tikrinimas, vertinimas, paramos teikimo sutarčių sudarymas, paramą gavusių projektų įgy-
vendinimo priežiūra ir kontrolė, mokėjimo prašymų tikrinimas ir vertinimas, pagal juos atliekamų išmokų kon-
trolė, su teikiama parama susijusios informacijos kaupimas, duomenų įtraukimas į informacinę sistemą, suteik-
tos paramos viešinimas;

	pasiūlymų dėl nacionalinę ir ES paramą reguliuojančių teisės aktų rengimo ir tobulinimo teikimas suinteresuo-
toms institucijoms; 

	kvietimų teikti paraiškas ir LVPA vidaus procedūras reguliuojančių, taip pat kitų su LVPA veikla susijusių doku-
mentų rengimas, tobulinimas ir tvirtinimas;

	ataskaitų, skirtos paramos bei jos poveikio Lietuvos ekonomikai analizių, prognozių ir informacijos rengimas, 
teikimas ir sklaida;

	informacinių ir mokymo seminarų, kitų renginių organizavimas.

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 socialiniams partneriams, žiniasklaidai bei kitoms visuome-
nės grupėms apie finansavimo galimybes, projektų rengimo ir įgyvendinimo sąlygas, atrankos kriterijus, paraiškų 
vertinimo procedūras, projektų įgyvendinimo eigą ir rezultatus. 2014 m. buvo ruošiamasi naujam, 2014–2020 m. ES 
fondų investicijų Lietuvoje laikotarpiui remiantis Finansų ministerijos parengta Komunikacijos strategija.

ES struktūrinės paramos valdymui bei kontrolės sistemos funkcionavimui užtikrinti skirti projektai „2007–2013 
metų ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimo užtikrinimas įgyvendinant Ekonomi-
kos augimo veiksmų programą“ ir „2007–2013 metų ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funk-
cionavimo užtikrinimas įgyvendinant Sanglaudos skatinimo veiksmų programą“ įgyvendinami pagal Ekonomikos 
augimo veiksmų programą bei Sanglaudos skatinimo veiksmų programą ir yra finansuojami Sanglaudos fondo lėšo-
mis (100 proc.). Jų tikslas – efektyvus ES struktūrinės paramos administravimas įgyvendinant Ekonomikos augimo 
veiksmų programą, Sanglaudos skatinimo veiksmų programą ir užbaigiant BPD programą.
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1.5 LVPA VALDYMO STRUKTŪRA 

LVPA valdymo struktūra 2014 m. gruodžio 31 d.

DIREKTORIUS

DIREKTORIAUS
PAVADUOTOJAS

DIREKTORIAUS
PAVADUOTOJAS

PERSONALO 
SKYRIUS

FINANSŲ IR 
APSKAITOS 

SKYRIUS

KOMUNIKACIJOS 
SKYRIUS

PROJEKTŲ 
FINANSŲ VALDYMO 

DEPARTAMENTAS

MOKĖJIMO 
PRAŠYMŲ 

VERTINIMO 
SKYRIUS

PARAMOS 
ANALIZĖS 
SKYRIUS

BENDRŲJŲ 
REIKALŲ  
SKYRIUS

INFORMACINIŲ 
TECHNOLOGIJŲ 

PASLAUGŲ 
SKYRIUS

TEISĖS 
SKYRIUS

RIZIKOS IR 
KOKYBĖS 

VALDYMO 
SKYRIUS

PROJEKTŲ 
VALDYMO 

DEPARTAMENTAS

VERSLO 
PROJEKTŲ 
VALDYMO 

SKYRIUS

TURIZMO 
PROJEKTŲ 
VALDYMO 

SKYRIUS

ENERGETIKOS 
PROJEKTŲ 
VALDYMO  

SKYRIUS

MOKSLINIŲ TYRIMŲ 
IR TECHNOLOGINĖS 
PLĖTROS PROJEKTŲ 
VALDYMO SKYRIUS

PROJEKTŲ 
EKSPERTŲ 

SKYRIUS

Atsižvelgiant į 2014–2020 m. administruojamų priemonių žemėlapį, 2014 m. pradžioje, pradedant naują finansavi-
mo laikotarpį, iškilo poreikis keisti LVPA struktūrą ir toliau plėtoti padalinių bei vadovų funkcijas. Pasiūlymai dėl 
struktūros pakeitimo buvo suderinti su Ūkio ministerija ir 2014 m. pabaigoje pateikti nagrinėti Finansų ministerijai. 
Kol kas LVPA struktūra liko nepakitusi, tokia, kaip pateikta lentelėje.
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Ekonomikos augimo 
Veiksmų programa (VP2)
2,404 mln. Lt
51,7%

Sanglaudos skatinimo 
Veiksmų programa (VP3)
2,247 mln. Lt
48,3%

Energetika 
1 871 mln. Lt 
40,2%

MTTP
709 mln. Lt 
15,2%

Verslas 
1 204 mln. Lt 
25,9%

Turizmas 
867 mln. Lt 
18,6%

1.6 2014 M. LVPA ADMINISTRUOTOS  
2007–2013 M. PROGRAMOS

TIKSLO DALYVAUTI ĮGYVENDINANT NACIONA-
LINES STRATEGIJAS, PROGRAMAS IR KITAS INICI-
ATYVAS, SKIRTAS LIETUVOS ŪKIO PLĖTRAI IR JO 
TARPTAUTINIAM KONKURENCINGUMUI DIDINTI 
ĮGYVENDINIMAS

2014 m. LVPA administravo 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos ir Sanglaudos skatinimo veiks-
mų programos priemonių projektus verslo ir verslo aplinkos, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP), 
turizmo ir energetikos srityse. 

1 pav. 2007–2013 m. finansavimo laikotarpio 2014 m.  
LVPA administruotos programos ir joms skirta ES parama

2 pav. 2014 m. LVPA administruotų 2007–2013 m. 
finansavimo laikotarpio ES struktūrinių fondų paramos ir 
valstybės biudžeto lėšų pasiskirstymas pagal sritis

Ekonomikos augimo veiksmų programa skirta trims sritims 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“ skirtas verslo plėtrai, 

3. prioritetas „Esminė ekonominė infrastruktūra“ skirtas elektros perdavimo ir skirstymo sistemų, šilumos tieki-
mo sistemų modernizavimui ir plėtrai.

Šios programos projektai finansuojami iš Europos regioninės plėtros fondo ir valstybės biudžeto lėšų.

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa skirta dviem sritims stiprinti:

1. prioritetas „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plė-
trai“ – turizmui skatinti; 

2. prioritetas „Aplinka ir darnus vystymasis“ – viešosios energetikos, atsinaujinančios energetikos plėtrai.

Šios programos projektai finansuojami iš Sanglaudos fondo, Europos regioninės plėtros fondo (turizmo priemonės) 
ir valstybės biudžeto lėšų.
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2. PARAMOS LĖŠŲ 
ADMINISTRAVIMO 
REZULTATAI
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2.1 KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS,  
PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS,  
VERTINIMAS IR ATRANKA

2014 m. LVPA buvo paskelbtas tik vienas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Naujos galimybės“. Tai buvo 
5-asis kvietimas pagal šią priemonę. Kvietimas buvo paskelbtas iš 2007–2013 m. finansavimo laikotarpio sutaupytų 
lėšų siekiant padėti įmonėms rasti naujų rinkų eksportui. Planuota paskirstyti suma – 14,4 mln. Lt (4,17 mln. Eur), 
papildomai šiai priemonei buvo skirta 13,2 mln. Lt (3,82 mln. Eur). Pagal šį kvietimą sulaukta 311 paraiškų, o bendra 
prašoma finansavimo suma – 33 mln. Lt (9,56 mln. Eur). 

Pagal kitas priemones kvietimų teikti paraiškas skelbta nebuvo. 2014–2020  m. finansavimo laikotarpio kvietimai 
ataskaitiniais metais taip pat nebuvo skelbti.

TIKSLO ADMINISTRUOTI NACIONALINES IR EU-
ROPOS SĄJUNGOS PARAMOS LĖŠAS, SKIRTAS LIE-
TUVOS VERSLO, TURIZMO, ENERGETIKOS, MOKS-
LINIŲ TYRIMŲ IR TECHNOLOGINEI PLĖTRAI 
ĮGYVENDINIMAS

2007–2013 m. finansavimo laikotarpiu LVPA administravo 4 651 mln. Lt (1 347 mln. Eur) ES struktūrinių fondų ir 
valstybės biudžeto lėšų, skirtų Lietuvos verslui, turizmui, energetikai, mokslinių tyrimų ir technologinei plėtrai. Iki 
2014 m. pabaigos projektų vykdytojams jau išmokėta 3 815 mln. Lt (1 104,90 Eur).

Vien per 2014 m. visiems projektams įgyvendinti išmokėta 621 mln. Lt (179,85 mln. Eur).

3 pav. 2008–2014 m. išmokėtų ES struktūrinių fondų paramos ir valstybės 
biudžeto lėšų dinamika pagal LVPA administruojamus projektus
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4 pav. 2008–2014 m. LVPA gautų paraiškų dinamika 

Sritis  vnt. Prašomas finansavimas, mln. Lt

Energetika 0 0,0

MTTP 0 0,0

Turizmas 0 0,0

Verslas 311 33,4

Iš viso 311 33,4

5 pav. 2014 m. LVPA gautų paraiškų pasiskirstymas pagal sritis

Ataskaitiniais metais įgyvendinamų projektų vykdytojai prašė papildomo finansavimo jau įgyvendinamiems projek-
tams už 69,448 mln. Lt (20,11 mln. Eur). Daugiausia paraiškų papildomam finansavimui gauti sulaukta iš turizmo 
(27) bei energetikos (29) projektų vykdytojų.

Sritis Gauta paraiškų Įvertinta paraiškų Siūloma suma, mln. Lt

Energetika 27 28 27 788

MTTP 2 2 8 737

Turizmas 4 6 23 178

Verslas 29 29 9 745

Iš viso 62 65 69 448

6 pav. 2014 m. LVPA gautų paraiškų dėl papildomo finansavimo pasiskirstymas pagal sritis

2.2 SUTARčIŲ PASIRAŠYMAS IR NUTRAUKIMAS

LVPA pagal jai pavestas funkcijas atliko projektų administracinės atitikties bei tinkamumo finansuoti vertinimą ir 
patvirtino, kad projektai atitinka priemonei taikomus projektų atrankos kriterijus ir Ūkio ministerijos nustatytas 
projektų finansavimo sąlygas. 

Ūkio ministrui priėmus sprendimus skirti paramą projektams ataskaitiniais metais su projektų vykdytojais iš viso 
buvo pasirašyta 312 projektų finansavimo ir administravimo sutarčių, projektams buvo skirtas 144 mln. Lt (41,71 
mln. Eur) finansavimas.
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7 pav. LVPA pasirašytų sutarčių 2008–2014 m. dinamika

Sritis vnt. Skirtas finansavimas, mln. Lt

Energetika 8 9,4

MTTP 8 28,2

Turizmas 0 0,0

Verslas 296 106,4

Iš viso 312 144,0

8 pav. 2014 m. pasirašytos sutartys pagal sritis

2014 m. daugiausia sutarčių (296) pasirašyta su verslo srities projektų vykdytojais. Buvo pasirašyta po 8 projektų 
finansavimo ir administravimo sutartis su energetikos ir MTTP projektų vykdytojais. Turizmo srityje nebuvo pasi-
rašyta naujų sutarčių.

Dėl įvairių priežasčių 2014 m. buvo nutrauktos 58 sutartys už 30 mln. Lt (8,69 mln. Eur). Tai yra mažiau nei 2013 m. 
Daugiausia nutraukta verslo srityje įgyvendinamų projektų sutarčių – 44 sutartys už 9 mln. Lt (2,6 mln. Eur). Daž-
niausiai sutartys nutraukiamos dėl nepradėtų vykdyti veiklų, nuosavos finansavimo dalies neužtikrinimo, įmonės 
bankroto.

Sritis vnt. Skirtas finansavimas, mln. Lt

Energetika 4 14,1

MTTP 8 3,2

Turizmas 2 3,6

Verslas 44 9,2

Iš viso 58 30,1

9 pav. 2007–2014 m. nutrauktos sutartys pagal sritis
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10 pav. 2008–2014 m. LVPA pasirašytų ir nutrauktų sutarčių dinamika

2.3 BAIGTI PROJEKTAI

Per 2014 m. buvo baigti 428 projektai, kuriems išmokėta 599 mln. Lt (173,48 mln. Eur) ES parama. Baigus projektus 
sutaupyta 16 mln. Lt. (4,63 mln. Eur).
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Visos vnt. Nutrauktos vnt.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Visos mln. Lt Nutrauktos mln. Lt

1000

Sritis / Priemonė Projektai

Energetika 100

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas 
energijos gamybai (K)

8

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas 
energijos gamybai (V)

1

Elektros perdavimo sistemos modernizavimas  
ir plėtra

1

Energijos gamybos efektyvumo didinimas 1

Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas  
ir plėtra

14

Viešosios paskirties pastatų renovavimas 
nacionaliniu lygiu

28

Viešosios paskirties pastatų renovavimas 
regioniniu lygiu

46

Energetikos objektų rekonstravimas ir perkėlimas 1

MTTP 77

Idėja LT 2

Inogeb LT-1 2

Inogeb LT-2 1

Inoklaster LT 3

Inoklaster LT+ 2

Intelektas LT 39

Intelektas LT+ 28

Sritis / Priemonė Projektai

Turizmas 46

Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio 
ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir 
plėtra

7

Nacionalinės svarbos turizmo projektai 1

Turizmo informacinių paslaugų ir infrastruktūros 
plėtra ir turizmo rinkodaros skatinimas

4

Turizmo paslaugų/produktų įvairovės plėtra ir 
turizmo paslaugų kokybės gerinimas 

7

Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų 
plėtra regionuose

18

Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų 
kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms

9

Verslas 205

ASISTENTAS-1 10

ASISTENTAS-2 1

ASISTENTAS - 3 1

E-verslas LT 17

INVEST LT 5

Invest LT+ 2

Invest LT 2 8

Lyderis LT 6

Naujos galimybės 108

Procesas LT 47
 
11 pav. 2014 m. baigti projektai pagal sritis ir priemones
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12 pav. 2008–2014 m. baigtų projektų ir sutaupytų lėšų dinamika

2.4 ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS  
ADMINISTRAVIMAS PAGAL SRITIS

2.4.1 MOKSLINIAI T YRIMAI IR  
TECHNOLOGINĖ PLĖTRA (MTTP)

2014 m. pagal Ekonomikos veiksmų programos 1 prioritetą „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti 
moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ LVPA administravo 9 priemones. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. buvo baigti 
464 MTTP projektai, o iš viso šiems projektams išmokėta 475,7 mln. Lt (137,77 mln. Eur). 2014 m. MTTP projek-
tams išmokėti 104 mln. Lt (30,12 mln. Eur). 
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Išmokėta mln. Lt



13

Priemonės 
pavadinimas

Gauta paraiškų Sutartys 
(įgyvendinami ir  
baigti projektai)

Nutrauktos sutartys Baigti projektai Išmokėta 

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

Idėja LT 477 48,1 178 14,8 20 1,5 178 13,1 13,7

Inogeb LT-1 27 37,6 14 22,1 14 21,3 21,3

Inogeb LT-2 14 153,6 10 117,1 1 21,5 68,5

Inogeb LT-3 6 41,6 4 31,9 15,1

Inoklaster LT 54 54,2 19 12,4 2 0,9 5 3,7 7,1

Inoklaster LT+ 44 422,1 13 65,4 2 4,4 32,8

Intelektas LT 513 554,0 262 209,1 17 16,6 182 124 160,8

Intelektas LT+ 312 810,4 132 241,8 12 20 82 135 156,4

Pro LT 6 40,0 6 39 0,0

MTTP iš viso 1 453 2 161,6 632 714,6 57 77,7 464 323,4 475,7

 
13 pav. MTTP projektų finansavimo pasiskirstymas 2008–2014 m. bendrai ir pagal priemones

2014 m. nebuvo skelbta kvietimų pagal MTTP priemones. Pagal rezervinį projektų sąrašą pasirašytos 8 projektų fi-
nansavimo ir administravimo sutartys pagal priemones „Inogeb LT-3“(1), „Intelektas LT“ (4), „Intelektas LT+“(3). 
2014 m. baigti 77 MTTP projektai, iš jų daugiausia pagal priemones „Intelektas LT“(39) ir „Intelektas LT+“ (28). 
Šiems projektams per 2014 m. buvo išmokėta 100,2 mln. Lt (29 mln. Eur). Daugiausia baigtų projektų yra Vilniaus 
(49) ir Kauno (16) apskrityse. Kiti projektai baigti Klaipėdos, Marijampolės, Šiaulių, Panevėžio, Utenos apskrityse. 

Vieni iš reikšmingesnių 2014 m. įgyvendintų MTTP projektų:

	UAB „Altechna R&D” projektas „Moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra, siekiant sukurti naujus 
optoelektronikos prietaisus medicinos taikymams“. Projektui skirtas 1 541 807,99 Lt (446 538,46 Eur) 
finansavimas.

Projekto metu UAB „Altechna“ kartu su UAB „Altechna R&D“ ir UAB „Taksometrai“  atliko dviejų naujų ir inova-
tyvių produktų – mikrolustinio lazerio ir geltonai oranžinio lazerio - sukūrimo mokslinius tyrimus ir technologinę 
plėtrą. Investavus ES lėšas, buvo sukurti ir išbandyti prototipai, kurių pagrindu vėliau numatoma sukurti ir rinkai 
pasiūlyti naujus produktus - optoelektronikos prietaisus, taikytinus medicinoje. Turimomis žiniomis šie prietaisai 
neturėtų analogų ir būtų pažangūs pasaulio mastu. Sparčiai plėtojantis aukštosioms technologijoms minėti lazeriniai 
prietaisai yra labai reikalingi, nes norint išlaikyti aukštą konkurencingumo lygį aukštųjų technologijų srityje būtina 
kuo greičiau prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos ir tobulėjančių technologijų. Projektas baigtas 2014 m. rugsėjo 
mėn. Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklas vykdė 18 tyrėjų.

	Uždarosios akcinės bendrovės „Tilde informacinės technologijos” projektas „Hibridinio mašininio 
vertimo ir naujausių kalbinių technologijų integravimo į e. valdžios paslaugas prototipas“. Projektui 
skirta 765 241,99 Lt (221 629,40 Eur) finansavimas.

Siekiant sukurti hibridinio mašininio vertimo (MV) prototipą, pritaikytą e. valdžios paslaugoms, sukurtos technolo-
gijos, leidžiančios pagerinti MV kokybę ir paruošti MV sistemos galimą integravimą į e. valdžios teikiamas paslaugas.
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Sukurto MV prototipo galimybės ir privalumai – galimybė naudotis specialiai pritaikytu mašininiu vertimu verčia-
mos srities dokumentams versti, vertimo tikslumas verčiant tos pačios srities duomenis būtų gerokai didesnis už ne-
mokamai prieinamų mašininio vertimo sistemų, galimybė išsiversti skirtingo tipo e. valdžios srities didelės apimties 
darbinius dokumentus, galimybė išsiversti bazinę informaciją, susijusią su e. valdžios sritimis (naujienos, interneto 
puslapiai, straipsniai ir kt.), išsiversti gaunamą korespondenciją, el. laiškus, suprasti turinio esmę ir nuspręsti, kurios 
dalys turėtų būti atiduotos profesionaliems vertėjams versti. Tai yra puiki galimybė valstybinėms organizacijoms 
turėti MV savo serveriuose, o tai leistų versti netgi slaptus tekstus užtikrinant, kad verčiami duomenys nepasklis už 
institucijos ribų. Projektas baigtas 2014 m. rugpjūčio 25 d., buvo įgyvendintas kartu su partneriu UAB „ELSIS PRO“. 
MTTP veiklas vykdė 11 darbuotojų. 

	UAB „ProBioSanus“ projektas „MTTP laboratorijos įkūrimas UAB „ProBioSanus“. Projektui įgyven-
dinti skirta 1 093 0300,01 Lt (316 641,57 Eur) ES struktūrinės paramos lėšų.

Siekdami kurti saugią aplinką, prisidėti prie gamtos saugojimo, UAB „ProBioSanus“ savininkai pasiūlė idėją Lietu-
voje pradėti gaminti namų ūkio ir asmens higienos priežiūros priemones su probiotikais – gerosiomis bakterijomis. 

Sukurtoje laboratorijoje planuojama vykdyti MTTP veiklas šiomis kryptimis: sporų gamybos technologijų tobuli-
nimas; esamų produktų tobulinimas; naujų probiotikų paieška ir tyrimai; naujų probiotikų kūrimas ir jų tyrimai. 
Planuojama, kad vykdant visas MTTP veiklas bus sukurta naujų produktų su probiotikais, skirtų spręsti visuomenės 
higienos problemas, lemiančias žmogaus sveiką gyvenseną. Bendrovės strateginis tikslas – kasmet rinkai pristatyti ne 
mažiau kaip po vieną naują produktą. Nauji produktai papildys platų UAB „ProBioSanus“ gaminamos produkcijos 
asortimentą ir užtikrins vartotojų poreikių tenkinimą.

UAB „ProBioSanus“ kartu su Kauno technologijos universitetu įgyvendina projektą pagal priemonę „Intelektas LT“. 
Projekto esmė – sukurti probiotinių bakterijų įmobilizavimo ir kapsiuliavimo metodologiją, kuri leistų kuo ilgiau ir 
efektyviau išsaugoti probiotinių bakterijų gyvybines funkcijas bei kokybines savybes, o kartu ir paspartintų jų vege-
tacinę būseną papuolus į jai skirtą terpę. 

2.4.2 VERSL AS

Pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioritetą „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos ge-
rinimas“ LVPA 2014 m. administravo projektus pagal 11 priemonių. Iki 2014 m. pabaigos LVPA administravo 1921 
verslo projektus, o iš viso šiems projektams iki 2014 m. pabaigos jau buvo išmokėta 872 mln. Lt (252,55 mln. Eur). 
Per 2014 m. verslo projektams išmokėta 197 mln. Lt (57,06 mln. Eur).

2014 m. gauta 311 verslo projektų paraiškų pagal priemonės „Naujos galimybės“ 5-ąjį kvietimą, kuriose prašomas 
finansavimas siekė 33,4 mln. Lt (9,67 mln. Eur). Atlikus paraiškų vertinimą ir Ūkio ministerijai skyrus finansavimą, 
pagal šią priemonę pasirašytos 275 projektų finansavimo ir administravimo sutartys, skirtas 28,7 mln. Lt (8,31 mln. 
Eur) finansavimas. 

Projektų pagal „Naujas galimybes“ įgyvendinimo metu įmonės vidutiniškai dalyvauja 5 parodose. Dažniausiai vyks-
tama į didžiausias Europos parodas Vokietijoje, Prancūzijoje, Didžiojoje Britanijoje. Nepaisydamos sudėtingos po-
litinės padėties, jos dažnai dalyvaujama ir Rusijoje vykstančiose parodose. Tai – antroji šalis po Vokietijos pagal 
įmonių aktyvumą dalyvaujant parodose. Nemažai įmonių renkasi parodas Baltarusijoje ar Ukrainoje. Be to, įmonės 
aktyviai dalyvauja parodose Lenkijoje bei Latvijoje, deja, Estijoje organizuojamos parodos nėra itin populiarios. Pa-
sitaiko įmonių dalyvaujančių parodose ir egzotinėse šalyse, tokiose kaip Malaizija, Indija, Indonezija ar čilė. Pagrin-
dinės įmonių veiklos yra maisto produktų (gėrimų), baldų gamyba, metalo apdirbimas (metalo gaminių gamyba), 
kompiuterių programavimo paslaugos ir krovininio kelių transporto paslaugos. 
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Priemonės 
pavadinimas

Gauta paraiškų Sutartys 
(įgyvendinami ir  
baigti projektai)

Nutrauktos sutartys Baigti projektai Išmokėta 

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

Asistentas-1 31 25 22 14,1 1 0,8 12 5,9 11,7

Asistentas-2 17 109,0 12 76,8 5 28,7 50,2

Asistentas-3 14 124,7 13 125,2 8 17,6 98,4

Asistentas-4 35 32,7 16 13,9 3,7

E-Versas LT 760 107,3 443 54,2 90 10,4 440 51,9 55,4

Invest LT+ 45 106,2 38 91,7 2 3,0 7 20,1 51,6

Invest LT-2 118 610,4 50 234,4 1 3,0 8 17,8 76,2

Invest-LT 18 202,8 16 166,7 9 40,2 106,5

Lyderis LT 369 1 299,9 91 334,9 30 99,7 87 300,0 319,1

Naujos galimybės 1 540 282,5 1 063 136,5 82 11,7 603 70,9 91,9

Procesas LT 301 32,4 157 10,5 23 1,3 101 5,8 8,1

Verslas iš viso 3 248 2 932,8 1 921 1 258,9 229 129,9 1 280 558,9 872,8

 
14 pav. Verslo priemonių finansavimo pasiskirstymas 2008–2014 m. bendrai ir pagal priemones

 
2014 m. iš rezervinio projektų sąrašo buvo pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys pagal šias 
priemones: „Invest LT 2“ (15), skirtas finansavimas – 11,1 mln. Lt (3,21 mln. Eur) ir „Invest LT+“(6), skirta parama 
– 66,6 mln. Lt (19,29 mln. Eur).
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Reikšmingesni baigti verslo projektai yra šie:

	UAB „Kalvis“ inovacinė plėtra ir naujų darbo vietų kūrimas. Projektui buvo skirtas 1,128 mln. Lt (0,327 
mln. Eur) finansavimas:

UAB „Kalvis“ gamina itin aukštos kokybės pramoninius ir buitinius kietojo kuro katilus bei įvairią technologinę įran-
gą. Iki šiol įmonė turėjo atsisakyti užsakymų dėl reikiamos įrangos trūkumo ir turimos įrangos ribotų galimybių. ES 
lėšomis finansuotas projektas buvo skirtas didinti įmonės konkurencingumą, investuojant į didelės pridėtinės vertės 
produktų gamybos plėtrą. Projekto metu įsigyta inovatyvi įranga, su kuria yra gaminami didelės pridėtinės vertės 
produktai. Įmonės inovacinė plėtra turėjo įtakos ir naujoms darbo vietoms įmonėje kurti ir taip prisidėti prie toly-
gesnės ekonomikos plėtros įvairiose Lietuvos teritorijose. Projektas turėjo įtakos ir Lietuvos ir regiono ekonomikos 
plėtrai, nes investicijos padidino ne tik UAB „Kalvis“, bet ir atstovaujamos pramonės šakos darbo našumą, gaminių 
kokybę, eksporto mastus. Projektas buvo įgyvendintas Šiauliuose. Įgyvendintas projektas, t. y. atlikta įmonės ino-
vacinė plėtra ir sukurtos naujos darbo vietos, sudarė sąlygas, pasinaudojant projekto rezultatais gaminti pažangius 
didelės pridėtinės vertės rinkos poreikius tenkinančius gaminius. 

	Kėdainių pramoninis parkas. Projektui skirtas 4 mln. Lt (1,17 mln. Eur) finansavimas. 

Šiuo projektu buvo siekta padidinti Kėdainių rajono patrauklumą investuotojams, tuo tikslu buvo įrengta Kėdainių 
pramoninio parko infrastruktūra. Parkas buvo įkurtas pirmuoju etapu, gavus ES fondų paramą 2004-2006 m. pro-
gramavimo laikotarpiu.

Strateginis projekto tikslas – įrengti inžinerinę pramoninio parko Kėdainiuose infrastruktūrą pritraukiant tiesiogines 
užsienio investicijas. Buvo įrengta inžinerinė infrastruktūra (vandentiekio, ūkio, buities ir lietaus nuotekų tinklai, 
rekonstruota vandenvietė, iškelti elektros tinklai), nutiestos 5 naujos gatvės, 73,5 ha pramoninio parko plote įrengti 
6 sklypai. 

Šios investicijos prisidėjo prie regiono ekonomikos plėtros, sukurta palanki verslo aplinka, paslaugų verslui struktūra. 

	„UAB „Emeko“ verslo pradžia, investuojant į energijos išteklius tausojančių šilumos gamybos įrengi-
nių ir kondensacinės technikos gamybą. Projektui skirtas 435,5 tūkst. Lt (126,1 tūkst. Eur) finansavimas.

UAB „Emeko“ įgyvendino projektą, skirtą naujos įmonės veiklos – orientuotos į vidutiniškai aukštų technologi-
jų srities plėtrą – pradžiai. Įdiegus naują technologinę gamybos liniją, įmonėje yra gaminami perkaitinto vandens 
biokuro katilai, ekonmaizeriai ir šilumokaičiai. Šilumos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių (biokuro) yra 
nacionalinis šalies prioritetas, įtvirtintas Nacionalinėje atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijoje ir Na-
cionalinėje energetikos strategijoje, pagal kurią iki 2020 m. šilumos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių turi 
būti padidinta ne mažiau kaip iki 50 proc. Šios šilumos ūkio tendencijos lemia energijos išteklius tausojančių šilumos 
gamybos įrenginių ir kondensacinės technikos paklausos augimą, tačiau iš užsienio perkamos šilumos generavimo 
įrangos kokybė yra nepakankama, o dėl augančios paklausos jos kaina itin didelė. 

Projekto tikslas buvo skatinti naujų darbo vietų kūrimą ir vidutiniškai aukštų technologijų sektoriaus plėtrą, inves-
tuojant į energijos išteklius tausojančių šilumos gamybos įrenginių ir kondensacinės technikos gamybą. Įgyvendi-
nant UAB „Emeko“ projektą, buvo sukurta 30 naujų darbo vietų. UAB „Emeko“ įgijo konkurencinį pranašumą ne tik 
Lietuvos, bet ir tarptautiniu mastu. ES investicijų pagalba įdiegus naują šilumos gamybos įrenginių ir kondensacinės 
technikos gamybos technologinę liniją, yra gaminami aukštos kokybės produktai, kurie pasižymi žemesne savikaina 
konkurentų atžvilgiu.
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2.4.3. ENERGETIKA

2014 m. LVPA administravo energetikos projektus pagal du prioritetus: Ekonomikos augimo veiksmų programos 
2.4 prioritetą „Esminė ekonominė infrastruktūra“ ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3.3 prioritetą „Aplin-
ka ir darnus vystymasis“.

Nuo laikotarpio pradžios iki 2014 m pabaigos LVPA administravo 893 energetikos projektus, iš jų 726 yra baigti. 
Baigtiems energetikos projektams jau yra išmokėta 1348, 2 mln. Lt (390,46 mln. Eur), o iš viso – 2014 m. energeti-
kos projektams įgyvendinti išmokėti 208,5 mln. Lt (60,38 mln. Eur).

Priemonės pavadinimas Gauta paraiškų Sutartys 
(įgyvendinami ir  
baigti projektai)

Nutrauktos 
sutartys

Baigti 
projektai

Išmokėta 

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

Atsinaujinančių energijos išteklių 
panaudojimas energijos gamybai (K ir V )

125 699,9 55 307,9 3 19,4 25 171,9 228,8

Elektros perdavimo sistemos 
modernizavimas ir plėtra

18 140,8 18 102,6 1 17,5 77,5

Elektros skirstymo sistemos 
modernizavimas ir plėtra

17 102,6 14 64,9 7 16,9 40,9

Energetikos objektų rekonstravimas ir 
perkėlimas

1 50,9 1 30,8 1 30,7 30,7

Energijos gamybos efektyvumo 
didinimas

14 75,9 7 27,2 3 21,2 7 26,1 26,1

Gamtinių dujų perdavimo sistemos 
modernizavimas ir plėtra

1 80,2 1 71,5 71,1

Šilumos tiekimo sistemos 
modernizavimas ir plėtra

176 301,7 149 225,7 2 3,7 98 159,5 187,6

Viešosios paskirties pastatų renovavimas 
nacionaliniu lygiu

351 996,6 304 731,1 281 605,9 662,7

Viešosios paskirties pastatų renovavimo 
projektai, atitinkantys BPD 1.2 pr.

22 59,1 21 42,9 21 38,2 38,2

Viešosios paskirties pastatų renovavimas 
regioniniu lygiu

384 471,0 323 347,1 4 2,6 285 281,5 311,6

Energetika iš viso 1 109 2 978,7 893 1 951,7 12 46,9 726 1 348,2 1 675,2

15 pav. Energetikos projektų finansavimo pasiskirstymas 2008–2014 m. bendrai ir pagal priemones
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2014 m. buvo pasirašytos 8 projektų finansavimo ir administravimo sutartys už 9,4 mln. Lt (2,72 mln. Eur). Sutartys 
pasirašytos pagal šias priemones: „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“(2), skirtas 
finansavimas 4,7 mln. Lt (1,36 mln. Eur), „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ (5) už 3,8 
mln. Lt (1,1 mln. Eur) ir „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ (1) už 0,9 mln. Lt (0,26 mln. Eur). 
 
2014 m. buvo baigta 100 energetikos projektų, kuriems išmokėta 215, 1 mln. Lt (62,30 mln. Eur). Daugiausiai baigtų 
projektų pagal priemones „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ (28) ir „Viešosios paskirties 
pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ (46). Pagal šias priemones 2014 m. baigtos atnaujinti ir renovuoti 39 moky-
klos – pradinės, pagrindinės, gimnazijos, 13 lopšelių-darželių visoje Lietuvoje. 

Pats stambiausias ir reikšmingiausias 2014 m. baigtas projektas – tai AB „Amber Grid“ vykdytas projektas „Magis-
tralinio dujotiekio Jurbarkas – Klaipėda statyba“. Šiam projektui skirtas 20, 69 mln. Lt (5,99 mln. Eur) finansavimas. 
Pagrindiniai projekto tikslai – užtikrinti Lietuvos perdavimo sistemoje stabilų darbo režimo palaikymą ir perdavimo 
į tolimiausius taškus patikimumą, padidinti perdavimo sistemos pajėgumus Vakarų Lietuvoje ir esant poreikiui pri-
jungti naujus vartotojus. Projekto metu nutiestas magistralinis dujotiekis Jurbarkas – Klaipėda, sujungtos veikiančios 
perdavimo sistemos Vilnius – Panevėžys – Šiauliai – Klaipėda ir Vilnius– Kaunas – Jurbarkas į žiedinę perdavimo 
sistemą bei įrengtas dujų slėgio ribojimo mazgas, siekiant užtikrinti perdavimo sistemos saugumą bei patikimumą 
bei priimti dujas iš SGD terminalo numatytu 5,4 Mpa slėgiu. Šis projektas – vienintelis LVPA administruojamas 
tokios didelės apimties projektas.

2.4.4 TURIZMAS

Pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gam-
tos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ LVPA 2014 m. administravo šešias priemones, skatinančias atvyks-
tamąjį ir vietos turizmą, tinkamai išnaudoti gamtos išteklius, kultūros paveldą bei kurti palankesnes sąlygas aktyviam 
poilsiui. 

Nuo 2007 m. iki 2014 m. pabaigos LVPA administravo 307 turizmo projektus už 946 mln. Lt (273,98 mln. Eur), 
o turizmo projektams per šį laikotarpį buvo išmokėta 791 mln. Lt (229,09 mln. Eur). 2014 m. turizmo projektams 
buvo išmokėta 111 mln. Lt (32,15 mln. Eur). Turizmo srityje 2014 m. kvietimų teikti paraiškas nebuvo skelbta.

2014 m. buvo baigti iš viso 46 turizmo projektai pagal visas šešias LVPA administruojamas priemones. Šiems pro-
jektams bendrai išmokėta 165,7 mln. Lt (47,99 mln. Eur). Daugiausia baigta projektų pagal priemonę „Viešosios 
turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ – 18 projektų.
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Priemonės pavadinimas Gauta paraiškų Sutartys 
(įgyvendinami ir 
baigti projektai)

Nutrauktos 
sutartys

Baigti projektai Išmokėta 

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

Ekologinio (pažintinio) turizmo, 
aktyvaus poilsio ir sveikatos 
gerinimo infrastruktūros kūrimas 
ir plėtra

54 269,3 43 205,2 22 110,1 182,4

Nacionalinės svarbos turizmo 
projektai

7 117,4 7 112,0 4 51,0 109,3

Turizmo informacinių paslaugų ir 
infrastruktūros plėtra ir turizmo 
rinkodaros skatinimas

30 55,5 28 43,6 16 16,3 35,0

Turizmo paslaugų/produktų 
įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų 
kokybės gerinimas

150 700,5 42 154,4 14 49,6 31 105,9 141,8

Viešosios turizmo infrastruktūros 
ir paslaugų plėtra regionuose

138 97,2 101 71,8 3 1,4 77 50,9 64,3

Viešųjų nekilnojamųjų kultūros 
paveldo objektų kompleksiškas 
pritaikymas turizmo reikmėms

85 362,0 68 304,1 1 4,3 36 139,1 258,6

Turizmas iš viso 464 1 601,9 289 891,1 18 55,3 186 473,3 791,4

16 pav. Turizmo projektų finansavimo pasiskirstymas 2008–2014 m. bendrai ir pagal priemones

Kaip vienus iš reikšmingesnių 2014 m. baigtų turizmo projektų galima įvardinti šiuos projektus:

	Katedros varpinės tvarkybos darbai - remontas ir pritaikymas šiuolaikiniams kultūrinio turizmo po-
reikiams. Jam skirtas finansavimas – 236, 5 tūkst. Lt (68,52 tūkst. Eur).

Projekto vykdytojas – VšĮ „Sakralus menas“. Projektu buvo siekta išplėsti kultūrinio turizmo infrastruktūrą Vilniaus 
mieste, teikti kokybiškesnes paslaugos bei sukurti naują traukos objektą. Šis projektas atvėrė galimybę turistams ap-
silankyti unikaliame kultūros paveldo objekte pačiame Vilniaus miesto centre – Katedros varpinėje.

Dabar vilniečiai, miesto svečiai bei užsienio turistai turi galimybę ne tik grožėtis varpinės statiniu iš išorės, bet ir 
aplankyti šį istorinį kultūros paveldo paminklą, susipažinti su vertingais išlikusiais architektūros elementais, ekspo-
nuojamu varpinės autentiškumu, grožėtis Vilniaus senamiesčio panorama iš įrengtos apžvalgos aikštelės, organizuoti 
ekskursijas, edukacines programas bei šviečiamojo pobūdžio renginius Katedros varpinės viduje. 

	 „Mėguvos kaimas“. Jam skirtas finansavimas – 2,42 mln. Lt (0,70 mln. Eur).

Projekto vykdytojas – UAB „Saukupa“. Projektas reikšmingas pajūrio zonai mažinant joje turizmo sezoniškumą, o 
kartu ir kultūrine prasme– dėl tautinių papročių atgaivinimo ir puoselėjimo. Žibininkų kaime įrengtas naujas turistų 
traukos objektas – etnografinis Mėguvos kaimas. Etnografiniame Mėguvos kaime sukurti nauji originalūs turizmo 
produktai, pristatantys Lietuvos kultūrinį paveldą, teikiamos viena kitą papildančios kompleksinės aktyvaus poilsio 
ir laisvalaikio pramogų, apgyvendinimo, maitinimo, pažintinio bei dalykinio turizmo paslaugos. siūlomos komplek-
sinės paslaugos padės mažinti sezoniškumo įtaką etnografinio Mėguvos kaimo veiklai bei padės užtikrinti ilgesnę 
turistų viešnagės trukmę.
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2.5 PROJEKTŲ FINANSŲ VALDYMAS 

Projektų finansavimą administruoja Projektų finansų valdymo departamentas, kuris susideda iš dviejų skyrių: Mokė-
jimo prašymų vertinimo skyriaus (MPVS) ir Paramos analizės skyriaus (PAS).

2.5.1 MOKĖJIMO PRAŠYMŲ VERTINIMAS IR  
LĖŠŲ PANAUDOJIMO SPARTOS UŽTIKRINIMAS

2014 m. projektų vykdytojai pateikė 4051 mokėjimo prašymą. Juose deklaravo atliktas veiklas ir projekto įgyvendini-
mo metu patirtas tinkamas išlaidas. Per metus buvo patvirtinti 4057 mokėjimo prašymai, įskaitant ir tuos, kurie buvo 
pateikti 2013 m. gruodžio mėn. pabaigoje. Vidutinė visų pateiktų mokėjimo prašymų (tarpinių ir galutinių) verti-
nimo trukmė buvo 24,5 dienos, o vieno tarpinio mokėjimo prašymo vertinimo trukmė – 20,1 dienų, nors Projektų 
administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatytas terminas yra iki 30 dienų. Asignavimo valdytojui suformuota ir 
perduota 4840 paraiškų.

0-9 K.D. 
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10-19 K.D. 
1006 MP 
28,4%

>30 K.D. 
629 MP 
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20-30 K.D. 
1036 MP 
29,2%

17 pav. Tarpinių mokėjimo prašymų vertinimo spartos dinamika

2.5.2 VIDUTINIS TARPINIŲ MOKĖJIMO  
PRAŠYMŲ TIKRINIMO L AIKAS

Žemiau pateiktoje diagramoje matyti 2014 m. tarpinių MP tikrinimo laikas pagal terminus (55 proc. patikrinama per 
mažiau nei 20 dienų).
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18 pav. Tarpinių mokėjimo prašymų pasiskirstymas 2014 m. pagal dienas (iki 10, tarp 10 ir 20, tarp 20 ir 30 ir daugiau nei 30 
dienų) 
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2014 m. projektų vykdytojams išmokėta 621,0 mln. Lt (179,85 mln. Eur).

2.6 RIZIKOS IR KOKYBĖS VALDYMO VEIKLA

2.6.1 PA ŽEIDIMŲ T YRIMAI

Pažeidimus LVPA tiria keturi Rizikos ir kokybės valdymo skyriaus pažeidimų kontrolieriai. Du iš jų yra atsakingi 
už pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą įgyvendinamų projektų, kiti du – už pagal Sanglaudos skatinimo 
veiksmų programą įgyvendinamų projektų pažeidimų tyrimą. Be to, vienas pažeidimų kontrolierių yra atsakingas už 
2004–2006 m. BPD laikotarpio įgyvendintų projektų poprojektinės priežiūros metu nustatomų pažeidimų tyrimą.

Lyginant su 2013 m., ataskaitiniais metais užregistruotų bei nustatytų pažeidimų skaičius sumažėjo. Užregistruoti 96 
įtariami pažeidimai, o per 2014 m. nustatyti 59 pažeidimai o štai 2013 m. buvo nustatyta 112 pažeidimų. 

Pagal veiksmų programas 2014 m. pažeidimai pasiskirsto taip: nustatyti 37 Sanglaudos skatinimo veiksmų progra-
mos projektų vykdytojų padaryti pažeidimai ir 22 Ekonomikos augimo veiksmų programos projektų vykdytojų pa-
daryti pažeidimai.

19 pav. 2014 m. nustatytų pažeidimų pobūdis

Dažniausia nustatomi pažeidimai – viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimas. Tokie pažeidimai sudarė daugiau nei 
trečdalį visų pažeidimų. Jie yra padaromi, kai pirkimas būna įvykdytas nesilaikant viešųjų pirkimų procedūrų, ne-
tinkamai įsigyjami papildomos prekės, paslaugos ar darbai, laimėtojo pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų, 
netinkamai pasirenkamas pirkimo būdas ir pan. 

Vykdant pirkimų priežiūrą naudojama pirkimų rizikos analizė, atrankinis rizikingiausių pirkimų patikrinimas. 
2014 m. dėl pažeidimų, susijusių su pirkimais, buvo taikomos finansinės korekcijos, atsižvelgiant į pažeidimo apimtį 
ir sunkumą. 

Pagal teisės aktų nuostatą, jei projekto vykdytojas bankrutuoja nepraėjus penkeriems metams nuo kompetentingų 
nacionalinių institucijų sprendimo dėl paramos suteikimo dienos, turi būti imamasi veiksmų, kad projekto vykdyto-
jui išmokėtos ES struktūrinių fondų lėšos būtų sugrąžintos. 2014 m. nustatyta 13 atvejų, o nuo laikotarpio pradžios 
– 56 atvejai, kai projekto vykdytojas dėl finansinių problemų ar kitų priežasčių negali įvykdyti įsipareigojimo pra-
dėti projekte numatytas veiklas arba dėl bankroto ar likvidavimo proceso negali užtikrinti našios veiklos tęstinumo. 
Siekiant veiksmingiau valdyti šią riziką, projekto vykdytojo bankroto rizikos vertinimas dabar pradedamas nuo pat 
paraiškos registravimo etapo. 
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Kiti 7 pažeidimai nustatyti dėl terminų nesilaikymo, dar 7 pažeidimai – dėl neteisingų išlaidų dokumentų ir 7 – dėl 
kitų priežasčių.

Prie rečiau nustatytų pažeidimų paminėtini atvejai, kai su mokėjimo prašymais deklaruojamos pagal priemonės pro-
jektų finansavimo sąlygų aprašus netinkamos finansuoti projekto išlaidos ar projekto vykdytojas nepateikia infor-
macijos. 2014  m. nustatyti atitinkamai 3 ir 2 tokie pažeidimai. Labai rizikinga ES struktūrinės paramos projektų 
įgyvendinimo sritis – įvairių neskaidrių finansinių schemų naudojimas, siekiant neišmokėti nuosavų lėšų projektui 
įgyvendinti, kai į tokią veiklą yra įtraukiama keletas įmonių, kitokių sukčiavimo būdų naudojimas. 2014 m. įtarti 2 
sukčiavimo atvejai.

LVPA daug dėmesio skiria pažeidimų analizei, dėl kokių priežasčių ir kokiomis aplinkybėmis projektų vykdytojai 
padaro pažeidimus. Pažeidimų kontrolieriai dalyvauja Finansų ministro įsakymu sudarytos pažeidimų kontrolierių 
darbo grupės veikloje, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) organizuojamuose susitikimuose, teikia pa-
siūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių pažeidimų tyrimą, tobulinimo.

Siekiant išvengti galimų pažeidimų ar projektų vykdytojų klaidų, LVPA nuolat organizuoja mokymus projektų vyk-
dytojams įvairiais projektų įgyvendinimo klausimais.

Su 2014 m. nustatytais pažeidimais susijęs faktinis finansinis poveikis iš viso sudarė 5,18 mln. Lt (1,5 mln. Eur) ES ir 
Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų skaičiuojant be palūkanų. Per 2014 m. iš projektų vykdytojų susigrąžinta 0,345 
mln. Lt (0,1 mln. Eur) ne pagal paskirtį panaudotų ar netinkamomis išlaidomis pripažintų ES ir Lietuvos Respubli-
kos biudžeto lėšų.

2.6.2 KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS DIEGIMAS

2014 m. įgyvendinant projektą „Kokybės vadybos sistemos diegimas ir sertifikavimas viešojoje įstaigoje Lietuvos 
verslo paramos agentūroje“ (Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-085), finansuojamą pagal 2007–2013  m. Žmogiškųjų iš-
teklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo 
efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“, LVPA 
įdiegta ISO 9001:2008 standarto reikalavimus atitinkanti Kokybės vadybos sistema (toliau – KVS). Atlikus veiklos 
atitikties standarto reikalavimams įvertinimą, parengta veiklos procesus ir jų sąveiką atspindinti procesų schema, pa-
skirti atsakingi už procesus bei KVS palaikymą asmenys, nustatyti kokybės rodikliai, parengti jų aprašymai ir sukurta 
veiklos kokybės matavimo sistema, parengta ir vidaus informacinėje sistemoje paskelbta KVS dokumentacija, atlikti 
įrašų identifikavimui, jų atsekamumui užtikrinti bei informacijos valdymui reikalingi vidinės informacinės sistemos 
pakeitimai.

Tęsiant mokymų, susijusių su KVS diegimu, organizavimo veiklą, 2014  m. III ketvirtį LVPA darbuotojai dalyva-
vo „Kokybės vadybos sistemos vidaus auditorių mokymuose“, kuriuose įgytas teorines žinias sėkmingai panaudojo 
praktikoje atlikdami KVS vidaus auditą. Atsižvelgiant į šio audito metu nustatytas neatitiktis ir pateiktas rekomenda-
cijas, inicijuoti ir atlikti veiklą reglamentuojančių vidinių teisės aktų pakeitimai, tobulintas procesų bei informacijos 
valdymas. 2014 m. IV ketvirtį su viešąja įstaiga LST SERT pasirašyta KVS sertifikavimo ir priežiūros auditų sutartis 
ir pradėtos pirminio sertifikavimo audito veiklos. Pirmojo etapo metu atliktas auditas – įvertintas LVPA pasirengi-
mas KVS sertifikavimui ir dokumentų atitiktis nustatytiems reikalavimams. Įvertinus audito pateiktas rekomendaci-
jas atlikti KVS dokumentacijos pakeitimai, pradėti pasirengimo antrajam audito etapui darbai.
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2.6.3 KORUPCIJOS PREVENCIJOS VEIKL A

Siekiant vykdyti nuolatinę ir kryptingą korupcijos prevencijos politiką Europos Sąjungos finansuojamų projektų 
administravimo srityje bei užtikrinti skaidresnę, veiksmingesnę ir viešesnę LVPA veiklą, direktoriaus 2014 m. rug-
pjūčio 29 d. įsakymu Nr. R1-041(1.3) buvo patvirtinta LVPA antikorupcinė programa (toliau – Programa). Pro-
gramoje įvardintos veiklos sritys (projektų priežiūros etapai), kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, 
programos uždaviniai, siektini rezultatai bei Programos įgyvendinimo priemonių vykdymo ir kontrolės rodikliai.

Vykdant korupcijos prevenciją įgyvendinami šeši Programoje numatyti uždaviniai:

1. Sudaryti prielaidas korupcijos priežastims bei sąlygoms LVPA atskleisti ir jas šalinti;

2. Sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos LVPA organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontro-
lės mechanizmą;

3. Stiprinti viešumo ir skaidrumo principų laikymąsi LVPA; 

4. Tobulinti LVPA vidaus teisės aktų antikorupcinio vertinimo procesą;

5. Įtraukti visuomenę į LVPA vykdomą korupcijos prevenciją;

6. Didinti LVPA darbuotojų teisinį sąmoningumą ir atsakingumą, kelti kvalifikaciją korupcijos prevencijos srityje.

Įgyvendinant Programą siekiama šių rezultatų:

1. Sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę;

2. Gerinti korupcijos prevencijos priemonių organizavimą;

3. Didinti nepakantumą korupcijai;

4. Didinti išsamios ir aktualios informacijos apie LVPA vykdomą veiklą prieinamumą;

5. Didinti klientų, suinteresuotų šalių ir visuomenės pasitikėjimą LVPA vykdoma veikla.

Siekiant įgyvendinti šiuos uždavinius patvirtintas ir Programos įgyvendinimo priemonių planas 2014-2016 metams. 
Jame numatytos korupcijos prevencijos priemonės, už jų vykdymą atsakingi asmenys, vykdymo laikas, laukiami re-
zultatai bei vertinimo kriterijai. Iš viso per 2014–2016 m. planuojama įgyvendinti 31 antikorupcinę priemonę. Jos 
pagal vykdymo laiką klasifikuojamos į terminuotas, nuolatines ir pagal poreikį.

Planuojant antikorupcines priemones 2014–2016 m., didžiausias dėmesys skirtas antram Programos uždaviniui įgy-
vendinti, t. y. tinkamam ir veiksmingam korupcijos prevencijos LVPA organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir 
kontrolės mechanizmui sukurti.

1 uždavinys - sudaryti prielaidas korupcijos priežastims bei sąlygoms 
LVPA atskleisti ir jas šalinti

2 uždavinys - sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos 
LVPA organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą

3 uždavinys - stiprinti viešumo ir skaidrumo principų laikymąsi LVPA

4 uždavinys - tobulinti LVPA vidaus teisės aktų antikorupcinio 
vertinimo procesą

5 uždavinys - įtraukti visuomenę į LVPA vykdomą korupcijos prevenciją

6 uždavinys - didinti LVPA darbuotojų teisinį sąmoningumą ir 
atsakingumą, kelti kvalifikaciją korupcijos prevencijos srityje

20 pav. 2014 m. antikorupcinių priemonių pasiskirstymas 

2 uždavinys 
9
29,0%

3 uždavinys  
4
12,9%

4 uždavinys  
4
12,9%

5 uždavinys  
4
12,9%

6 uždavinys  
4
12,9%

1 uždavinys 
6
19,4%
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Informacija apie LVPA vykdomą antikorupcinę veiklą, antikorupcinė programa, jos įgyvendinimo priemonių pla-
nas bei ataskaitos skelbiamos viešai LVPA interneto svetainėje adresu  
http://www.lvpa.lt/Puslapiai/KorupcijosPrevencija.aspx.

2.7 ĮSTAIGOS EKONOMINIS  
IR SOCIALINIS POVEIKIS

LVPA administruodama ES struktūrinės paramos lėšas daro reikšmingą įtaką šalies ekonominei ir socialinei plėtrai. 
Įgyvendinamų rodiklių pasiekiamumas bus vertinamas pasibaigus laikotarpiui, tačiau kiekvienų metų stebėsena lei-
džia džiaugtis esamais rezultatais. Ekonominis ir socialinis poveikis yra matuojami pagal patvirtintus rodiklius. Že-
miau pateikiamoje lentelėje galima susipažinti su pagrindiniais rodikliais ir pažanga, pasiekta iki 2014 m. gruodžio 31 
d. Kaip matosi iš lentelėje pateikiamų duomenų, dalis veiksmų programų prieduose suplanuotų rodiklių jau šiandien 
yra pasiekti.

Rodikliai Matavimo 
vienetas

Veiksmų 
programose 
suplanuota

Suplanuota 
sutartyse

Pasiekta

Į rinką pateikti naujų produktų pavyzdžiai skaičius 150 263 260

Įdiegtos naujos ar modernizuotos technologinės linijos skaičius 140 164 163

Įdiegtos patentuotos (licencijuotos) technologijos skaičius 20 47 47

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

skaičius 13 16 10

Pritraukta turistų per 2-3 metus po projekto įgyvendinimo skaičius 1 696 000 10 867 258 5 351 042

Energijos taupymo požiūriu atnaujinta viešosios paskirties pastatų skaičius 206 906 853

Atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose sutaupyta energijos GWh 100,0 215,0 219,7

Pritraukta privačių investicijų mln. Lt 2 176,6 826,8 701.,4

Apyvartos didėjimas per 3 metus po projekto įgyvendinimo proc. 18,8* 54,9 32,7

Darbo našumo didėjimas per 3 metus po projekto įgyvendinimo proc. 23,3* 51,9 71,4

Paremtų įmonių eksporto didėjimas proc. 20,0* 67,3 36,8

Įmonės, pradėjusios eksportuoti, eksportuojančios į naujas, išplėtusios 
esamas rinkas po projekto įgyvendinimo

skaičius 580 1 539 528

Sukurtos darbo vietos skaičius 5 660 17 967 7 673

* Vidutiniškai

21 pav. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. pasiekti rodikliai

2014 m. Vyriausybė skyrė papildomų lėšų iš ES 2007–2013 m. struktūrinės paramos, kad padėtų verslui persiorien-
tuoti ir surasti naujų rinkų. Esant sudėtingai geopolitinei situacijai LVPA prisidėjo prie neigiamų padarinių suvaldy-
mo – skelbė priemonės „Naujos galimybės“ 5 kvietimą ir administravo projektus, skirtus įmonėms rasti naujų rinkų 
eksportui. 2014 m. įmonės aktyviai keitė eksporto strategiją: atsisakė dalyvavimo Rusijos rinkose – buvo pakeista 
apie 17 proc. parodų. 
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2.8 2015 M. PLANUOJAMI BAIGTI PROJEKTAI 

Visi 2007–2013 m. finansavimo laikotarpio projektai turi būti baigti iki 2015 m. spalio 1 d. Iš viso iki šio termino turi 
būti baigti net 1079 projektai. Daugiausia planuojamų baigti projektų yra verslo srities. Baigiamų projektų pasiskirs-
tymą ketvirčiais bei pagal sritis matome žemiau pateiktoje lentelėje bei diagramoje. 

Pabaiga Energetika MTTP Turizmas Verslas Iš viso

2015 ketv. 1 29 17 36 49 131

2015 ketv. 2 47 39 28 209 323

2015 ketv. 3 55 59 31 218 363

2015 ketv. 4 36 53 8 165 262

Iš viso 167 168 103 641 1 079

22 pav. 2015 m. planuojami baigti projektai  

 
23 pav. 2015 m. planuojamų baigti projektų pasiskirstymas ketvirčiais 

Energetika  

MTTP 

Turizmas

Verslas Energetika  

MTTP 

Turizmas

Verslas

Energetika  

MTTP 

Turizmas

Verslas Energetika  

MTTP 

Turizmas

Verslas

2015 KETV. 1 2015 KETV. 2

2015 KETV. 3 2015 KETV. 4
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3. INFORMAVIMO IR 
VIEŠUMO PRIEMONIŲ 
ĮGYVENDINIMAS

TIKSLO TEIKTI FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASME-
NIMS PASLAUGAS IR INFORMACIJĄ, SUSIJUSIĄ SU 
NACIONALINIŲ IR ES PARAMOS LĖŠŲ PANAUDOJI-
MU PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI, ĮGYVENDINIMAS

 
2014  m. Komunikacijos skyrius toliau vykdė projektą „Informavimo ir viešumo priemonių įgyvendinimas 2007–
2013 m. Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu“. Projektui įgyvendinti 2014 m. buvo 
skirta 0,337 mln. Lt lėšų (0, 097 mln. Eur). Komunikacijos skyrius vykdė šias viešinimo veiklas: skelbė kvietimą teikti 
paraiškas, telefonu, raštu, žodžiu konsultavo pareiškėjus ir projektų vykdytojus, organizavo mokymus pareiškėjams bei 
projektų vykdytojams, rengė ir platino pranešimus aktualiomis ES struktūrinės paramos temomis, žiniasklaidos atsto-
vams organizavo pažintines keliones po ES struktūrinės paramos projektus, išleido trečią papildytą turisto žinyno „At-
rask Lietuvą“ leidimą, pristatantį ES struktūrinę paramą gavusius turizmo projektus, toliau vykdė informacijos sklaidą 
socialiniuose tinkluose, kitas susijusias veiklas. 2014  m. LVPA suorganizavo 15 seminarų pareiškėjams bei projektų 
vykdytojams, kuriuose iš viso dalyvavo 669 žmonės.

Kadangi ataskaitiniais metais buvo skelbtas tik vienas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Naujos galimybės“, 
šiai priemonei viešinti bei dalyviams detaliau paaiškinti paraiškų teikimo, projektų finansavimo reikalavimus bei 
galimybes, surengtas 1 seminaras. Seminaras organizuotas Vilniuje, jame dalyvavo 120 žmonių.

Siekiant padėti projektų vykdytojams kuo geriau ir sklandžiau įgyvendinti projektus, 2014 m. buvo suorganizuoti 
14 priemonių „Intelektas LT“, „Intelektas LT+“, „Inoklaster LT“, „Asistentas 4“, „Naujos galimybės“, taip pat įvai-
rių energetikos priemonių bei viešųjų turizmo priemonių seminarų projektų vykdytojams. Seminaruose aiškinta 
apie sutarčių administravimo eigą, sutarčių keitimo reikalavimus, viešųjų pirkimų sutarčių keitimą bei kainodarą, 
rodiklių bei rezultatų pasiekimą bei ataskaitas. Vienas seminaras energetikos priemonių vykdytojams organizuotas 
Klaipėdoje. 

Atskirai įmonių finansų vadovams bei buhalteriams surengtas specialus visada daug dėmesio sulaukiantis seminaras 
„Finansininko valanda“. Projektų vykdytojų finansų atstovams parengtas leidinys „Mokėjimo prašymo pildymas ir 
pateikimas. Išlaidų tinkamumas“.

Po kiekvieno seminaro visi dalyviai gauna anketą, kurioje įvertina informacijas aktualumą bei naudą projekto įgyven-
dinimo kokybei, taip pat informacijos pateikimo būdus bei lektoriaus gebėjimus perteikti informaciją. Visų dalyvių 
suteiktas balų vidurkis LVPA organizuotiems seminarams yra aukštas – 9,2 balo. 

Ataskaitiniais metais, siekdami prakalbinti kuo platesnę visuomenės dalį ir paskatinti asmeniškai pajausti ES para-
mos projektų rezultatus, Komunikacijos skyrius pasirinko netradicinį viešųjų renginių formatą – dviračių žygius 
aplankant neatpažįstamai pasikeitusius objektus, į kuriuos buvo investuotos ES paramos lėšos. 2014 m. nuo pavasa-
rio iki rudens buvo surengti 3 dviračių žygiai. Į kiekvieną jų buvo kviečiami jaunimo organizacijų, bendruomenių, 
aukštųjų mokyklų atstovai, taigi, kiekviename žygyje dviračius mynė apie 120 dalyvių. Pirmojo žygio metu dalyviai, 
keliaudami iš ES lėšų atnaujinta Panemunės dviračių trasa, aplankė Raudonės, Panemunės pilis bei Jurbarko dvarą. 
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Antrojo žygio, vykusio aplink Platelių ežerą metu, dalyviai nuvažiavo apie 40 kilometrų. Kartu aplankė Bukantės dva-
ro sodybą bei įspūdingą Šaltojo karo muziejų Žemaitijos nacionaliniame parke. Trečiajam žygiui pasirinkta Mažoji 
Lietuva – čia aplankyta mažoji Šilutės laivų prieplauka, įdomią ir reikšmingą istoriją menantis H. Šojaus dvaras. Iš 
viso dviračių žygiuose dalyvavo 360 žmonių.

2014  m. aktyviai bendrauta su žiniasklaida – BNS naujienų tinklapyje išplatinta 17, LVPA interneto svetainė-
je paskelbti 72 pranešimai spaudai. Ataskaitiniais metais surengtos 4 kelionės žiniasklaidos atstovams po verslo ir 
(ar) mokslo įmones, pasinaudojusias ES investicijomis ir sėkmingai įgyvendinusias projektus: praplėtusias ir mo-
dernizavusias gamybą, įdiegusias naujus produktus ar paslaugas. Aplankytos šios įmonės: UAB „Vėjo projektai“, 
UAB „Saukupa“ (Mėguvos kaimas), UAB „Eltesta“, VšĮ Pažaislio kultūros ir turizmo centras, UAB „Chemcentras“, 
UAB „Danspin“, UAB „Sprana“, Valstybinis Kernavės kultūrinis rezervatas, UAB „Stansefabrikken“, UAB „Garlita“, 
UAB „Mantinga“, UAB „Umaras“. Kiekvienoje iš šių kelionių dalyvavo apie 10–12 žurnalistų iš svarbiausių Lietuvos 
žiniasklaidos priemonių – naujienų portalų „Delfi“, 15 min.lt, lrytas.lt, Lietuvos radijo, radijo stoties „M-1“, kitų 
specializuotų portalų bei leidinių. Po kiekvienos kelionės viešojoje erdvėje pasirodydavo 8–9 publikacijos apie ES 
investicijas.

2014 m. gruodžio mėn. LVPA 4 tūkst. vienetų tiražu išleido papildytą turisto žinyną „Atrask Lietuvą“, kuriame 
pristatyta daugiau nei 120 Lietuvos turizmo objektų, sukurtų ar atgaivintų investavus ES fondų paramą. 

„Atrask Lietuvą“ išleistas ne tik įprastiniu, spausdintu formatu, tačiau ir elektronine knyga. Elektroninė knyga pa-
rengta lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų bei lenkų kalbomis. Besidomintys lankytinomis Lietuvos vietomis turistai 
šią elektroninę ir garsinę knygą gali parsisiųsti iš LVPA interneto svetainės www.lvpa.lt.

2014 m. LVPA inicijavo jau kelintus metus atliekamą kiekybinį Europos Sąjungos struktūrinės paramos pareiškėjų ir 
projektų vykdytojų nuomonės tyrimą. Ji atliko rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų kompanija „Spinter tyrimai“. 
Kiekybinio tyrimo metu buvo apklausti 407 respondentai, atstovavę pareiškėjus bei projektų vykdytojus verslo, tu-
rizmo, energetikos, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityse. Respondentų buvo prašoma atsakyti, kokie 
informacijos šaltiniai patogiausi, naudingiausi, efektyviausi norint sužinoti apie naujus kvietimus teikti paraiškas, 
apie jų sąlygas ir reikalavimus, kokių duomenų trūksta rengiant paraišką ar įgyvendinant projektą, kaip aptarnauja 
konsultantai telefonu ir pan. Taip pat respondentų buvo klausta, kaip jie vertina LVPA teikiamas viešąsias paslaugas, 
ar rekomenduotų LVPA kaip instituciją savo draugams, kolegoms bei verslo partneriams bei kaip mato bei vertina 
LVPA – kaip kontrolierių ar partnerį.

Iš tyrimo paaiškėjo, kad siekdami rasti informacijos paraiškai parengti, respondentai dažniausiai naudojosi LVPA 
interneto svetaine – 83 proc. respondentų, konsultavosi su LVPA specialistais telefonu – 75 proc., kreipėsi į doku-
mentus rengusią bendrovę – 68 proc. Vertinant konsultantus telefonu geriausia yra vertinamos šios savybės: manda-
gumas (95 proc.) bei profesionalumas – (89 proc.). Bendraujant su projektų vadovu geriausiai yra vertinamos šios 
savybės – mandagumas (92 proc.), profesionalumas (89 proc.) bei geranoriškumas (89 proc.).

Net 91 proc. respondentų teigiamai vertina LVPA teikiamas viešąsias paslaugas. Rekomendacijos indeksas (angl. Net 
Promoter Score – NPS) yra 32. 

Vertinant LVPA kaip kontrolierių ar partnerį 42 proc. respondentų LVPA mato labiau kaip kontrolierių, 18 proc. – 
kaip partnerį. Kaip partnerį LVPA labiau yra linkę vertinti viešojo sektoriaus atstovai, verslo įmonės šiuo klausimu 
yra griežtesnės. 

Siekiant toliau tobulinti LVPA veiklą, klientai pageidautų daugiau praktinių patarimų įgyvendinant projektą, labiau 
komunikuoti kvietimų teikti paraiškas planus, daugiau mokymų bei aiškesnės informacijos interneto svetainėje, dau-
giau dėmesio pirmą kartą teikiantiems paraiškas ir pan.
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4. LVPA VYKDOMOS VEIKLOS 
KAŠTAI IR FINANSINIAI 
REZULTATAI

 

24 pav. 2014 m. LVPA gautas ES finansavimas pagal finansavimo šaltinius

4.1  FINANSINIŲ METŲ VEIKLOS REZULTATAS

Veiklos rezultatas Suma, Lt

Ankstesniųjų metų pelnas 276 169 

2014 m. veiklos rezultatas – pelnas 2,194 

Iš viso veiklos rezultatas – pelnas  278 363

4.2 DALININKO ĮNAŠAS

LVPA savininkė yra valstybė. LVPA savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos ūkio ministerija. 
Dalininko įnašas finansinių metų pradžioje ir finansinių metų pabaigoje yra 71 639 Lt.

4.3 LVPA IŠMOKOS DALININKŲ ATSTOVAMS IR  
SU DALININKAIS SUSIJUSIEMS ASMENIMS

LVPA 2014 m. nebuvo sudariusi darbo sutarčių su dalininkų atstovais, taip pat per 2014 metus nemažėjo jokių išmo-
kų dalininkų atstovams ir su dalininkais susijusiems asmenims.

ES SF lėšos 2007-2013 m.
informavimui ir viešinimui, Lt
336 602
2%
Kita, Lt
230 328
2%

ES SF lėšos
2007-2013 m.
administravimui, Lt
14 660 100
96%
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4.4 LVPA GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI  
FINANSINIAIS METAIS IR ŠIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

LVPA GAUTOS LĖŠOS PER 2014 M.  
PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS 

Išlaidų 
ekonominės 
klasifikacijos 
kodas

Išlaidų pavadinimas Gautos 
lėšos iš viso

ES struktūrinių 
fondų lėšos, 

2007–2013 m. 
administravimui

ES struktūrinių 
fondų lėšos, 

2007–2013 m. 
informavimui ir 

viešinimui

ES 
struktūrinių 
fondų lėšos 

ISO standarto 
diegimui

GPM 2%

2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis 8 516 943 8 516 943      

2.1.2.1.1.1 Soc. draudimas ir įmokos 
garant. fondui

2 639 974 2 639 974      

2.2.1.1.1.5 Ryšių paslaugos 84 589 84 589      

2.2.1.1.1.6 Transporto išlaikymas 168 923 168 923      

2.2.1.1.1.8 Spaudiniai 12 091 12 091      

2.2.1.1.1.10 Kitos prekės 40 772 40 772      

2.2.1.1.1.11 Komandiruotės išlaidos 62 288 62 288      

2.2.1.1.1.14 Ilgalaikio turto nuoma 1 755 240 1 755 240      

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas 283 215 283 215      

2.2.1.1.1.17 Apmokėjimas ekspertams 81 215 81 215      

2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos 249 821 249 821      

2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos 1 332 369 765 439 336 602 230 117 211

Grąžintos lėšos už 2013 m. (410) (410)

  Iš viso: 15 227 030 14 660 100 336 602 230 117 211

LVPA GAUTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 2014 M.  
PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS

Išlaidų 
ekonominės 
klasifikacijos 
kodas

Išlaidų pavadinimas Gauto 
finansavimo 

panaudoji 
mas

ES struktūrinių 
fondų lėšos, 

2007–2013 m. 
administravimui

ES struktūrinių 
fondų lėšos, 

2007–2013 m. 
informavimui ir 

viešinimui

ES 
struktūrinių 
fondų lėšos 

ISO standarto 
diegimui

GPM 2%

2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis 8 627 038 8 516 943   110 095  

2.1.2.1.1.1 Soc. draudimas ir įmokos 
garant. fondui

2 674 267 2 639 974   34 293  

2.2.1.1.1.5 Ryšių paslaugos 85 022 85 022      

2.2.1.1.1.6 Transporto išlaikymas 169 059 169 059      

2.2.1.1.1.8 Spaudiniai 12 091 12 091      

2.2.1.1.1.10 Kitos prekės 40 772 40 772      

2.2.1.1.1.11 Komandiruotės išlaidos 62 288 62 288    

2.2.1.1.1.14 Ilgalaikio turto nuoma 1 755 240 1 755 240      

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas 283 215 283 215    

2.2.1.1.1.17 Apmokėjimas ekspertams 158 044 81 215    76 829  

2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos 249 821 249 821      

2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos 1 102 375 765 452 336 602 28 293

  Iš viso: 15 219 232 14 661 092 336 602 221 245 293
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4.5 PERLEISTAS (PARDUOTAS) ILGALAIKIS TURTAS

LVPA 2014 m. neįsigijo jokio ilgalaikio turto ir neperleido jokio ilgalaikio turto.

4.6 ES STRUKTŪRINĖS IR KITOS PARAMOS SĄNAUDOS

Išlaidų pavadinimas Administravimui Informavimui
ir viešinimui

ISO standarto 
diegimui 

Kitos Sąnaudos,
viso, Lt

Darbo užmokestis 8 466 235 110 095 8 576 30

Socialinis draudimas ir įmokos 
garantiniam fondui 

2 624 164 34 293 2 658 457

Kvalifikacijos kėlimas 283 215 283 215

Komunalinės paslaugos, patalpų 
nuoma, apsauga, valymas

1 867 900 1 867 900

Samdomų ekspertų paslaugos 81 215 76 829 158 044

Kitos išlaidos 1 155 892 28 1 435 1 157 355

Nusidėvėjimo sąnaudos 89.533 89 533

Nurašyto turto likvidacinė vertė 393 62 455

Išlaidos informavimui ir viešinimui 336 602 336 602

Iš viso: 14 568 547 336 602 221 245 1 497 15 127 891

25 pav. LVPA 2014 m. sąnaudų pasiskirstymas pagal išlaidų grupes

Socialinis draudimas, 
garantinis fondas
2 658 457
17,6%
 

Komunalinės paslaugos, 
patalpų nuoma
1,867,900
12,3%

Informavimas ir viešinimas
336 602
2,2%

Darbo užmokestis
8 576 330
56,7%

Kvalifikacijos kėlimas
283,215
1,9%

Kita
1,247,343
8,2%

Ekspertų paslaugos
158,044
1,0%
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5. LVPA 
PERSONALAS

5.1 LVPA DARBUOTOJŲ SKAIčIUS

Finansinių metų pradžioje Finansinių metų pabaigoje

172 169

Iš viso 
darbuotojų

Darbuotojai, susiję su 
ES struktūrinės paramos 

administravimu

Iš jų, esantys atostogose 
vaikui prižiūrėti

Dirbantys ES 
administravime be 

esančių vaiko priežiūroje

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

Pagal LVPA padalinius 2014 m. gruodžio 31 d. darbuotojai (be esančių ilgalaikėse atostogose) buvo pasiskirstę taip:

Padalinys Darbuotojų skaičius

LVPA vadovybė 2

Projektų valdymo departamentas 93

Projektų finansų valdymo departamentas 26

Finansų ir apskaitos skyrius 4

Komunikacijos skyrius 4

Rizikos ir kokybės valdymo skyrius 8

Teisės skyrius 4

Personalo skyrius 3

Informacinių technologijų paslaugų skyrius 3

Bendrųjų reikalų skyrius 7

Per 2014 m. buvo priimta 11 ir atleista 12 darbuotojų, dirbusių ne pagal trumpalaikes sutartis. Pagal trumpalaikes 
sutartis priimti 23, atleisti 25 darbuotojai.
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  Priimta darbuotojų Atleista darbuotojų

Metai Pagrindiniam darbui Pagal trumpalaikes 
sutartis

Dirbusių pagrindiniame 
darbe

Dirbusių pagal 
trumpalaikes sutartis

2007 28 0 11 0

2008 24 3 21 4

2009 5 18 10 10

2010 52 26 52 17

2011 31 13 23 27

2012 22 45 14 42

2013 11 53 12 56

2014 11 23 12 25

Darbuotojų amžiaus vidurkis – 39 metai, 73 proc. yra moterys, 27 proc. – vyrai, vidutinis darbo LVPA stažas - 6 
metai.

LVPA darbuotojų kvalifikacija yra aukšta – 99,5 proc., t. y. 165 darbuotojai turi aukštąjį išsilavinimą, iš jų 97 yra 
magistrai, 32 – bakalaurai, LVPA dirba 2 mokslų daktarai. Didžiosios daugumos darbuotojai universitetuose studi-
javo socialinius mokslus – net 122 darbuotojai. Populiariausios studijų kryptys: 49 darbuotojai studijavo vadybą ir 
administravimą, 36 – ekonomiką, 21 – inžineriją, 18 – teisę. 25 darbuotojų mokslo sritis – technologijos, 11 – fiziniai 
mokslai. Daugiausiai dirbančių LVPA yra Vilniaus universiteto absolventai, šią mokslo įstaigą yra baigę net 72 dar-
buotojai, 37 darbuotojai yra VGTU absolventai, 29 – MRU, 12 – KTU. 

26 pav. Darbuotojų pasiskirstymas pagal išsilavinimą

Į darbą priimtiems naujiems darbuotojams bei iš ilgalaikių vaiko priežiūros atostogų grįžusiems darbuotojams ren-
giami įvadiniai mokymai, kurių metu koncentruojamasi į klausimus, susijusius su departamento, skyriaus bei dar-
buotojo vykdomomis funkcijomis.

2014 m. jau net 89 darbuotojai galėjo pasinaudoti galimybe dirbti iki 2 darbo dienų per mėnesį nuotoliniu būdu. Per 
2014 m. darbuotojai 394 dienas dirbo nuotoliniu būdu. 

Bakalauras 
35

Aukštasis 
universitetinis 
34

Daktaras 
2

Vidurinis 
1

Magistras 
97
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5.2 LVPA DARBUOTOJŲ ADMINISTRACINIŲ  
GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS 

LVPA nuolat rūpinasi ir skiria didelį dėmesį darbuotojų stipriosioms savybėms ugdyti, kompetencijoms tobulinti 
bei naujoms įgyti, kvalifikacijai kelti. LVPA darbuotojai turi galimybę kelti kvalifikaciją ir vidiniuose, ir išoriniuose 
mokymuose.

2014 m. LVPA darbuotojai dalyvavo 126 skirtinguose mokymuose bei seminaruose, vidutiniškai per metus vienas 
darbuotojas dalyvavo 8 mokymuose, o mokymams skyrė 7,2 dienos.

Darbuotojai gilino žinias apie ES teisės aktus, reglamentuojančius 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos adminis-
travimą, taip pat statybą reglamentuojančius teisės aktus bei naujovių taikymą praktikoje, TOC ir LEAN vadybos 
metodų diegimo įmonėse vertinimo, ES struktūrinės paramos finansuojamų projektų įgyvendinimo pažeidimų, vals-
tybės pagalbos, viešųjų pirkimų, elektroninių dokumentų valdymo, buhalterinės apskaitos, darbo teisės klausimais. 
2014 m. vasario mėnesį LVPA darbuotojai atnaujino žinias apie interesų konfliktus ir jų valdymą bei privačių interesų 
deklaravimą. Energetikos projektų valdymo skyriaus darbuotojai dalyvavo konferencijose, pristatančiose energeti-
kos srities padėtį ir ateities perspektyvas. 11 LVPA darbuotojų dalyvavo kokybės vadybos sistemos vidaus auditorių 
mokymuose. 

Ataskaitiniais metais buvo skirtas dėmesys vadovavimo kompetencijoms ugdyti. Atliktas 360 laipsnių vadovų kom-
petencijų tyrimas bei vadovavimo bei lyderystės įgūdžiams stiprinti skirtas mokymų vadovams ciklas. 2014 m. taip 
pat organizuoti komandiniai mokymai darbuotojams streso valdymo, emocinės kompetencijos bei kūrybingumo 
temomis. 

Per 2014 m. LVPA bendradarbiavo su „The European Academy for Taxes, Economics & Law in Berlin“, UAB „Mo-
kesčių srautas“, Baltic Management Institute (BMI), EIPA, konsultacine firma PRIMUM ESSE, UAB „DOOR Trai-
ning and Consulting Baltic“, „Lexxion Verlagsgesellschaft“, UAB„AVGO Group“, UAB „DATA MINER“, UAB „Pri-
cewaterhouseCoopers“. Advokatų kontorų „LAWIN Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai“ bei „GLIMSTEDT“ 
teisininkai dalijosi patirtimi koncesijų vykdymo ir viešųjų pirkimų klausimais. Vidinius mokymus kolegoms vedė 
Bendrųjų reikalų skyriaus vyresnioji specialistė Asta Vaičiūnienė, Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų 
valdymo skyriaus l. e. p. vedėjo pavaduotojas Giedrius Komičius, Projektų ekspertų skyriaus ekspertai Gytis Petru-
kaitis, Rimantas Jančauskas ir Tomas Vitkauskas, Paramos analizės skyriaus vedėjas Tomas Jankauskas.

5.3 VALDYMO IŠLAIDOS,  
VADOVUI IŠMOKĖTOS SUMOS

Valdymo išlaidos Priskaičiuota suma, Lt

Direktoriaus ir pavaduotojų darbo užmokestis,  
socialinis draudimas, įmokos garantiniam fondui, iš jų:

375 343

Direktoriaus darbo užmokestis 111 775

LVPA vadovaujantiems darbuotojams buvo mokamas darbo užmokestis, kitų išmokų nebuvo.
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5.4 INFORMACIJA APIE VADOVĄ

Nuo 2010  m. gegužės 2 d. iki 2014  m. gruodžio 22 d. LVPA direktorės pareigas ėjo Diana Vilytė. Prieš tai nuo 
2007 m. iki paskyrimo LVPA vadove, ji dirbo LVPA direktoriaus pavaduotoja.

Nuo 2014 m gruodžio 22 d. LVPA vadovauti Ūkio ministro įsakymu paskirtas Nikita Ananjevas, prieš tai ėjęs LVPA 
direktoriaus pavaduotojo pareigas. 

Nikita Ananjevas gimė Vilniuje. 1994 m. Vilniaus universitete įgijo teisininko diplomą. 

Nuo 1992  m. pradėjo karjerą bankininkystės srityje. Stažavosi Vokietijos plėtros banke „Kreditanstsalt fur Wie-
deraufbau“ (Kf W), Šiaurės investicijų banke Nordic Investment Bank (NIB).

1998 –2012 m. N. Ananjevas dirbo AB SEB banke. Pagrindinė jo veikla buvo susijusi su stambaus ir vidutinio verslo 
kreditavimu, šiuolaikiškų verslo kreditavimo teisinių instrumentų diegimu, sindikuoto skolinimo Lietuvos rinkoje 
formavimu. N. Ananjevas dalyvavo rengiant, derantis ir įgyvendinant banko sandorius su stambiausiais verslo kli-
entais. 2003 m. jis tapo balsuojančiu AB SEB banko centrinio kredito komiteto bei Rytų Europos kredito komiteto 
nariu. Nuo 2004 m. vadovavo padaliniui, dirbančiam su probleminiai aktyvais.

2012 m. prisijungė prie LVPA komandos ir iki 2014 m gruodžio 21 d. ėjo direktoriaus pavaduotojo pareigas. 
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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 ir mažos vertės pirkimus LVPA vykdo Nuolatinė viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) arba Pirkimų 
organizatorius. LVPA vykdomus viešuosius pirkimus koordinuoja Teisės skyriaus viešųjų pirkimų specialistas.

2014 m. LVPA įvykdė 136 mažos vertės pirkimus (prekės ir paslaugos). Buvo įvykdyti 4 pirkimai pagal preliminarią-
sias sutartis naudojantis CPO katalogu.

2014 m. LVPA įvykdė 28 supaprastintus viešuosius pirkimus, iš kurių 27 atliko elektroninėmis priemonėmis, naudo-
jantis Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (CVPIS).

Ataskaitiniais metais buvo nupirktos LVPA pasirengimo administruoti 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūri-
nių fondų veiksmų programą įvertinimo paslaugos, Vieningos viešojo sektoriaus finansų valdymo sistemos, sukurtos 
Microsoft Dynamics NAV 5.1 pagrindu pagal VSAFAS, darbo vietų priežiūros, duomenų likučių perkėlimo paslau-
gos, personalo, darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaitos programos „Vikarina“ priežiūros paslaugos, spausdintuvų 
ir skenerių nuoma, įskaitant būtinas eksploatacines medžiagas ir atpažinimo programinę įrangą,  valymo paslaugos ir 
higienos priemonių tiekimas, juridinių asmenų mokumo ir bankroto rizikos vertinimo ir stebėjimo paslaugos, viešo-
jo telefono ryšio paslaugos ir telefono įrangos nuoma ir kt.

7.  LVPA DARBO 
TARYBA

Darbo taryba nuolatos domėjosi ir sekė įvykių eigą, susijusią su LVPA valdymo struktūros pertvarka, inicijavo susiti-
kimus su vadovybe, kurių metu aiškinosi numatomus ir su Ūkio bei Finansų ministerijomis derinamus struktūrinius 
pakeitimus ir kokią įtaką tai turės darbuotojų socialinei ir ekonominei padėčiai organizacijoje bei kokiais principais 
vadovaujantis bus atliekama pertvarka. 

Darbo taryba susitikimų su vadovybe metu teikė siūlymus dėl darbuotojų motyvavimo ir mokymų sistemos tobulini-
mo (pvz., mokymų planavimą susieti su darbuotojų metiniu veiklos vertinimu, svarstyti galimybes mokymų planus 
bei informaciją apie darbuotojų dalyvavimą mokymuose skelbti intraneto svetainėje). 

Darbo taryba dalyvavo derinant LVPA darbo tvarkos taisykles bei atnaujinant LVPA darbuotojų elgesio kodeksą 

Darbo taryba, siekdama, kad būtų taikoma vienoda praktika organizuojant darbą nuotoliniu būdu, teikė vadovybei 
iš darbuotojų gautą informaciją apie skirtingą nuotolinio darbo tvarkos taikymo praktiką LVPA padaliniuose, teikė 
pasiūlymus dėl vienodų principų taikymo.

Vienas darbo tarybos narys buvo deleguotas į Pretendentų vadovaujančioms pareigoms užimti atrankos komisiją, 
vykdant atranką į Projektų ekspertų skyriaus vedėjo pareigas. 

Darbo taryba raštu gavo 2 paklausimus: dėl LVPA struktūros pertvarkymo ir dėl atostoginių skaičiavimo tvarkos tai-
kymo LVPA, į kuriuos buvo atsakyta atsižvelgiant į vadovybės bei Finansų ir apskaitos skyriaus pateiktą informaciją.
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8.  LVPA VEIKLOJE 
NAUDOJAMŲ 
INFORMACINIŲ 
SISTEMŲ PLĖTRA

Administruodama paramos verslui priemones, LVPA daug dėmesio skiria informacinių technologijų infrastruktūrai 
kurti, administruoti ir plėtoti, nes tai būtina siekiant efektyviai administruoti ES struktūrinės paramos projektus 
esant dideliam informacijos kiekiui.

LVPA užtikrina tinkamą naudojamų IS funkcionavimą ir apsaugą pagal atitinkamus ES reglamentus bei tarptautinius 
standartus.  

IT infrastruktūrą 2014 m. pabaigoje sudarė: 

	apie 30 tarnybinių stočių (serveriai), pritaikyta virtualizacija, o tai leido efektyviau ir šiuolaikiškai tvarkyti in-
formacines sistemas bei taupyti techninės įrangos eksploatavimo išlaidas; 

	apie 170 stacionarių bei mobilių kompiuterizuotų darbo vietų, kurios yra apjungtos į vidaus tinklą;

	daugiafunkciniai įrenginiai, kurie spausdina, skenuoja bei kopijuoja tik su elektroniniais raktais, tai užtikrina 
saugumą bei spausdinimo srautų kontrolę; 

	 skeneriai, telekomunikacinė, garso ir vaizdo įranga.

LVPA 2014 m. administravo šias informacines sistemas:

	vidinę administravimo informacinę sistemą (AIS);

	ES paramos lėšų ir Agentūros vidaus apskaitos informacinę sistemą Microsoft Dynamics Nav 2009;

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

	interneto ir intraneto svetaines, veikiančias Microsoft Sharepoint 2010 platformoje;

	įvairias monitoringo bei priežiūros informacinės sistemas, kurios leidžia centralizuotai valdyti ir administruoti 
informacines sistemas bei technologijas.

	ES struktūrinių fondų informacinė kompiuterizuotą valdymo ir priežiūros sistemą (SFMIS), įgyvendinančio-
sios institucijos lygmenyje. 

Siekdama laiku ir kokybiškai atlikti jai deleguotas 2007–2013 m. periodo projektų, iš dalies finansuojamų Europos 
regioninės plėtros ir Sanglaudos fondų, administravimo funkcijas, 2014 m. LVPA toliau tobulino su SFMIS susietą ir 
jos funkcijų nedubliuojančią vidinę administravimo informacinę sistemą (AIS). 

AIS tikslas – optimizuoti projektų administravimo procedūras jas automatizuojant, vykdyti paraiškų ir mokėjimo 
prašymų vertinimo, kontrolės funkcijų, sutarties vykdymo priežiūros ir rizikos valdymo procesų monitoringą, plana-
vimą bei kontrolę, integruoti dokumentų valdymo sistemą, generuoti įvairaus pobūdžio standartines ir kitas vidaus 
ataskaitas. Numatytam funkcionalumui užtikrinti sukurtos ir funkcionuoja 9 pagrindinės posistemės.



37

2014 m. nuolatos buvo aptarnaujami darbo vietose naudojami kompiuteriai, tarnybinės stotys, tinklo įranga ir spaus-
dintuvai, dokumentų skenavimo įranga, atliekama techninė profilaktinė priežiūra ir remontas. 

Siekiant užtikrinti informacijos saugą, nuolat buvo vykdomos sutrikimų prevencijos, tinklo stebėjimo ir kitos infor-
macijos saugumą užtikrinančios priemonės. Buvo užtikrintas rezervinis kopijavimas atskiroje patalpoje, adminis-
truojami kompiuterių tinklo ir elektroninio pašto naudotojai bei prižiūrimi jų naudojami resursai, atliekama apsauga 
nuo kompiuterinių virusų ir nepageidautino pašto, toliau vystoma išorinių laikmenų duomenų judėjimo kontrolė.  

Nuolat vykdoma tarnybinių stočių, jų operacinių sistemų bei serverių programinės įrangos priežiūra bei atnaujini-
mas, prižiūrimos sutrikimų prevencijos bei tinklo stebėjimo priemonės, stebimas interneto srauto aktyvumo bei 
perimetro kirtimo kompiuterinis žurnalas. 

9.  LVPA VEIKLOS 
PLANAI IR 
PROGNOZĖS

Detalus LVPA 2015 m. veiklos planas pateikiamas 1 priede.

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros direktorius 

Nikita Ananjevas

2015 m. kovo 12 d.


