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LVPA DIREKTORIAUS ŽODIS 
 

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo 
paramos agentūra (toliau – LVPA), 
Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos  
2003 metais įsteigta kaip įgyvendinančioji 
institucija Europos Sąjungos (toliau – ES) 
struktūrinių fondų paramos pagal 2004-
2006 metų bendrąjį programavimo 
dokumentą (toliau – BPD) priskirtų 
priemonių ir nacionalinės paramos 
programų administravimui, taip pat 
PHARE 2002 m. Ekonominės ir socialinės 
sanglaudos programos projekto „Parama 
verslo plėtrai“  įgyvendinimui, skaičiuoja 
jau penktuosius veiklos metus. Tuomet, 
prieš penkerius metus, buvo baiminamasi, 
kad nemokėsime ir nesugebėsime šios 
paramos tinkamai administruoti. Tačiau 
per šį laiką LVPA iš viso priėmė ir įvertino 
2838 paraiškas struktūrinių fondų, PHARE 
projekto ir nacionalinei paramai gauti, 
buvo sudaryta 1241   paramos sutartis, 
paskirstyta daugiau kaip 1264 mln. Lt 
paramos lėšų.  

ES finansuojamiems verslo, turizmo ir 
energetikos projektams buvo skirta 1172,2 
mln. Lt, o jau  išmokėta daugiau nei 620 
mln. litų. Šiuo metu jau užbaigta apie 40 
proc. iš administruojamo 331 projekto, kiti 
– dar įgyvendinami. Tai įtikinamai įrodė, 
jog nestokojame nei energijos, nei žinių 
administruodami ir padėdami įgyvendinti 
projektus.  

Prasidedant naujajam 2007-2013 metų 
finansinės ES paramos etapui, galima 
pasidžiaugti, kad verslininkų aktyvumas ir 
susidomėjimas ES parama kasmet didėja, o 
valstybės ir ES skiriama parama verslui, 
turizmui ir energetikai administruojama 
skaidriai bei veiksmingai.  

Ūkio ministerija kartu su LVPA nuolat 
lengvina paraiškų teikimo sąlygas, 
paprastina gautų paraiškų vertinimo 
procedūras, tobulina paramos 
administravimą,  siekia užtikrinti skaidrų 
lėšų paskirstymą – tai yra vienas iš 
svarbiausių mūsų darbo prioritetų. Todėl 
imamasi įvairių priemonių: 

- nuolat bendradarbiaujama su 
įvairiomis teisėsaugos institucijomis, 

įdiegta „karštoji“ pasitikėjimo telefono 
linija; 

- priimtas LVPA darbuotojų elgesio 
kodeksas, patvirtinta Antikorupcinė 
programa.  

Nemažai paramos administravimo 
pakeitimų ir naujovių pavyko įgyvendinti 
po susitikimų su verslininkų interesams 
atstovaujančiomis organizacijomis, 
savivaldybių vadovais, pareiškėjais ir 
projektų vykdytojais. Kad tokios diskusijos 
ir susitikimai reikalingi, rodo ir atlikta 
pareiškėjų ir projektų vykdytojų apklausa. 
Apklaustieji patvirtino, kad toks 
bendravimas yra naudingas, o daugiausia 
teigiamų pokyčių pastebėta paramos 
administravimo taisyklių, paraiškų 
priėmimo bei vertinimo srityse. Apklausa 
atskleidė, kad dauguma respondentų 
patenkinti arba iš dalies patenkinti viešųjų 
paslaugų kokybe, o absoliuti dauguma nėra 
susidūrę su korupcijos apraiškomis LVPA. 

Per 2007 m. Ūkio ministerija kartu su 
LVPA įgyvendino nemažai priemonių, 
leidusių patobulinti paramos 
administravimo procedūras bei palengvinti 
reikalavimus pareiškėjams. Supaprastintos 
pirkimų taisyklės privačioms įmonėms, 
mokėjimo prašymų pateikimo tvarka ir kt. 
Šios strategijos bus laikomasi ir ateityje. 

LVPA administraciniai gebėjimai ir 
vadovų bei specialistų kompetencija taip 
pat didėja, kas leidžia įgyvendinant 2007–
2013 m. strategiją, daugiau funkcijų  
suteikti  regioniniams skyriams, kurie yra 
arčiausiai pareiškėjų ir projektų vykdytojų.  

LVPA veiklą atidžiai stebi ES bei 
Lietuvos institucijos, atliekančios paramos 
lėšų auditą. 2007m. LVPA tikrinę 
kontrolieriai ir auditoriai patvirtino, kad 
ES lėšos verslui, turizmui ir energetikai 
skirstomos skaidriai ir efektyviai, o 
išvengti klaidų padėjo ne tik išaugusi 
darbuotojų kvalifikacija, didesnė patirtis, 
bet ir tai, kad buvo įgyvendinta daugelis 
ankstesnių audito rekomendacijų. 

LVPA, administruojanti 331 ES 
paramos lėšomis finansuojamą projektą, 
iki 2007 m gruodžio 31 d. patvirtino 
mokėjimo prašymų už 620 mln. Lt ir 9 
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mln.Lt viršijo 2007 metų plane numatytų 
įsisavinti lėšų kiekį. Patvirtintoji mokėjimo 
prašymų suma sudaro 56,1 proc. nuo 2004-
2006 m. BPD numatytos ir LVPA 
administruojamos 1,1 mlrd. Lt sumos. Šiuo 
metu 145 ES lėšomis finansuojami 
projektai jau visiškai užbaigti, jiems 
įgyvendinti išmokėta 431,8 mln. litų. 
Vykdomi 186 projektai, kuriems 2008 m. 
numatyta skirti dar per 519,7 mln. Lt.   

Pagal ES paramos lėšų panaudojimo 
dinamiką 2007 metais buvo panaudota 30 
proc., 2006 m. – 21 proc., 2005 m. – 4 
proc. lėšų, bet didžiausia jų dalis LVPA 
administruojamiems projektams teks 2008 
metams - net 45 proc.  

Lėšų įsisavinimo procesas vyksta be 
didesnių nesklandumų, atitinka numatytą 
planą, netgi jį truputį viršija. Juntamas 
projektų vykdytojų ryžtas ir noras 
projektus įvykdyti tinkamai ir laiku, t.y. iki 
2008 m. rugsėjo 1 d.  Nors nemažai 
projektų yra įgyvendinami ne vienerius 
metus ir visa 2004–2006 m. laikotarpiui 
skirta parama, pagal n+2 taisyklę, jos 
gavėjams turi būti išmokėta iki 2008 m. 
pabaigos, tačiau įvertinus išmokėtos 
paramos sumą ir kylančią dinamiką, 
galima tikėtis, kad parama skirta verslui, 
turizmui ir energetikai bus įsisavinta.  

Vis dėlto esama ir objektyvių 
veiksnių, kurie neišvengiamai sąlygoja 
projektų vykdymo eigą ir ES lėšų 
panaudojimą. Procesą stabdo statybos 
darbų kainų šuolis, kai kurių projektų 
vykdytojų silpnoki administravimo 
gebėjimai, ilgos ir klampios viešųjų 
pirkimų procedūros, jų sudėtingas 
derinimas, pasitaikantys teisminiai ginčai, 
struktūrinių fondų administravimo 
biurokratija ir kt. 

Tai problemos, su kuriomis mes 
nuolat susiduriame ir kurias, savo bei 
projektų vykdytojų jėgomis, mėginame 
įveikti. Tačiau sėkmingas jų sprendimas 
toli gražu nepriklauso vien nuo pareiškėjų, 
Ūkio ministerijos ir LVPA. Reikalingas ir 
kitų institucijų, įskaitant vietos savivaldos 
grandis bei valstybės įstaigas, atidus 
dėmesys, kad visos ES paramos lėšos būtų 
panaudotos tinkamai ir laiku, nes tik visų 
mūsų – Ūkio ministerijos, LVPA ir 

projektų vykdytojų bendras, nuoseklus ir 
kryptingas darbas administruojant ir 
įgyvendinant projektus yra sėkmės 
pagrindas.   

Ūkio ministerija, įvertindama 
poreikius ir siekdama, kad visi projektai 
būtų sėkmingai įgyvendinti, perskirstė 
2004–2006 m. biudžetą. Lėšos, kurios 
nebuvo visiškai išnaudotos, nukreiptos 
toms priemonėms, kurių lėšų poreikis buvo 
didesnis nei prognozuota. Be to, rasta 
galimybių papildomai finansuoti ir 
viešuosius energetikos projektus,– buvo 
gautas Europos Komisijos pritarimas, kad 
šie projektai būtų finansuojami iš 2007–
2013 m. finansinės paramos lėšų. 2008 m. 
pradžioje priimta 14 paraiškų papildomai 
paramai, kuriai numatoma skirti apie 6 
mln. Lt, gauti. 

2007-ieji buvo paskutinieji metai prieš 
naująjį finansinį laikotarpį, kai Ūkio 
ministerija kartu su LVPA pradeda 
įgyvendinti naująją Lietuvos 2007–2013 
metų ES struktūrinės paramos verslui, 
turizmui ir energetikai panaudojimo 
strategiją, kurioje numatyta gerokai 
didesnė parama nei šiuo metu. 

Sėkmingai įsisavinamas 2004–2006 
m. verslui, turizmui ir energetikai skirtas 
biudžetas leidžia tikėtis, kad Lietuva 
tinkamai panaudos ir 2007–2013 m. šiems 
tikslams numatytas lėšas.  

O kol kas mūsų dar laukia daug darbų. 
Kad pradėti darbai bus užbaigti – 
neabejotina. Tačiau negalima ir 
atsipalaiduoti – nuolatinė projektų 
vykdymo priežiūra ir kontrolė yra būtina 
sąlyga, leidžianti laiku atkreipti dėmesį į 
iškilusias problemas ir tinkamai į jas 
reaguoti. 

Tikiuosi, kad 2008 metai LVPA bus 
dar sėkmingesni, pavyks įgyvendinti savo 
tikslus ir uždavinius, atitinkančius steigėjo, 
projektų vykdytojų ir visų pareiškėjų 
poreikius, pagerės situacija Lietuvos ūkyje, 
sumažės infliacijos tempai ir statybos 
kainų augimas, o tuo pačiu ir projektų 
įgyvendinimo rizika ir bus sudarytos 
palankesnės sąlygos pradėtiems 
projektams pabaigti ir naujiems pradėti. 
Saulius Jakštas 
LVPA direktorius 
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LVPA  STRATEGINIAI TIKSLAI  IR UŽDAVINIAI   
 

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo 
paramos agentūra (toliau – LVPA) yra 
pagal Viešųjų įstaigų įstatymą ir kitus 
įstatymus įsteigtas pelno nesiekiantis 
ribotos civilinės atsakomybės viešasis 
juridinis asmuo, kurio tikslas − tenkinti 
viešuosius interesus vykdant visuomenei 
naudingą veiklą. LVPA steigėjo ir 
savininko funkcijas atlieka Lietuvos 
Respublikos ūkio ministerija  

Pagal strateginį planą 2005-2007 
metams, LVPA misija - vykdant ES ir 
valstybės pagalbos lėšų administravimą, 
didinti Lietuvos verslo konkurencingumą, 
ūkio subjektų internacionalizaciją, 
inovacijų bei modernizavimo procesų 
plėtrą Lietuvos ūkyje, skatinti užimtumą 
Lietuvoje, priėjimą prie pasaulinių rinkų ir 
pan. LVPA vizija - ES bei valstybės 
pagalbą verslo plėtrai administruojanti 
organizacija (įgyvendinančioji institucija), 
kurios veikla yra stabili, organizuojama 
tiksliai pagal nustatytas Lietuvos 
Respublikos ir ES reikalavimus 
tenkinančias procedūras, kuri aukštos 
personalo kvalifikacijos bei įdiegtų 
pažangių informacinių technologijų dėka 
operatyviai ir efektyviai vykdo jai pavestas 
užduotis, pasižymi aukšta darbo kokybe, 
yra įgijusi pasitikėjimą viešųjų ir privačių 
ūkio subjektų tarpe. 

LVPA 2003 metais buvo įkurta kaip 
įgyvendinančioji institucija ES struktūrinių 
fondų paramos (2004 – 2006 m. bendrojo 
programavimo dokumente (toliau – BPD) 
numatytų ir LVPA priskirtų priemonių) 
administravimui, nacionalinės paramos 
programų administravimui, taip pat 
PHARE 2002 m. Ekonominės ir socialinės 
sanglaudos programos projekto „Parama 
verslo plėtrai“ (toliau – PHARE) 
įgyvendinimui. 

LVPA strateginiai tikslai ir uždaviniai 
2005-2007 metais buvo šie: 
1. Skatinti verslumą ir verslo aplinkos 

gerinimą, užtikrinant tinkamą 
paramos panaudojimą: 

1.1. kartu su Ūkio ministerija ir kitomis 
institucijomis tobulinti teisinę bazę, 
reikalingą tinkamam paramos 

administravimui ir užtikrinti jos 
įgyvendinimą; 

1.2. plėsti ir formuoti regioninių skyrių 
žmogiškuosius ir materialius išteklius; 

1.3. sukurti netinkamo paramos naudojimo 
prevencijos sistemą; 

1.4. paikyti ir plėtoti Agentūros 
informacines technologijas. 

2. Stiprinti personalo gebėjimus vykdyti 
pavestas funkcijas: 

2.1. įgyvendinti patvirtintą darbuotojų 
mokymo politiką; prioritetu laikyti 
tęstinį kvalifikacijos tobulinimą; 

2.2. praktiškai pradėti naudoti sukurtą 
darbuotojų veiklos vertinimo sistemą, 
kurios pagalba būtų nustatomas 
mokymų poreikis; 

2.3. įgyvendinti patvirtintą darbuotojų 
skatinimo ir nuobaudų skyrimo 
politiką. 

3. Sukurti ir plėtoti efektyvų visuomenės 
bei tikslinių grupių  informavimo 
sistemą: 

3.1. siekti sudaryti vienodas sąlygas 
Lietuvos ūkio subjektams gauti 
informaciją apie galimybes gauti 
paramą; 

3.2. teikti ir skleisti informaciją apie 
Agentūros veiklą ir veiklos rezultatus, 
laikantis viešumo ir skaidrumo 
reikalavimų; 

3.3. teikti prioritetą elektroninėms ir 
kitoms modernioms priemonėms ir 
paraiškų teikėjų informavimo 
priemonėms. 

4. Išlaikyti ir stiprinti ryšius su steigėju 
ir partneriais, įgyti jų pasitikėjimą, 
plėtoti Europos Sąjungos ir valstybės, 
savivaldybių, kitų subjektų programų 
bei projektų administravimo patirtį: 

4.1. laiku ir tinkamai vykdyti Agentūros 
įsipareigojimus steigėjui ir 
partneriams; 

4.2. bendradarbiauti su institucijomis, 
kurios disponuoja paramos 
administravimui abiems pusėms 
naudinga informacija; 

4.3. bendradarbiauti su kitomis 
įgyvendinančiomis institucijomis, 
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keistis projektų administravimo 
patirtimi. 
Vadovaujantis 2005 m. balandžio 

18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimu Nr. 414 „Dėl institucijų, 
atsakingų už ES struktūrinių fondų lėšų, 
skirtų Lietuvos 2004-2006m. bendrajam 
programavimo dokumentui įgyvendinti, 
administravimą, atsakomybės ir funkcijų 
paskirstymo“ LVPA buvo įvardinta kaip 
įgyvendinančioji institucija, atsakinga už 
priskirtų BPD priemonių projektų 
administravimą ir įgyvendinimo priežiūrą.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu 
Nr.1139, LVPA buvo apibrėžta kaip 
įgyvendinančioji institucija, kuri, 
vadovaudamasi Reglamento Nr. 
1083/2006 59 straipsnio 2 dalimi, 
vadovaujančiosios institucijos atsakomybe 
atlieka vadovaujančiosios institucijos 
pavestas užduotis ir ministerijos ir (ar) 
kitos valstybės institucijos, pagal 
kompetenciją atsakingos už bendrai 
finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio 
sektorius, įgaliotas atlikti funkcijas. 

LVPA yra atsakinga už priskirtų 2007-
2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų 
programos ir Sanglaudos skatinimo 
veiksmų programos priemonių verslo, 
turizmo ir energetikos sektoriuose projektų 
administravimą ir įgyvendinimo priežiūrą.  

LVPA 2007 metų užduotis vykdė 
vadovaudamasi LVPA strateginiu 2005-
2007 metų planu, patvirtintu direktoriaus 
2005 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 206, 
LVPA veiklos planu 2007 metams, 
patvirtintu direktoriaus 2007 m. sausio 15 
d. įsakymu Nr. R1-5, ir kitais direktoriaus 
patvirtintais planais, taip pat Ūkio 
ministerijos pavedimu atliko papildomus 
darbus, susijusius su ES ir valstybės 
paramos lėšų administravimu. Veiklos 
planas nustatė LVPA tikslų įgyvendinimo 
priemones 2007 metų laikotarpiui, 
nurodant atsakomybę bei užduočių 
įgyvendinimo terminus.  

Savalaikis veiklos plano ir kitų 
užduočių vykdymas buvo  kontroliuojamas 
LVPA vadovybės. 

LVPA 2007 metų pagrindiniai 
veiklos uždaviniai pagal metinį veiklos 
planą buvo šie: 

 Tobulinti ES struktūrinių fondų 
lėšų administravimo dokumentus pagal 
Lietuvos 2004-2006 metų BPD;  

 Administruoti ES struktūrinių 
fondų lėšas pagal Lietuvos 2004-2006 
metų BPD; 

 Pasirengti ES struktūrinių fondų 
lėšų administravimui pagal 2007–2013 
metų ES struktūrinės paramos 
panaudojimo strategiją;  

 Administruoti ES struktūrinių 
fondų lėšas pagal 2007–2013 metų ES 
struktūrinės paramos panaudojimo 
strategiją; 

 Administruoti valstybės paramą 
pagal patvirtintas Ūkio ministerijos 
patvirtintas programas; 

 Užtikrinti PHARE 2002 m. 
Ekonominės ir socialinės sanglaudos 
projekto „Parama verslo plėtrai“ 
įgyvendinimo priežiūrą; 

 Palaikyti ir plėtoti LVPA 
informacines sistemas;  

 Tobulinti LVPA valdymo sistemą, 
stiprinti veiklos kontrolę; 

 Kelti darbuotojų kvalifikaciją ir 
stiprinti jų administracinius gebėjimus; 

 Stiprinti LVPA materialinę bazę 
sudarant tinkamas sąlygas klientams ir 
darbuotojams; 

 Informuoti visuomenę apie ES 
struktūrinių fondų ir nacionalinės  paramos 
verslui, turizmui ir energetikai galimybes 
ir sąlygas bei viešinti rezultatus. 

 
Kaip 2007 metais LVPA pavyko 

įgyvendinti pagrindinius veiklos 
uždavinius, detaliai aprašoma atskiruose 
šios Ataskaitos skyriuose. 
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ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ PAGAL LIETUVOS 2004-2006 METŲ BPD 
ADMINISTRAVIMAS 
 

Ūkio ministerija, kaip tarpinė 
institucija, ir LVPA, kaip 
įgyvendinančioji institucija, 
administruoja šias 2004-2006 m. BPD 
priemones, kurias finansuoja Europos 
regioninės plėtros fondas (ERPF): 1.2. 
Energijos tiekimo stabilumo, 
prieinamumo ir efektyvumo didinimo 
užtikrinimas;  

• 3.1. Tiesioginė parama verslui;  

• 3.2. Verslo aplinkos gerinimas;  

• 3.4 Viešojo turizmo 
infrastruktūra ir paslaugos.  

 
2007 metais LVPA administravo 331 

ES paramos lėšomis finansuojamą 
projektą, kuriems pagal sutartis turi būti 
išmokėta 1,17 milijardo litų paramos. 2007 

metų  pabaigoje iš viso buvo išmokėta per 
620,7 mln. litų paramos lėšų. Tai sudaro 
54,4 proc. visos išmokėtinos pagal sutartis 
sumos. Iki 2007 metų pabaigos 145 
projektai buvo užbaigti, jiems išmokėta  
431,8  mln. litų paramos lėšų.  

Iki 2007 m gruodžio 31 d. patvirtinta 
mokėjimo prašymų už 620 mln. Lt ir 9 
mln.Lt viršyta 2007 metų plane numatytų 
įsisavinti lėšų suma. Patvirtintoji 
mokėjimo prašymų suma sudaro 56,1 proc. 
nuo 2004-2006 m. BPD numatytos ir 
LVPA administruojamos sumos.  

Iki 2007 metų pabaigos 134 ES 
lėšomis finansuojami projektai buvo 
visiškai užbaigti, jiems įgyvendinti 
išmokėta 374,2 mln. litų. Dar vykdomi 186 
projektai, kuriems 2008 m. numatyta skirti 
dar per 519,7 mln. Lt. 

 

 
1 lentelė. Išmokėtinos ir išmokėtos paramos pasiskirstymas (2007-12-31)  
 

Sudaryta sutarčių ir išmokėtina 
paramos,  
mln. litų  

Išmokėta lėšų, mln. Lt 

Priemonė 

Sutarčių skaičius Pagal sutartis 
išmokėtina parama  suma 

% nuo 
išmokėtinos 

sumos 

Viešasis sekt.:     82  122,9 97,3 79,2

Neviešasis sekt.: 43  162,8 98,1 60,2
1.2 Energijos tiekimo 
stabilumo, prieinamumo ir 
efektyvumo didinimo 
užtikrinimas Iš viso: 125  285,7 195,4 68,4

3.1 Tiesioginė parama verslui 107  392,4 290,3 74,0

3.2 Verslo aplinkos gerinimas 54  130,1 48,0 36,9

3.4 Viešoji turizmo 
infrastruktūra ir paslaugos 45  332,2 87,0 14,5

IŠ VISO: 331 1.140,4 620,7 54,4
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Paramos išmokėjimas pagal priemones  
LVPA administruoja ES paramą pagal 

keturias Bendrojo programavimo 
dokumento (BPD) priemones – 
energetikos (viešajam ir neviešajam 
sektoriui), tiesioginės paramos verslui 
(įskaitant paramą turizmo veiklų grupei), 
verslo aplinkos gerinimo ir viešojo turizmo 
infrastruktūros priemones. Visi šie 
projektai yra iš dalies finansuojami 
Europos regioninio plėtros fondo (ERPF) 
lėšomis – iš ERPF lėšų skiriama apie ¾ 
paramos sumos, o iš Lietuvos Respublikos 
biudžeto – apie ¼. Viešiesiems projektams 

skirta parama – iki 100 proc. tinkamų 
projekto išlaidų, verslo projektams – nuo 
65 iki 35 proc., tad prie projekto 
įgyvendinimo įmonės prisideda ir nuosavu 
indėliu.  

Kaip matyti, daugiausiai paramos lėšų 
išmokėta energetikos projektams – 79,2 
proc. ir pagal tiesioginės paramos verslui 
priemonę – 74,0 proc. išmokėtinos sumos, 
mažiausiai paramos išmokėta viešosios 
turizmo infrastruktūros projektams – 14,5 
proc.  

  
1 grafikas. Paramos išmokėjimas pagal priemones, proc. (2007-12-31) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Paramos pasiskirstymas ir  
įsisavinimas pagal apskritis

Kaip matyti iš žemiau pateikiamos 
lentelės ir diagramos geriausiai paramos 
lėšos įsisavinamos  Alytaus, Tauragės, 
Telšių, Marijampolės apskrityse, kai 
kuriuose geografiškai neapribotuose 

projektuose, įgyvendinamuose keliose 
apskrityse. Blogiausia padėtis susiklostė 
Klaipėdos ir Panevėžio apskrityse, kur 
kelių didelių projektų įgyvendinimas 
vėluoja. 
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2  lentelė.  
Projektų, skirtos ir išmokėtos paramos pasiskirstymas pagal apskritis 
 (2007-12-31) 
 

Apskritis 
Projektai pagal 
įgyvendinimo 
vietą 

Išmokėtina 
parama,  
mln. litų 

Išmokėta 
parama,  
mln. litų 

Išmokėta 
parama (%) 

Užbaigti projektai
(apmokėti 
galutiniai 
mokėjimo 
prašymai) 

Alytaus   23 80,0 58,8 73,5 % 12 
Kauno 57 188,5 96,7 51,2 % 22 
Klaipėdos 36 111,6 42,2 37,8 % 18 
Marijampolės 8 91,5 58,4 63,8 % 3 
Panevėžio 21 121,8 42,9 35,2 % 10 
Šiaulių 34 142,5 90,2 63,3 % 11 
Tauragės 15 21,8 15,1 69,3 % 10 
Telšių 20 37,6 24,3 64,6 % 12 
Utenos 21 90,7 55,3 61,0 % 9 
Vilniaus  88 226,9 117,2 51,7 % 37 
Geografiškai  
neapribota 8 27,5 19,6 71,3 % 1 

IŠ VISO: 331 1.140,4 620,7 54,4 % 145 
 

          
           2 grafikas.    
           Paramos lėšų įsisavinimas pagal apskritis (2007-12-31) 
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Lėšų išmokėjimo dinamika 
  
3 grafikas.  
Paramos lėšų išmokėjimo dinamika 2005-2007 metais pagal mėnesius, mln. litų   
  

 
 

 
 
Kaip matyti grafike, 2007 m. didėjant 

paramos sutarčių skaičiui ir įsibėgėjant 
projektams, spartėjo ir paramos lėšų 
išmokėjimas: iki 2007 metų pabaigos iš 
viso buvo išmokėta 620,7 mln. litų (tai 
sudarė 54,4 proc. nuo išmokėtinos pagal 
sutartis sumos), iš jų vien per 2007 metus 
išmokėta 340,3 mln. Lt. Per 2007 metus 
projektų įgyvendinimo ir paramos 
išmokėjimo tempus lėtino augusios darbų 
ir paslaugų kainos, užtrunkantys viešieji 
pirkimai ir kiti veiksniai. Įprasta, kad metų 
pabaigoje darbų ir projektų užbaigiama 
daugiau, o gruodžio mėn. ir paramos lėšų 
išmokama daugiau. Taip įvyko ir 2007 m. 
gruodžio mėn. per kurį išmokėta net 74,4 
mln. Lt paramos lėšų arba 21,9 proc. per 
metus išmokėtos sumos. 

Pagal ES paramos lėšų panaudojimo 
dinamiką 2007 metais buvo panaudota 30 

proc., 2006 m. – 21 proc., 2005 m. – 4 
proc. lėšų, bet didžiausia jų dalis LVPA 
administruojamiems projektams teks 2008 
metams - net 45 proc.  

Lėšų įsisavinimo procesas vyksta be 
didesnių nesklandumų, atitinka numatytą 
planą, netgi jį truputį viršija. Juntamas 
projektų vykdytojų ryžtas ir noras 
projektus įvykdyti tinkamai ir laiku, t.y. iki 
2008 m. rugsėjo 1 d.  Nors nemažai 
projektų yra įgyvendinami ne vienerius 
metus ir visa 2004–2006 m. laikotarpiui 
skirta parama, pagal n+2 taisyklę, jos 
gavėjams turi būti išmokėta iki 2008 m. 
pabaigos, tačiau įvertinus jau dabar 
išmokėtos paramos sumą ir kylančią 
dinamiką, galima tikėtis, kad parama skirta 
verslui, turizmui ir energetikai bus 
įsisavinta.  
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LVPA kontroliavo ir prižiūrėjo 
projektų vykdymą, informavo projektų 
vykdytojus. 

Atsižvelgiant į pasikeitusias 
aplinkybes vykdant projektus, Projektų 
departamento Projektų priežiūros skyrius 
parengė 416 paramos/pagalbos teikimo 
sutarčių pakeitimų, pasirašyti 6 sutarčių 
susitarimai dėl nutraukimo. 

Intensyviai buvo bendraujama su 
projektų vykdytojais ne tik telefonu ir 
elektroniniu paštu, bet ir raštu - 2007 
metais parengta 3737 raštai projektų 
vykdytojams įvairiais projektų 
įgyvendinimo klausimais.  

LVPA Projektų kontrolės 
departamento Kontrolės ir 
koordinavimo skyrius ir regioniniai 
skyriai 2007 metais atliko 298 projektų 
planines ir neplanuotos projektų 
vykdymo patikras jų įgyvendinimo 
vietose, iš jų 195 planuotas ir 103 
neplanuotas pagal Projektų ir Projektų 
finansų ir apskaitos departamentų 
paklausimus. 

Patikrų metu buvo tikrinama ar 
projekto vykdytojo pateiktuose mokėjimo 
prašymuose ir projekto ataskaitose 
nurodyta teisinga informacija, pateiktos 
dokumentų kopijos atitinka originalus, 
atlikti darbai, suteiktos paslaugos ir 
įsigytos prekės, už kurias projekto 
vykdytojas atsiskaitė LVPA, nėra padaryta 
ES ir nacionalinių teisės aktų pažeidimų, 
projekto vykdytojui naudojant paramos 
lėšas, projekto vykdytojas įgyvendina 
projekto viešinimo ir informavimo 
priemones, atskirai tvarko projekto 
apskaitą, laikosi sutarties sąlygų ir kt. 

263 patikrose pažeidimų nebuvo 
nustatyta, o 35 patikrose, įtarus galimus 
pažeidimus, medžiaga buvo perduota 
LVPA pažeidimų kontrolieriui. 

Patikros metu nustačius neesminių 
neatitikimų, kurie nepažeidė paramos 
sutarties ir galėjo būti ištaisyti projekto 
vykdytojo, LVPA raštu suformuluodavo 
reikalavimus projekto vykdytojui ir 
nustatydavo terminą, per kurį šie 
reikalavimai turėjo būti įvykdyti. 

Projektų kontrolės departamentas taip 
pat prižiūrėjo, kad pareiškėjų ir projektų 

vykdytojų vykdomi pirkimai 
neprieštarautų reikalavimams, nurodytiems 
Viešųjų pirkimų įstatyme, Gairėse 
pareiškėjams siekiant gauti ES struktūrinių 
fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 
2004–2006 m. BPD, LVPA direktoriaus 
įsakymu patvirtintose Prekių, paslaugų ir 
darbų pirkimų taisyklėse, taikomose 
juridiniams asmenims, gaunantiems 
finansinę paramą iš ES struktūrinių fondų 
lėšų ir kituose teisės aktuose. Šiuo tikslu 
2007 metais tikrinti pirkimų dokumentai - 
2284 patikrinimus atliko Regioniniai 
skyriai, o Kontrolės ir koordinavimo 
skyrius atliko papildomus 474 
patikrinimus. 

2007 metais projektų vykdytojai 
pateikė 741 mokėjimo prašymus, kuriuose 
deklaravo  visas projekto įgyvendinimo 
metu patirtas tinkamas išlaidas. Dar 16 
mokėjimo prašymų, kurie buvo vertinami 
2007 metais, buvo gauti 2006 metų 
pabaigoje. Visi 757 mokėjimo prašymai 
Finansų ir apskaitos departamento 
Mokėjimų prašymų skyriaus darbuotojų 
buvo įvertinti, patikrintas išlaidų 
tinkamumas bei parengtos mokėjimo 
paraiškos dėl lėšų pervedimo projektų 
vykdytojams.  

Projektų departamento Projektų 
priežiūros skyriaus darbuotojų priimtos ir 
patikrintos 321 projekto įgyvendinimo ir 
užbaigto projekto ataskaitos, pateikta 
informacija Ūkio ministerijai.  

Nuolat teikta informacija, metodinė 
pagalba projektų vykdytojams finansiniais 
klausimais, rengta analitinė ir statistinė 
informacija apie priimtas paraiškas ES 
Struktūrinių fondų paramai gauti, jų 
vertinimo eigą bei skirtą paramą pagal 
BPD priemones, veiklų grupes, apskritis ir 
kitus požymius, rengiamos planuojamų 
mokėjimų ir išlaidų, skirtų ERPF 
finansuojamiems projektams įgyvendinti, 
prognozės, kurios buvo teikiamos Ūkio 
ministerijai ir kitoms institucijoms. 

2007 metais Informavimo skyrius 
suorganizavo 13 informacinių – mokomųjų 
seminarų projektų vykdytojams, kuriuose 
dalyvavo 216 dalyvių. Taip pat paramos 
gavėjai buvo  nuolat informuojami 
elektroniniu paštu bei telefonu.  



 
 

 
 

  2007 metų veiklos ataskaita 
 

 
11

 
ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ ADMINISTRAVIMO SUPAPRASTINIMAS 

PAGAL LIETUVOS 2004-2006 METŲ BPD 
 
Viena iš problemų, su kuria susidūrė 

projektų vykdytojai – darbus atliekančių 
įmonių darbų vėlavimas, padidėjusios 
darbų ir prekių kainos. Dauguma paraiškų 
buvo rengta 2004-2005 m., o per minėtą 
laikotarpį statybos kainos išaugo net 15-
30%. Todėl projektų vykdytojams teko 
ieškoti papildomo finansavimo, arba 
atsisakyti dalies projekto pasiekimų 
rodiklių. Šios problemos įtakojo dar vieną 
problemą, su kuria susiduria projektų 
vykdytojai ir kas kelia riziką sėkmingam 
projektų įgyvendinimui – tai laiko stoka. 
Visi projektai turi būti užbaigti ne vėliau 
kaip iki 2008 m. rugsėjo 1 d., tačiau kai 
kurie projektų vykdytojai 2008m. sausio 1 
d.  dar neturėjo pasirinkę darbų rangovo ir 
nepradėję vykdyti darbų. s. 

Kita BPD priemonių įgyvendinimo 
problema - projektų vykdytojų projektų 
įgyvendinimo patirties stoka, ilgai 
trunkančios viešųjų pirkimų procedūros, 
projektų veiklų sezoniškumas, 
nepakankami LVPA žmogiškieji ištekliai, 
nepakankama projektų priežiūros ir 
mokėjimo prašymų vertinimo patirtis, ilgai 
trunkantis tinkamų išlaidų vertinimo 
klausimų sprendimas.  

Atsižvelgiant į  projektų įgyvendinimo 
patirtį ir iškilusias problemas, Ūkio 
ministerija kartu su LVPA ėmėsi 
priemonių šioms problemoms spręsti – 
supaprastintos projektų administravimo 
procedūros, atlikti LVPA vidaus procedūrų 
pakeitimai, didinantys lėšų įsisavinimo 
efektyvumą, aiškiau reglamentuojantys 
įgyvendinamų projektų priežiūrą. LVPA 
samdė ekspertus, organizavo mokymus 
tiek darbuotojams, tiek pareiškėjams ir 
projektų vykdytojams aktualiais paraiškų 
teikimo ir projektų įgyvendinimo 
klausimais. 

Ūkio ministerija supaprastino 
pirkimų administravimo tvarką ES 
lėšomis finansuojamiems projektams. 

Nuo 2007 m. rugpjūčio 31 d. įsigaliojo 
Prekių, paslaugų ir darbų pirkimo 
taisyklių taikomų juridiniams asmenims, 

gaunantiems finansinę paramą iš Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, pagal 
Ūkio ministerijos administruojamas 2004-
2006 m. BPD priemones, pakeitimai.  

Šios taisyklės taikomos juridiniams 
asmenims, kurie pagal Viešųjų pirkimų 
įstatymą nėra perkančios organizacijos, 
tačiau organizuoja ir vykdo prekių, 
paslaugų pirkimus, numatomus finansuoti 
ar finansuojamus iš ES struktūrinių fondų. 

Pasikeitimų tikslas - supaprastinti 
derinimo tvarką su LVPA, projektų 
vykdytojams palengvinti pirkimų 
administravimo procedūras ir numatyti 
priemones, kad pirkimai būtų viešesni ir 
skaidresni. 

Pagrindiniai pasikeitimai atnaujintose 
taisyklėse: 

1. Pagal naujas taisykles ūkio 
subjektams neprivaloma derinti pirkimų 
dokumentų su LVPA, jei: 

-paramos intensyvumas mažesnis nei 
50 proc.; 

-perkamų prekių ir paslaugų vertė 
mažesnė nei 400 tūkst. Lt arba perkamų 
darbų vertė mažesnė nei 1 mln. Lt; 

-perkant įprastos komercinės praktikos 
(pirkimai pirkėjo nuožiūra) būdu.  

Taisyklių reikalavimai netaikomi tam 
tikroms išlaidų rūšims: pridėtinėms 
išlaidoms, projektui reikalingų patalpų, 
transporto ir įrangos nuomai (išskyrus 
išperkamąją nuomą), personalo išlaidoms, 
išlaidoms intelektinės nuosavybės, 
atsiradusios iš projekto, apsaugai. Jei iki 
projekto įgyvendinimo pradžios yra 
sudaryta ilgalaikė (ilgesnė nei projekto 
įgyvendinimo trukmė) pirkimo sutartis, 
Taisyklių reikalavimai netaikomi 
medžiagų, reagentų ir panašių produktų, 
tiesiogiai susijusių su taikomųjų mokslinių 
tyrimų ir (ar) technologijų plėtros veikla, 
pirkimams. 

2. Administruojant projektus dažnai 
pasitaikydavo atvejų, kuomet vykdant 
pirkimus uždaro konkurso būdu nebuvo 
gaunama trijų reikalavimus atitinkančių 
komercinių pasiūlymų, todėl naujoje 
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taisyklių redakcijoje numatyta, jog uždaras 
konkursas yra laikomas įvykusiu, jeigu yra 
pateiktas ne mažiau kaip 1 pirkimo 
dokumentuose nustatytus minimalius 
reikalavimus atitinkantis pasiūlymas. Taip 
pat, siekiant gauti kuo daugiau 
konkurencingų pasiūlymų, yra leidžiama 
vietoj uždaro konkurso skelbti atvirą 
konkursą. 

Taisyklėse taip pat numatyta, jog dėl 
aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, 
paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi 
darbai, prekės arba paslaugos, kurie 
nebuvo įrašyti į anksčiau sudarytą pirkimo 
sutartį ir kuriuos techniškai ar ekonomiškai 
netikslinga atskirti nuo pradinės pirkimo 
sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų 
projekto vykdytojui, gali būti sudaroma 
papildoma pirkimo sutartis dėl papildomų 
darbų, prekių ar paslaugų. 

3. Siekiant didinti pirkimo konkursų 
skaidrumą ir viešumą naujoje taisyklių 
redakcijoje numatyta, jog skelbimas apie 
atvirą pirkimo konkursą privalo būti 
išspausdintas nacionaliniame (ne 
regioniniame ar specializuotame leidinyje) 
Lietuvos dienraštyje, kuris leidžiamas ne 
rečiau kaip 5 kartus per savaitę, platinamas 
visoje Lietuvoje ir turi ekonomikos ir (ar) 
verslo rubrikas. 

Pakeistos pirkimų taisyklės taikomos 
nuo 2007 m. rugpjūčio 31 d., išskyrus 
pirkimus, kurie buvo pradėti iki šios datos 
– pastariesiems dar taikomos ankstesnės 
pirkimų taisyklės. 

Supaprastinta mokėjimo prašymo 
ES struktūrinių fondų paramai gauti 
pildymo ir pateikimo tvarka.  

Numatyta galimybė mokėjimo 
prašymą pateikti ne tik asmeniškai 
pristačius į LVPA, bet ir paštu, 
nebereikalaujama pateikti mokėjimo 
dokumentų originalų sutikrinti su 
kopijomis, vietoje dviejų mokėjimo 
prašymo kopijų, prašoma pateikti tik vieną 
ir kt. 

LVPA Projektų finansų ir apskaitos 
departamento Mokėjimų prašymų 
skyrius taip pat parengė 
rekomendacijas projektų vykdytojams 
dėl mokėjimo prašymų stambinimo.  

Tinkamai parengti ir patikrinti 
mokėjimo prašymą užima nemažai laiko 
tiek projekto vykdytojui, tiek LVPA 
(nepriklausomai nuo prašomos išmokėti 
sumos). Dažnai mokėjimo prašymai buvo 
teikiami vien tam, kad nepažeisti Sutartyje 
nustatytų terminų nepriklausomai nuo 
tinkamų deklaruoti išlaidų sumos.   

LVPA rekomendavo, keičiant 
mokėjimo prašymų teikimo LVPA grafiką, 
stambinti mokėjimo prašymus, t.y. teikti 
mokėjimo prašymus didesnėms sumoms 
finansuoti/ kompensuoti. Jei patirta tik 
dalis išlaidų, būtų tikslinga šias lėšas 
finansuoti/ kompensuoti kartu su kitais 
mokėjimo prašymais. Taip pat, siekiant 
sutaupyti projektų vykdytojų laiką, 
rekomenduota, keičiant mokėjimo 
prašymų sumas, pagal galimybes apjungti 
kelis mokėjimo prašymus į vieną. 
Pasiūlyta neskubėti mokėjimo prašymo 
teikti, jeigu patirta tik dalis planuotų 
išlaidų – tokiu atveju pasiūlyta iš anksto iki 
Sutartyje nustatytos mokėjimo prašymo 
pateikimo dienos pateikti LVPA 
argumentuotą raštą dėl mokėjimo prašymo 
pateikimo datos ir/ar mokėjimo prašymo 
sumos pakeitimo, tačiau atkreiptas 
dėmesys į tai, kad šios rekomendacijos 
netaikomos tiems projektams, kuriems net 
ir mažiausias patirtų išlaidų 
kompensavimas/finansavimas įtakoja 
tolesnį projekto įgyvendinimą.  

LVPA direktoriaus 2007 m. rugpjūčio 
13d. įsakymu Nr.R1-58 patvirtinta nauja 
– paprastesnė ir aiškesnė Užbaigto 
projekto metinės ataskaitos forma. 
Nauja ataskaitos forma parengta 
atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 
finansų ministro 2007 m. balandžio 19 d. 
įsakymą Nr. 1K-151. 

Be to, LVPA atsakingi  darbuotojai 
2007 metais dalyvavo  Priežiūros   
komiteto Lietuvos   2004-2006   metų  
BPD įgyvendinimo priežiūrai atlikti darbo 
grupėje, taip pat Ūkio ministro įsakymu 
sudarytoje darbo grupėje su Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 
administravimu susijusiems klausimams 
nagrinėti 

.
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PASIRENGIMAS ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ ADMINISTRAVIMUI PAGAL 
2007–2013 METŲ ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS PANAUDOJIMO STRATEGIJĄ 

 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu 
Nr.1139,  LVPA buvo apibrėžta kaip 
įgyvendinančioji institucija, atsakinga už 
priskirtų 2007-2013 metų Ekonomikos 
augimo veiksmų programos ir Sanglaudos 
skatinimo veiksmų programos priemonių 
verslo, turizmo ir energetikos sektoriuose 
projektų administravimą ir įgyvendinimo 
priežiūrą: 

Ekonomikos augimo veiksmų 
programa 

• Ūkio konkurencingumui ir 
ekonomikos augimui skirti moksliniai 
tyrimai ir technologinė plėtra; 

• Verslo produktyvumo didinimas ir 
verslo aplinkos gerinimas; 

• Esminė ekonominė infrastruktūra. 
Sanglaudos skatinimo veiksmų 

programa 
• Vietinė ir urbanistinė plėtra, 

kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas 
bei pritaikymas turizmo plėtrai; 

• Aplinka ir darnus vystymasis.  
Siekiant užtikrinti tinkamą 

pasirengimą 2007-2013 m. ES struktūrinių 
fondų administravimui, buvo vykdomas 
LVPA direktoriaus 2006 m. gruodžio 29 d. 
įsakymu Nr. R1-432 patvirtintas 
pasirengimo 2007-2013m. ES struktūrinių 
fondų administravimui priemonių planas.  
Direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė 
išnagrinėjo nepriklausomų auditorių atlikto 
LVPA ES struktūrinių fondų 
administravimo veiklos procesų įvertinimo 
rekomendacijas ir numatė priemones, 
kurias būtina įgyvendinti rengiantis  2007-
2013m. ES struktūrinių fondų 
administravimui. 

2007 metais LVPA teikė Ūkio 
ministerijai pasiūlymus rengiant 2007-
2013 m. ES struktūrinių fondų lėšų 
panaudojimo programas ir kitus būtinus 
dokumentus, dalyvavo Lietuvos 
Respublikos finansų ministro 2006 m. 
spalio 27 d. įsakymu Nr. 1K-358 

sudarytoje darbo grupėje klausimams, 
susijusiems su ES struktūrinės paramos 
administravimo sistemos kūrimu ir 
tobulinimu, spręsti, Lietuvos Respublikos 
finansų ministro 2007-08-10 įsakymu  Nr. 
1K-234  sudarytoje ES struktūrinių fondų 
ir ES Sanglaudos fondo kompiuterinės 
informacinės valdymo ir priežiūros 
sistemos pritaikymo 2007-2013 m. 
struktūrinės paramos panaudojimui darbo 
grupėje bei kt.  

LVPA direktoriaus 2007 m. birželio 
8d. įsakymu Nr.R1-42 ,,Dėl pasirengimo 
2007-2013 m. ES struktūrinių fondų 
administravimui“, LVPA struktūriniams 
padaliniams buvo pavesta pateikti 
pasiūlymus dėl ES struktūrinių fondų 
administravimo veiklos procesų gerinimo 
ir optimizavimo priemonių, dokumentų 
valdymo, judėjimo ir saugojimo 
užtikrinimo, atsižvelgiant į planuojamą 
padidėsiantį dokumentų kiekį, 
informacinių technologijų pritaikymo bei 
visuomenės ir pareiškėjų informavimo 
poreikį administruojant 2007-2013 m. ES 
struktūrinę paramą bei mokymų, kokie, 
pagal kompetenciją, bus reikalingi 
administruojant 2007 – 2013 m ES 
struktūrinę paramą, poreikio. Atliktas 
LVPA lėšų ir darbuotojų poreikio 
skaičiavimas.  

Buvo parengtas ir direktoriaus 
įsakymu  patvirtintas struktūrinių LVPA 
padalinių, atsakingų už priskirtas 2007–
2013 metų ES struktūrinės paramos 
administravimo funkcijas, sąrašas. 

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimu patvirtintas Projektų 
administravimo ir finansavimo taisykles, 
direktoriaus įsakymu patvirtintas LVPA 
rengiamų 2007-2013 m. struktūrinių fondų 
administravimo vidaus tvarkų aprašų 
projektų ir atsakingų darbuotojų sąrašas, 
buvo parengti būtini administravimo 
dokumentų projektai.   
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VALSTYBĖS PARAMOS PAGAL ŪKIO MINISTERIJOS PATVIRTINTAS 
PROGRAMAS ADMINISTRAVIMAS 

LVPA administruoja didžiąją dalį 
Ūkio ministerijos programų lėšomis 
finansuojamų projektų. Ūkio ministerijos 
programos yra aprašytos Ūkio ministerijos 
2006-2008 metų strateginiame veiklos 
plane. 2007m. LVPA administruotiems 
284 projektams skirta arti 30 mln. litų 
paramos. Parama teikiama vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 
programų lėšų, teikiamų projekto 
veiklai finansuoti ir kapitalui formuoti, 
administravimo taisyklėmis (toliau – 
Taisyklės), patvirtintomis atitinkamais 
ūkio ministro įsakymais.  

LVPA administruoja šias projektų 
grupes: 

• Viešųjų paslaugų verslui projektai  
• Viešųjų paslaugų verslui įstaigų 

(verslo informacijos centrų ir verslo 
inkubatorių) steigimo ir plėtros projektai  

• Inovacijų ir technologijų centrų, 
mokslo ir technologijų parkų projektai 
Inovacinių projektai  

• Konferencijų bei seminarų 
projektai  

• Ūkio subjektų dalyvavimo 
tarptautinėse parodose ir mugėse projektai  

• Verslininkų misijų organizavimo 
projektai  

• Užsienio specialistų atvykimo į 
Lietuvoje vykstančius renginius skatinimo 
projektai  

• Informacinių reklaminių bei 
valstybės įvaizdį kuriančių leidinių 
leidybos projektai  

• Patentavimo rėmimo projektai  
• Specifiniai verslo plėtros projektai  
• Pavojingų atliekų tvarkymo ir 

antrinių žaliavų perdirbimo projektai  
• Atitikties įvertinimo infrastruktūros 

stiprinimo projektai  
• Kokybės vadybos sistemų ir 

gaminių sertifikavimo išlaidų dalinio 
padengimo projektai  

• Aplinkos vadybos sistemų pagal 
ES aplinkos vadybos ir audito sistemos ir 
ISO 14000 reikalavimus vertinimo ir 

registravimo/sertifikavimo išlaidų dalinio 
padengimo projektai  

• Energijos vartojimo efektyvumo 
didinimo projektai   

• Energijos taupymo projektai  
• Nacionalinių technologijų 

platformų skatinimo projektai  
• Darbuotojų mokymo ir 

kvalifikacijos kėlimo projektai  
• Naujų darbo vietų kūrimo projektai  
• Projektinės dokumentacijos 

pramoninio parko įkūrimui parengimo 
projektai  

• Pramoninių parkų infrastruktūros 
įrengimo projektai  

Pagal Taisykles Ūkio ministerija ir 
LVPA skelbia kvietimus teikti paraiškas 
projektams finansuoti, priima ir vertina 
gautas paraiškas. LVPA įvertintas 
paraiškas svarsto Verslo projektų atrankos 
komitetas, kuris teikia ūkio ministrui 
siūlymus dėl projektų finansavimo. Ūkio 
ministro įsakymu skyrus lėšas, agentūra 
parengia trišales sutartis, kurias pasirašo 
ministerija, lėšų gavėjas ir agentūra. 

Ūkio ministerija ir LVPA 2007 m. 
paskelbė 19 kvietimų nacionalinei paramai 
gauti. Pagal kvietimus gautos 465 
paraiškos 15 skirtingų grupių projektams 
finansuoti. Nacionalinės paramos skyriaus 
darbuotojai patikrino ir įvertino 488 
paraiškas, iš jų 74 paraiškas, teiktas 2006 
metais finansuoti ūkio subjektų 
dalyvavimą tarptautinėse parodose ir 
mugėse. 50 paraiškų viešųjų paslaugų 
verslui projektams įgyvendinti dar 
vertinama. 

Verslo projektų atrankos komitetui 
teikta svarstyti 471 paraiška. Ūkio ministro 
įsakymais patvirtinti sprendimai dėl 279 
projektų finansavimo, kuriems įgyvendinti 
skirta 16,84 mln. litų. 

 
Nacionalinė parama teikta 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio 
ministerijos programų lėšų, teikiamų 
projekto veiklai finansuoti ir kapitalui 
formuoti, administravimo taisyklėmis. 
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3 lentelė  
Duomenys apie 2007 m. gautas ir administruotas paraiškas nacionalinei paramai gauti  

Eil. 
Nr. 

Projektų grupė 
(projektų grupės parašas) 

Kvietimo 
paskelbimo 

data 

Gauta 
paraiškų

Prašoma 
finansavimo 
(mln. litų) 

Skirta 
parama 
projekta

ms 

Skirtas 
finansavi

mas 
(mln. litų)

1 Informacinių reklaminių bei 
valstybės įvaizdį kuriančių 
leidinių leidybos projektai 

2007-01-19 54 2,2 24 0,769 

2 Konferencijų ir seminarų 
projektai 

2007-01-19 34 0,7 20 0,363 

3 Atitikties įvertinimo 
infrastruktūros stiprinimo 
projektai 

2007-01-22 18 4,2 5 0,841 

4 Inovaciniai projektai 2007-01-24 63 12,2 29 4,1 
5 Pavojingų atliekų tvarkymo ir 

antrinių žaliavų perdirbimo 
projektai 

2007-01-22 22 9,9 9 1,8 

6 
 

Specifiniai verslo plėtros 
projektai, iš viso: 

 51 10,57 17 1,148 

  2007-03-13 21 9,0 2 0,302 
 

  2007-05-15 4 0,2 2 0,095 
  2007-07-09 15 1,07 8 0,597 
  2007-07-11 11 0,3 5 0,154 
7 Ūkio subjektų dalyvavimo 

tarptautinėse parodose ir mugėse 
projektai, iš viso: 

 164 7,1 123 5,8 

  2007-03-29 90 4,0 58 3,06 
  2006-10-31 74 3,1 65 2,74 
8 Inovacijų ir technologijų centrų, 

mokslo ir technologijų parkų 
projektai 

2007-01-24 19 3,9 9 1,41 

9 Patentavimo rėmimo projektai 
 

2007-01-24 2 0,01 2 0,009 

10 Verslininkų misijų organizavimo 
projektai  

2007-01-18 19 0,47 14 0,232 

11 Užsienio specialistų atvykimo į 
Lietuvoje vykstančius renginius 
skatinimo projektai 

2007-01-18 11 0,5 5 0,269 

12 Kokybės vadybos sistemų ir 
gaminių sertifikavimo išlaidų 
dalinio padengimo projektai 

2007-01-22 20 0,1 19 0,088 

13 Aplinkos vadybos sistemų pagal 
Europos Sąjungos aplinkos 
vadybos ir audito sistemos ir ISO 
14000 reikalavimus vertinimo ir 
registravimo/sertifikavimo 
išlaidų dalinio padengimo 
projektai 

2007-01-22 4 0,02 3 0,014 
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14 Projektinės dokumentacijos 
pramoninio parko įkūrimui 
parengimo projektai 

2007-10-16 7 3,04   

15 Viešųjų paslaugų verslui 
projektai 

2007-11-09 50 4,6   

16 Investiciniai projektai    5 12,73 
 IŠ VISO  538 59,51 284 29,573 

 
 
Paraiškų vertinimas ir paramos skyrimas 

 
Per 2007 metus buvo įvertintos 164 

paraiškos finansuoti ūkio subjektų 
dalyvavimą 2007 metais vykusiose 
tarptautinėse parodose ir mugėse. 
Administracinio ir tinkamumo vertinimo 
kriterijus atitiko 157 paraiškos 6,8 mln. litų 
sumai. Ūkio ministro sprendimais 123 
projektams įgyvendinti skirta 5,8 mln. litų. 

 
Administracinio ir tinkamumo 

vertinimo metu teigiamai įvertinta 16 
paraiškų pagal Inovacijų ir technologijų 
centrų, mokslo ir technologijų parkų 
projektų grupę . Šiems projektams 
finansuoti prašyta 2,8 mln. litų paramos. 
Priimti sprendimai dėl 9 projektų 
finansavimo 1,41 mln. litų sumai. 

  
Įvertintos 63 paraiškos inovaciniams 

projektams finansuoti. Administracinio ir 
tinkamumo vertinimo kriterijus atitiko 51 
paraiška, pagal kurias prašyta 9,5 litų. 
Parama (4,1 mln. litų) skirta 29 projektams 
įgyvendinti. 

  
Įvertinti informacinių reklaminių bei 

valstybės įvaizdį kuriančių leidinių 
leidybos projektai – iš viso administracinio 
ir tinkamumo reikalavimus atitiko 50 
paraiškų, prašyta 1,9 mln. litų paramos. 
Priimti sprendimai finansuoti 24 projektus, 
kuriems įgyvendinti skirta 768,9 tūkst. litų. 

  
Įvertinti projektai, pateikti pagal 

Atitikties įvertinimo infrastruktūros 
stiprinimo projektų grupės aprašą – 
administracinio ir tinkamumo reikalavimus 
atitiko 17 paraiškų 4 mln. litų sumai. 
Parama (841,1 tūkst. litų) skirta 5 
projektams įgyvendinti. 

  
Administracinio ir tinkamumo 

vertinimo kriterijus atitiko 19 paraiškų 9 
mln. litų paramai, gautų pagal Pavojingų 
atliekų tvarkymo ir antrinių žaliavų 
perdirbimo projektų grupę. Skirta 1,8 mln. 
litų parama 9 projektams įgyvendinti. 

  
Administracinio ir tinkamumo 

vertinimo kriterijus atitiko 33 paraiškos 
gauti lėšas konferencijų ir seminarų 
projektams finansuoti, prašyta 0,7 mln. litų 
paramos. Lėšos (362,8 tūkst. litų) skirtos 
20 projektų įgyvendinti.  

  
Administracinio ir tinkamumo 

vertinimo metu teigiamai įvertintos 42 
paraiškos  specifiniams verslo plėtros 
projektams įgyvendinti, prašyta 5 mln. litų 
paramos. Skirta 1,148 mln. litų 17 projektų 
įgyvendinti. 

  
Teigiamai įvertinta 14 paraiškų 231,8 

tūkst. litų paramai pagal Verslininkų 
misijų organizavimo projektų grupę, šiems 
projektams finansuoti skirta 231,8 tūkst. 
litų. Pagal Užsienio specialistų atvykimo į 
Lietuvoje vykstančius renginius skatinimo 
projektų grupę įvertinta ir administracinio 
ir tinkamumo vertinimo kriterijus atitiko 
11 paraiškų, prašyta 494,7 tūkst. litų 
paramos. Skirta 268,9 tūkst. litų 5 
projektams įgyvendinti. 

  
Teigiamai įvertinta 19 paraiškų 

projektams finansuoti pagal Kokybės 
vadybos sistemų ir gaminių sertifikavimo 
išlaidų dalinio padengimo projektų grupę. 
Priimti sprendimai dėl 19 projektų 
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finansavimo, kuriems įgyvendinti skirta 
87,99 tūkst. litų. 

Aplinkos vadybos sistemų pagal 
Europos Sąjungos aplinkos vadybos ir 
audito sistemos ir ISO 14000 reikalavimus 
vertinimo ir registravimo/sertifikavimo 
išlaidų dalinio padengimo projektams 
finansuoti gautos 4 paraiškos, iš jų 3 
paraiškos atitiko administracinio ir 
tinkamumo vertinimo kriterijus. Šių 
projektų išlaidoms kompensuoti skirta 
13,59 tūkst. litų parama. 

 
Teigiamai įvertintos 2 paraiškos 

patentavimo rėmimo projektams 
finansuoti, projektų išlaidoms kompensuoti 
skirta 9,07 tūkst. litų. 

Projektinės dokumentacijos 
pramoninio parko įkūrimui parengimo 
projektams finansuoti 2007 m. pateiktos 7 
paraiškos, kurios atitiko administracinio ir 
tinkamumo vertinimo kriterijus. 
Projektams įgyvendinti prašyta 3,04 mln. 
litų. Galutinis sprendimas dėl projektų 
finansavimo ataskaitiniais metais dar 
nebuvo priimtas. 

Paraiškos, teiktos viešųjų paslaugų 
verslui projektams įgyvendinti, bus 
tikrinamos ir vertinamos 2008 metais. 

Agentūros darbuotojai parengė ir 
perdavė Valstybės paramos atrankos 
komitetui įvertintų paraiškų suvestines 
svarstyti komiteto posėdžiuose dėl 
projektų finansavimo pagal 14 skirtingų 
grupių projektus, dalyvavo 6 posėdžiuose, 
pagal posėdžiuose priimtus sprendimus 
rengė dokumentus dėl atrinktų projektų 
finansavimo. 

Įgyvendinant ūkio ministro priimtus 
sprendimus dėl projektų finansavimo, su 
paramos gavėjais 2007 m. pasirašyta per 
270 sutarčių.  

Be to, ūkio ministro įsakymais buvo 
skirtos lėšos ir sudarytos sutartys dėl 5 
investicinių projektų finansavimo už 12,73 
mln. litų. 

Iš viso per 2005 – 2007 metus buvo 
priimtos 1276 paraiškos valstybės 
paramai pagal Ūkio ministerijos 
patvirtintas programas gauti, 
pasirašytos 795 sutartys, paskirstyta 
beveik 65 mln. Lt paramos lėšų. 

2007 metais parengti, suderinti ir 
įforminti 22 susitarimai dėl sutarčių 
pakeitimo, 5 sutartys buvo nutrauktos. 

Nuolat buvo kontroliuojamas 
vykdomų projektų atsiskaitymo terminų 
laikymasis. Prieš atsiskaitant lėšų gavėjai 
informuojami dėl ataskaitų pateikimo 
laiku.  

Nacionalinės paramos skyriaus 
darbuotojai ūkio subjektams raštu, telefonu 
ir el. paštu teikė metodinę pagalbą ir 
konsultacijas paraiškų teikimo, sutarčių 
sudarymo, ataskaitų rengimo klausimais 
bei informaciją apie teikiamą valstybės 
paramą. Suorganizuoti 2 seminarai apie 
Ūkio ministerijos patvirtintas paramos 
programas, kuriose dalyvavo 143 dalyviai. 

LVPA teikė pasiūlymus Ūkio 
ministerijai dėl Lietuvos Respublikos ūkio 
ministerijos programų lėšų, teikiamų 
projekto veiklai finansuoti ir kapitalui 
formuoti, administravimo taisyklių 
tobulinimo. 
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INFORMACINIŲ SISTEMŲ PLĖTOJIMAS IR MATERIALINĖS BAZĖS 
STIPRINIMAS  

LVPA sėkmingai įsisavino techninės 
paramos lėšas. 

2005-2007 metais LVPA sėkmingai 
naudojo techninės paramos lėšas, skirtas 
pagal 2004-2006 m. BPD priemones 5.1 
„Parama programos parengimui, valdymui, 
priežiūrai ir kontrolei“ ir 5.2 „Programos 
viešumas ir vertinimas“. Per šį laikotarpį 
įgyvendinti trys projektai, dar vienas 
projektas įgyvendinamas (jį užbaigti 
numatyta iki 2008 m. pabaigos). Trims 
užbaigtiems projektams išmokėta 4,676 
mln. litų; ketvirtajam, dar įgyvendinamam 
projektui, išmokėta 2,652 mln. litų. 

Didžioji dalis techninės paramos 
panaudota LVPA materialinei ir techninei 
bazei stiprinti.  Paramos lėšomis įrengti ir 
aprūpinti kompiuteriais, spausdintuvais, 
tarnybinėmis stotimis agentūros regioniniai 
padaliniai, įsigyta ir atnaujinta 
kompiuterinė įranga, kompensuota dalis 
išlaidų, susijusių su darbuotojų darbo 
užmokesčiu, jų mokymu ir kvalifikacijos 
kėlimu. 

Paramos lėšomis finansuotų projektų 
dėka agentūrai sukurtas rizikos vertinimo 
ir valdymo modelis, sukurta darbuotojų 
vertinimo metodika ir atliktas jų darbo 
vertinimas. Artėjant naujam ES paramos 
laikotarpiui, techninės paramos lėšų skirta 
ir pasirengimui administruoti 2007-2013 
m. ES paramą.  

Viešinimui skirti per 313 tūkst. litų 
panaudoti dabar veikiančiai LVPA 
interneto svetainei sukurti, pareiškėjams 
skirtiems informaciniams ir mokymo 
seminarams, projektų rezultatų viešinimui 
regioninėje žiniasklaidoje, paramos 
lėšomis išleistas projektų vykdytojams 
skirtas leidinys. 

Įgyvendinti ir šiuo metu 
įgyvendinamas ES techninės paramos 
projektai prisidėjo prie geresnio ES 
paramos valdymo, priežiūros ir kontrolės 
modelio kūrimo. 
 

LVPA plėtojo informacines 
sistemas.  

Įgyvendindama paramos verslui 
priemonių administravimą, LVPA daug 

dėmesio skiria informacinių technologijų 
infrastruktūrai kurti, administruoti ir 
plėtoti.  Dėl didelio informacijos kiekio be 
informacinių sistemų pagalbos neįmanoma 
efektyviai  administruoti ES struktūrinių 
fondų ir nacionalinės paramos verslui. 
LVPA užtikrina informacinių sistemų 
tinkamą funkcionavimą ir apsaugą pagal 
atitinkamus ES reglamentus bei 
tarptautinius standartus. IT saugumas ir 
vadyba nuolat tobulinami. LVPA 
Administracijos departamente veikia 
Informacinių sistemų ir Kompiuterinės 
įrangos skyriai. 

LVPA IT infrastruktūrą sudaro:  
• daugiau kaip 140 stacionarių 

kompiuterizuotų darbo vietų, apjungtų į 
vidaus tinklą ir 3 tarnybinės stotys 
(serveriai);  

• 13 nešiojamų kompiuterių (iš jų 8 
nešiojami kompiuteriai sukomplektuoti ir 
su nešiojamais spausdintuvais - mobilios 
kompiuterizuotos darbo vietos); 

• vidaus duomenų perdavimo 
tinklas tarp LVPA regioninių skyrių; 

LVPA 2007 m. administravo šias 
informacines sistemas: 

• ES paramos lėšų ir LVPA vidaus 
apskaitos informacinę sistemą Navision 
Attain; 

• LVPA raštvedybos ir dokumentų 
tvarkymo sistemą „Kontora“; 

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

• ES struktūrinių fondų informacinė 
kompiuterizuota valdymo ir priežiūros 
sistemą (SFMIS), įgyvendinančiosios 
institucijos lygmenyje, bet LVPA dar 
neturi projektų, finansuojamų iš ES 
struktūrinių fondų, administravimo 
informacinės vidaus sistemos, kurią 
numatoma diegti 2008 metais. 

LVPA parengė projektų, 
finansuojamų iš ES struktūrinių fondų, 
administravimo informacinės vidaus 
sistemos pirkimo techninę specifikaciją ir 
pagal įgaliojimą viešąjį pirkimą pavedė 
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atlikti VšĮ Centrinei projektų 
administravimo agentūrai (CPVA); 

• Agentūros interneto ir intraneto 
svetaines, veikiančias MYSQL bazėje. 
2007 metais nuolatos buvo aptarnaujami 
darbo vietose naudojami kompiuteriai, 
tarnybinės stotys, tinklo įranga ir 
spausdintuvai, dokumentų skenavimo 
įranga, atliekama techninė profilaktinė 
priežiūra ir remontas, aprūpinama 
eksploatacinėmis medžiagomis.  

Direktoriaus įsakymu yra patvirtinta 
LVPA informacinių technologijų 
strategijos, kompiuterinės ir programinės 
įrangos naudojimo, informacinių sistemų 
kūrimo, diegimo bei eksploatavimo tvarka. 

Direktoriaus įsakymu sudaryta darbo 
grupė ir naujai LVPA interneto svetainės 
koncepcijai parengti.  

Buvo prižiūrimos priemonės, 
leidžiančios stebėti ir fiksuoti lokalaus 
kompiuterių tinklo srauto aktyvumą bei 
perimetro kirtimą, pildomas ir saugojamas 
internetinio srauto aktyvumo kompiuterinis 
žurnalas.  

Daugiau dėmesio buvo skiriama ir 
informacijos saugai. 

Užtikrintas vėliausių magnetinių 
juostų rinkinio saugojimas atskiroje 
apsaugotoje patalpoje. Atnaujintas ir 
patikrintas serverių archyvų rinkinys 
magnetinėse juostose nuolatos saugojamos 
ir periodiškai keičiamos nedegioje 
saugykloje banke.  

Diegiami operacijų sistemų ir kitos 
programinės įrangos saugos bei versijų 
atnaujinimai, atsižvelgiant į turimas 
licencijas ir programinės įrangos poreikius, 
darbo vietose diegiama ir kontroliuojama 
įdiegta programinė įranga.  

Administruojami kompiuterių tinklo 
ir elektroninio pašto naudotojai bei 
prižiūrimi jų naudojami resursai, atliekama 
apsauga nuo kompiuterinių virusų ir 
nepageidautino pašto. 

Vykdoma tarnybinių stočių, jų 
operacinių sistemų bei serverių Exchange, 
SQL, Apache programinės įrangos 
priežiūra bei atnaujinimas. 

LVPA buvo sudarytos geresnės 
darbo ir pareiškėjų priėmimo sąlygos. 

Išsikėlus Valstybinei ne maisto 
inspekcijai atsilaisvino dalis patalpų, 
kuriose buvo įrengtos papildomos darbo 
vietos LVPA darbuotojams, kurios 
aprūpintos baldais, kompiuterine įranga, 
ryšio ir kopijavimo technika, raštinės bei 
ūkio priemonėmis.  

2007 metais papildomai viešojo pirkimo 
būdu įsigyta 30 asmeninių kompiuterių su 
programine įranga, 12 spausdintuvų, 7 
skeneriai, 13 metalinių spintų 
dokumentams, du lengvieji automobiliai ir 
kitos priemonės, reikalingos LVPA 
tiesioginėms funkcijoms vykdyti. 

LVPA laiku atliekamas patalpų 
einamasis remontas, patalpų ir tarnybinio 
transporto priežiūra. 

2007 metais suremontuotos bei 
apstatytos baldais priimamojo patalpos, 
kuriose klientai priimami ,,vieno langelio“ 
principu, jose, pareiškėjų patogumui, 
planuojama priimti ir paraiškas bei 
mokėjimo prašymus,  įrengtos reikalingos 
informacinės rodyklės LVPA lankytojams, 
įrengta oro užuolaida ir oro filtravimo 
įrenginys. 

Kadangi priėmus naujų darbuotojų 
LVPA patalpų visoms numatytoms 
darbuotojų darbo ir normalioms paraiškų ir 
mokėjimo prašymų ir lankytojų priėmimo 
vietoms įrengti vis tiek trūko, išspręstas 
klausimas dėl patalpų išnuomavimo 
Nacionalinės paramos ir regioniniam 
Vilniaus ir Alytaus skyriui ir šie skyriai 
perkelti į naujas patalpas. Visiems projektų 
vykdytojams papildomai raštu, 
elektroniniu paštu buvo pranešta, kad nuo 
2007-08-16 šie skyriai persikelia į kitas 
patalpas, todėl persikėlimo metu pavyko 
išvengti dokumentų priėmimo ar kitų 
nesklandumų ir išvengti darbo sutrikimų ir 
pasirengti  2007-2013 m. SF programos 
paraiškų priėmimui ir administravimui 
naujose patalpose Vilniuje, Žalgirio g. 92, 
kur instaliuotos visos reikalingos IT 
priemonės ir apjungtos į  privatų vidaus 
tinklą, papildomai įsigytas fakso aparatas, 
spausdintuvas, įrengtos  informacinės 
rodyklės. 
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VALDYMO SISTEMOS TOBULINIMAS IR VEIKLOS KONTROLĖ  
Siekiant, kad ES struktūrinių fondų 

lėšos būtų naudojamos tinkamai ir 
efektyviai bei vadovaujantis patikimo 
finansų valdymo principais, 2007 metais 
LVPA tobulino ES struktūrinių fondų 
valdymo ir kontrolės sistemą, organizacinę 
valdymo struktūrą. Valdymo ir kontrolės 
sistemos tobulinimas buvo atliekamas 
atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimus, 
iškilusį poreikį tikslinti ir geriau 
reglamentuoti atliekamas funkcijas, o taip 
pat atsižvelgiant į Finansų ministerijos 
atliktos patikros ataskaitoje pateiktas 
rekomendacijas.  

Atsižvelgiant į LR Finansų 
ministerijos Nacionalinio fondo 
departamento atliktos patikros  ataskaitoje 
nurodytas rekomendacijas, LVPA 
ataskaitiniais metais vykdė priemones dėl 
mokėjimo prašymų vertinimo, paraiškos 
tarpinei institucijai teikimo, ataskaitų 
rengimo, patikrų vietoje procedūrų aprašų 
keitimo ir kt.   

Lietuvos Respublikos valstybės 
kontrolė nuo 2007 m. balandžio 26 d. 
atliko auditą tikslu įvertinti, ar ES 
struktūrinių fondų atrankiniai patikrinimai, 
privalomi pagal Komisijos reglamento 
(EB) Nr. 438/2001 10-12 straipsnius, 
atliekami tinkamai. Valstybinio audito 
ataskaitoje buvo pateiktos šios 
rekomendacijos LVPA: 

• imtis priemonių, kad būtų 
susigrąžinta projekto vykdytojui išmokėta 
paramos lėšų dalis, kuria buvo apmokėtos 
išlaidos, nepagrįstos tinkamais išlaidas 
pagrindžiančiais dokumentais. Inicijuoti 
konsultacinių paslaugų sutarčių ir jų 
įvykdymo kokybės peržiūrą. 

• apsvarstyti informacijos apie 
paramos gavėjų vykdomus pirkimus 
teikimo didesniam potencialių tiekėjų / 
vykdytojų skaičiui galimybes.  

Rekomendacijos vykdomos. 
2007 m. LR Specialiųjų tyrimų 

tarnyba atliko korupcijos rizikos analizę 
LVPA veiklos srityse, kuriose nustatyta 
korupcijos apsireiškimo tikimybė. 

Korupcijos rizikos analizė LVPA buvo 
atliekama pirmą kartą, rekomenduota 
įgyvendinti papildomas korupcijos 
prevencijos priemones. Pateiktos 
rekomendacijos įgyvendinamos pagal 
LVPA direktoriaus įsakymu patvirtintą 
planą. 

 
LVPA įgyvendinamo ERPF techninės 

paramos projekto išlaidų atrankinis 
patikrinimas vyko 2007 m. spalio 22 d. – 
2007 m. lapkričio 12 d. Labai reikšmingų 
pastebėjimų nebuvo. Pateiktos 
rekomendacijos įgyvendinamos pagal 
LVPA direktoriaus įsakymu patvirtintą 
planą. 

LVPA vidaus audito funkcijas 
atliko  Ūkio ministerijos vidaus audito 
tarnyba. 

2007 m. lapkričio 13 d. LR Ūkio 
ministerijos Vidaus audito tarnyba vykdė 
patikrinimą, ar valstybei nuosavybės teise 
priklausantis turtas, perduotas LVPA pagal 
panaudos sutartį, naudojamas laikantis 
visuomenės naudos, efektyvumo ir 
racionalumo principų. Patikros metu 
esminių pastabų negauta. 

Ūkio ministerijos Vidaus audito 
tarnyba 2007 m. taip pat atliko 3 
deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų 
patikrinimus , kurių metu patikrinta 3 
projektų įgyvendinimo eiga ir 1.384.403 
eurų vertės išlaidų atitikimas tinkamumo 
reikalavimams. Šių patikrinimų metu 
pažeidimų ar neatitikimų mokėjimo 
prašymų vertinime nenustatyta.  

Vidaus kontrolės sistema 
LVPA vidaus kontrolė – tai LVPA 

valdymo sistemos dalis bei joje 
egzistuojančių visų kontrolės rūšių 
sistema, apimanti direktoriaus įsakymais 
patvirtintus strateginį ir metinius veiklos 
planus, priemones, tvarkų aprašus 
(procedūras), taisykles ir veiklos metodus, 
padedančius užtikrinti ekonomišką ir 
efektyvią veiklą, teisės aktų Ūkio 
ministerijos ir LVPA vadovybės 
sprendimų, nurodymų, pavedimų 
laikymąsi, turto ir informacijos apsaugą, 
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klaidų ir apgaulės nustatymą bei 
prevenciją, finansinio valdymo 
patikimumą, taip pat su visa tuo susijusių 
rizikos veiksnių valdymą.  

2007 metais buvo parengti ir 
patvirtinti bei įregistruoti Juridinių asmenų 
registre (2007-05-24) nauji LVPA įstatai, 
kurie suderinti su 2007-2013 m. ES 
paramos administravimo teisės aktais, taip 
pat parengta ir patvirtinta LVPA darbo 
reglamento nauja redakcija (2007 m. 
gruodžio 22 d. įsakymu Nr. R1-92). 

LVPA valdymo politika vykdoma 
vadovaujantis 2003 m. liepos 28 d. 
direktoriaus įsakymu Nr. 30 ,,Dėl LVPA 
tikslų siekimo ir funkcijų vykdymo 
patvirtinimo“. 

Veiklos ataskaitos rengiamos ir 
pateikiamos vadovaujantis 2007 m. 
birželio 15 d. direktoriaus įsakymu  Nr. 
R1-45 patvirtintu LVPA veiklos planų ir 
ataskaitų rengimo, derinimo, tvirtinimo, 
pasirašymo, įgyvendinimo bei stebėsenos 
tvarkos aprašu. Ataskaitose nurodomi 
trūkumai ir problemos, su kuriomis, 
įgyvendindamas savo funkcijas, susiduria 
struktūrinis padalinys, taip pat taikyti 
trūkumų ir problemų šalinimo būdai.  

Priimti sprendimai įforminami, 
vadovaujantis 2006 m. rugsėjo 29 d. 
direktoriaus įsakymu R1-362 
patvirtintomis dokumentų rengimo, 
derinimo, pasirašymo, registravimo ir 
supažindinimo, gautų pavedimų vykdymo 
ir kontrolės taisyklėmis. 

LVPA vadovybė ir administracinių 
padalinių vadovai tikrina, kaip jiems 
pavaldūs darbuotojai vykdo savo funkcijas, 
vadovaudamiesi savo pareigybių 
aprašymais. Pavaldžių darbuotojų funkcijų 
vykdymas taip pat  kontroliuojamas 
rengiant ketvirčio veiklos ataskaitas, 
kuriose nurodoma, ar  darbuotojai atliko 
pavestus uždavinius. 

Direktoriaus įsakymu patvirtintos 
LVPA darbo tvarkos taisyklės. 

2005 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 
206  buvo patvirtintas LVPA strateginis 
planas 2005 – 2007 metams, pagal kurį 
2007 m. sausio 15 d. įsakymu buvo 
patvirtintas LVPA veiklos planas 2007 
metams ir paskirti už veiklos plano 

vykdymo kontrolę atsakingi asmenys. Visi 
planai suderinti su Ūkio ministerija.  

Metiniame plane buvo numatytos 
priemonės padedančios siekti 
strateginiame plane numatytų tikslų. 
LVPA veiklos plane ir struktūrinių 
padalinių veiklos planuose nustatytų 
užduočių įgyvendinimo eigą stebi Rizikų 
vertinimo ir valdymo skyrius. Metiniame 
veiklos plane buvo nurodyti atsakingi 
LVPA darbuotojai, kurie turi užtikrinti, 
kad užduotys būtų atliktos kokybiškai ir 
laikantis nustatytų terminų ir iš jų 
reikalaujama atsiskaityti nustatytais 
terminais apie atliktus darbus. 

Planų įgyvendinamas kontroliuojamas 
periodiškai teikiant ketvirtines ir metines 
ataskaitas apie vykdomą veiklą direktoriui.  

Yra parengtos ir patvirtintos atskiros 
taisyklės, tvarkos, instrukcijos, kurių 
pagrindu užtikrinama turto apsauga: 

-2006 m. liepos 20 d. direktoriaus 
įsakymas Nr. R1-225 ,, Dėl LVPA 
direktoriaus 2003-06-12 įsakymo Nr.21A 
'Dėl pagrindinių priemonių užpajamavimo 
ir materialinių vertybių, buvusių 
eksploatacijoje, nurašymo komisijos 
sudarymo' pakeitimo; 

-2005 m. gruodžio 30 d. direktoriaus 
įsakymas Nr.597 ,,Dėl LVPA darbuotojų 
naudojimosi tarnybiniais lengvaisiais 
automobiliais“; 

-LVPA direktoriaus 2007 gruodžio 22 
d. įsakymu Nr. R1-91 patvirtintas naujas 
Įėjimo-išėjimo į (iš) LVPA patalpų tvarkos 
aprašas; 

-atsakingi už materialines vertybes 
darbuotojai paskirti LVPA direktoriaus 
įsakymais; 

-atliekamos metinės inventorizacijos, 
kurias atlieka direktoriaus įsakymu 
sudaryta inventorizacijos komisija. Taip 
pat atliekamos inventorizacijos, susijusios 
su materialiai atsakingų asmenų 
pasikeitimu. Ataskaitiniais metais 
materialinių vertybių trūkumų nebuvo 
nustatyta. 

LVPA direktoriaus 2005 m. gruodžio 
2 d. įsakymu Nr. 550 patvirtinta nauja 
redakcija LVPA apskaitos politika. 

2005 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 
550 patvirtintos nauja redakcija LVPA 
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finansų kontrolės taisyklės. Finansų 
kontrolės taisyklėse yra nustatyta 
atsakomybė už apskaitos tvarkymo 
kontrolę, atsikaitymų kontrolę ir  
išankstinę finansų kontrolę, kurios tikslas 
yra nustatyti, ar ūkinė operacija yra teisėta, 
ar dokumentai ūkinei operacijai atlikti yra 
tinkamai parengti ir ar ūkinei operacijai 
atlikti  pakaks lėšų. 

LVPA buhalterinė apskaita Vidaus 
apskaitos ir finansų skyriaus darbuotojų 
tvarkoma naudojantis informacinėmis 
sistemomis: vidaus apskaitos informacinė 
sistema „Navision-Attain“, personalo ir 
darbo užmokesčio apskaitos sistema 
„Vikarina“, banko elektroninė sąskaitų 
tvarkymo programa „Telehansa 7“. 

Darbuotojų, darančių įrašus apskaitoje 
ir saugančių turtą funkcijos yra atskirtos: 
pirmąsias funkcijas atlieka Vidaus 
apskaitos ir finansų skyrius, už turtą yra 
paskirti kiti materialiai atsakingi asmenys. 

2007 m. gruodžio 13-14 d. LR 
Finansų ministerijos Nacionalinio fondo 
departamento specialistai atliko 
administracinį ir dokumentinį patikrinimą, 
susijusį su LVPA įdiegta valdymo ir 
kontrolės sistema ir ERPF projektų 
administravimu. Patikros metu esminių 
pastabų dėl LVPA įdiegtos valdymo ir 
kontrolės sistemos, projektų 
administravimo negauta. 

LVPA rizikos valdymas 
LVPA direktoriaus 2005 m. kovo 7 d. 

įsakymu Nr. 44 buvo patvirtinta LVPA 
rizikos valdymo politika ir ES struktūrinių 
fondų paramos administravimo rizikos 
vertinimo ir valdymo procedūra. 2005 m. 
balandžio 28 d. įsakymu Nr. 131 buvo 
sudarytas Rizikos valdymo komitetas 
(atnaujintas 2005 m. gruodžio 30 d. 
įsakymu Nr. 625 ir 2006 m. lapkričio 10 d. 
įsakymu Nr. R1-396). Yra patvirtintas 
komiteto darbo reglamentas, paskirtas už 
rizikos valdymo funkcijas atsakingas 
asmuo, nustatytas rizikos tolerancijos 
lygis. 

2005 m. balandžio 29 įsakymu Nr. 
132 buvo patvirtintas LVPA rizikų 
registras ir Agentūros rizikos valdymo 
priemonių planas. Šie dokumentai, 
vadovaujantis LVPA darbuotojų apklausų 

ir kitais duomenimis, yra kasmet, arba 
esant reikalui, atnaujinami. 

Siekiant užtikrinti, kad LVPA veikla 
būtų vykdoma LR ir ES teisės aktų 
nustatyta tvarka pagal strateginius ir kitus 
veiklos planus, programas, politikas bei 
procedūras, kad LVPA rizikos valdymas 
būtų veiksmingas ir būtų įgyvendinamos 
rizikos valdymo priemonės  2006 m. buvo 
įsteigtas Rizikų vertinimo ir valdymo 
skyrius. 

2007 m. vadovaujantis LVPA rizikos 
valdymo politika, rizikos vertinimo ir 
valdymo procedūra, atliktas LVPA rizikos 
įvertinimas, buvo numatytos papildomos 
LVPA rizikos valdymo priemonės. 

Siekiant užtikrinti sklandų LVPA ir 
projektų vykdytojų bendradarbiavimą, 
buvo reguliariai tikrinama, kaip LVPA 
darbuotojai laikosi nustatytų procedūrų ir 
administravimą reglamentuojančių teisės 
aktų. 

LVPA direktoriaus 2007 m. gruodžio 
17 d. įsakymu Nr. R1-89 patvirtintas 
LVPA teikiamų viešųjų paslaugų kokybės 
vertinimo sistemos procedūrų aprašas. 

Viešųjų paslaugų kokybės vertinimo 
metu buvo siekiama pastebėti paslaugų 
teikimo pokyčius, juos įvertinti ir numatyti 
neigiamų pasekmių prevencijos priemones 
bei paslaugų kokybės tobulinimo 
galimybes. 

Paslaugų kokybės vertinimas padėjo 
nustatyti neatitikimus tarp to, kas siekiama, 
ir tarp to, kas yra iš tikrųjų, kad galėtų 
pasirinkti tinkamą paslaugų kokybės 
tobulinimo kryptį, ne tik nustatyti 
pagrindinius savo privalumus ir trūkumus, 
bet ir numatyti LVPA teikiamų paslaugų 
gerinimo būdus.  

Tarp paslaugų kokybės vertinimo 
kriterijų yra tokie dalykai, kaip 
aptarnavimo kokybė (mandagumas, 
paslaugumas, bendravimas, kalbos 
kultūra), paslaugos suteikimo 
operatyvumas, informatyvumas 
(informacijos kokybė, išsamumas ir 
aiškumas). 

Siekiant perimti kitų šalių patirtį 
rizikos valdyme, buvo dalyvaujama 
Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros 
priemonės projekto ,,Bendrijų finansinių 
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interesų apsauga ir kova su sukčiavimu“ 
susitikimuose (pvz, su graikų ekspertais), 
teikiama reikalinga informacija. 

2007 metais LVPA skyrė ypatingą 
dėmesį korupcijos prevencijos 
priemonėms: 

1) LVPA direktoriaus 2007 m.  
gegužės 2d. įsakymu Nr.R1-32 patvirtinta 
LVPA antikorupcinė programa ir 
antikorupcinės programos įgyvendinimo 
priemonių planas. Svarbiausias Programos 
tikslas – sustiprinti korupcijos prevenciją, 
užkirsti kelią korupcijos atsiradimui 
LVPA, pašalinti vidaus teisės aktų, 
taisyklių, tvarkos aprašų (procedūrų), kitų 
veiklos sričių spragas, dėl kurių gali 
atsirasti sąlygos korupcijai;  

2) 2007-09-27 vyko ,,Apskritas 
stalas“, kuriame buvo aptariamas parengtas 
LVPA darbuotojų Elgesio kodekso 
projektas. Apskrito stalo diskusijoje 
dalyvavo ne tik LVPA darbuotojai, bet ir 
Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 
bei Transparency international Lietuvos 
skyriaus atstovai; 

3) LVPA direktoriaus 2007 m. 
gruodžio 17 d. įsakymu Nr. R1-88 
patvirtintas LVPA darbuotojų elgesio 
kodeksas, kuris nustato darbuotojams 
elgesio principus bei taisykles, 
reglamentuoja darbuotojų elgesį darbo 
metu.  

Kodekso tikslas – kurti kūrybišką ir 
geranorišką darbo aplinką, ugdyti tinkamus 
bei efektyvius darbuotojų tarpusavio 
ryšius, pagarbius santykius su pareiškėjais 
ir projektų vykdytojais, didinti darbuotojų 
autoritetą visuomenėje, pareiškėjų bei 
projekto vykdytojų pasitikėjimą LVPA. 
Kodeksu siekiama reglamentuoti 
darbuotojų elgesio normas, užtikrinti, kad 
LVPA veikla būtų atsakinga, veiksminga ir 
patikima, nekeltų abejonių visuomenei dėl 
jos teisėtumo ir nešališkumo, užkirsti kelią 
atsirasti bei plisti korupcijai, užtikrinti, kad 
darbuotojai atliktų pareigas ne 
savanaudiškais tikslais, o tenkindami 
viešuosius interesus, išvengti darbuotojų 
privačių ir viešųjų interesų konflikto, 
prevenciškai apsaugoti darbuotojus nuo 
potencialiai šališkų veiksmų, galinčių 
turėti neigiamų padarinių visuomenei, 

LVPA ir jos darbuotojų prestižui bei 
reputacijai bei sudaryti draugišką, 
geranorišką, tolerantišką darbo aplinką. 

Norint užtikrinti, kad LVPA dirbtų tik 
nepriekaištingos reputacijos asmenys, 
2007-09-27 įsakymu Nr. R1-67 patvirtinta 
nauja Darbuotojų priėmimo į darbą tvarka, 
kurioje nustatytos pareigybės, dėl į kurias 
atranką laimėjusių pretendentų turi būti 
kreipiamasi į Specialiųjų tyrimų tarnybą.  

    2007 metais LVPA buvo įdiegta 
„Karštoji linija“.  

Ja telefonu ar elektroniniu paštu 
galima kreiptis pastebėjus korupcijos 
požymių, netinkamo pareigų atlikimo, 
elgesio ar aplaidumo LVPA darbuotojų 
darbe ar pareiškėjų bei projektų vykdytojų 
veiksmuose. Ši priemonė numatyta  
Antikorupcinėje programoje, patvirtintoje 
2007 m. pradžioje. LVPA, kaip viešųjų 
paslaugų teikėjas, siekia ne tik gerinti 
teikiamų paslaugų kokybę, bet ir imtis 
veiksmingų priemonių, kurios užkirstų 
kelią korupcijai ir LVPA, ir jos 
prižiūrimuose projektuose. „Karštąja 
linija“ asmenys gali pranešti apie 
netinkamą LVPA darbuotojų elgesį, 
aplaidumą, netinkamą pareigų atlikimą ar 
galimus korupcijos požymius, taip pat 
įtarus, kad pareiškėjai ar projektų 
vykdytojai netinkamai naudojasi LVPA 
administruojama parama. 

Tikėtina, kad priimtos prevencinės 
priemonės padės sumažinti LVPA veiklos 
riziką ir korupcijos pasireiškimo tikimybę. 

Pažeidimų tyrimas ir projektų 
rizikos valdymas. 

Įgyvendinant Finansų ministerijos 
2005 m. spalio 17 d. įsakymą Nr. 1K-307 
„Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos 
naudojimo pažeidimų nustatymo bei 
šalinimo ir apribojimų gauti Europos 
Sąjungos finansinę paramą nustatymo 
taisyklių patvirtinimo“ 2006 m. rugsėjo 11 
d. LVPA direktoriaus įsakymu Nr. R1-353 
buvo patvirtintas „LVPA ES struktūrinių 
fondų finansinės paramos naudojimo 
pažeidimų nustatymo bei šalinimo ir 
apribojimų gauti ES finansinę paramą 
nustatymo procedūrų aprašas“, nustatantis 
pažeidimų nustatymo ir šalinimo tvarką 
LVPA. 
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2007 m. gauta 40 tarnybinių 
pranešimų apie įtariamus projektų 
vykdytojų pažeidimus. Ataskaitiniais 
metais atlikti  29 įtariamų ar nustatytų 
projektų vykdytojų pažeidimų tyrimai. 
Nustatytas 21 pažeidimas. 8 įtariamais 
atvejais pažeidimai nebuvo nustatyti. 11 
tarnybinių pranešimų nurodytų faktų 
tyrimas dar atliekamas.  

Buvo atliekamas išsamus pažeidimų 
tyrimas,  apie nustatytus pažeidimus 
informuojama ŪM ir nustatyta tvarka 
teikiami pasiūlymai dėl tolesnių veiksmų, 
susijusių su projekto įgyvendinimu,  apie 
nustatytus pažeidimus informuojama ir 
vadovaujančioji institucija. Įtarus viešųjų 
pirkimų tvarkos pažeidimus, buvo 
informuojama Viešųjų pirkimų tarnyba 
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. 
Jeigu nustačius pažeidimą buvo įtariama 
nusikalstama veika, apie tai nedelsiant 
buvo informuojama Finansinių nusikaltimų 
tyrimo tarnybą prie VRM, vadovaujančioji 
institucija, Ūkio ministerija ir kitos 
valstybės institucijos, pagal kompetenciją 
atsakingos už bendrai finansuojamus iš ES 
fondų lėšų ūkio sektorius. 

Iš nustatyto 21 pažeidimo, 14  
pažeidimų   finansinio poveikio nėra, nes 
su pažeidimais susijusios lėšos išmokėtos 
nebuvo. Šiais atvejais nustatyti pažeidimai 
buvo pašalinti pripažįstant išlaidas 
netinkamomis arba lėšos išmokėtos 
Projekto vykdytojui pašalinus pažeidimus. 
Kadangi pažeidimai buvo pašalinti, 
tolesnių veiksmų imtis neplanuota.   

Su 7 nustatytais pažeidimais susijęs 
faktinis pažeidimų poveikis iš viso sudarė 
75.471,93 litų (ES ir bendrojo finansavimo 
lėšos skaičiuojant be palūkanų). Per 2007 
metus susigrąžinta 34.158,67 litų ne pagal 
paskirtį panaudotų ar pripažintų 
netinkamomis išlaidomis  ES ir bendrojo 
finansavimo lėšų. 

Buvo dalyvaujama Lietuvos 
Respublikos finansų ministro 2006 m. 
rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 1K-315 
sudarytoje pažeidimų kontrolierių darbo 
grupėje. 

LVPA administruojamų projektų 
rizikos valdymas buvo atliekamas 

vadovaujantis vidaus tvarkos aprašuose 
numatytomis procedūromis ir LVPA 
rizikos valdymo politika. Projektų rizikos 
analizė buvo atliekama siekiant įvertinti 
veikų ar aplinkybių poveikį projekto 
rezultatams, nustatyti reikiamas rizikos 
valdymo priemones, užtikrinant, kad 
projektas nebus įgyvendintas netinkamai, 
laiku identifikuoti galimus pažeidimus ar 
projekto įgyvendinimo problemas. 

Projektų rizikos įvertinimas buvo 
atliekamas kiekviename projekto 
įgyvendinimo etape, atliekant atitinkamų 
dokumentų patikrą (tikrinant pirkimo 
dokumentus, pirkimo sutartis, mokėjimo 
prašymus, projekto įgyvendinimo 
ataskaitas, tikrinant sutarčių keitimo 
pagrįstumą ir pan.). Buvo sudarytas 
probleminių ir rizikingų projektų sąrašas ir 
įvyko 39 susitikimai su šių projektų 
vykdytojais dėl projektų geresnio 
administravimo, pateikti pasiūlymai 
įvairiais projekto įgyvendinimo 
klausimais. 

 
Organizacinės valdymo struktūros 

tobulinimas 
Siekiant užtikrinti efektyvų ir 

savalaikį LVPA pavestų funkcijų 
vykdymą, 2007 metais buvo patikslinta 
valdymo struktūra ir direktoriaus 
pavaduotojų atsakomybės sritys, įsteigta 
atstovo ryšiams su visuomene pareigybė, 
išplėstas 2006 m. įsteigtas Rizikų 
vertinimo ir valdymo skyrius, padidėjus 
darbo krūviui įsteigti nauji etatai 
Mokėjimų prašymų, Nacionalinės 
paramos, regioniniuose skyriuose, 
Raštinėje, peržiūrėti kai kurių skyrių 
nuostatai ir pareigybių aprašymai. 

Dabartinė Agentūros struktūra 
patvirtinta 2007 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 
R1-52 (2007 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 
R1-72 redakcija). LVPA struktūra 2007 m. 
gruodžio 31 d.: direktorius, 2 direktoriaus 
pavaduotojai, 4 departamentai su 16 
skyrių, 4 savarankiški skyriai, tiesiogiai 
pavaldūs direktoriui ir atstovas ryšiams su 
visuomene. Visoms darbuotojų  
pareigybėms patvirtinti pareigybių 
aprašymai. 
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PERSONALAS, DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ 
STIPRINIMAS 

2007 m. gruodžio 31 d. LVPA dirbo 
140 darbuotojų (2007 m. sausio 1 d. – 124 
darbuotojai), iš jų 135 tiesiogiai susiję su 
ES ir nacionalinės paramos 
administravimu ir 5 pagalbiniai. 

98 proc. administracijos darbuotojų  
turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą. 
Darbuotojų amžiaus vidurkis 37,7  metų, 
70 proc. darbuotojų, iš jų 42 proc. 
administracinių padalinių vadovų, yra 
moterys.  

Per ataskaitinius metus į darbą LVPA 
priimti 27 nauji darbuotojai, atleista tik 11 
darbuotojų arba 7,8 proc. nuo bendro 
darbuotojų skaičiaus. LVPA 
įgyvendinamos skatinimo ir socialinės 
programos priemonės, leido  ženkliai 
sumažinti darbuotojų kaitą, palyginti su 
ankstesniais metais. 

Darbuotojai į darbą priimami 
vadovaujantis 2007 m. rugsėjo 27 d. 
įsakymu Nr. R1-67 patvirtinta nauja LVPA 
darbuotojų priėmimo į darbą tvarka. 

Didėjant administruojamų projektų 
skaičiui, vis didesnis darbo krūvis tenka ir 
Projektų kontrolės departamento 
regioniniams skyriams, todėl juose 2007 
m. gruodžio 31 d. dirbo beveik penktadalis 
visų administracijos darbuotojų (28 
darbuotojai). 

LVPA daug dėmesio skiria 
kvalifikuotam ir darniam kolektyvui 
formuoti. Visiems į darbą priimtiems 
naujiems administracijos darbuotojams 
rengiamas įvadinis mokymas darbo 
vietose, analizuojant klausimus, susijusius 
su kiekvieno departamento bei skyriaus 
vykdomomis funkcijomis, administracinių 
padalinių tarpusavio ryšiais bei vidaus 
kontrole ir sauga.  

Personalo skyrius nuolat įgyvendina 
personalo ugdymo priemones, vykdo 
nuoseklią darbuotojų mokymo politiką. 

2007 metais, kaip ir kasmet, buvo 
patvirtintas LVPA struktūrinių padalinių 
darbuotojų tęstinio mokymo programų 
sąrašas, pagal kurį LVPA darbuotojai 2007 
metais dalyvavo 104 seminaruose ir 
mokymuose, kuriuose buvo nagrinėjamos 
viešųjų pirkimų, valstybės pagalbos 

politikos, pasirengimo 2007-2013 paramos 
administravimui ir kitos temos. Labai daug 
dėmesio 2007 metais buvo skirta 
korupcijos prevencijos bei profesinės 
etikos problemoms, Agentūros darbuotojai 
dalyvavo 5 seminaruose šia tematika.  

Glaudžiai bendradarbiaujama ir 
dalijamasi patirtimi su kitomis 
įgyvendinančiomis agentūromis – CPVA, 
NMA ir kt. 

Darbuotojai tobulino kvalifikaciją  
įvairiuose mokymo renginiuose: kursuose, 
seminaruose, konferencijose, tiek šalyje, 
tiek užsienyje - Lietuvos viešojo 
administravimo institute (LIVADIS), 
Finansų ministerijos mokymo centre, UAB 
„Mokesčių srautas“, Europos viešojo 
administravimo institute (EIPA, 
Mastrichte), National Training resources 
Limited (NTRL, Jungtinėje Karalystėje) ir 
kt.        

Darbuotojai mokėsi pagal programas, 
susijusias su ES struktūrinių fondų 
valdymu, ES teisės įgyvendinimu,  viešojo 
administravimo gebėjimų tobulinimu bei 
kitų specialiųjų profesinių žinių gilinimu. 

2007 m. savo kvalifikaciją, tiek 
dalyvaudami mokymo renginiuose, tiek 
savarankiškai, kėlė visi LVPA darbuotojai, 
tiesiogiai susiję su ES ir nacionalinės 
paramos administravimu. 8 darbuotojai, 
sudarius jiems sąlygas, tęsė magistrantūros 
studijas. 

Siekiant sumažinti LVPA veiklos 
riziką ir darbo sutrikimus, kurie gali kilti 
darbuotojams neatvykus į darbą dėl ligos 
ar kitų nenumatytų aplinkybių, buvo 
patvirtintas Pavadavimo planas, kuriame 
nustatytos LVPA pareigybės ir 
darbuotojai, turintys pavaduoti į darbą 
neatvykusius darbuotojus. 

Darbuotojų vertinimas atliekamas 
vadovaujantis 2006 m. gegužės 26 
direktoriaus įsakymu Nr. 197 ,,Dėl LVPA 
darbų aptarimo ir veiklos planavimo 
tvarkos ir rekomendacijų“ patvirtinta darbų 
aptarimo ir veiklos planavimo tvarka. 
Pagal šią tvarką darbuotojų vertinimo 
pokalbius atlieka vadovas su kiekvienu 
jam atskaitingu darbuotoju. 
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VISUOMENĖS INFORMAVIMO IR VIEŠUMO PRIEMONĖS 
 
2007 m. LVPA įgyvendino šias 

viešumo priemonės, informuojant projektų 
vykdytojus projektų įgyvendinimo 
klausimais (kai kurios viešinimo 
priemonės buvo vykdomos kartu su  Ūkio 
ministerija): 

1. Renginiai. 2007 m. buvo 
suorganizuoti 4 mokomieji seminarai ir 13 
individualių susitikimų su projektų 
vykdytojais. Mažiau buvo organizuojama 
mokomųjų seminarų, nes paaiškėjo, kad 
individualūs susitikimai su projektų 
vykdytojais yra daug efektyvesni. Projektų 
vykdytojai daug drąsiau pateikė klausimus, 
vyko aktyvios diskusijos, buvo 
analizuojamos konkrečios projektinės 
situacijos; kalbama ne apie bendras 
projektams būdingas problemas ar 
sunkumus, bet apie konkrečias situacijas. 
Susitikimų – diskusijų metu buvo ieškoma 
konkrečių sprendimų taip mažinant 
biurokratinius procesus, kylančius dėl ilgų 
komunikacinių procesų tarp tarpinės bei 
administruojančios institucijos ir projekto 
vykdytojo.  

Susitikimų metu buvo siekiama 
užtikrinti tinkamą projektų vykdymą, laiku 
padėti išspręsti kylančias problemas dėl 
administracinių ir kitų gebėjimų trūkumo, 
ieškant ir nurodant konkrečius reikalingus 
veiksmus. Mokomieji seminarai buvo 
organizuojami, siekiant padėti projektų 
vykdytojams išvengti dažniausiai 
pasitaikančių klaidų projekto 
įgyvendinimo metu, ypač vykdant 
pirkimus, teikiant ataskaitas ir mokėjimo 
prašymus. Jų metu buvo bendromis 
nuostatomis pristatomi įgyvendinančios ir 
tarpinės institucijos darbo principai, 
struktūra ir kt. bendroji informacija.   

Gegužės viduryje Lietuvos verslo 
paramos agentūroje Vilniuje, jos skyriuose 
Kaune ir Klaipėdoje vyko konsultacijos su 
projektų, iš dalies finansuojamų ES 
paramos lėšomis, vykdytojais. Į šiuos 
susitikimus atvyko viešojo sektoriaus ir 
verslo projektų vadovai, projektuose 
dalyvaujantys partneriai,  darbuotojai - iš 

viso 36 asmenys, atstovavę 17 projektų. 
Agentūrą atstovavo jos vadovai, regioninių 
skyrių darbuotojai, projektų priežiūros, 
kontrolės, mokėjimo prašymų ir 
informavimo specialistai.  

Šių susitikimų tikslas – 
bendradarbiauti sprendžiant aktualias 
abiems šalims problemas, kartu siekti 
geresnių projekto rezultatų. LVPA buvo 
svarbu susipažinti su projektų vykdymo 
problemomis ir poreikiais, tad daugiausiai 
dėmesio skirta pirkimų vykdymo, ataskaitų 
ir mokėjimo prašymų rengimo ir projektų 
viešinimo klausimams. Nusiskundimų 
išgirsta dėl biurokratinių suvaržymų, 
pernelyg smulkmeniškų reikalavimų, 
kuriems sugaištama daug laiko agentūrai 
laikantis galiojančių projektų 
administravimo taisyklių. Didelių rūpesčių 
kelia ir išaugusios kainos bei neatitikimas 
tarp projekte numatytų ir faktinių projektų 
išlaidų. 

Įvairias, taip pat ir projektų komandų 
išsakytas, problemas LVPA išsakė darbo 
grupės ES paramos panaudojimo ir 
administravimo klausimams spręsti 
vadovui Ministro Pirmininko patarėjui 
Mantui Nociui,  taip pat Ūkio ir Finansų 
ministerijoms. LVPA siekia, kad projektų 
administravimas būtų kuo racionalesnis, 
kad būtų išvengiama nereikalingų darbo 
sąnaudų, būtų pasiekta numatytų rezultatų. 

2. Informacijos pateikimas internete. 
LVPA interneto svetainėje buvo nuolat 
atnaujinama ir pateikiama informacija 
aktuali projektų vykdytojams (pranešimai 
– naujienos, korupcijos prevencija, asmenų 
aptarnavimas, karštoji linija, teisės aktų 
skilties papildymai, atnaujinami 
dokumentai projektų vykdytojams ir kt.).  

3. Tiesioginis projektų vykdytojų 
informavimas. Projektų vykdytojai apie 
gautą struktūrinių fondų paramą buvo 
kasdien tiesiogiai informuojami raštu, 
telefonu, elektroniniais laiškais − atsakoma 
į jiems iškilusius klausimus. Daugiau 
skambučių ir užklausų raštu būna, 
pasirodžius atitinkamoms publikacijoms 
spaudoje, paskelbus naujus teisės aktus 
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paklausėjus dominančia tema. Projektų 
vykdytojai 2007 metais buvo ypatingai 
skatinami siųsti viešinimo priemonių 
pavyzdžius elektroniniu paštu, nors 
derinimas ir nėra privalomas. Tai pasirodė 
gana efektyvi praktika, nes ženkliai 
sumažėjo neteisingo informavimo ir 
viešinimo atvejų. Per 2007 metus buvo 
suteikta daugiau nei 100 konsultacijų.  

4. Bendradarbiavimas su visuomenės 
informavimo priemonėmis. Informacija 
buvo nuolat teikiama įvairioms 
žiniasklaidos priemonėms, siekiant 
informuoti apie naujienas ar pokyčius. 
Esant naujienoms, buvo platinami 
pranešimai žiniasklaidai, teikiama 
medžiaga straipsniams spausdinamiems 
nacionalinėje ir regioninėje spaudoje.  

5. Kitos priemonės. 2007 metais 
informacinių mokomųjų seminarų metu 
buvo dalijami leidiniai „Projektų 
įgyvendinimo vadovas“, informuojantis 
apie pagrindinius projektų įgyvendinimo 
principus, tušinukai, bloknotai ir segtuvai 
su LVPA logotipais. Šis leidinys yra 
metodinė priemonė ir pagalba projekto 
vykdytojui, ieškančiam atsakymų į 
projekto įgyvendinimo metu iškylančius 
klausimus. Informuodama visuomenę apie 
BPD lėšomis finansuojamus projektų 
rezultatus, LVPA įgyvendino šias 
priemones:  

Informacijos pateikimas internete. 
LVPA interneto svetainėje buvo nuolat 
atnaujinama ir pateikiama informacija 
visuomenei apie Ūkio ministerijos kartu su 
LVPA administruojamą struktūrinių fondų 
paramą.  

Pranešimai pagal temas bei interesus 
orientuojami į konkrečių tikslinių grupių 
poreikius: apžvalgos, žiniasklaidai ir kt. 
Visi pranešimai išsiunčiami naujienų 
prenumeratoriams, o taip pat ir 
žiniasklaidai. 

2007 m. LVPA Interneto svetainės 
lankomumo rodikliai:  

• apsilankymai – 228.214 vnt.  
• vidurkis per dieną – 625 vnt. 

(padidėjimas, lyginant su 2006 m. – 8,3 
%), 

• prenumeratorių skaičius –1800 
vnt. (2006 – 1200 vnt.) 

Projektų viešinimui LVPA interneto 
svetainėje skirtos dvi skiltys – „Projektai“ 
(vieša visų įgyvendinamų projektų 
duomenų bazė, kuri nuolat yra atnaujinama 
– per 2007 metus atnaujinta per 120 
projektų pristatymų) ir „Sėkmės projektai“ 
(pagal nustatytus kriterijus išskirti 
projektai, apie kuriuos informacija pateikta 
ir interneto svetainėje www.esparama.lt – 
per 2007 metus pateikti 37 sėkmingi 
projektų pristatymai). Duomenų bazėje 
vieninga forma pristatomi visi LVPA 
administruojami projektai. LVPA skatina 
projektų vykdytojus savarankiškai parengti 
projekto pristatymo tekstą, periodiškai jį 
atnaujinti, papildyti nuotraukomis, 
nuorodomis. Informavimo skyrius 
konsultuoja projektų vykdytojus, kaip 
parengti pranešimą žiniasklaidai ir skatina 
juos platinti.  

LVPA interneto svetainės 2007 m. 
bendrieji duomenys ir statistika: 

• Nuolat atnaujinama „Bėganti 
eilutė“ apie įgyvendinamus projektus, lėšų 
įsisavinimą, pateikiamas užbaigtų projektų 
skaičius.  

• Sukurta nauja skiltis „Infotinklo 
įstaigos“, kurioje pateikiama bendroji 
informacija, verslo informacijos centrų ir 
inkubatorių kontaktiniai duomenys, 
paramos inovacijoms įstaigų sąrašas. 

• Nuolat atnaujinama projektų 
duomenų bazė (per 2007 metus atnaujinta 
daugiau kaip 120 projektų pristatymų). 

• Sukurta korupcijos prevencijos 
skiltis, pateikiama antikorupcinė programa, 
įsteigta karštoji linija, remiantis svetainės 
lankytojų apklausa, kuria buvo siekiama 
įvertinti aptarnavimo kokybę ir korupcijos 
požymius.  

• Pateikta 17 pranešimų – naujienų 
ES paramos 2004-2006 klausimais. 
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Parengta elektroninė brošiūra anglų kalba su bendra informacija apie LVPA veiklą, 
administruojamą paramą, sėkmingus projektus: 

 

WHAT WE DO 
 

 
 

 

FUNCTIONS OF LBSA ACCORDING TO 
DELEGATIONS BY LEGAL ACTS: 

the Statute and Delegation Agreement 
• Inform potential applicants about opportunities offered 

by EU funding, publish calls for applications 
• Collect applications and evaluate projects  
• Recommend projects to be financed to the Project 

Selection Committees 
• Conclude agreements  
• Administer financed projects 
• Inform the general public and target groups about the 

financial assistance and its results  
• Collect payment claims, examine the eligibility of 

presented expenditures 
• Input project data and information into the EU 

structural funds supervision database  
• Perform checks on spot 
• Collect project implementation reports 
• Prepare and submit project progress reports 

 

 

 
ROLE OF LBSA IN 

STRUCTURAL SUPPORT 

IN 2004 – 2006 

 
 

 
 
Poster of Project “Virtual network and training 
as key instruments to strengthen the Business 
Confederation and Business” 

 
 

Together with the Ministry of Economy LBSA was 
responsible for a part of support from the ERDF - more 
than EUR 320 million (app. LTL 1 104 million) and was 
administering 4 measures of SPD.  

 
SPD  MEASURES in 2004 -2006 (LBSA) 
TOTAL FUNDS ALLOCATED TO MANAGE FOR 
LBSA: EUR 320/LTL 1104 million 
1.2. Ensuring of energy supply stability, accessibility and 
increased efficiency (EUR 82.2/ LTL 283.9 million 
allocation) 
3.1. Direct support to business (EUR 111.6/ LTL 385 
million allocation) 
3.2. Improvement of business environment (EUR 39.8/ 
LTL 137.3 million allocation) 
3.4. Public tourism infrastructure and services (EUR 86.4/ 
LTL 298.1 million allocation) 

 
339 CONTRACTS SIGNED BY LBSA: EUR 
341/LTL 1 177 million as of 2006-12-31* 

3.1.
35%

3.2.
12%

3.4.
27%

1.2. 
26%

 

*5-10 per cent overcontraction (different rate applicable 
to different measures) in compliance with Government 

Resolution 
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Taip pat parengtos ir publikuotos 
LVPA interneto svetainėje ketvirtinės 
administruojamos paramos būklės 
apžvalgos, pateikiant statistinius duomenis 
apie užbaigtus projektus, įsisavintas lėšas, 
įgyvendinamus projektus, pasiskirstymas 
pagal regionus ir priemones.  

• Interneto svetainėje sukurta skiltis 
„Partneriai“ apie bendradarbiavimą su 
viešojo informavimo tinklo įstaigomis, su 
Ūkio ministerijos žinioje esančiomis 
įstaigomis, su kitomis įgyvendinančiomis 
institucijomis, bankais ir draudimo 
įmonėmis bei verslo organizacijomis ir 
asociacijomis, siekiant visuomenę 
supažindinti su bendra LVPA darbo 
koncepcija ir kompetencijos pasiskirstymu 
tarp skirtingų institucijų.  

2. Bendradarbiavimas su visuomenės 
informavimo priemonių atstovais. 
Informacija buvo nuolat teikiama 
įvairioms žiniasklaidos priemonėms, 
įvairiais kanalais. Esant naujienoms, buvo 
platinami pranešimai žiniasklaidai, 
teikiami interviu laikraščiams, teikiama 
medžiaga straipsniams spausdinamiems 
nacionalinėje ir regioninėje spaudoje.  

LVPA siekia operatyviai informuoti 
žiniasklaidą, kurios poreikius atitinka 
operatyviai teikiama informacija internete 
bei tiesiogiai telefonu. Internetu 
informacija žiniasklaidai teikiama 
išsiunčiant pranešimus (60 prenumeratorių 
gauna pranešimus el. paštu) ir patalpinant 
informaciją interneto svetainės „Naujienų“ 
skiltyje. Žiniasklaidai skirtos aktualijos 
publikuojamos tituliniame lape. Be to, 
tiesiogiai (el. paštu ir telefonu) žiniasklaida 
nuolat informuojama dominančiais 
klausimais LVPA nustatyta tvarka.  

3. Kiti renginiai. 2007 metų gegužės 
25 dieną LVPA dalyvavo Finansų 
ministerijos organizuojamoje ES 
struktūrinės paramos projektų mugėje, 
kurioje dalyvavo atrinktų projektų 
vykdytojai. Renginyje dalyvavusiems 
žiniasklaidos ir visuomenės atstovams 
buvo pristatyti projektai iš visų Lietuvos 

apskričių. LVPA ir Ūkio ministerija buvo 
atrinkusi ir pateikusi projektų mugei 17 
sėkmingų energetikos, verslo ir turizmo 
sričių projektų, kurie rungėsi su daugiau 
kaip 70  kitų Lietuvos regionų projektų. 
Džiugu, kai LVPA administruojami verslo, 
turizmo ir energetikos projektai yra gerai 
įvertinami. Projektų mugėje vienu iš 
populiariausių, pagal internetinės 
apklausos rezultatus, pripažintas LVPA 
administruojamas projektas „AB 
„Audėjas" gamybinės bazės 
modernizavimas ir ekologiškai švarių bei 
gamybos kaštus mažinančių aukštų 
technologijų diegimas, sukuriant sąlygas 
Lietuvos tekstilės įmonių verslo tinklui 
plėtoti“.  

2007 metais  ES struktūrinių fondų 
paramos svetainei adresu www.esparama.lt 
kaip sėkmingi, pagal LVPA 
administruojamas priemones, buvo išskirti 
ir pristatyti visuomenei ir žiniasklaidai šie 
sėkmingai įgyvendinami ar įgyvendinti 
verslo, turizmo ir energetikos projektai:   

 
1.2. Energijos tiekimo stabilumo, 

prieinamumo ir didesnio 
energetikos efektyvumo užtikrinimas 

• AB „Lietuvos energija“ projektas 

„Kauno hidroelektrinės atnaujinimas ir 

modernizavimas“  

• AB „Klaipėdos energija“ projektas 

„Klaipėdos miesto centralizuoto šildymo 

tinklų atnaujinimas diegiant šiuolaikines 

technologijas“  

• UAB "Utenos šilumos tinklai" 

projektas „Centralizuotojo šilumos tiekimo 

tinklų plėtra ir atnaujinimas Utenos 

mieste“ 

• AB „Panevėžio energija“ projektas 

„Demonstracinė termofikacinė elektrinė 

Panevėžyje“  



 
 

 
 

  2007 metų veiklos ataskaita 
 

 
31

• Rietavo savivaldybės 

administracijos projektas „Rietavo vaikų 

lopšelio - darželio pastato renovacija 

(rekonstrukcija) ir energetinio ūkio 

modernizavimas“  

• VšĮ Vilniaus miesto universitetinės 

ligoninės projektas „VšĮ Vilniaus miesto 

universitetinės ligoninės gydomojo 

korpuso išorinių atitvarų renovacija“  

• VšĮ „Utenos apskrities ligoninė“ 

projektas „VšĮ “Utenos apskrities 

ligoninė” pastatų energetikos sistemų ir 

išorinių atitvarų rekonstrukcija“ 

• Varėnos rajono savivaldybės 

administracijos projektas „VšĮ Varėnos 

pirminės sveikatos priežiūros centro 

pastato energetinio ūkio renovacija“  

• Kėdainių rajono savivaldybės 

administracijos projektas „Kėdainių rajono 

Pelėdnagių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos 

ir Akademijos ambulatorijų pastatų 

išorinių atitvarų ir energetikos sistemų 

rekonstrukcija“ 

• Šalčininkų rajono savivaldybės 

administracijos projektas „Šalčininkų 

rajono savivaldybės Eišiškių 1-osios 

vidurinės mokyklos pastato renovacija“  

 

 3.1. Tiesioginė parama verslui 
• UAB „Kuršasta“ projektas 

„Investicijos į kelių statybos technologijos 

modernizavimą“  

• UAB „Girių bizonas" projektas 

„Inovatyvių medienos drožlių plokščių 

gamybos technologijų diegimas, siekiant 

sukurti stambiausią baldų gamybos tinklą 

Europos Šiaurės Vakarų regione“  

• AB „Sanitas“ projektas „AB 

"Sanitas" gamybos modernizavimas“  

• UAB „Visagino linija“ projektas 

„Naujos baldų gamyklos Visagine statyba“  

• UAB „Lietuvos parodų centras 

LITEXPO“ projektas „Daugiafunkcinio 

kongresų, konferencijų ir parodų centro 

kūrimas“  

• UAB "Terra" projektas „Inovacinių 

telekomunikacijos produktų kūrimo ir 

gamybos technologijų modernizavimas, 

perkeliant įmonę į naują pastatą“ 

• UAB "Draugystės sanatorija" 

projektas „Apgyvendinimo ir turizmo 

paslaugų plėtra UAB "Draugystės 

sanatorija“  

• UAB „Ekspla“ projektas „Lazeriai 

mikroapdirbimui ir diagnostikai“  

 

 3.2. Verslo aplinkos gerinimas 
• Telšių apskrities verslo 

inkubatoriaus „Telšių apskrities verslo 

inkubatoriaus infrastruktūros ir paslaugų 

plėtra“ 

• VšĮ Jurbarko verslo informacijos 

centro projektas „Viešųjų paslaugų verslui 

kokybės, kompleksiškumo plėtra įrengiant 

mokymų - konferencijų salę Jurbarke“ 

• VšĮ Pakruojo verslo informacijos 

centro projektas „Verslo paramos sistemos 

gerinimas Pakruojo rajone“ 

• VšĮ Utenos verslo informacijos 

centro projektas „Utenos verslo 
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informacijos centro infrastruktūros plėtra 

skatinant verslumą regione“  

• VšĮ Lietuvos inovacijų centro 

projektas „Lietuvos įmonių ir mokslo 

organicacijų tarptautinės tecchnologinės 

partnerystės plėtotė (INO-TECH)“  

• Viešoji įstaiga „Visorių 

informacinių technologijų parkas“ 

projektas „Visorių informacinių 

technologijų parko plėtra“  

• Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos projektas „Klaipėdos 

pramoninio parko I-ojo etapo fizinės 

infrastruktūros vystymas“  

 

• 3.4. Viešoji turizmo 

infrastruktūra ir paslaugos 

• Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos projektas „Aukštabalio 

multifunkcinio komplekso statyba“  

• Elektrėnų savivaldybės 

administracijos projektas „Energolendo 

projektavimo dokumentacijos parengimas“  

• Varnių regioninio parko direkcijos 

projektas „Pažintinės–mokomosios trasos 

įrengimas Jomantų miške, siekiant 

efektyviau panaudoti Varnių regioninio 

parko gamtinius išteklius poilsio bei 

sveikatingumo turizmo plėtrai“ 

• VšĮ Ignalinos rajono turizmo 

informacijos centro projektas „Aktyvaus 

turizmo (poilsio) paslaugų kompleksinė 

plėtra ir sezoniškumo įtakos mažinimas 

turizmo sektoriui Ignalinos rajone“ 

 
Aprašytos visuomenės informavimo 

ir viešumo priemonės, Informavimo 
skyriaus darbuotojų bei atstovo ryšiams 
su visuomene veikla lėmė, kad LVPA 
administruojamos priemonės 
visuomenėje buvo pakankamai žinomos. 
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LVPA FINANSINĖ ATASKAITA 
  

LVPA dalininkai 

 Agentūros steigėjas (dalininkas) – 
Ūkio ministerija. Dalininko įnašas  - 47339 
litų. 

 

 LVPA gautos lėšos ir jų šaltiniai 

 LVPA per 2007 metus gautos lėšos: 

• Ūkio ministerijos pavedimo 
vykdymo lėšos, skirtos pavedimui 
„Projektų administravimas ir įgyvendinimo 
priežiūra“ vykdyti ir tinkamoms patirtoms 
pavedimo vykdymo išlaidoms padengti
    -5488932 Lt 

• Ūkio ministerijos pavedimo 
vykdymo lėšos, skirtos pavedimui 
„Projektų administravimas ir įgyvendinimo 
priežiūra“ vykdyti ir skirtos ilgalaikio turto 
įsigijimo išlaidoms padengti  
   - 395000 Lt 

• Finansų ministerijos finansinės 
paramos lėšos, skirtos projekto, 
įgyvendinančio 2004-2006 metų bendrojo 
programavimo dokumento 5 prioriteto 
„Techninė parama“ 5.1 priemonę „Parama 
programos parengimui, valdymui 
priežiūrai ir kontrolei“ (ERPF),“ sutarties 
Nr. BPD2004-ERPF-5.1.0-02-05/0007, 
tinkamoms projekto „ES struktūrinių 
fondų paramos energetikai, verslui ir 
turizmui administravimo užtikrinimas“ 
vykdymo išlaidoms finansuoti 
  - 510943 Lt 

• Finansų ministerijos finansinės 
paramos lėšos, skirtos projekto, 
įgyvendinančio 2004-2006 metų bendrojo 
programavimo dokumento 5 prioriteto 
„Techninė parama“ 5.1 priemonę „Parama 
programos parengimui, valdymui 
priežiūrai ir kontrolei“ (ERPF)“ sutarties 

Nr. BPD2004-ERPF-5.1.0-03-06/0013, 
tinkamoms projekto „ES struktūrinių 
fondų paramos energetikai, verslui ir 
turizmui administravimo užtikrinimas“ 
vykdymo išlaidoms finansuoti-  
     4205586 Lt 

• Finansų ministerijos finansinės 
paramos lėšos, skirtos projekto, 
įgyvendinančio 2004-2006 metų bendrojo 
programavimo dokumento 5 prioriteto 
„Techninė parama“ 5.2 priemonę 
„Programos viešumas ir vertinimas 
(ESF)“, sutarties Nr. BPD2004-ESF-5.2.0-
01-04/0007 tinkamoms projekto 
„Informavimo apie LVPA 
administruojamas BPD priemones ir 
suteiktos paramos viešinimo priemonių 
įgyvendinimas“ vykdymo išlaidoms 
finansuoti   -5900 Lt 

• Finansų ministerijos finansinės 
paramos lėšos, skirtos specialiajai Europos 
Sąjungos 2007-2013 metų techninės 
paramos programai įgyvendinti (2007-10-
17 Finansų ministro įsakymas Nr. 1K-301) 
tinkamoms programos vykdymo išlaidoms 
finansuoti   - 22084 Lt 

• Ūkio ministerija, vadovaudamasi 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 
m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. 1266 „Dėl 
valstybės turto investavimo“, 2007 m. 
gruodžio 22 d. perdavė LVPA ilgalaikį 
materialųjį turtą, kurio turto vertintojų 
nustatyta rinkos verte – 24685 litai ir 
trumpalaikį materialųjį turtą, kurio turto 
vertintojų nustatyta rinkos vertė – 22554 
litai, padidinant LVPA dalininkų kapitalą 
papildomu 47 239 litų įnašu. 
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LVPA įsigytas ilgalaikis turtas 

LVPA 2007 metais iš Ūkio ministerijos 
pavedimo vykdymo lėšų įsigijo ilgalaikį 
turtą:  

• Kompiuterinė ir programinė įranga
    -  201497 Lt 

• Baldai  -   99463 Lt 

• Lengvasis automobilis - 70800 Lt 

• Kita įstaigos įranga  -     22471 Lt 

• Ryšių įranga -          769 Lt 

• Iš viso:     -            395000 Lt 

Ilgalaikis turtas, įsigytas iš nuosavų lėšų 
(įstaigos įranga) -       1149 Lt 

Ilgalaikis turtas, gautas kaip dalininko 
įnašas iš Ūkio ministerijos: 

• Lengvasis automobilis - 11435 Lt 

• Kompiuterinė įranga   -   2600 Lt 

 

 LVPA išlaidos 

• Panaudota dotacija iš Ūkio 
ministerijos pavedimo vykdymo lėšų -
    351801 Lt 

• Panaudoti tiksliniai įnašai iš Ūkio 
ministerijos pavedimo vykdymo lėšų 
     -5544974 Lt 

• Panaudota dotacija vykdant projektą 
„ES struktūrinių fondų, paramos 
energetikai, verslui ir turizmui 
administravimo užtikrinimas“ (sutarties 
Nr. BPD2004-ERPF-5.1.0-02-05/0007)
     -59119 Lt 

• Panaudoti tiksliniai įnašai vykdant 
projektą „ES struktūrinių fondų, paramos 
energetikai, verslui ir turizmui 
administravimo užtikrinimas“ (sutarties 

Nr. BPD2004-ERPF-5.1.0-02-05/0007)
      -510943 Lt 

• Panaudoti tiksliniai įnašai vykdant 
projektą „ES struktūrinių fondų, paramos 
energetikai, verslui ir turizmui 
administravimo užtikrinimas“ (sutarties 
Nr. BPD2004-ERPF-5.1.0-03-06/0013)
      -4205586 Lt 

• Panaudoti tiksliniai įnašai vykdant 
projektą „Informavimo apie LVPA 
administruojamas BPD priemones ir 
suteiktos paramos viešinimo priemonių 
įgyvendinimas“ (sutarties Nr. BPD2004-
ESF-5.2.0-01-04/0007) -5900 Lt 

• Panaudoti tiksliniai įnašai vykdant 
Europos Sąjungos 2007-2013 metų 
techninės paramos projektą (2007 m. 
lapkričio 9 d. Lietuvos Respublikos 
finansų ministro įsakymas Nr. 318)  
      -22084 Lt 

• Kompensuotos sąnaudos iš viso: 
                    -10700407 Lt 

 

LVPA sąnaudos, patirtos iš nuosavų lėšų: 

• Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 
    -  2962 Lt 

• Banko ir kitos įvairios išlaidos
    -10524 Lt 

• Trumpalaikis turtas (dalininko 
įnašas)    -33204 Lt 

• Iš viso:   -46690 Lt 
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LVPA DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS  
 
 
 
 

Pareigybė 
  

   Telefonas El.paštas 

  
Direktorius 

  
Saulius Jakštas 

  
(8 5) 268 7401 

  
s.jakstas@lvpa.lt  

Direktoriaus pavaduotoja Diana Vilytė (8 5) 268 7401 d.vilyte@lvpa.lt 

Direktoriaus pavaduotojas 
Kęstutis Juozas 
Zaborskas 

(8 5) 268 7401 k.zaborskas@lvpa.lt 

Atstovas ryšiams su visuomene Vidmantas Valiušaitis (8 5) 268 8517 v.valiusaitis@lvpa.lt  
  
Vidaus apskaitos ir finansų skyrius 
Skyriaus vedėja   Elė Norkūnienė  (8 5) 268 7405 e.norkuniene@lvpa.lt  
  
Personalo skyrius 
L.e.skyriaus vedėjos pareigas Jurgita Miltienienė  (8 5) 268 7404  j.miltieniene@lvpa.lt 
  
Teisės skyrius 
Skyriaus vedėja Boleta Senkienė (8 5) 259 1118 b.senkiene@lvpa.lt  
  
Rizikų vertinimo ir valdymo skyrius 
Skyriaus vedėjas Raimondas Jankūnas  (8 5) 268 7450 r.jankunas@lvpa.lt 
  
PROJEKTŲ DEPARTAMENTAS 
Departamento direktorius  Edvardas Gelmanas    (8 5) 268 7463 e.gelmanas@lvpa.lt  
      
Projektų vertinimo skyrius 
Skyriaus vedėja  Neringa Žemaitienė   (8 5) 268 7447 n.zemaitiene@lvpa.lt    
      
Projektų priežiūros skyrius 
Skyriaus vedėja Žydrūnė Jučinskaitė (8 5) 268 8511 z.jucinskaite@lvpa.lt 
  
Nacionalinės paramos skyrius 
   Žalgirio g. 92, 
   LT-09303 Vilnius  

      
  

Skyriaus vedėja  Violeta Dambrauskienė (8 5) 268 7408 v.dambrauskiene@lvpa.lt  
  
PROJEKTŲ KONTROLĖS DEPARTAMENTAS 
Departamento direktorė Arūnė Andrulionienė (8 5) 268 7420  a.andrulioniene@lvpa.lt  
      
Kontrolės ir koordinavimo skyrius 
Skyriaus vedėjas Rimantas Palionis  (8 5) 268 7451 r.palionis@lvpa.lt  
      
Vilniaus ir Alytaus skyrius 
   Žalgirio g. 92, 
   LT-09303 Vilnius  

 
Faksas (8 5) 210 9092 vilnius@lvpa.lt 

Skyriaus vedėjas Vytautas Tuminas (8 5) 268 7437  v.tuminas@lvpa.lt 
  
Kauno ir Marijampolės skyrius 
   K.Petrausko g. 26 
   LT-44156  Kaunas 

 
Faksas

  
(8 37) 332 521 kaunas@lvpa.lt 

Skyriaus vedėjas Šarūnas Jurėnas   (8 37) 332 308 s.jurenas@lvpa.lt 
      
Klaipėdos ir Tauragės skyrius 
   H.Manto g. 84 
   LT-92294 Klaipėda 

 
Faksas

  
(8 46) 390 856 klaipeda@lvpa.lt 

Skyriaus vedėjas Žilvinas Balsevičius   (8 46) 39 0856 z.balsevicius@lvpa.lt 
         siauliai@lvpa.lt 
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Šiaulių ir Telšių skyrius  
   Aušros al. 68 
   LT-76233 Šiauliai 

Faksas (8 41) 595 502 

Skyriaus vedėjas Edmundas Petrauskas  (8 41) 595 502 e.petrauskas@lvpa.lt 
      
Utenos ir Panevėžio skyrius 
   Bažnyčios g. 1 
   LT-28242 Utena 

 
Faksas (8 389) 50 449 utena@lvpa.lt 

Skyriaus vedėjas Vidas Ruzgus   (8 389) 50 450 v.ruzgus@lvpa.lt 
  
PROJEKTŲ FINANSŲ IR APSKAITOS DEPARTAMENTAS 
Departamento direktorius  Tomas Jankauskas   (8 5) 268 7430  t.jankauskas@lvpa.lt 
      
Mokėjimų prašymų skyrius 
Skyriaus vedėjas Gintaras Jurevičius   (8 5) 268 7431 g.jurevicius@lvpa.lt 
      
Paramos apskaitos ir mokėjimų skyrius 
Skyriaus vedėja   Audronė Paukštytė   (8 5) 268 7434  a.paukstyte@lvpa.lt 
  
ADMINISTRACIJOS DEPARTAMENTAS 
Departamento direktoriaus  
pavaduotoja 

Renata Matačiūnienė     (8 5) 268 7464  r.mataciuniene@lvpa.lt 

      
Informavimo skyrius 
L.e. skyriaus vedėjos pareigas   Irena Džiužaitė  (8 5) 268 7403 i.dziuzaite@lvpa.lt 
      
Informacinių sistemų skyrius 
Skyriaus vedėjas   Petras Miškinis   (8 5) 268 7425  p.miskinis@lvpa.lt 
      
Kompiuterinės įrangos skyrius 
Skyriaus vedėjas Valdas Vaitukaitis   (8 5) 268 7428 v.vaitukaitis@lvpa.lt 
    
  
Raštinė 
Priimamasis 

  
 

  
(8 5) 268 8515 
(8 5) 268 7439 

      
vienaslangelis@lvpa.lt 

Raštinės vedėja Violeta Juonytė (8 5) 268 7401 v.juonyte@lvpa.lt 
      
Ūkio skyrius 
Skyriaus vedėjas   Vidimantas Kaušakis   (8 5) 268 7407 v.kausakis@lvpa.lt 
  
 


