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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS VERSLO PARAMOS AGENTŪROS 

PROJEKTŲ VYSTYMO IR VERTINIMO SKYRIAUS 

NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Projektų vystymo ir vertinimo skyrius (toliau – Skyrius) yra viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos 

agentūros (toliau – LVPA) administracijos padalinys, pavaldus LVPA direktoriui. 

2. Skyrių sudaro Projektų vystymo grupė ir Projektų ekspertų grupė (toliau – Grupės). 

3. Šie nuostatai reglamentuoja Skyriau misiją, tikslą, uždavinius. 

4. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos (toliau – LR) įstatymais, Vyriausybės 

nutarimais, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, reglamentuojančiais ES investicijų administravimą, taip 

pat LVPA įstatais, vidaus tvarkos aprašais, LVPA direktoriaus įsakymais bei šiais nuostatais ir kitais teisės aktais 

reglamentuojančiais Skyriaus  veiklą. 

5. Skyriaus nuostatai parengti vadovaujantis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, 

įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėmis (toliau – 

2014–2020 metų taisyklės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu 

Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“.  

6. Skyriaus nuostatai, pareigybių nuostatai tvirtinami LVPA direktoriaus įsakymais.  

7. Skyriaus misija – ekspertinėmis konsultacijomis užtikrinti, kad priimami investicijų sprendimai būtų 

pagrįsti, patikimi ir atitinkantys ES reikalavimus ir praktikas bei vidinių projektų valdymo kompetencijų 

tobulinimą, gerųjų praktikų sklaidą, partnerystes. 

8. Skyriaus veiklos tikslas – teikti ekspertines projektų konsultacijas ir (ar) išvadas LVPA darbuotojams, 

siekiant užtikrinti efektyvų ES investicijomis finansuojamų projektų, pagal LVPA administruojamas priemones, 

vertinimą ir įgyvendinimo priežiūrą, bei laiku ir neviršijant sutarto biudžeto, pateikti kokybiškus ir reikšmingus 

vidinių projektų rezultatus ir/ar paslaugas, skirtus LVPA pajėgumams ir kompetencijoms plėtoti. 

 

II SKYRIUS 

UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ 

 

9. Svarbiausi Skyriaus uždaviniai yra šie: 

9.1. ekspertinių konsultacijų ir (ar) išvadų LVPA darbuotojams teikimas projektų infrastruktūros darbų 

administravimo, priežiūros ir kontrolės srityje; 

9.2. ekspertinių konsultacijų ir (ar) išvadų LVPA darbuotojams teikimas projektų informacinių 

technologijų valdymo srityje;   

9.3. ekspertinių konsultacijų ir (ar) išvadų LVPA darbuotojams teikimas viešųjų pirkimų srityje; 

9.4. ekspertinių konsultacijų ir (ar) išvadų LVPA darbuotojams teikimas valstybės pagalbos srityje; 

9.5. mokslo, specifinių sričių ekspertinių konsultacijų ir (ar) išvadų LVPA darbuotojams teikimas;  

9.6. vystyti Agentūros vidinių projektų valdymo sistemą; 

9.7. koordinuoti Agentūros vidinius projektus; 

9.8. formuoti Agentūros vidinių projektų valdymo kultūrą. 

10.  Šiuo ir kitus Skyriui pavestus vykdyti uždavinius  įgyvendina Grupės atlikdamos jų nuostatose 

numatytas funkcijas. 

III SKYRIUS 

TEISĖS 

 

1. Skyrius įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi visas teises numatytas Skyriaus Grupių 

nuostatuose. 
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IV SKYRIUS 

DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

 

2. Skyrius savo veiklą vykdo vadovaujantis LVPA vidaus tvarkos aprašais, direktoriaus patvirtintais planais, 

LVPA direktoriaus pavedimais. 

3. Skyriui vadovauja Projektų vystymo grupės vadovas (vyriausias patarėjas), koordinuodamas Skyriaus 

Grupių veiklą 

 


