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DIREKTORIAUS ŽODIS
2016-ieji LVPA kolektyvui buvo nepaprastai intensyvūs ir darbingi metai. 
Būtent praėjusiais metais pradėjome dirbti beveik su visomis finansavimo 
verslui priemonėmis, kurios yra priskirtos mūsų agentūrai. Drįstume teigti, kad 
LVPA dirbo su daugiausia priemonių iš visų ES investicijas administruojančių 
institucijų. Rinka jų labai laukė, todėl dirbome su didžiuliu skaičiumi 
suinteresuotų klientų, paraiškų, dokumentų bei sutarčių. 2016-aisiais LVPA iš 
viso sulaukė 1393 paraiškų, kurių sklandaus vertinimo užtikrinimas tapo vienu 
pagrindinių metinių veiklos tikslų.
Sėkmingai įveikėme pagrindinius išsikeltus metų tikslus bei iššūkius ir 
išskyrėme veiklos prioritetus, kurie buvo nukreipti į sklandų priemonių 
vertinimą, perėjimą prie dokumentų teikimo ir priėmimo skaitmeninėje 
erdvėje per duomenų mainų svetainę, siekiant mažinti administracinę naštą 
klientams, projektų ekspertavimo kokybės gerinimą. Labai svarbiu uždaviniu 
tapo, vertinant priemonės „Intelektas. Bendri verslo–mokslo projektai“ 
paraiškas, kokybiško ekspertinio vertinimo užtikrinimas. Pastaroji priemonė 
yra viena iš tų, kurios projektams reikalingas šimtaprocentinis ekspertinis 
vertinimas, todėl LVPA plėtojo bendradarbiavimą, ėmė bendradarbiauti su 
110 naujų ekspertų ir išplėtė ekspertų duomenų bazę. 
2015 m. pabaigoje įvykdžius struktūrinį pertvarkymą, 2016-uosius pradėjome 
toliau tęsdami profesionalios ir kvalifikuotos darbuotojų komandos formavimą: 
prie kolektyvo per metus prisijungė keturi nauji vadovai ir darbuotojai. 
Per visus metus LVPA vykdė modernią, šiuolaikišką ir kokybišką integruotą 
komunikaciją – organizavo mokymus potencialiems pareiškėjams, o taupant 
brangų suinteresuotųjų šalių laiką, mokomieji renginiai buvo tiesiogiai 
transliuojami internetu. Šią paslaugą savo klientams LVPA planuoja teikti ir 
ateityje.
Toliau planuojame didinti skaidrumą bei viešumą ir, atsisakius perteklinių 
veiklų, optimizuoti daugelį darbo procesų, taip sumažinant administracinę 
naštą klientams.
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1. APIE LVPA
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) – tai ne pelno siekianti institucija, kurią 

2003 m. įsteigė Lietuvos Respublikos ūkio ministerija. LVPA įgyvendina Lietuvos ūkio plėtrai ir jo 
tarptautinio konkurencingumo didinimui skirtas nacionalines strategijas ir programas, administruoja 
Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšas, užtikrina informacijos 
apie ES struktūrinių fondų finansavimo reikalavimus sklaidą.

1.1. 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.

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 ir įsipareigoja:

KLIENTAMS – Užtikrinti aukštą teikiamų viešųjų paslaugų kokybę ir 
greitus, profesionalius bei objektyvius sprendimus neperžengiant LVPA 
kompetencijos, mandagų bendravimą ir kokybišką bei kvalifikuotą 
informacijos dėl teisės aktų reikalavimų pateikimą ir konsultavimą;

DARBUOTOJAMS – Suburti darbuotojus į nuolat tobulėjančią komandą, 
užtikrinančią asmeninį ir visuotinį įsipareigojimą 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 funkcijos
Pagrindinės agentūros funkcijos:

 • Skelbti kvietimus teikti paraiškas ES 
struktūrinių fondų finansavimui gauti;

 • Vertinti projektų paraiškas;
 • Sudaryti projektų finansavimo ir 

administravimo sutartis;
 • Administruoti  finansavimą gavusius  

projektus;
 • Tikrinti ir vertinti mokėjimo prašymus, 

kontroliuoti pagal juos atliekamus mokėjimus;
 • Kaupti su teikiama parama susijusią 

informaciją, įtraukti duomenis į informacinę 
sistemą;

 • Rengti, tobulinti ir tvirtinti Agentūros vidaus 
procedūras reguliuojančius, taip pat kitus su 
Agentūros veikla susijusius dokumentus.

1.2. LVPA tikslai
 • tinkamai atlikti ūkio plėtros ir 

konkurencingumo didinimo bei energetikos 
srities projektų, finansuojamų iš ES 
struktūrinių fondų lėšų, 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;

 • užtikrinti tvarios ir profesionalios darbuotojų 
komandos formavimą ir išlaikymą. 
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2. 2016 M. TRUMPAI
Apie svarbiausius 2016 m. LVPA įvykius ir darbus – vienu sakiniu:
Sausio mėnuo
Nuo 2016 m. sausio mėnesio keitėsi LVPA struktūra.
Priemonės „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ seminarai Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje sulaukė 
rekordinio dalyvių skaičiaus. Vien Vilniuje dalyvavo apie 200 potencialių pareiškėjų.
Vasario mėnuo
Paskelbtas priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ konkurso kvietimas.
Kovo mėnuo
AB „Amber Grid“ pasirašė 8 projektų finansavimo ir administravimo sutartis skirtingiems energetikos 
projektams. Bendrovė investuoja beveik 15 mln. Eur.
Balandžio mėnuo
Pasirašyta pirmoji priemonės „Auditas pramonei LT“ projekto finansavimo ir administravimo sutartis. Iš 
viso buvo pasirašyta 21 šios priemonės sutartis.
Paskelbtas priemonės „Eco-inovacijos LT+“ kvietimas teikti paraiškas.
Baigtos vertinti priemonės „Procesas LT“ paraiškos.
Pasibaigė priemonės „Smartinvest LT+“ kvietimo konkursas. Sulaukta 17 paraiškų.
Gegužės mėnuo
Paskelbtas antras priemonės „Smartinvest LT+“ kvietimas.
Paskelbti priemonių „Verslo klasteris LT“ ir „Inoklaster LT“ kvietimai įmonių klasteriams.
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Birželio mėnuo
Paskelbtas populiariausios priemonės „Naujos galimybės LT“ kvietimas.
Liepos mėnuo
Paskelbtas priemonės „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ kvietimo II-asis etapas.
Rugpjūčio mėnuo
Pasibaigus priemonės „Naujos galimybės LT“ konkurso kvietimui sulaukta 447 paraiškų.
Su Lietuvos bankais susitarta dėl efektyvesnio darbo tvarkant finansinius dokumentus.
Rugsėjo mėnuo
Paskelbtas priemonės „Dizainas LT“ kvietimas teikti paraiškas. Priemonė paskelbta pirmą kartą per visų 
finansavimų laikotarpių istoriją.
Spalio mėnuo
AB „Litgrid“ pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį projekto įgyvendinimui, kuris reikšmingas 
visai Lietuvai. 2 mln. Eur investuojama į projektą  „Elektros energijos perdavimo patikimumo 
užtikrinimas Vilniaus E-3 TP, 110/35/10 kV Pagėgių TP ir 110/10 kV Juodupės TP 110 kV skirstyklose“.
Lapkričio mėnuo
Paskelbtas priemonės „Regio Invest LT+“ kvietimas.
Pradėti įgyvendinti 6 „DPT pramonei LT+“ projektai.
Gruodžio mėnuo
LVPA parengta antikorupcinė programa. 246 įmonėms skirtas finansavimas pagal priemonę „Naujos 
galimybės LT“. Pradėtos pasirašyti projektų finansavimo ir administravimo sutartys.
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3. 2016 M. VEIKLOS REZULTATAI
3.1. Projektų administravimas

3.1.1. Kvietimai teikti paraiškas, paraiškų vertinimas ir atranka, sutarčių 
sudarymas
     

1 PRIORITETAS. Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir
inovacijų skatinimas (ERPF)
3 PRIORITETAS. Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo
skatinimas (ERPF)
4 PRIORITETAS. Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių
energijos gamybos ir naudojimo skatinimas (ERPF/SaF)
5 PRIORITETAS.  Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir
pritaikymas prie klimato kaitos (ERPF/SaF)
6 PRIORITETAS. Darniojo transporto, pagrindinių tinklų
infrastruktūros plėtra (ERPF)

EM
413,5

35,6 %

ŠMM
35,9

3,1 %

ŪM
712,2

61,3 %

1 paveikslas. 2014–2020 m. LVPA numatytos administruoti lėšos (mln. Eur) 

367,4
31,6 %

323,3
27,8 % 295,1

25,8 %

36,6
3,1 %

139,2
12,0 %



92016 M. METINĖ ATASKAITA

1 paveiksle pavaizduotos LVPA numatytos administruoti lėšos.
2016 m. LVPA paskelbė 12 konkursinių kvietimų teikti paraiškas, tačiau paraiškos 2016 m. buvo teiktos 

ir pagal 2015 m. pabaigoje paskelbtus kvietimus. Iš viso pagal konkursines priemones sulaukta 1371 
paraiškos, kurių prašoma finansuoti suma 257,4 mln. Eur1 ir tai yra beveik dvigubai daugiau nei 2015 m., 
kada buvo pateiktos 708 paraiškos už 191,7 mln. Eur. 

2016 m. gautos 22 paraiškos pagal valstybės planavimo projektų sąrašus, prašoma paraiškose suma – 
26,4 mln. Eur.

Didžiausio rinkos susidomėjimo per 2016 m. sulaukė šios priemonės:  „Intelektas. Bendri mokslo–verslo 
projektai“, pirmam konkurso etapui pateiktos 292 paraiškos, antrame etape gauta 144, kuriose prašoma 
finansavimo suma 87,1 mln. Eur, „Dizainas LT“ – gautos 298 paraiškos, prašoma suma 2,8 mln. Eur, „Naujos 
galimybės LT“ (individualus vykimas į parodas), pateiktos 447 paraiškos, prašoma suma – 16,4 mln. Eur.

2016 m. pradėjusi naujovė buvo dviejų etapų priemonės „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ 
konkursas, kurio pirmajam etapui buvo pateiktos 292 paraiškos, teigiamai įvertintos ir patekusios į antrą 
etapą – 151 paraiška. Iš antram etapui pateiktų 144 paraiškų (7 pareiškėjai antram etapui paraiškos 
nepateikė).  Dažniausiai pasitaikiusi atmetimo priežastis pirmajame etape – MTEP nebuvimas, antrajame –
projekto neatitikimas parengtumo reikalavimams, taikomiems nekilnojamam turtui: pvz., netinkama 
pastato paskirtis MTEP veiklų vykdymui, nuomos sutartis neregistruota Registrų centre.  

Paraiškas įmonės teikė pagal 6 sumaniosios specializacijos kryptis. Baigus vertinimą, projektai pagal 
minėtas kryptis pasiskirstė taip: daugiausia projektų  (31), įmonės vykdys naujų gamybos procesų, 
medžiagų ir technologijų kryptyje, pradės 29 sveikatos technologijų ir biotechnologijų projektus, 16 
transporto, logistikos ir informacinių bei ryšių technologijų (IRT) projektų, 9 – energetikos ir tvarios 
aplinkos, 8 kūrybingos ir įtraukios visuomenės, 7 agroinovacijų ir maisto technologijų projektus. 

Didžioji dalis pareiškėjų buvo smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektai, didžiausias 
bendradarbiavimas su Mokslo ir studijų institucijomis (MSI) buvo transporto, logistikos ir IRT kryptyje. 
Daugiausia naujų produktų planuojama sukurti kryptyse „Sveikatos technologijos ir biotechnologijos“ ir 
„Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos“ (atitinkamai 69 ir 84). Daugiausia pasaulio inovacijų 
planuojama sukurti kryptyse „Sveikatos technologijos ir biotechnologijos“ ir „Nauji gamybos procesai, 
medžiagos ir technologijos“ (atitinkamai 17 ir 23).

Šios priemonės vertinimas ypatingas tuo, kad kiekvienam projektui, jo atitikimui sumanios 
specializacijos krypčiai bei (MTEP) elementui įvertinti reikalingas ekspertinis vertinimas. Per 2016 m. 
LVPA stipriai išplėtė ir sustiprino bendradarbiavimą su ekspertais. 2016 m. buvo įdarbinti 136 trumpalaikiai 
ekspertai (kiekvienas ekspertas dirbo su konkrečiais projektais labai ribotą laiko tarpą), pagal paslaugų 
sutartis buvo įdarbintas 61 ekspertas. I-ojo šios  priemonės etapo vertinimui buvo parengtos 507, II etapo 
– 149 ekspertų išvados. 

2016 m. buvo paskelbtos ir kelios naujos, tiek pareiškėjams – verslo įmonėms, tiek LVPA, priemonės: 
„DPT pramonei LT+“, „Eco-inovacijos LT“, „Eco-inovacijos LT+“, „Dizainas LT“.

Priemonės „DPT pramonei LT+“ tikslas – didelio poveikio technologijų (DPT) diegimas Lietuvos 

1  Į gautų paraiškų skaičių įtrauktos ir 148 paraiškos pagal priemonę „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“, kurios I vertinimo etapo metu buvo 
atmestos. Kadangi I vertinimo etapo metu informacija apie prašomą finansavimą nebuvo teikiama, ji šiame bendros visų paraiškų prašomos finansuoti sumos 
skaičiavime laikoma lygia 0 Eur.
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tradicinės pramonės šakose, siekiant stiprinti ir modernizuoti MVĮ pramoninę bazę, sudarant sąlygas 
masinei inovatyvių produktų (panaudojant DPT) gamybai plėtoti. Gautos 22 paraiškos, prašoma 
finansavimo suma – 16,43 mln. Eur. Didžioji dalis pareiškėjų – vidutinės įmonės. Paraiškas teikė įmonės, 
veikiančios metalo apdirbimo, įrenginių gamybos, plastiko perdirbimo ir gamybos, elektronikos, trąšų 
gamybos, ortopedijos ir kitose srityse. Teigiamai įvertintos 8 paraiškos, sutartys pasirašytos ir projektai 
pradėti įgyvendinti 2016 m. lapkričio mėn.

Kita nauja, didelio pareiškėjų susidomėjimo sulaukusi priemonė – „Dizainas LT“. Šia priemone įmonės 
skatinamos investuoti į gaminio ir (arba) įmonės teikiamos paslaugos dizainą, siekiant konkurencingumo 
bei efektyvesnio darbo. Metų pabaigoje sulaukta 298 paraiškų, prašoma finansavimo suma – 2,8 mln. 
Eur. Savo būsimuose projektuose įmonės dažniausiai ketina keisti ar kurti produkto dizainą. Tai – maisto 
papildai, drabužiai, futuristiniai biliardo stalai, pakuočių sprendimai, ortopediniai įtvarai, velykinių kiaušinių 
dažai, dekoracijų dizainas, šventiniai fejerverkai, ovuliacijos testas, baldų dizainas, stalo žaidimai, dviračiai, 
elektrinis motoroleris. Tarp pateiktų paraiškų – keli projektai, kurių metu bus tobulinamos paslaugų dizaino 
schemos, pvz., žemės ūkio technikos nuomos paslaugų dizainas, skalbyklos paslaugų dizaino sukūrimas.

Didžiausio paraiškų skaičiaus per metus sulaukė gerai žinomos ir labai populiarios priemonės „Naujos 
galimybės LT“ kvietimas – įmonės pateikė 447 paraiškas. Paraiškose prašoma suma – 16,4 mln. Eur. Po 
90 dienų trukusio vertinimo teigiamai buvo patvirtintos 296 paraiškos, finansavimas buvo skirtas 246 
projektams. Didžiąją dalį teigiamai įvertintų projektų sudarė gamybinių įmonių projektai – 210. Tai 
daugiausia – tekstilę, drabužius, avalynę, maistą, elektroniką, baldus, plastikinius gaminius gaminančios 
įmonės. Teigiamai buvo įvertinti 86 paslaugas teikiančių įmonių projektai, – informacinių technologijų, 
transporto, statybų, konsultacines, kelionių organizavimo, reklamos paslaugas teikiančios įmonės. Metų 
pabaigoje projektų administravimo ir finansavimo sutartis pasirašė 246 įmonės. 

Trumpai apie kitas priemones, kurių kvietimai buvo skelbti 2016 m.:
 • Priemonės „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ kvietimas – įmonės pateikė 52 paraiškas. 

Paraiškose prašoma suma – 35,2 mln. Eur. Pasirašytos 43 sutartys, kurių finansavimo suma – 26,1 mln. 
Eur.

 • Priemonės „Smartinvest LT+“ 2016 m. dviejų kvietimų metu buvo gauta 28 paraiškos, jose prašoma 
finansavimo suma – 56,0 mln. Eur. Po abiejų konkursų kvietimų paraiškų vertinimo įgyvendinami 4 
projektai. Projektus kartu su Lietuvos įmonėmis įgyvendina investuotojai iš Danijos, JAV bei Italijos. 
Atmetimo priežastys: MTEP nebuvimas, nuosavos finansavimo dalies neužtikrinimas, ekonominiai 
sunkumai, dalis pareiškėjų paraiškas atsiėmė.

 • Priemonės „Eco-inovacijos LT“ kvietimas – įmonės pateikė 11 paraiškų. Paraiškose prašoma 
finansavimo suma – 136,9 tūkst. Eur. Įgyvendinami 11 projektų, kurių bendra finansavimo suma – 
98,6 tūkst. Eur.

 • Priemonės „Eco-inovacijos LT+“ kvietimas – įmonės pateikė 27 paraiškas. Paraiškose prašoma 
finansavimo suma – 12,8 mln. Eur. Įgyvendinami 7 projektai, kurių bendra finansavimo suma – 4,2 
mln. Eur.

 • Priemonės „Verslo klasteris LT“ kvietimas – klasteriai pateikė 25 paraiškas. Paraiškose prašoma 
finansavimo suma – 7,5 mln. Eur. Įgyvendinami 11 projektų, kurių bendra finansavimo suma – 3,0 
mln. Eur.
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Detali informacija apie gautas paraiškas ir pasirašytas sutartis pateikiama 1 lentelėje:

Priemonė Paraiškos Unikalūs 
pareiškėjai

Prašoma 
finansavimo 
suma, mln. 

EUR

Projektų 
vertė 

paraiškose, 
mln. EUR

Sutartys Skirtas 
finansavimas, 

mln. EUR

Projektų 
vertė 

sutartyse, 
mln. EUR

Auditas pramonei LT         21 0,3 0,5

Elektros perdavimo 
sistemos 
modernizavimas ir 
plėtra

2 1 3,5 7,0 1 2,2 4,4

Elektros 
skirstomųjų tinklų 
modernizavimas ir 
plėtra

2 2 9,5 19,1 2 9,5 19,1

Gamtinių dujų 
perdavimo sistemos 
modernizavimas ir 
plėtra

        8 13,1 26,2

Gamtinių dujų 
skirstymo sistemų 
modernizavimas ir 
plėtra

2 1 1,1 2,2      

Šilumos 
tiekimo tinklų 
modernizavimas ir 
plėtra

52 26 35,2 73,9 43 26,1 52,2

Inogeb LT 3 1 7,5 7,5 2 3,4 3,4
Inoklaster LT 11 11 1,3 2,5      
Intelektas LT. Bendri 
mokslo–verslo 
projektai

292 280 87,1 156,7      

Smartinvest LT 1 1 2,4 2,4 1 2,4 2,4
Smartinvest LT+ 28 21 56,0 100,0 3 2,8 6,5
Dizainas LT 298 168 2,8 5,2      
DPT pramonei LT+ 23 22 16,6 43,3 6 4,2 11,9
E-verslas LT         256 5,4 10,1
Procesas LT 127 127 3,1 6,0 88 1,0 2,4
Regio Invest LT+ 2 2 2,0 5,2 20 17,6 46,3
Eco-inovacijos LT 11 11 0,1 0,3 11 0,1 0,2
Eco-inovacijos LT+ 27 27 12,8 35,2 7 4,2 12,9



12 2016 M. METINĖ ATASKAITA

Nacionalinių 
turizmo maršrutų, 
trasų ir produktų 
rinkodara bei 
turizmo ženklinimo 
infrastruktūros plėtra

7 1 7,2 7,2 7 7,2 7,2

Naujos galimybės LT 447 446 16,4 33,1 111 4,0 8,1
Prioritetinių turizmo 
plėtros regionų 
e-rinkodara

24 20 5,7 6,8 24 4,8 5,6

Savivaldybes 
jungiančių turizmo 
trasų ir turizmo 
maršrutų informacinės 
infrastruktūros plėtra

7 7 1,5 1,8      

Tarptautiškumas LT 1 1 2,9 2,9      
Verslo klasteris LT 25 25 7,5 12,2 11 3,0 5,0
Verslumas LT 1 1 1,4 1,4      

IŠ VISO 1 393 1 202 283,8 531,8 622 111,3 224,3

1 lentelė. Gautos paraiškos ir pasirašytos sutartys

2 paveikslas. 2016 m. skelbtų priemonių skaičius pagal prioritetus
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4 paveikslas. 2016 m. gautos, vertinamos paraiškos ir sutartys

3 paveikslas. Gautų paraiškų skaičius pagal prioritetus
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3.1.2. Mokėjimo prašymų vertinimas ir lėšų panaudojimas
2016 m. projektų vykdytojai pateikė 1505 mokėjimo prašymus: 57 avansinius, 1365 tarpinius, 83 

galutinius. Juose deklaravo projekto veiklas ir projekto įgyvendinimo metu patirtas tinkamas išlaidas. 
Per metus buvo patvirtinti 1368 tarpiniai ir galutiniai mokėjimo prašymai. Vidutinė tarpinių ir galutinių 
mokėjimo prašymų tikrinimo trukmė – 14,5 dienos. Vidutinė avansinių, tarpinių ir galutinių mokėjimo 
prašymų tikrinimo trukmė – 14,3 dienos. Tarpinių mokėjimo prašymų vidutinė tikrinimo trukmė – 13,4 
dienos, galutinių – 35,5 dienos. Sparčiam mokėjimo prašymų vertinimui įtakos turėjo ir tai, kad jų buvo 
gauta santykinai mažiau dėl įsibėgėjančių naujojo finansavimo laikotarpio projektų vykdymo veiklų.  

2016 m. iš viso projektų vykdytojams išmokėta finansavimo  suma – 14,171 mln. Eur, Lietuvos 
Respublikos  ūkio ministerijai – 13,546 mln. Eur, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai – 
0,625 mln. Eur.

5 paveikslas. Gauti mokėjimų ir vidutinis jų tikrinimo laikas

3.1.3. Pažeidimų tyrimai
2016 m. iš viso užregistruoti 74 įtariami pažeidimai: 11 iš 2014–2020 m. finansavimo laikotarpio, 63 iš 

2007–2013 m. finansavimo laikotarpio. Palyginti su 2015 m., užregistruotų ir nustatytų pažeidimų skaičius 
sumažėjo. 2015 m. užregistruotas 101 įtariamas pažeidimas, o nustatytų pažeidimų skaičius siekė 86.

Iš 11 užregistruotų 2014–2020 m. laikotarpio projektų pažeidimų 3 yra baigti tirti, 1 yra nustatytas, 2 – 
nenustatyti. Priežastis – teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, pažeidimas.

Iš 2007–2013 m. laikotarpio projektų pažeidimų 62 yra baigti tirti, 34 pažeidimai yra nustatyti.
Pagal veiksmų programas, 2016 m. nustatyta 30 Sanglaudos skatinimo veiksmų programos projektų 

vykdytojų padarytų pažeidimų ir 4 Ekonomikos augimo veiksmų programos projektų vykdytojų padaryti 
pažeidimai. Dažniausios šių nustatytų pažeidimų priežastys buvo bankrotas, nepasiekti rodikliai, teisės aktų, 
reglamentuojančių viešuosius pirkimus, pažeidimas, projekto tęstinumo nebuvimas, su išlaidų pagrindimu 
ir mokėjimų įrodymo dokumentais susiję pažeidimai.
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Su 2016 m. nustatytais pažeidimais susijęs faktinis finansinis poveikis iš viso sudarė 2,39 mln. Eur (ES ir 
Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos, skaičiuojant be palūkanų), iš jų susigrąžinta 0,11 mln. Eur.

3.1.4. Kokybės vadybos sistema
Įgyvendinus 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 viešojo 
administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų 
kokybės iniciatyvos“, LVPA įdiegta kokybės vadybos sistema (toliau – KVS) sėkmingai sertifikuota. 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.

3.1.5. Korupcijos prevencijos veikla
2016 m. LVPA buvo baigta vykdyti LVPA direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. R1-041 

(1.3) patvirtinta LVPA antikorupcinė programa 2014–2016 metams. LVPA, siekdama vykdyti nuolatinę ir 
kryptingą korupcijos prevencijos politiką ES finansuojamų projektų administravimo srityje bei užtikrinti 
skaidresnę LVPA veiklą, susitikimo su „Transparency International“ metu aptarė pranešimų kanalus 
(išorės / vidaus pranešimų kanalą („karštoji linija“), kuriuo pateikiama informacija apie galimus korupcijos 
atvejus) ir jų standartus. Pagal  pateiktas rekomendacijas LVPA pakeitė vidinius teisės aktus, internetinės 
svetainės Korupcijos prevencijos skiltį. Su LVPA vykdoma antikorupcine veikla galite susipažinti LVPA 
interneto svetainėje http://lvpa.lt/lt/korupcijos-prevencija.

3.1.6 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. Siekiant geriau koordinuoti LVPA vykdomus viešuosius pirkimus, 
Personalo ir teisės skyriuje yra įsteigta viešųjų pirkimų specialisto pareigybė.

2016 m. LVPA įvykdė 174 pirkimus už 495 tūkst. Eur be PVM. Vykdytas 1 tarptautinis pirkimas už 145 
tūkst. Eur be PVM, įsigytos informacinėms sistemoms reikalingų techninių resursų nuomos bei informacinių 
sistemų priežiūros paslaugos. Buvo įvykdyti 6 pirkimai pagal preliminariąsias sutartis naudojantis CPO 
katalogu, 28 859,26 Eur vertės be PVM.  Pirktos viešojo judriojo ryšio paslaugos, kanceliarinės prekės, 
biuro popierius, trys pašto paslaugų sutartys (viena nutraukta). 

Įvykdyti 167 mažos vertės pirkimai už 321 163,86 Eur be PVM. Pirkta: mokymai, taksi paslaugos,  
vertimo paslaugos, seminarų filmavimas pareiškėjams, reprezentacinės priemonės, nešiojamieji 
kompiuteriai, automobilių valymo paslaugos, informacinės kreditingumo ataskaitos, televizijos 
reklaminio klipo sukūrimas ir filmavimas, maisto tiekimo paslaugos, kiekybinių tyrimų paslaugos, 
dokumentų saugojimo, administravimo ir naikinimo paslaugos,  biuro licencijų, Microsoft Office paketo 
ir RDP (nuotolinio prisijungimo prie serverio) licencijų nuoma.
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3.2 LVPA veikloje naudojamų informacinių sistemų plėtojimas
Įgyvendindama paramos verslui priemonių administravimą, LVPA daug dėmesio skiria informacinių 

technologijų infrastruktūrai kurti, administruoti ir plėtoti. Dėl didelio informacijos kiekio be informacinių 
sistemų (IS) neįmanoma efektyviai administruoti ES struktūrinės paramos projektų.

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

LVPA IT infrastruktūrą 2016 m. pabaigoje sudarė: 
 • apie 30 tarnybinių stočių (serveriai), kurioms pritaikyta virtualizacija, o tai leido efektyviau ir 

šiuolaikiškai tvarkyti informacines sistemas bei taupyti techninės įrangos eksploatavimo išlaidas. 
Serverių skaičius kinta, nes jie yra virtualūs. Dalis serverių yra tęstiniai, todėl jų skaičius ilgainiui 
keičiasi (didėja arba mažėja).

 • 170 stacionarių ir mobilių kompiuterizuotų darbo vietų, kurios yra sujungtos į vidaus tinklą;
 • daugiafunkciai įrenginiai, kurie spausdina, skenuoja ir kopijuoja tik su elektroniniais raktais, tai 

užtikrina saugumą bei spausdinimo srautų kontrolę; 
 •  skeneriai, telekomunikacinė, fiksuotojo ir judriojo ryšio, garso ir vaizdo įranga.

LVPA 2016 m. administravo šias informacines sistemas:
 • vidinę administravimo informacinę sistemą (AIS);
 • ES paramos lėšų ir Agentūros vidaus apskaitos informacinę sistemą Navision 5.0 vartotojo dalį 

(darbui su serveriu, esančiu Ūkio ministerijoje, kuriame instaliuota Navision 5.0 programinė įranga);
 • personalo, darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaitos sistemą „Vikarina“;
 • interneto ir intraneto svetaines, veikiančias Microsoft Sharepoint 2010 platformoje;
 • įvairias monitoringo bei priežiūros informacines sistemas, kurios leidžia centralizuotai valdyti ir 

administruoti informacines sistemas bei technologijas;
 • ES struktūrinės paramos kompiuterinę informacinę valdymo ir priežiūros sistemą (SFMIS) 

įgyvendinančiosios institucijos lygmenyje;
 • fiksuotojo ir judriojo ryšio įrangą;
 • periferinę informacinių technologijų įrangą.
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Siekdama laiku ir kokybiškai atlikti jai deleguotas 2007–2013 m. periodo projektų, iš dalies finansuojamų 
Europos regioninės plėtros ir Sanglaudos fondų, 2014–2020 m. ES investicijų fondų administravimo 
funkcijas, 2016 m. LVPA toliau vystė vidinę administravimo informacinę sistemą (AIS). AIS14 sistemoje 
Vertinimo posistemis pritaikytas (išplėstas) dviejų etapų projektų konkurso reikalavimams. Tai pat 
sukurtas funkcionalus duomenų gavimas ir atvaizdavimas pagal užklausas iš Registrų centro naudojantis 
web services, išsaugant duomenis SQL duomenų bazėje.

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

2016 m. nuolatos buvo aptarnaujami darbo vietose naudojami kompiuteriai, tarnybinės stotys, tinklo 
įranga ir spausdintuvai, dokumentų skenavimo įranga, atliekama techninė profilaktinė priežiūra ir remontas. 
Atnaujinta kompiuterinė technika projektų vadovams (stacionarūs kompiuteriai pakeisti nešiojamaisiais), 
užtikrinanti lankstesnį projektų vadovų darbą patikrų vietose. Taip pat VšĮ LVPA patalpose įrengtas 
belaidžio ryšio tinklas.

Siekiant užtikrinti informacijos saugą, nuolat buvo vykdomos sutrikimų prevencijos, tinklo stebėjimo 
ir kitos informacijos saugumą užtikrinančios priemonės. Buvo užtikrintas rezervinis kopijavimas 
atskiroje patalpoje, administruojami 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 ir serverių programinės įrangos priežiūra bei 
atnaujinimas, prižiūrimos sutrikimų prevencijos ir tinklo stebėjimo priemonės, stebimas interneto srauto 
aktyvumo bei perimetro kirtimo kompiuterinis žurnalas. 
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3.3 Informavimas ir viešinimas
Didžiulės investicijos į infrastruktūrą, mokslą, verslą būtų bevertės, jei žmonės nesinaudotų jų 

teikiamomis paslaugomis. Dėl šios priežasties ES investicijų komunikacija yra traktuojama kaip atskira 
investicija, kurios užduotis yra pateikti aiškią ir suprantamą informaciją apie investicijas, galimybes gauti 
finansavimą, keisti nuostatas ir elgesį, skatinti institucijų ir tikslinių grupių partnerystę. 2016 m. LVPA 
Komunikacijos skyrius pradėjo vykdyti keturias tęstines komunikacijos kampanijas, kurios LVPA yra 
priskirtos pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengtą 2014–2020 m. komunikacijos strategiją. 
LVPA vykdė temines komunikacijos kampanijas pagal 4 strategijoje numatytas kryptis: „Pareiškėjų ir 
projektų vykdytojų informavimas, „Pažangi Lietuva“, „Versli Lietuva“ ir „Tvari Lietuva“. 2016 m.  viešinimui 
panaudota 111 334,26 Eur.

 Kryptis / kampanija Komunikacijos kampanijos tikslai Įgyvendintos veiklos

Pareiškėjų ir projektų vykdytojų 
informavimas

1. Tiksliai, aiškiai ir operatyviai pateikti 
informaciją potencialiems ir esamiems 
pareiškėjams apie  ES investicijų galimybes 
ir LVPA administruojamas priemones 
2014–2020 m. laikotarpiu.
2. Tiksliai, aiškiai ir operatyviai pateikti 
informaciją ES investicijų projektų 
vykdytojams apie projektų įgyvendinimą.
3. Skatinti  LVPA ir tikslinių grupių 
partnerystę siekiant formuoti gerąją paraiškų 
teikimo ir projektų įgyvendinimo praktiką, 
taip išvengiant klaidų.

25 seminarai pareiškėjams ir projektų 
vykdytojams; 6 konkursinių kvietimų 
skelbimai dienraštyje „Verslo žinios“, 3 
vaizdo klipai 6 savaites ACM ekranuose, 
kaičioji reklama, sukurtas infografikas

Pažangi Lietuva / „Konkuruok 
su MTEPI“

1. Formuoti MTEP sampratą ir skatinti 
poreikį tai diegti – paaiškinti, kas yra MTEP 
ir kuo ji yra naudinga verslui.
2. Pristatyti įmonių bendradarbiavimą su 
Lietuvos mokslo įstaigomis kaip prestižo 
dalyką.

2 min. trukmės filmukas ir jo 
reklaminė kampanija socialiniame 
tinkle  „Facebook“;  naujienlaiškiai, 
radijo laidos; mokslo ir verslo 
bendradarbiavimo naujienos 
socialiniame tinkle  „Facebook“

Versli Lietuva / „Kodėl turėčiau 
eksportuoti“

Formuoti suvokimą, kad lietuviškas SVV 
kuriamas produktas gali būti įdomus 
užsienio rinkose.

7 lauko reklamos stendai regioniniuose 
miestuose, 7 reklaminiai skelbimai 
regioninių  miestų laikraščiuose, 2 radijo 
laidos, 1 inicijuota tema naujienų portale

Tvari Lietuva / „Galvok. 
Taupyk. Būk atsakingas“

1. Skatinti įmones taikyti mažaatliekes 
technologijas, naudoti mažakiekes pakuotes.
2. Skatinti pramonės įmones gamybos, 
paslaugų procesuose naudotis 
technologijomis, mažinančiomis taršą, savo 
veikloje taikyti ekologinius sprendimus.

Straipsniai naujienų portale;
lauko reklamos stendas autostradoje 4 
savaites;
sukurtas infografikas apie LVPA 
administruojamas efektyvaus energijos 
vartojimo priemones

2 lentelė. Įgyvendintos komunikacijos kampanijų veiklos
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Iš 25 LVPA organizuotų seminarų 10 buvo filmuoti ir, pareiškėjų patogumui, tiesiogiai transliuojami 
internetu, vėliau seminaro įrašas publikuotas LVPA interneto svetainėje. Tiesioginės transliacijos metu 
internetu stebintys asmenys taip pat turi galimybę užduoti rūpimus klausimus. LVPA klientai šią teikiamą 
paslaugą vertina itin gerai. Iš viso LVPA organizuotuose seminaruose dalyvavo (įskaitant ir stebinčius 
tiesioginę transliaciją) 2082 asmenys. Komunikacijos skyrius, paskelbus kvietimus teikti paraiškas, 
konsultavo pareiškėjus ir gyvai, ir telefonu. Vidutinis seminaro vertinimas yra 8,6 balo iš 10 galimų 
(remiantis anketų po kiekvieno seminaro duomenimis). 

Finansų ministerijos užsakymu atlikus visų institucijų vykdomų komunikacijos kampanijų efektyvumo 
vertinimą, LVPA kampanija „Pareiškėjų ir projektų vykdytojų informavimas“ dėl daug ir gerai integruotų 
veiklų – buvo organizuojami ne tik seminarai ir mokymai, bet ir konsultacijos, klausimų-atsakymų sesijos, 
naudojamos interaktyvios priemonės ir internete transliuojami seminarai – priskirta prie gerosios praktikos 
pavyzdžių. Socialiniame tinkle „Facebook“ vykdyta verslo ir mokslo bendradarbiavimo tema sukurto 
trumpo filmuko sklaida susilaukė 23 tūkstančių unikalių lankytojų.

LVPA interneto svetainės prenumeratorių skaičius ataskaitiniais metais paaugo 6,2 proc. 
Kaip ir kasmet, taip ir 2016 m. lapkričio–gruodžio mėnesiais LVPA vykdė klientų nuomonės tyrimą. 

Tyrimą atliko rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų kompanija „Spinter tyrimai“. Buvo apklausti 445 
2007–2013 m. laikotarpio bei 2014–2020 m. laikotarpio pareiškėjai ir projektų vykdytojai. Atlikus tyrimą 
paaiškėjo, kad LVPA klientai gerai vertina teikiamą informaciją ir jos kokybę: 76 proc. potencialių pareiškėjų 
informacijos apie LVPA administruojamas priemones pakanka, 76 proc. pareiškėjų pakako informacijos apie 
paraiškos rengimo procesą. Ieškodami informacijos, reikalingos paraiškai parengti, 79 proc. respondentų 
naudojosi LVPA interneto svetaine, 64 proc. respondentų konsultavosi telefonu su LVPA konsultantais, 44 
proc. lankėsi LVPA organizuotuose mokymuose. Geriausiai vertinamos šios konsultantų telefonu savybės: 
mandagumas (93 proc.), dėmesingumas ir geranoriškumas (86 proc.), profesionalumas ir dalykiškumas 
(83 proc.). Geriausiai vertinamos projektų vadovų savybės: profesionalumas ir dalykiškumas (90 proc.), 
mandagumas (95 proc.), dėmesingumas ir geranoriškumas (93 proc.). 

LVPA teikiamas paslaugas teigiamai vertina 82 proc. apklaustųjų.
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3.4.  LVPA darbuotojai

Finansinių metų pradžioje Finansinių metų pabaigoje

159 162*

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

3 lentelė. LVPA darbuotojai 2016 m.

Iš viso 
darbuotojų

Darbuotojai, susiję su 
ES struktūrinės paramos 
administravimu

Esantieji atostogose 
vaikui prižiūrėti

Dirbantieji ES 
administravime, 
be esančiųjų 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

2015-12-31 167 167 17 151

2016-12-31 162 162 15 144*
*144 be esančiųjų vaiko priežiūros bei nėštumo ir gimdymo atostogose.

4 lentelė. LVPA darbuotojai 2008–2016 m.

LVPA padaliniuose 2016 m. gruodžio 31 d. darbuotojai (neįskaitant esančių ilgalaikėse atostogose) 
buvo pasiskirstę taip:

Padalinys Darbuotojų skaičius

LVPA vadovybė 2
Energetikos ir verslo produktyvumo departamentas 43*
Paramos vertinimo ir administracijos departamentas 30
Verslo plėtros ir inovacijų departamentas 37
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 10 trumpalaikių vertintojų

5 lentelė. LVPA darbuotojų pasiskirstymas
Darbuotojų amžiaus vidurkis: vadovų – 38 metai, departamentų skyrių – 38 metai, skyrių, esančių ne 

departamentų sudėtyje, – 40 metų. 
Per metus kiekvienam LVPA darbuotojui tenka 9 gilinantys žinias ir  keliantys kompetencijas mokymai.
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4. LVPA VYKDOMOS VEIKLOS 
KAŠTAI IR FINANSINIAI REZULTATAI
4. 1. Finansinių metų veiklos rezultatas

Veiklos rezultatas Suma, Eur
Ankstesniųjų metų pelnas 80 865,67 
*2016 m. veiklos rezultatas – nuostolis (18  368,34) 

Iš viso veiklos rezultatas – pelnas                                       62 497,33
* VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai ir VšĮ Europos socialinio fondo agentūrai atlikus projekto sut. Nr. VP1-4.2-VRM-01-V-01-085 ir 
projekto sut. Nr. VP2,3,4-FM-LVPA išlaidų tinkamumo vertinimą nustatyta, kad dalis projekto išlaidų (kurios buvo patirtos ir pripažintos 
tinkamomis finansuoti 2013 m. ir 2014 m.) buvo deklaruotos iš abiejų projektų lėšų, ir todėl prašoma iki 2017-03-01 sugrąžinti techninės 
paramos lėšas – 16 022,54 Eur. Kadangi projektai jau įvykdyti, prašoma grąžinti suma  16 022,54 Eur bus sugrąžinta iš nuosavų lėšų.
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareikštas pastabas dėl teisinių paslaugų išlaidų tinkamumo, kurios buvo patirtos 
2015 m., Agentūra 2016 m. gruodžio mėnesį šių išlaidų nedeklaravo ir patirtos išlaidos (2 299 Eur) 2016 m. gruodžio mėn. buvo sugrąžintos į 
Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos sąskaitą (2 220,66 Eur iš nuosavų lėšų ir 78,34 Eur iš kitų finansavimo šaltinių).

6 lentelė. finansinių metų LVPA veiklos rezultatas

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 20 748,09 Eur.

4.3. LVPA išmokos dalininko atstovams ir su dalininkais susijusiems 
asmenims

LVPA 2016 m. nebuvo sudariusi darbo sutarčių su dalininkų atstovais, per 2016 m. nemokėjo jokių 
išmokų dalininkų atstovams ir su dalininkais susijusiems asmenims.



22 2016 M. METINĖ ATASKAITA

4.4. LVPA gautos lėšos finansiniais metais, šaltiniai ir jų panaudojimas

ES techninės paramos lėšos administravimui
ES techninės paramos lėšos informavimui ir viešinimui
Ki�

0,111
2,61 %

0,02
0,05 %

4,142
97,34 %

6 paveikslas.  2016 m. LVPA gautas ES finansavimas pagal finansavimo šaltinius

Išlaidų 
ekonominės 
klasifikacijos 
kodas

Išlaidų pavadinimas Gautos lėšos iš 
viso

ES techninės 
paramos 
lėšos  projektų   
administravimui

ES techninės 
paramos lėšos 
informavimui ir 
viešinimui

Valstybės 
biudžeto 
lėšos

GPM 
2 %

2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis 2 385 279,89 2 385 279,89

2.1.2.1.1.1
Socialinis draudimas 
ir įmokos garantiniam 
fondui

738 015,15 738 015,15  

2.2.1.1.1.5 Ryšių paslaugos 22 785,94 22 785,94  

2.2.1.1.1.6
Transporto 
išlaikymas

12 030,18 12 030,18  

2.2.1.1.1.8 Spaudiniai 1.212,76 1 212,76  

2.2.1.1.1.10 Kitos prekės 18 928,35 10 831,03  8 097,32

2.2.1.1.1.11
Komandiruotės 
išlaidos

5 953,44 5 953,44  

2.2.1.1.1.14
Ilgalaikio turto 
nuoma

504 105,70 504 105,70  

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas 29 640.84 29 640.84  

2.2.1.1.1.17
Apmokėjimas 
ekspertams

68 219,48 66 053,58 2 165,90 
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2.2.1.1.1.20
Komunalinės 
paslaugos

60 049,14 60 049,14  

2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos 337 426,24 236 314,26 101 071,04 40,94

2.7.3.1.1.1 Socialinė parama 4 350,00 1 740,00 2 610,00

2.8.1.2.1.1 Ilgalaikis turtas 67 409,48 67 409,48

Iš viso: 4 255 406,59 4. 141 421,39 111 334,26 2 610,00 40,94

7 lentelė. LVPA 2016 m. gautos lėšos pagal finansavimo šaltinius

Išlaidų 
ekonominės 
klasifikacijos 
kodas

Išlaidų pavadinimas Gauto 
finansavimo 
panaudojimas

ES techninės 
paramos 
lėšos  projektų 
administravimui

ES techninės 
paramos lėšos 
informavimui 
ir viešinimui

Valstybės        
biudžeto 
lėšos

GPM
2 %

2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis 2 385 279,89 2 385 279,89  

2.1.2.1.1.1 Socialinis draudimas 738 015,15 738 015,15  

2.2.1.1.1.5 Ryšių paslaugos 22 785,94 22  785,94    

2.2.1.1.1.6 Transporto išlaikymas 12 030,18 12 030,18    

2.2.1.1.1.8 Spaudiniai 1 212,76 1 212,76    

2.2.1.1.1.10 Kitos prekės 18 928,35 10 831,03  8 097,32  

2.2.1.1.1.11 Komandiruotės išlaidos 5 953,44 5 953,44  

2.2.1.1.1.14 *Ilgalaikio  turto nuoma 504 105,70 504 105,70    

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas 29 640.84 29 640.84  

2.2.1.1.1.17 Apmokėjimas 
ekspertams 68 219,48 66 053,58 2 165,90   

2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos 60 049,14 60 049,14    

2.2.1.1.1.30 **Kitos paslaugos 337 463,64 236 314,26 101 071,04 78,34

2.7.3.1.1.1 Darbdavių socialinė 
parama 4350,00 1 740,00   2 610,00

2.8.1.2.1.1 Ilgalaikis turtas 67 409,48 67.409,48  

  Iš viso: 4 255 443,99 4 141 421,39 111 334,26 2 610,00 78,34

*Ilgalaikio turto nuoma: patalpų nuoma – 442 890,69 Eur, programinės įrangos nuoma – 48 357,49 Eur, spausdintuvų nuoma – 12 857,52 Eur.
**Kitos paslaugos: dokumentų archyvavimo – 23 757 Eur, patalpų valymo – 16460 Eur, baldų nuoma – 5 918 Eur, programų aptarnavimo – 
100 627 Eur,  spausdinimo – 4 837 Eur, patalpų apsaugos – 10 509 Eur, duomenų apie įmones teikimas – 60 722 Eur, auditas – 3 945, darbdavių 
soc. parama – 1 740 Eur vertimo raštu – 4 067 Eur ger. vandens aparato nuoma – 960 Eur, sveikatos tikrinimo – 662 Eur, kitos įvairios – 
2 110 Eur.

8 lentelė. LVPA gautų lėšų panaudojimas 2016 m. pagal finansavimo šaltinius
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4.5. Įsigytas ir perleistas ilgalaikis turtas
LVPA 2016 m. įsigijo 21 nešiojamąjį kompiuterį, kurių vertė 38 978,94 Eur, bevielio ryšio stoteles 

(4 vnt.) – 3 600,96 Eur, tarnybinę stotį – 20 499,82 Eur, vaizdo ekranus (2 vnt.) – 4 329,76 Eur. Iš viso 
2016  m. įsigyto ilgalaikio turto vertė – 67 409,48 Eur.  Agentūra ataskaitiniais metais neperleido jokio 
ilgalaikio turto.

4.6. ES struktūrinės ir kitos paramos sąnaudos

Išlaidų pavadinimas
Projektų

administravimui

Projektų 
informavimui
ir viešinimui

Sąnaudos, padengtos 
nuosavomis lėšomis

Sąnaudos iš viso

Darbo užmokestis 2 389 749,60 2 389 749,60

Socialinis draudimas 739 408,81 739 408,81

Ryšių paslaugos 22 782,49 0,29 22 782,78

Transporto išlaikymas 13 704,95 13 704,95

Kitos prekės 10 831,03 18 267,89 29 098,92

Komandiruočių išlaidos 3 658,98 3 658,98

Ilgalaikio turto nuoma 501 173,05 501 173,05

Kvalifikacijos kėlimas 30 305,84 30 305,84

Apmokėjimas ekspertams 66 053,58 2 165,90 68 219,48

Komunalinės paslaugos 60 049,14 60 049,14

Kitos paslaugos 235 415,96 101 116,64 926,65 337 459,25

Darbdavių socialinė parama 4 350,00 4 350,00

Nusidėvėjimo sąnaudos 15 258,78 15 258,78

Sukaupti atostoginiai 15 919,62 15 919,62

Praėjusių laikotarpių 
sąnaudų koregavimas

18 243,20 18 243,20

Iš viso: 4 108 661,83 121 550,43 19 170,14 4 249 382,40

9 lentelė. Sąnaudos pagal išlaidų grupes
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7 paveikslas. LVPA 2016 m. sąnaudų pasiskirstymas pagal išlaidų grupes (mln. Eur)

Darbo užmokes�s, Sodra Ilgalaikio turto nuoma
Informavimas ir viešinimas Ekspertų paslaugos
Komunalinės paslaugos Kita

0,501
11,79 %

0,121
2,85 %

0,068
1,60 %
0,06

1,41 %

0,37
8,71 %

3,129
73,64 %
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4.7. Valdymo išlaidos, vadovui išmokėtos sumos
LVPA vadovaujantiems darbuotojams buvo mokamas darbo užmokestis, kitų išmokų nebuvo.

Valdymo išlaidos Priskaičiuota suma, Eur

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

55 842,57

Vadovo darbo užmokestis 
31 278,00

10 lentelė. Valdymo išlaidos

4.8. Informacija apie vadovą
Nikita Ananjevas gimė Vilniuje. 1994 m. Vilniaus universitete įgijo teisininko diplomą. Nuo 1992 m. 

pradėjo karjerą bankininkystės srityje. Stažavosi Vokietijos plėtros banke „Kreditanstalt für Wiederaufbau“ 
(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 klientais.

2003 m. jis tapo balsuojančiu AB SEB banko centrinio kredito komiteto ir Rytų Europos kredito 
komiteto nariu. Nuo 2004 m. vadovavo padaliniui, dirbančiam su probleminiais aktyvais. 2012 m. prisijungė 
prie LVPA komandos ir iki 2014 m gruodžio 21 d. ėjo direktoriaus pavaduotojo pareigas, nuo 2015 m. 
liepos  24 d. – LVPA direktorius. 
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5. ĮSTAIGOS VEIKLOS SOCIALINIS IR 
EKONOMINIS VERTINIMAS

LVPA, administruodama ES investicijas, daro reikšmingą įtaką šalies ekonominiam ir socialiniam 
gyvenimui. Ekonominis ir socialinis poveikis yra matuojamas pagal patvirtintus projektų rodiklius, tačiau 
kai kurie iš jų bus matuojami tik praėjus 2–3 metams po projekto. Šiame skyriuje pateikiami rodikliai, 
pasiekti iki 2016 m. gruodžio 31 d. Pasiekti konkrečių Ekonomikos augimo veiksmų programos (toliau 
– Veiksmų programos) LVPA administruotų projektų rodikliai yra reikšmingi visam socialiniam ir 
ekonominiam gyvenimui. Kai kurių rodiklių pasiekimas yra aukštesnis nei planuotas.

Įgyvendinus projektus į verslo, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei energetikos sritis 
yra pritraukta iš viso 995,06 mln. Eur privačių investicijų: iš jų 125,75 mln. Eur yra investicijos, skirtos 
moksliniams tyrimams, 834,6 mln. Eur – investicijos į verslą, 34,67 mln. Eur – privačios investicijos į 
energetiką.

Atnaujinus turizmo objektus, per 2–3 metus po projektų įgyvendinimo į juos iš viso pritraukta 12,11 mln. 
turistų.

Įgyvendinus projektus ir investavus lėšas, yra sukurta beveik 13 tūkst. darbo vietų, iš jų beveik 600 yra 
tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietų. Daugiau nei 11 tūkst. darbo vietų yra sukurta versle. 

Baigus projektus į rinką pateikti 292 naujų produktų pavyzdžiai.
2000 įmonių, pabaigusios projektus, pradėjo eksportuoti į naujas rinkas ar išplėtė jau esamas eksporto 

rinkas, 722 padidino savo eksportą.
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6. VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS
2016 m. LVPA veiklos planas pateikiamas pirmame priede.

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros 
direktorius

Nikita Ananjevas

2017 kovo 15 d.


