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AGENTŪROS DIREKTORIAUS ŽODIS 

 
 

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos 

agentūra (toliau–Agentūra), Lietuvos Respublikos 

ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija)     

2003 metais įsteigta kaip įgyvendinančioji 

institucija Europos Sąjungos (toliau–ES)  

struktūrinių fondų paramos administravimui, 

skaičiuoja jau šeštuosius veiklos metus. Per šį 

laikotarpį sukaupta nemaža patirtis 

administruojant  Europos regioninės plėtros 

fondo, PHARE, valstybės paramos pagal Ūkio 

ministerijos programas finansuojamus verslo, 

turizmo ir energetikos projektus. 

2008 metai  buvo įtempčiausi Agentūros 

veiklos metai per visą jos 6 metų gyvavimo 

laikotarpį, tačiau visa ES struktūrinė parama, kuri 

viršijo 1,1 mlrd. Lt, skirta verslui, turizmui ir 

energetikai, nežiūrint pesimistinių prognozių, 

buvo įsisavinta, sėkmingai įgyvendintas                           

331 projektas.  

Pagal  paramos lėšų panaudojimo dinamiką 

2005 metais buvo panaudota tik 4 proc.,                   

2006 metais – 21 proc., 2007 metais – 30 proc. 

lėšų. Nors nemažai projektų buvo įgyvendinami 

ne vienerius metus ir visa 2004–2006 metų 

laikotarpiui skirta parama, pagal n+2 taisyklę, 

turėjo būti išmokėta per kelerius metus, tačiau 

didžiausia jos dalis teko 2008–iesiems,  

paskutiniams šio planavimo laikotarpio   metams–   

net 46 procentai arba 524 mln. litų. Tai sąlygojo ir 

problemos, su kuriomis mes nuolat susidūrėme ir 

kurias, savo bei projektų vykdytojų jėgomis, 

mėginome įveikti. Sėkmingas jų sprendimas toli 

gražu nepriklausė vien nuo projektų vykdytojų, 

Ūkio ministerijos ir Agentūros. Buvo reikalingas 

ir kitų institucijų, įskaitant vietos savivaldos 

grandis bei valstybės įstaigas, atidus dėmesys, 

bendras, nuoseklus ir kryptingas darbas 

administruojant ir įgyvendinant projektus, kad 

visos ES paramos lėšos būtų panaudotos tinkamai 

ir laiku, tačiau kartais to, ypač pirmaisiais 

paramos įsisavinimo metais, trūkdavo.   

Vis dėlto buvo ir objektyvių veiksnių, kurie 

neišvengiamai sąlygojo projektų vykdymo eigą ir  

lėšų panaudojimo dinamiką. Procesą stabdė 

statybos darbų kainų šuolis, kai kurių projektų 

vykdytojų silpnoki administravimo gebėjimai, 

ilgos ir klampios viešųjų pirkimų procedūros, jų 

sudėtingas derinimas, pasitaikantys teisminiai 

ginčai, biurokratija ir kt. 

Prasidėjus naujajam 2007–2013 metų                

ES struktūrinės paramos etapui, galima 

pasidžiaugti, kad verslininkų aktyvumas ir 

susidomėjimas ES parama, nežiūrint į sunkmetį, 

didėja, o valstybės ir ES skiriama parama verslui, 

turizmui ir energetikai administruojama efektyviai 

ir padeda sušvelninti finansų krizės pasekmes 

Lietuvos ūkiui.  

Vadovaujančioji institucija kartu su Ūkio 

ministerija ir Agentūra nuolat lengvina paraiškų 

teikimo sąlygas, paprastina gautų paraiškų 
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vertinimo procedūras, tobulina paramos 

administravimą,  siekia užtikrinti skaidrų lėšų 

paskirstymą – tai yra vienas iš svarbiausių mūsų 

darbo prioritetų.  

          Nemažai paramos administravimo 

pakeitimų ir naujovių pavyko įgyvendinti po 

susitikimų su verslininkų 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. 

          Per 2007-2008 metus įgyvendinta nemažai 

priemonių, leidusių patobulinti projektų 

administravimo procedūras bei palengvinti 

reikalavimus pareiškėjams. Supaprastintos 

pirkimų taisyklės privačioms įmonėms, mokėjimo 

prašymų pateikimo tvarka ir kt. Šios strategijos 

bus laikomasi ir ateityje. Agentūros darbuotojų 

administraciniai gebėjimai ir vadovų bei 

specialistų kompetencija taip pat didėja.  

Agentūros veiklą atidžiai stebi ES bei 

Lietuvos institucijos, atliekančios paramos lėšų 

auditą. 2008 metais Agentūrą tikrinę 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.  

2008 – ieji iš esmės buvo pirmieji naujojo 

finansinio laikotarpio metai, kai  pradėta 

įgyvendinti Lietuvos 2007–2013 metų                        

ES struktūrinės paramos strategija, kurioje 

numatyta gerokai didesnė parama verslui, 

turizmui ir energetikai nei buvo pagal Lietuvos 

2004–2006 metų bendrąjį programavimo 

dokumentą (toliau -  BPD). Sėkmingai įsisavintas 

2004–2006 metų verslui, turizmui ir energetikai 

skirtas biudžetas leidžia tikėtis, kad Lietuva 

tinkamai panaudos ir 2007–2013 metams šiems 

tikslams numatytas lėšas. Tačiau negalima 

atsipalaiduoti – nuolatinė projektų vykdymo 

priežiūra ir kontrolė yra būtina sąlyga, leidžianti 

laiku atkreipti dėmesį į iškilusias problemas ir 

tinkamai į jas reaguoti. 

Tikiuosi, kad 2009 metai Agentūrai bus  

sėkmingi, pavyks įgyvendinti savo tikslus ir 

uždavinius, atitinkančius steigėjo ir visų projektų 

vykdytojų poreikius.   Agentūra, administruodama 

ES struktūrinę paramą verslui, energetikai ir 

turizmui, prisidės prie Lietuvos pramonės 

konkurencingumo didinimo, didesnę pridėtinę 

vertę kuriančių veiklų vystymo, pramoninių zonų  

panaudojimo, geresnio darbo jėgos kvalifikacijos 

potencialo išnaudojimo ir naujų darbo vietų 

kūrimo, verslumo lygio didinimo, įkurtos 

valstybės finansuojamos paramos verslui 

infrastruktūros plėtros, viešosios paskirties pastatų 

renovavimo, taupesnio energetikos resursų 

naudojimo ir kitų energetikos problemų 

sprendimo, turizmo infrastruktūros išplėtojimo ir 

kitų veiksnių, sukuriančių prielaidas pramonės ir 

verslo plėtrai ir spartesniam ekonominės krizės 

įveikimui.  

 

Saulius Jakštas 

Agentūros direktorius 
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AGENTŪROS STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2008 METAIS  

Agentūra yra pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymą ir kitus įstatymus įsteigtas 

pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas − tenkinti 

viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą. Agentūros steigėjo ir savininko funkcijas 

atlieka  Ūkio ministerija.  

Agentūros misija – administruoti verslo, turizmo ir energetikos sektoriaus projektus, 

finansuojamus  iš ES ir valstybės paramos lėšų, kaupti ir skleisti projektų administravimo patirtį, 

teikti fiziniams ir juridiniams asmenims kokybiškas paslaugas ir informaciją, susijusią su valstybės 

ir ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimu projektams įgyvendinti, dalyvauti įgyvendinant 

nacionalines strategijas, programas ir kitas iniciatyvas, skirtas Lietuvos ūkiui plėtoti ir jo 

tarptautiniam konkurencingumui didinti. 

Agentūros vizija – Lietuvos Respublikos ir ES paramos lėšomis finansuojamų programų 

administravimą užtikrinanti organizacija, 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 privačiųjų 

ūkio subjektų tarpe.  

Svarbiausias Agentūros veiklą įtakojantis veiksnys – 2003 m. Stojimo į ES sutartis, kurioje 

buvo įtvirtinta Lietuvos teisė, tapus ES nare, gauti  struktūrinių fondų paramą. 

Agentūra 2003 metais ir buvo įkurta kaip įgyvendinančioji institucija ES struktūrinių fondų 

paramos (2004 – 2006 m. BPD numatytų ir Agentūrai  priskirtų priemonių) administravimui, 

nacionalinės paramos programų administravimui, taip pat PHARE 2002 m. Ekonominės ir 

socialinės sanglaudos programos projekto „Parama verslo plėtrai“ (toliau – PHARE) 

įgyvendinimui. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 414 „Dėl institucijų, 

atsakingų už ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004-2006 m. BPD įgyvendinti, 

administravimą, atsakomybės ir funkcijų paskirstymo“, kuriuo buvo patvirtintos institucijų, 

atsakingų už ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004-2006 m. BPD įgyvendinti, 

administravimą, atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklės, kurios nustatė institucijų, atsakingų 

už ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004–2006 metų BPD įgyvendinti, administravimą 

(vadovaujančiosios, mokėjimo, tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų ir Priežiūros komiteto) 

funkcijas ir atsakomybę, taip pat funkcijas, kurių vykdymą vadovaujančioji ir mokėjimo institucijos 

perduoda tarpinėms ir įgyvendinančiosioms institucijoms, ir būdus, kuriais bus kontroliuojamas 

priskirtų funkcijų vykdymas, Agentūra buvo įvardinta kaip įgyvendinančioji institucija, 
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atsakinga už priskirtų Lietuvos 2004-2006 m.  BPD priemonių projektų administravimą ir 

įgyvendinimo priežiūrą. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr.1139, 

Agentūra buvo apibrėžta kaip įgyvendinančioji institucija, kuri, vadovaudamasi Europos Komisijos 

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. 

Agentūra yra atsakinga ir 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.  

Taip pat, Ūkio ministro 2008 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. 4-79 „Dėl Lietuvos Respublikos 

ūkio ministerijos programų lėšų, teikiamų projektų veiklai finansuoti ir kapitalui formuoti, 

administravimo taisyklių patvirtinimo“, patvirtinus Ūkio ministerijos programų lėšų, teikiamų 

projektų veiklai finansuoti ir kapitalui formuoti, administravimo taisykles, nustatančias projektų 

administravimo bendruosius principus, sąlygas ir tvarką, Agentūra buvo apibrėžta ir kaip valstybės 

paramą, pagal Ūkio ministerijos patvirtintas programas, administruojanti institucija. 

 Agentūra skaičiuoja jau šeštuosius veiklos metus. Per šį laiką Agentūra iš viso priėmė ir 

įvertino beveik 4 tūkstančius paraiškų ES struktūrinių fondų, PHARE projekto ir valstybės paramai 

pagal Ūkio ministerijos įgyvendinamas programas gauti, buvo sudaryta daugiau kaip         

1650   paramos sutarčių su projektų vykdytojais, paskirstyta beveik 1,5 mlrd. Lt  paramos lėšų.  

ES finansuojamiems verslo, turizmo ir energetikos projektams pagal 2004-2006 m. BPD buvo 

skirta 1104,4 mln. Lt, o 2008 m. gruodžio 31 d.  įsisavinta daugiau nei 1136,1 mln. litų.  

Įgyvendintas 331 projektas.  

Agentūra 2008 metų užduotis vykdė vadovaudamasi Agentūros strateginiais tikslais         

2008-2010 metams ir 2008 metų Agentūros veiklos planu, patvirtintu Ūkio ministro 2008 m. 

vasario 29 d. įsakymu Nr.4-80, kitais Agentūros direktoriaus patvirtintais planais, taip pat Ūkio 

ministerijos pavedimu atliko papildomus darbus, susijusius su ES ir valstybės paramos lėšų 

administravimu. Veiklos planas nustatė Agentūros tikslų įgyvendinimo priemones 2008 metų 

laikotarpiui, nurodant atsakomybę bei užduočių įgyvendinimo terminus.   
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Agentūros strateginiai veiklos tikslai 2008-2010 metams: 

1. Užtikrinti efektyvų ES struktūrinių fondų pagal Lietuvos 2004–2006 m. BPD 

administravimą. 

2. Tinkamai pasirengti ir užtikrinti efektyvų ES struktūrinių fondų pagal 2007–2013 m.                 

ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją administravimą. 

3. Užtikrinti veiksmingą valstybės paramos pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos  

patvirtintas programas administravimą. 

4. Tobulinti savo, kaip viešųjų paslaugų teikėjo, veiklą, susijusią su nacionalinių ir                        

ES paramos lėšų skaidriu ir efektyviu panaudojimu projektams įgyvendinti.  

5. Užtikrinti išsamios ir aktualios informacijos apie Agentūros administruojamą paramą 

prieinamumą ir sklaidą bei formuoti  palankų visuomenės, verslo, institucijų ir kitų tikslinių grupių 

požiūrį į Agentūros administruojamą paramą ir veiklą. 

Agentūros 2008 m. veiklos uždaviniai pagal metinio veiklos plano pagrindinius 

strateginius veiklos tikslus buvo šie: 

1.1 Administruoti ES struktūrinių fondų lėšas pagal Lietuvos 2004-2006 m. BPD bei 

užtikrinti lėšų panaudojimo kontrolę; 

1.2  Užtikrinti PHARE 2002 m. Ekonominės ir socialinės sanglaudos projekto „Parama verslo 

plėtrai“ poprojektinę priežiūrą; 

2.1  Tinkamai pasirengti ES struktūrinių fondų lėšų administravimui pagal 2007–2013 m.               

ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją; 

2.2 Efektyviai administruoti ES struktūrinių fondų lėšas pagal 2007–2013 m. ES struktūrinės 

paramos panaudojimo strategiją bei užtikrinti lėšų panaudojimo kontrolę; 

3.1  Administruoti valstybės paramą pagal Ūkio ministerijos patvirtintas programas. 

4.1 Tobulinti Agentūros valdymą ir stiprinti vidaus veiklos kontrolę; 

4.2 Palaikyti ir plėtoti  informacines sistemas, užtikrinti informacijos apsaugą; 

4.3 Sudaryti tinkamas priėmimo sąlygas Agentūros klientams ir reikiamas darbo sąlygas 

darbuotojams; 

4.4 Ugdyti ir tobulinti Agentūros darbuotojų administracinius gebėjimus ir kompetenciją; 

5.1 Užtikrinti informacijos apie Agentūros administruojamą paramą prieinamumą ir sklaidą; 

5.2 Formuoti  palankų visuomenės, verslo, institucijų ir kitų  tikslinių grupių požiūrį į 

Agentūros administruojamą paramą ir veiklą. 

Kaip 2008 m. Agentūrai pavyko įgyvendinti pagrindinius veiklos strateginius tikslus ir 

veiklos uždavinius, detaliai aprašoma atskiruose šios Ataskaitos skyriuose. 
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ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS PAGAL LIETUVOS 2004-2006 METŲ BPD 
ADMINISTRAVIMAS BEI LĖŠŲ PANAUDOJIMO KONTROLĖS UŽTIKRINIMAS  

Ūkio ministerija, kaip tarpinė institucija, ir Agentūra, kaip įgyvendinančioji institucija,         

2008 m. administravo šias 2004-2006 m. BPD priemones, kurias finansavo Europos regioninės 

plėtros fondas (ERPF): 

1.2. Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo 

užtikrinimas; 

 3.1. Tiesioginė parama verslui;  

 3.2. Verslo aplinkos gerinimas;  

 3.4 Viešojo turizmo infrastruktūra ir paslaugos.  

2008 m. Agentūra administravo 331 ES paramos lėšomis finansuojamą projektą, kuriems 

BPD buvo numatyta 1104,4 mln. Lt,  o pagal pasirašytas sutartis turėjo būti išmokėta 1162,1 mln. 

Lt  paramos lėšų.  

2008 m. nebuvo skelbiami kvietimai teikti paraiškas paramai gauti ir naujų paraiškų nebuvo 

gauta, kadangi visa pramonės ir verslo sričių priemonėms įgyvendinti skirta parama (įskaitant beveik 

visą galimą virškontraktavimą) buvo paskirstyta iki 2006 m. pabaigos, išskyrus paraiškas papildomai 

paramai gauti jau vykdomiems projektams. Agentūros direktoriaus 2008-01-21 įsakymu Nr. R1-7 

buvo patvirtintas Papildomos paramos skyrimo pagal Lietuvos 2004-2006 metų BPD 1.2, 3.2 ir 3.4 

priemones įgyvendinamiems projektams vidaus tvarkos aprašas. Gavus ir įvertinus projektų 

vykdytojų paraiškas, jiems 2008 m. papildomai buvo skirta 40,9 mln. litų. 

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. 

ir 19 viešųjų energetikos projektų papildomam finansavimui 2008 m. buvo skirta beveik 38 mln. 

litų.  

Iki 2008 m. pabaigos visi Agentūros administruoti projektai pagal 2004-2006 m. BPD buvo 

užbaigti. Iš viso buvo įsisavinta daugiau nei 1,13 mlrd. litų paramos lėšų. Tai sudarė 102,9 proc. 

BPD numatytų  lėšų ir 97,8 proc. nuo visos išmokėtinos pagal sutartis sumos.   
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1 lentelė. Įsisavintos paramos pasiskirstymas pagal priemones (2008-12-31) 
 

Sudaryta sutarčių ir išmokėtina 
parama, mln. Lt Įsisavinta lėšų, mln. Lt 

Priemonė 

Sutarčių 
skaičius, 
vnt. 

Pagal 
sutartis 
mln. Lt 

Pagal 
BPD 
mln.lt Suma 

% nuo 
sutarčių 

% nuo 
numatytos 

BPD 

Viešasis sekt. 
          86 129,7  -  123,9 95,5 - 
Privatus sekt. 
          42 157,2  -  153,1 97,4 - 

1.2 Energijos tiekimo 
stabilumo, 
prieinamumo ir 
didesnio energetikos 
efektyvumo 
užtikrinimas" Viso: 128 286,9 283,9 277,0 96,5 97,6 
3.1 Tiesioginė parama 
verslui  106 387 364,7 377,7 97,6 103,6 
3.2 Verslo aplinkos 
gerinimas 54 134,7 133,1 131,2 97,4 98,6 
3.4 Viešoji turizmo 
infrastruktūra ir 
paslaugos 43 353,5 322,6 350,2 99,1 108,6 

IŠ VISO: 331 1.162,10 1.104,40 1136,1 97,8 102,9 
 

Paramos išmokėjimas pagal priemones  

Agentūra 2008 m. administravo ES paramą pagal keturias BPD priemones – energetikos 

(viešajam ir privačiam sektoriui), tiesioginės paramos verslui (įskaitant paramą turizmo veiklų 

grupei), verslo aplinkos gerinimo ir viešojo turizmo infrastruktūros priemones. Visi šie projektai 

buvo iš dalies finansuojami ERPF lėšomis – iš šio fondo lėšų skirta 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 prisidėjo ir nuosavu indėliu.  

Nors pagal Agentūros administruotas keturias priemones BPD numatytos lėšos buvo  

įsisavintos 102,9 proc., tačiau, kaip matyti iš žemiau pateikiamo grafiko, ne pagal visas priemones 

lėšų įsisavinimas vyko vienodai sklandžiai. Geriausiai paramos lėšas įsisavino viešosios turizmo 

infrastruktūros  – 108,6 proc. ir tiesioginės paramos verslui projektai – 103,6 proc., o blogiausiai - 

viešieji ir privatieji energetikos – 97,6 proc. ir viešieji verslo aplinkos gerinimo projektai –                     

98,6 proc., BPD numatytų paramos lėšų.  

2008 m. projektų vykdytojų iniciatyva buvo nutrauktos 4 paramos sutartys ir atitinkamai 

papildomai pasirašytos 4 naujos paramos sutartys su rezerviniame sąraše buvusiais pareiškėjais. 
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1 grafikas. Paramos išmokėjimas pagal priemones, proc. (2008-12-31) 
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BPD 1.2. priemonė. „Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos 

efektyvumo užtikrinimas“: ES 2004 - 2006 m. struktūrinės paramos, skirtos energetikos 

sektoriui, projektų administravimas ir lėšų panaudojimas; 

2008 m. Agentūra vykdė įgyvendinančios institucijos, atsakingos už ES struktūrinių fondų 

paramos administravimą energetikos srityje, funkcijas pagal BPD 1.2 priemonę „Energijos tiekimo 

stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo užtikrinimas". Energetikos srityje 

struktūrinė parama buvo teikiama energijos tiekimo tinklams, katilinėms renovuoti, atsinaujinančių 

energijos šaltinių naudojimo plėtrai skatinti ir energijos vartojimo efektyvumo didinimui užtikrinti. 

Iki 2008 m. pabaigos buvo  įgyvendinti 128 projektai, kuriems paskirtos paramos suma sudarė 

286,9 mln. litų, o įsisavinta 277 mln. litų arba 96,5 proc. visos skirtos pagal sutartis sumos, iš jų net 

75 (tai yra 60 proc.) projektai baigti įgyvendinti dar 2007 m., kiti buvo administruojami ir  užbaigti 

iki 2008 m. gruodžio 31 dienos. Privačių energetikos projektų vykdytojai modernizavo energetikos 

tinklus ir katilines, skatino atsinaujinančių išteklių naudojimą, tai lėmė sutaupytos energijos kiekio 

padidėjimą. Modernizavus tinklus, prisidėta ir prie jų patikimumo padidėjimo bei avaringumo 

sumažėjimo.  

Viešųjų energetikos projektų vykdytojai (tokių projektų iš viso buvo 86, iš jų  57 buvo baigti          

2007 m. ir 29 - iki 2008 m. pabaigos) užtikrino energijos vartojimo efektyvumo didinimą, kartu ir gerovę 

ligoninėse, mokyklose, darželiuose, kitose viešosiose įstaigose, kadangi pastatai buvo renovuoti ir 

apšiltinti. Buvo sumažintos mokyklų ir ligoninių pastatų eksploatacinės išlaidos, renovuojant šių pastatų 

išorinius atitvarus, modernizuoti energetiniai ūkiai, šildymo sistemos. Naudojant mažesnį išteklių kiekį, 

mažinamas ir poveikis aplinkai, skatinama ilgalaikė darni plėtra. 
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BPD 3.1. priemonė „Tiesioginė parama verslui“: ES 2004-2006 m. struktūrinės 

paramos, skirtos verslo ir turizmo sektoriams, panaudojimas;        

Pagal šią priemonę buvo skirta parama ir administruojami įmonių modernizavimo, 

inovaciniai, kokybės valdymo sistemų ir naujų kokybės gerinimo metodų diegimo, įmonių 

internacionalizavimo skatinimo, produktų ir paslaugų įvaizdžio kūrimo, sąnaudų mažinimo 

įmonėse, aplinkos apsaugos priemonių diegimo įmonėse bei apgyvendinimo, konferencijų ir 

pramogų objektų kūrimo ir plėtros, kultūros ir istorinio paveldo objektų pritaikymo turizmo 

poreikiams, projektai. Įmonių konkurencingumui ir inovacijoms skirtų projektų metu buvo 

diegiamos naujos technologijos, vykdomos inovacinės veiklos. Parama skirta visų pirma tiems 

projektams, kurie pasižymėjo naujoviškumu ir technologiniu kompleksiškumu. Įmonėms 

orientuojantis į didesnės pridėtinės vertės produktus, užsitikrinamos didesnės lėšos tolesnėms 

investicijoms, daugiau pajamų gauna valstybės ir savivaldybių biudžetai, o sukuriant geriau 

mokamas darbo vietas didinamos ir gyventojų pajamos. Tokie projektai padidino įmonių plėtros 

potencialą, atvėrė įmonėms naujas, kokybiškesnes rinkas, didino aukštos kvalifikacijos darbo 

jėgos paklausą Lietuvoje. Pagal šią priemonę iki 2008 m. pabaigos iš viso buvo įgyvendinti                       

106 projektai, įsisavinta 377,7 mln. litų, iš jų įgyvendinta 11 projektų, susijusių su privačių objektų 

pritaikymu turizmo poreikiams (jiems paskirtos paramos suma sudarė daugiau kaip 71,4 mln. 

litų). Privataus turizmo projektams, beje, numatantiems ne tik apgyvendinimo paslaugų teikimą, 

bet ir pramogų bei laisvalaikio paslaugas, būdinga didelė regioninė sklaida, o tai buvo ypač 

aktualu subalansuojant investicijas per visą Lietuvą.  

BPD 3.2. priemonė „Verslo aplinkos gerinimas“: ES paramos, skirtos viešajam 

sektoriui, panaudojimas; 

Pagal šią BPD priemonę parama buvo skirta viešajam sektoriui verslo aplinkai gerinti. 

Pastarosios srities projektų įgyvendinimo metu buvo plėtojamos konsultacinės paslaugos verslui, 

atliekamos studijos, tyrimai, konkurencingumo stebėsena, įvertinimas, kuriamos informacinės 

sistemos ir duomenų bazės, vykdomos informacinės, viešinimo ir rinkodaros, verslumo skatinimo 

kampanijos ir programos. Buvo plėtojama ir fizinė infrastruktūra - atnaujinama ir plečiama 

materialinė viešųjų įstaigų bazė. Taip smulkiajam ir vidutiniam verslui (SVV) sudaryta galimybė 

lengviau gauti konsultacijas ir informaciją, reikalingą tiek verslo pradžiai, tiek plėtrai. Pagal šią 

priemonę iki 2008 m. pabaigos iš viso buvo įgyvendinti 54 projektai, kuriems finansuoti 

išmokėta 131,2 mln. litų. 
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BPD 3.4. priemonė „Viešoji turizmo infrastruktūra ir paslaugos“: ES paramos, skirtos 

viešajam turizmo sektoriui, panaudojimas; 

 Pagal šią BPD priemonę iki 2008 m. pabaigos iš viso buvo įgyvendinti 43 projektai, skirti 

viešajai turizmo infrastruktūrai ir paslaugoms gerinti. Jiems finansuoti išmokėtos paramos suma 

viršijo 350 mln. litų.  Sėkmingai įgyvendinus šiuos projektus,  toliau sparčiai plėtojamas turizmo 

sektorius Lietuvoje, kartu plačiai reklamuojami esami ir kuriami nauji turizmo traukos centrai. 

Šiems projektams, kaip ir privataus turizmo projektams,  taip pat būdinga didelė regioninė sklaida. 

Paramos pasiskirstymas ir  įsisavinimas pagal apskritis

Kaip matyti iš žemiau pateikiamos 2 lentelės ir 2 grafiko, geriausiai paramos lėšos, pagal 

pasirašytas sutartis ir vėliau papildomai skirtas lėšas, buvo įsisavintos Panevėžio (117,3%), Šiaulių 

(104,5%), ir Marijampolės (99,9%) apskrityse. Šiaulių, Tauragės ir Marijampolės apskrityse nebuvo 

nutraukta nei viena sutartis, kuriai buvo skirtas finansavimas. Blogiausiai padėtis susiklostė Kauno, 

kur liko neįgyvendintas vienas stambus projektas, Klaipėdos, kur buvo nutrauktos 2 sutartys, 

apskrityse ir ypač Vilniaus mieste, kur dėl 5 didelių projektų neįgyvendinimo ir sutarčių nutraukimo 

numatytos paramos lėšos buvo įsisavintos tik 88,4 procento. Tai ir lėmė, kad Ūkio ministro įsakymu 

skirta parama projektams pagal šią priemonę buvo įsisavinta 97,6 procento. 

 
2 lentelė. Projektams skirtos ir įsisavintos paramos pasiskirstymas pagal apskritis 
 (2008-12-31) 

Apskritis 

ŪM įsakymu 
skirta 
parama 
projektams, 
vnt. 

ŪM įsakymu 
skirta 

paramos      
suma, 

mln. litų 

Nutrauktos 
paramos 
sutartys, 

vnt. 

Užbaigti 
projektai 

 

Įsisavinta 
paramos 

suma, 
mln. litų 

Įsisavinta 
parama 

(%) 

Alytaus   24 81,2 1 23 78,7 96,9 

Kauno 58 188,9 1 57 180,3 95,4 

Klaipėdos 38 113,8 2 36 106,6 93,7 

Marijampolės 8 91,5 - 8 91,4 99,9 

Panevėžio 22 123,1 1 21 144,4 117,3 

Šiaulių 34 142,5 - 34 148,9 104,5 

Tauragės 15 21,8 - 15 21,0 96,3 

Telšių 21 37,6 1 20 33,0 87,8 

Utenos 22 94,0 1 21 90,7 96,5 

Vilniaus  93 242,7 5 88 214,5 88,4 

Geografiškai  
neapribota 

8 27,5 - 8 26,6 96,7 

IŠ VISO:  343 1164,6 12 331 1136,1 97,6 
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2 grafikas. Skirtų paramos lėšų įsisavinimas procentais pagal apskritis (2008-12-31) 
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Kaip matyti 3 grafike, 2008 m. didėjant paramos sutarčių skaičiui ir įsibėgėjant projektams, 

spartėjo ir paramos lėšų įsisavinimas: jei iki  2006 m. pabaigos iš viso buvo įsisavinta  280,4  mln. 

Lt ir tai sudarė tik 24,7 proc. nuo visos įsisavintos sumos,  per 2007 m. buvo įsisavinta 331,8 mln. 

Lt arba dar 29,2 proc. visos  sumos, tai per 2008 m. iš viso įsisavinta 523,9 mln. Lt arba net                  

46,1 proc. nuo visos per 4 metus įsisavintos sumos. Projektų įgyvendinimo ir paramos įsisavinimo 

tempus lėtino augusios darbų ir paslaugų kainos, ilgai užtrunkantys viešieji pirkimai ir kiti 

veiksniai. Pagal ES paramos lėšų panaudojimo dinamiką 2007 metais buvo panaudota 29,2 proc., 

2006 m. – 20,5 proc., 2005 m. – 4,2 proc. lėšų, bet didžiausia jų dalis Agentūros 

administruojamiems projektams teko 2008 metams - net  46,1 procento.  

3 grafikas. Paramos lėšų įsisavinimo dinamika 2005-2008 metais pagal metus, mln. litų 
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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 procentų. Todėl projektų vykdytojams teko 

ieškoti papildomo finansavimo, arba atsisakyti dalies projekto pasiekimų rodiklių. Šios problemos 

įtakojo dar vieną problemą, su kuria susidūrė projektų vykdytojai ir kas kėlė riziką sėkmingam 

projektų įgyvendinimui – tai laiko stoka, nes kai kurie projektų vykdytojai 2008 m. pradžioje  dar 

neturėjo pasirinkę darbų rangovo ir nepradėję vykdyti darbų, nors projektai pagal sutartis turėjo būti 

užbaigti ne vėliau kaip iki 2008 m. rugsėjo 1 d., vėliau tas terminas kai kuriems projektų 

vykdytojams buvo pratęstas iki gruodžio 31 dienos.  Kita BPD priemonių įgyvendinimo problema - 

projektų vykdytojų projektų įgyvendinimo patirties stoka, ilgai trunkančios viešųjų pirkimų 

procedūros, projektų veiklų sezoniškumas, nepakankami Agentūros 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 Agentūra laiku ėmėsi priemonių šioms problemoms spręsti – supaprastintos projektų 

administravimo procedūros, atlikti Agentūros 5 vidaus procedūrų aprašų ir kitų projektų 

administravimo dokumentų pakeitimai ir patikslinimai, didinantys lėšų įsisavinimo efektyvumą, 

aiškiau reglamentuojantys įgyvendinamų projektų priežiūrą. Su Ūkio ministerija buvo suderinta 

patikslinta ES struktūrinių fondų lėšų administravimo procedūrų vadovo redakcija. 

Ūkio ministerija dar 2007 m. 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 buvo 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. Pakeitimų tikslas buvo 

supaprastinti derinimo tvarką su Agentūra, projektų vykdytojams palengvinti pirkimų 

administravimo procedūras ir numatyti priemones, kad pirkimai būtų viešesni ir skaidresni. 

Agentūros direktoriaus 2008 m. kovo 7 d. įsakymu Nr.R1-33 buvo patvirtinta nauja Projektų 

vykdytojų, gaunančių arba pretenduojančių gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą 

pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 1.2, 3.1, 3.2, 3.4 priemones, 

vykdomų pirkimų priežiūros procedūrų aprašo redakcija. 

Buvo supaprastinta ir mokėjimo prašymo ES struktūrinių fondų paramai gauti pildymo 

ir pateikimo tvarka. Numatyta galimybė mokėjimo prašymą pateikti ne tik asmeniškai pristačius į 

Agentūrą, bet ir paštu, nebereikalaujama pateikti mokėjimo dokumentų originalų sutikrinti su 

kopijomis, vietoje dviejų mokėjimo prašymo kopijų, prašoma pateikti tik vieną ir kt. Todėl 2008 m. 
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buvo patikslintas ir patvirtintas direktoriaus įsakymu Mokėjimo prašymų vertinimo procedūros 

aprašas, Mokėjimo prašymo tikrinimo ir tvirtinimo lapo forma, Paraiškos tarpinei institucijai dėl 

lėšų pervedimo projekto vykdytojui teikimo ir Ataskaitų rengimo ir teikimo procedūrų aprašai. 

Agentūros atsakingi darbuotojai 2008 m. dalyvavo Priežiūros komiteto Lietuvos                        

2004-2006 metų BPD įgyvendinimo priežiūrai atlikti darbo grupėje, taip pat Ūkio ministro įsakymu 

sudarytoje darbo grupėje su ES struktūrinių fondų lėšų administravimu susijusiems klausimams 

nagrinėti, kur buvo sprendžiamos aktualios projektų administravimo metu iškylančios problemos. 

Agentūra samdė ekspertus, organizavo mokymus tiek darbuotojams, tiek pareiškėjams ir 

projektų vykdytojams aktualiais paraiškų teikimo ir projektų įgyvendinimo klausimais.  

Ataskaitiniais 2008 m. lėšų įsisavinimo procesas jau vyko be didesnių nesklandumų, atitiko 

numatytą planą ir netgi jį viršijo. Tai lėmė, kad projektų vykdytojai įgavo daugiau patirties, buvo 

supaprastintos paramos administravimo procedūros, buvo juntamas ir didesnis projektų vykdytojų 

ryžtas ir noras projektus įvykdyti tinkamai ir laiku, t.y. iki 2008 m. pabaigos.  

Agentūra kontroliavo ir prižiūrėjo projektų vykdymą, informavo projektų vykdytojus. 

2008 m., atsižvelgiant į pasikeitusias ekonomines ir finansines aplinkybes vykdant projektus, 

Projektų departamento Projektų priežiūros skyrius parengė 485 paramos/pagalbos teikimo sutarčių 

pakeitimus, pasirašyti 4 susitarimai dėl sutarčių nutraukimo. 

Intensyviai buvo bendraujama su projektų vykdytojais ne tik telefonu ir elektroniniu paštu, 

bet ir raštu - 2008 metais parengti 2574 raštai projektų vykdytojams, 1361 raštas tarpinei institucijai 

– Ūkio ministerijai, įvairiais projektų įgyvendinimo klausimais.  

Palyginti su 2007 m. dokumentų srautas įvairiais projektų administravimo klausimais per 

2008 m. padidėjo beveik 2 kartus. 

Agentūros Projektų kontrolės departamento Kontrolės ir koordinavimo skyrius ir 

regioniniai skyriai 2008 metais atliko 258 projektų planines ir neplanuotos projektų vykdymo 

patikras jų įgyvendinimo vietose, iš jų 61 planuotą ir 197 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 

Agentūrai, 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. 

216-oje atliktų patikrų pažeidimų nebuvo nustatyta, o 42 patikrose, įtarus galimus pažeidimus, 

medžiaga buvo perduota Agentūros pažeidimų kontrolieriui. 
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Patikros metu nustačius neesminių neatitikimų, kurie nepažeidė paramos sutarties ir galėjo 

būti ištaisyti projekto vykdytojo, Agentūra 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, Ūkio ministro 2007 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu patvirtintose Prekių, paslaugų ir darbų 

pirkimo taisyklėse, kurios taikomos juridiniams asmenims, gaunantiems finansinę paramą iš 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, ir kituose teisės aktuose. Šiuo tikslu 2008 m. tikrinti         

974 su pirkimais susiję projektų vykdytojų pateikti dokumentai – 72 pirkimų sąrašai, 441 pirkimo – 

pardavimo sutartis, 463 pirkimo sąlygos, techninės specifikacijos ir kiti pirkimo dokumentai.  

2008 m. projektų vykdytojai pateikė 463 mokėjimo prašymus, kuriuose deklaravo  visas 

projekto įgyvendinimo metu patirtas tinkamas išlaidas. Dar 46 mokėjimo prašymai, kurie buvo 

vertinami 2008 m., buvo gauti 2007 m. pabaigoje. Visi 509 mokėjimo prašymai Finansų ir 

apskaitos departamento Mokėjimų prašymų skyriaus darbuotojų buvo įvertinti, patikrintas išlaidų 

tinkamumas bei parengtos 509 mokėjimo paraiškos dėl lėšų pervedimo projektų vykdytojams.  

Projektų departamento Projektų priežiūros skyriaus darbuotojų priimtos ir patikrintos         

474 projekto įgyvendinimo ir užbaigto projekto ataskaitos, pateikta reikiama informacija Ūkio 

ministerijai.  

2008 m. Informavimo skyrius suorganizavo 6 informacinius – mokomuosius seminarus 

projektų vykdytojams, kuriuose dalyvavo 177 dalyviai. 

Taip pat paramos gavėjai buvo  nuolat informuojami elektroniniu paštu bei telefonu.  

Pažeidimų tyrimas ir projektų rizikos valdymas. 

Įgyvendinant Finansų ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymą Nr. 1K-307 „Dėl ES finansinės 

paramos naudojimo pažeidimų nustatymo bei šalinimo ir apribojimų gauti ES finansinę paramą 

nustatymo taisyklių patvirtinimo“ Agentūros direktoriaus įsakymu buvo patvirtintas 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 

Agentūroje. 

2008 m. gauti 52 tarnybiniai pranešimai iš Agentūros padalinių ir iš kitų institucijų apie 

įtariamus projektų vykdytojų pažeidimus. Ataskaitiniais metais atlikus įtariamų ar nustatytų 

projektų vykdytojų pažeidimų tyrimus, nustatyti 42 pažeidimai.  

Buvo atliekamas išsamus pažeidimų tyrimas,  apie nustatytus pažeidimus informuojama Ūkio 

ministerija 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 
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Respublikos Vyriausybės (toliau – VPT). Jeigu nustačius pažeidimą buvo įtariama nusikalstama 

veika, apie tai nedelsiant buvo informuojama Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – FNTT), vadovaujančioji institucija, Ūkio 

ministerija ir kitos valstybės institucijos, pagal kompetenciją atsakingos už bendrai finansuojamus 

iš ES fondų lėšų ūkio sektorius. Iš FNTT gavus informaciją apie pradėtą ikiteisminį tyrimą projekto 

vykdytojo atžvilgiu, papildomai buvo atliekama tokio projekto patikra vietoje.  

Iš 2008 m. nustatytų 42 pažeidimų, 29 atvejais pažeidimai nustatyti iki lėšų projekto 

vykdytojams išmokėjimo. Tokiais atvejais nustatyti pažeidimai buvo pašalinti pripažįstant išlaidas 

netinkamomis arba lėšos išmokėtos Projekto vykdytojui pašalinus pažeidimus. Su 13 nustatytų 

pažeidimų susijęs faktinis (su pažeidimu susijusios išmokėtos lėšos) pažeidimų poveikis  iš viso 

sudarė 6,3 mln. litų (ES ir bendrojo finansavimo lėšos skaičiuojant be palūkanų). Per 2008 metus 

susigrąžinta beveik 700 tūkst. Lt ne pagal paskirtį panaudotų ar pripažintų netinkamomis išlaidomis  

ES ir bendrojo finansavimo lėšų. 

 
 4 grafikas. Nustatytų pažeidimų tipai pagal ketvirčius 
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Žymėjimas Pažeidimo tipas 2008 m. (vnt.) 

 Kartu su mokėjimo prašymu pateikė klaidinančius duomenis 33 
 Pažeidė viešųjų pirkimų taisykles 3 
 Pažeidė pirkimų taisykles 1 
 Pažeidė statybos įstatymo reikalavimus 1 
 Nevykdo sutarties sąlygų, susijusių su turto draudimu 1 
 Nesilaiko viešinimo reikalavimų 1 
 Negali pasiekti nustatytų rezultatų ir uždavinių ir apie tai 

neinformavo įgyvendinančiosios institucijos 
1 

 Perleido iš paramos lėšų įsigytą turtą 1 
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Kaip matyti iš 4 grafiko, 33 per 2008 m. Agentūros nustatyti projektų vykdytojų pažeidimai 

(arba 79 proc. visų pažeidimų) buvo susiję su klaidingais duomenimis, pateiktais su mokėjimo 

prašymais ir nustatytais atliekant projektų patikras vietoje. Kiti pažeidimai buvo susiję su Lietuvos 

Respublikos Viešųjų pirkimų, Statybos įstatymų ir reglamentų pažeidimais, projekto vykdytojui 

nevykdant sutarties sąlygų dėl projekto viešinimo ir turto draudimo, perleidus iš paramos lėšų 

įsigytą turtą, negalint pasiekti projekto rezultatų. 

 Pažeidimų kontrolierius dalyvavo Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu sudarytos 

pažeidimų kontrolierių darbo grupės veikloje, FNTT organizuotose „Dvynių“ sutarties pagal 

Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtos priemonės projektą, įgyvendintą kartų su graikų 

ekspertais, „Bendrijos finansinių interesų apsauga ir kova su sukčiavimu“ renginiuose. 

Agentūros administruojamų projektų rizikos valdymas buvo atliekamas vadovaujantis 

vidaus tvarkos aprašuose numatytomis procedūromis ir Agentūros 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 sudaromas probleminių ir rizikingų projektų sąrašas ir 2008 m. įvyko 70 susitikimų su 

šių projektų vykdytojais dėl projektų geresnio administravimo, pateikti pasiūlymai įvairiais projekto 

įgyvendinimo klausimais. 

2008 m. nuolat rengta analitinė ir statistinė informacija projektų vykdymo eigą, apžvalgos 

apie ES  2004 - 2006 m. struktūrinės paramos įsisavinimą pagal BPD priemones, veiklų grupes, 

apskritis ir kitus požymius, rengiamos prižiūrimų projektų suvestinės, planuojamų mokėjimų ir 

išlaidų, skirtų ERPF finansuojamiems projektams įgyvendinti, prognozės, kurios buvo teikiamos 

Ūkio ministerijai, Finansų ministerijai ir kitoms institucijoms. 
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PASIRENGIMAS ADMINISTRUOTI ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠAS PAGAL               
2007-2013 METŲ ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS PANAUDOJIMO STRATEGIJĄ

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr.1139,  

Agentūra apibrėžta kaip įgyvendinančioji institucija, atsakinga už priskirtų 2007-2013 metų 

Ekonomikos augimo veiksmų programos ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioritetų 

priemonių mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros, verslo, turizmo ir energetikos sektoriuose 

projektų administravimą ir įgyvendinimo priežiūrą: 

Ekonomikos augimo veiksmų programa 

1 prioritetas. Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir 

technologinė plėtra; 

2 prioritetas. Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas; 

4 prioritetas. Esminė ekonominė infrastruktūra. 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa 

1 prioritetas. Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei 

pritaikymas turizmo plėtrai; 

3 prioritetas. Aplinka ir darnus vystymasis.  

Siekiant užtikrinti tinkamą pasirengimą 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos 

administravimui, buvo vykdomas Agentūros direktoriaus  įsakymu patvirtintas Pasirengimo              

2007-2013 m. ES struktūrinių fondų administravimui priemonių planas.  Direktoriaus įsakymu 

sudaryta darbo grupė išnagrinėjo nepriklausomų auditorių atlikto Agentūros ES struktūrinių fondų 

administravimo veiklos procesų įvertinimo rekomendacijas ir numatė priemones, kurias būtina 

įgyvendinti rengiantis  2007-2013 m. ES struktūrinės paramos administravimui. 

2008 m. Agentūra teikė Ūkio ministerijai pasiūlymus rengiant 2007-2013 m. ES struktūrinės 

paramos panaudojimo programas ir kitus būtinus dokumentus, dalyvavo Finansų ministro įsakymu 

sudarytoje darbo grupėje klausimams, susijusiems su ES struktūrinės paramos administravimo 

sistemos kūrimu ir tobulinimu, spręsti, ES struktūrinių fondų ir ES Sanglaudos fondo kompiuterinės 

informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (SFMIS) pritaikymo 2007-2013 m. struktūrinės 

paramos panaudojimui darbo grupėje ir kt.  

Vadovaujantis Agentūros direktoriaus 2007 m. birželio 8d. įsakymu Nr.R1-42 ,,Dėl 

pasirengimo 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų administravimui“, atitinkami Agentūros 

administracijos padaliniai parengė pasiūlymus dėl ES struktūrinės paramos administravimo  procesų 

gerinimo ir optimizavimo priemonių, dokumentų valdymo, judėjimo ir saugojimo užtikrinimo, 

atsižvelgiant į planuojamą padidėsiantį dokumentų kiekį, informacinių technologijų pritaikymo bei 
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visuomenės ir pareiškėjų informavimo poreikį administruojant 2007–2013 m. ES struktūrinę 

paramą bei mokymų, kokie, pagal kompetenciją, reikalingi administruojant 2007 – 2013 m         

ES struktūrinę paramą, poreikio. Atliktas ir lėšų bei darbuotojų, administruosiančių ES struktūrinę 

paramą, poreikio skaičiavimas.  

Buvo parengtas ir Agentūros direktoriaus 2008-01-17 įsakymu Nr. R1-6 patvirtintas  

Agentūros administracijos padalinių, atsakingų už priskirtas 2007-2013 m. ES struktūrinės 

paramos administravimo funkcijas, sąrašas. 

Ūkio ministro įsakymais buvo patvirtinti visi  Projektų finansavimo sąlygų aprašai. 

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintas Projektų 

administravimo ir finansavimo taisykles, Ūkio ministro įsakymais patvirtintus Projektų finansavimo 

sąlygų aprašus, direktoriaus įsakymu patvirtintas Agentūros rengiamų 2007-2013 m. struktūrinių 

fondų administravimo vidaus tvarkų aprašų projektų ir atsakingų darbuotojų sąrašas, buvo 

parengti ir, atsižvelgiant į Ūkio ministerijos pateiktas pastabas ir pasiūlymus, patvirtinti visi 

reikalingi struktūrinės paramos administravimo vidaus tvarkų aprašai. 

Be to, direktoriaus įsakymu buvo patvirtinti Ataskaitų rengimo ir teikimo vidaus tvarkos ir 

Išlaidų deklaravimo vidaus tvarkos bei Agentūros rizikos valdymo procedūrų aprašai. 

Iš viso 2008 m. buvo parengta ir  patvirtinta  septyniolika  2007-2013 m. ES struktūrinės 

paramos administravimą reglamentuojančių Agentūros vidaus tvarkos aprašų. 

Agentūros pasirengimą administruoti ES 2007-2013 m. struktūrinę paramą ir tinkamai atlikti 

įgyvendinančios institucijos funkcijas, nuolat kontroliavo vadovaujančioji ir tarpinė institucijos, 

auditoriai. Buvo įgyvendintos visos UAB „Ernst & Young Baltic“ Lietuvos Respublikoje sukurtos 

2007-2013 m. ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos vertinimo ataskaitoje 

Agentūrai pateiktos rekomendacijos. Agentūros sukurta ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos 

valdymo ir kontrolės sistema  jau pirmojo vertinimo etapo metu įvertinta kaip viena iš geriausių tarp 

visų tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų (2 rezultatas iš 21 vertintos tarpinės ir įgyvendinančios 

institucijos), o antrojo vertinimo etapo metu, įgyvendinus visas rekomendacijas, pasiektas reikiamas 

pasirengimo administruoti ES 2007-2013 m. struktūrinę paramą lygis.  

Visa informacija apie Agentūros sukurtą valdymo ir kontrolės sistemą buvo pateikta ir 

Valstybės kontrolės 8-ąjam audito departamentui, kuris atlieka Veiksmų programų, įgyvendinančių 

Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui 

įgyvendinti, išlaidų bei valdymo ir kontrolės sistemos veikimo valstybinį auditą. 

Teikta reikalaujama informacija ir UAB „PricewaterhouseCoopers“, kuri atlieka auditą dėl 

įgyvendinančių institucijų vidaus sistemų atitikimo nustatytiems pavestų užduočių, susijusių su 

Europos Komisijos Reglamento Nr. 1083/2006 60 str. numatytų funkcijų atlikimu, vykdymo 

reikalavimams. 
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ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ PAGAL 2007-2013 METŲ ES STRUKTŪRINĖS 
PARAMOS PANAUDOJIMO STRATEGIJĄ ADMINISTRAVIMAS  

Agentūra, kaip įgyvendinančioji institucija, yra atsakinga už priskirtų 2007-2013 m. 

Ekonomikos augimo veiksmų programos ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioritetų                

30 priemonių verslo, turizmo ir energetikos sektoriuose projektų administravimą ir įgyvendinimo 

priežiūrą. 

3 lentelė Agentūros administruojamos 2007-2013 m. priemonės ir 2008 m. paskelbti kvietimai 
 

Paskelbti kvietimai 

Priemonės kodas Priemonės pavadinimas 

2007-2013 m. 
skirtas 

finansavimas, 
mln. Lt 

Paraiškų pateikimo 
terminas 

Kvietimo 
suma, 
mln.Lt 

MTTP 
EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMA (VP2) 
 
1 PRIORITETAS. Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra  

VP2-1.3-ŪM-01-K Idėja LT 43,38 2008.07.04-2008.09.04 15
VP2-1.3-ŪM-02-K Intelektas LT 200 2008.10.15-2009.01.15 150
VP2-1.3-ŪM-03-K Intelektas LT+ 443,53 2008.03.30-2008.06.12 222
VP2-1.4-ŪM-01-K Inoklaster LT 32,75     
VP2-1.4-ŪM-02-K Inoklaster LT+ 196,6     
VP2-1.4-ŪM-03-K Inogeb LT-1 40     

  Konkursiniai projektai iš viso 956,26   387
VP2-1.4-ŪM-04-V Inogeb LT-2 117,65     

  Valstybiniai projektai iš viso 117,65     
  MTTP  iš viso: 1073,91   387
VERSLAS 
EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMA (VP2) 
 
2 PRIORITETAS. Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas 

VP2-2.1-ŪM-01-K Lyderis LT 618,2 2008.03.30-2008.05.29 420
VP2-2.1-ŪM-02-K E-Verslas LT 100 2008.12.17-2009.02.24 66,67
VP2-2.1-ŪM-03-K Procesas LT 50 2008.12.17-2009.03.16 33,33
VP2-2.1-ŪM-04-K Naujos galimybės 50     
VP2-2.2-ŪM-01-K Asistentas-1 30     

  Konkursiniai projektai iš viso 848,2   520
VP2-2.2-ŪM-02-V Asistentas-2 70     
VP2-2.2-ŪM-03-V Asistentas-3 49,57 Sąrašas 49,57
VP2-2.4-ŪM-01-V Invest-LT 229,41 Sąrašas 220,5

  Valstybiniai projektai iš viso 348,98   270,07
  VERSLAS iš viso: 1197,18   790,07
TURIZMAS 
SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMA (VP3) 
 
1 PRIORITETAS. Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo 
plėtrai 

VP3-1.3-ŪM-06-K 

Turizmo paslaugų/produktų, 
įvairovės plėtra ir turizmo 
paslaugų kokybės gerinimas 337,4 2008.03.30-2008.06.27 225

  Konkursiniai projektai iš viso 337,4   225

VP3-1.3-ŪM-01-V 

Ekologinio (pažintinio) turizmo, 
aktyvaus poilsio ir sveikatos 
gerinimo infrastruktūros kūrimas 156,92 Sąrašas 156,92
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Paskelbti kvietimai 

Priemonės kodas Priemonės pavadinimas 

2007-2013 m. 
skirtas 

finansavimas, 
mln. Lt 

Paraiškų pateikimo 
terminas 

Kvietimo 
suma, 
mln.Lt 

ir plėtra 

VP3-1.3-ŪM-02-V 

Viešųjų nekilnojamųjų kultūros 
paveldo objektų kompleksiškas 
pritaikymas turizmo reikmėms 241,08 Sąrašas 241,08

VP3-1.3-ŪM-03-V 
Nacionalinės svarbos turizmo 
projektai 125,47 Sąrašas 125,47

VP3-1.3-ŪM-04-V 

Turizmo informacinių paslaugų 
ir infrastruktūros plėtra ir 
turizmo rinkodaros skatinimas 22,9     

  Valstybiniai projektai iš viso 546,36   523,46

VP3-1.3-ŪM-05-R 
Viešosios turizmo infrastruktūros 
ir paslaugų plėtra regionuose 70     

  Regioniniai projektai iš viso 70     
  TURIZMAS iš viso: 953,76   748,46
ENERGETIKA 
EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMA (VP2) 
 
4 PRIORITETAS. Esminė ekonominė infrastruktūra 

VP2-4.2-ŪM-01-K 
Elektros skirstymo sistemos 
modernizavimas ir plėtra 75,98 2008.12.31-2009.03.02 75,98

VP2-4.2-ŪM-02-K 
Šilumos tiekimo sistemos 
modernizavimas ir plėtra 253,25 2008.12.31-2009.03.02 253,25

  Konkursiniai projektai iš viso 329,23   329,23

VP2-4.1-ŪM-01-V 
Elektros perdavimo sistemos 
modernizavimas ir plėtra 75,98 Sąrašas 75,98

VP2-4.1-ŪM-02-V 

Gamtinių dujų perdavimo 
sistemos modernizavimas ir 
plėtra 92,18     

  Valstybiniai projektai iš viso 168,16   75,98
  

SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMA (VP3) 
 
3 PRIORITETAS. Aplinka ir darnus vystymas 

VP3-3.4-ŪM-01-K 
Energijos gamybos efektyvumo 
didinimas 94,98 2008.10.15-2008.12.15 94,98

VP3-3.4-ŪM-02-K 
Atsinaujinančių energijos išteklių 
panaudojimas energijos gamybai 127,03 2008.10.15-2008.12.15 127

  Konkursiniai projektai iš viso 222,01   221,98

VP3-3.4-ŪM-03-V 
Viešosios paskirties pastatų 
renovavimas nacionaliniu lygiu 563,01 Sąrašas 1 426,21

      Sąrašas 2 135,75

VP3-3.4-ŪM-05-V 

Viešosios paskirties pastatų 
renovavimo projektai, pagal BPD 
1.2 pr. 48,9 Sąrašas 34,64

  Valstybiniai projektai iš viso 611,91   596,6

VP3-3.4-ŪM-04-R 
Viešosios paskirties pastatų 
renovavimas reg. lygiu 318,44  Sąrašai 1-10  236,53

  Regioniniai projektai iš viso 318,44    236,53

  
ENERGETIKA Konkursiniai 

projektai iš viso: 551,24   551,21

  
ENERGETIKA Valstybiniai 

projektai iš viso: 780,06   672,57

  
ENERGETIKA Regioniniai 

projektai iš viso: 318,44    236,53
  ENERGETIKA IŠ VISO: 1649,74   1460,31
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2007-2013 m. 
skirtas 

finansavimas,  
mln. Lt 

Kvietimo 
suma, mln.Lt 

IŠ VISO  4874,6 3385,84 

MTTP PROJEKTAI 1073,91 387 

VERSLO PROJEKTAI 1197,18 790,07 

TURIZMO PROJEKTAI 953,76 748,46 

ENERGETIKOS PROJEKTAI 1649,74 1460,31 

  
 
4 lentelė 2008 m. pateiktų paraiškų administravimas 

 
 

Pasirašyta sutarčių 
Priemonės pavadinimas 

Gauta 
paraiškų 

vnt. 

Prašoma 
parama, mln. 

Lt vnt. mln.Lt 

Išmokėta 
lėšų 

mln.Lt 
MTTP 
EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMA (VP2) 
 
1 PRIORITETAS. Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė 
plėtra  
Idėja LT 152 13,16       
Intelektas LT 7 8,04       
Intelektas LT+ 39 81,28       
Inoklaster LT           
Inoklaster LT+           
Inogeb LT-1           

Konkursiniai projektai iš viso 198 102,48       
Inogeb LT-2           

Valstybiniai iš viso           
MTTP  iš viso: 198 102,48       

VERSLAS 
EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMA (VP2) 
 
2 PRIORITETAS. Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas 
Lyderis LT 123 434,60 45 162,13   
E-Verslas LT 2 0,21       
Procesas LT           
Naujos galimybės           
Asistentas-1           

Konkursiniai projektai iš viso 125 434,81 45 162,13   
Asistentas-2           
Asistentas-3 6 17,09       
Invest-LT 2 31,32       

Valstybiniai projektai iš viso 8 48,41       
VERSLAS iš viso: 

 133 483,23 45 162,13  
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Pasirašyta sutarčių 
Priemonės pavadinimas 

Gauta 
paraiškų 

vnt. 

Prašoma 
parama, mln. 

Lt vnt. mln.Lt 

Išmokėta 
lėšų 

mln.Lt 
TURIZMAS 
 
SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMA (VP3) 
 
1 PRIORITETAS. Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas 
turizmo plėtrai 
Turizmo paslaugų/produktų, 
įvairovės plėtra ir turizmo 
paslaugų kokybės gerinimas 

48 231,42       

Konkursiniai projektai iš viso 48 231,42       
Ekologinio (pažintinio) turizmo, 
aktyvaus poilsio ir sveikatos 
gerinimo infrastruktūros kūrimas 
ir plėtra 

          

Viešųjų nekilnojamųjų kultūros 
paveldo objektų kompleksiškas 
pritaikymas turizmo reikmėms 

          

Nacionalinės svarbos turizmo 
projektai           

Turizmo informacinių paslaugų 
ir infrastruktūros plėtra ir 
turizmo rinkodaros skatinimas 

          

Valstybiniai projektai iš viso           
Viešosios turizmo infrastruktūros 
ir paslaugų plėtra regionuose           

Regioniniai projektai iš viso           
TURIZMAS iš viso: 48 231,42       

ENERGETIKA 
 
EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMA (VP2) 
 
4 PRIORITETAS. Esminė ekonominė infrastruktūra 
Elektros skirstymo sistemos 
modernizavimas ir plėtra           

Šilumos tiekimo sistemos 
modernizavimas ir plėtra           

Konkursiniai projektai iš viso           
Elektros perdavimo sistemos 
modernizavimas ir plėtra           

Gamtinių dujų perdavimo 
sistemos modernizavimas ir 
plėtra 

          

Valstybiniai projektai iš viso           
SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMA (VP3) 
 
3 PRIORITETAS. Aplinka ir darnus vystymas 
Energijos gamybos efektyvumo 
didinimas 14 75,90       

Atsinaujinančių energijos išteklių 
panaudojimas energijos gamybai 26 227,47       

Konkursiniai projektai iš viso 40 303,37       
Viešosios paskirties pastatų 73 238,43       
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Pasirašyta sutarčių 
Priemonės pavadinimas 

Gauta 
paraiškų 

vnt. 

Prašoma 
parama, mln. 

Lt vnt. mln.Lt 

Išmokėta 
lėšų 

mln.Lt 
renovavimas nacionaliniu lygiu 
Viešosios paskirties pastatų 
renovavimo projektai, pagal BPD 
1.2 priemonę. 

22 59,12 10 27,59 4,59

Valstybiniai projektai iš viso 95 297,55 10 27,59 4,59
Viešosios paskirties pastatų 
renovavimas regionų lygiu  9  11,75       

Regioniniai projektai iš viso 9 11,75       
ENERGETIKA Konkursiniai 

projektai iš viso: 
 

40 303,37 0 0,00 0,00

ENERGETIKA Valstybiniai 
projektai iš viso: 95 297,55 10 27,59 4,59

ENERGETIKA Regioniniai 
projektai iš viso: 9 11,75 0 0,00 0,00

ENERGETIKA IŠ VISO: 144 612,67 10 27, 59 4,59
      

IŠ VISO  523 1429,80 55 189,72 4,59

MTTP 198 102,48 0 0,00 0,00

VERSLAS 133 483,23 45 162,13 0,00

TURIZMAS 48 231,42 0 0,00 0,00

ENERGETIKA 144 612,67 10 27,59 4,59

 

2008 m. iš viso buvo paskelbta 11 kvietimų ES struktūrinei paramai gauti, o atitinkamais 

Ūkio ministro įsakymais patvirtinti 9 valstybės ir Regionų plėtros tarybų sprendimais - 10 regionų  

projektų sąrašų, ES struktūrinei paramai gauti. Pagal juos per ataskaitinius metus gautos                          

523 paraiškos, prašomos paramos suma viršijo 1,4 mlrd. litų.  

Daugiausia paraiškų gauta pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto 

priemones Idėja LT (152 paraiškos už 13,2 mln. Lt), Intelektas LT+ (39 paraiškos už 81,3 mln. Lt), 

2 prioriteto priemonę Lyderis LT (123 paraiškos už 434,6 mln. Lt), Sanglaudos skatinimo veiksmų 

programos 1 prioriteto priemonę „Turizmo paslaugų/produktų, įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų 

kokybės gerinimas“ (48 paraiškos už 231,4 mln. Lt), 3 prioriteto priemones „Atsinaujinančių 

energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ (26 paraiškos už 227,5 mln. Lt) bei „Viešosios 

paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ (73 paraiškos už 238,4 mln. Lt). Iki 2008 m. 

pabaigos buvo įvertintos 384 (arba 73%) gautos paraiškos ir atitinkamais Ūkio ministro įsakymais 

skyrus paramą, pasirašytos 55 projektų finansavimo ir administravimo sutartys, pagal kurias skirtos 

paramos suma sudarė beveik 190 mln. litų.  

Kadangi dauguma projektų pagal 2007-2013 m. struktūrinę paramą tik pradedama 

įgyvendinti, tai 2008 m. gauta tik 10 mokėjimo prašymų, pagal kuriuos išmokėta 4,59 mln. litų.   
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VALSTYBĖS PARAMOS PAGAL ŪKIO MINISTERIJOS PATVIRTINTAS PROGRAMAS 
ADMINISTRAVIMAS 

Agentūra administruoja didžiąją dalį Ūkio ministerijos programų lėšomis finansuojamų 

projektų. Ūkio ministerijos programos yra aprašytos Verslo projektų atrankos komitetas, kuris teikia 

Ūkio ministrui siūlymus dėl projektų finansavimo. 2008 m. Agentūros administruotiems         

378 projektams skirta 32 mln. Lt paramos. Parama teikiama vadovaujantis Ūkio ministerijos 

programų lėšų, teikiamų projekto veiklai finansuoti ir kapitalui formuoti, administravimo 

taisyklėmis (toliau – Taisyklės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. 

vasario 29 d. įsakymu Nr. 4-79.  

Agentūra administruoja šias projektų grupes: 

• Viešųjų paslaugų verslui projektai  

• Konferencijų bei seminarų projektai  

• Ūkio subjektų dalyvavimo tarptautinėse parodose ir mugėse projektai  

• Verslo misijų organizavimo projektai  

• Informacinių ir valstybės įvaizdį kuriančių leidinių leidybos projektai  

• Patentavimo rėmimo projektai  

• Gamyboje ir kitoje ūkinėje veikloje susidarančių gamybos atliekų prevencijos ir tvarkymo 

programos projektai 

• Atitikties įvertinimo infrastruktūros stiprinimo projektai  

• Kokybės vadybos sistemų ir gaminių sertifikavimo išlaidų dalinio padengimo projektai  

• Aplinkos vadybos sistemų pagal Europos Sąjungos aplinkos vadybos ir audito sistemos ir 

ISO 14000 reikalavimus vertinimo ir registravimo/sertifikavimo išlaidų dalinio padengimo projektai  

• Verslo plėtros ir inovaciniai projektai 

• Pramoninių parkų projektinės dokumentacijos parengimo projektai 

• Pramoninių objektų teritorijų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimo 

projektai. 

Pagal Taisykles Ūkio ministerija ir Agentūra skelbia kvietimus teikti paraiškas projektams 

finansuoti, priima ir vertina gautas paraiškas. Agentūros įvertintas paraiškas svarsto Verslo projektų 

atrankos komitetas, kuris teikia Ūkio ministrui siūlymus dėl projektų finansavimo. Ūkio ministro 

įsakymu skyrus lėšas, Agentūra parengia trišalių sutarčių projektus, kuriuos pasirašo Ūkio 

ministerija, lėšų gavėjas ir Agentūra. 

Ūkio ministerija ir Agentūra 2008 m. paskelbė 23 kvietimus nacionalinei paramai gauti. 

Pareiškėjai pagal kvietimus pateikė 538 paraiškas 13 skirtingų projektų grupių projektams 

finansuoti ir 34 paraiškas, vadovaudamiesi Taisyklių 4 punktu, kitiems verslo projektams 
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finansuoti. Nacionalinės paramos skyriaus darbuotojai 2008 m. iš viso patikrino ir įvertino                      

495 paraiškas projektams finansuoti.  

Verslo projektų atrankos komitetui svarstyti ir sprendimams priimti buvo pateiktos                            

476 paraiškos. Ūkio ministro įsakymais patvirtinti sprendimai dėl 378 projektų finansavimo, 

kuriems įgyvendinti skirta 32 mln. litų. 

 5 lentelė. Duomenys apie 2008 m. gautas paraiškas nacionalinei paramai gauti 
 ir administruotus projektus  

 
Eil. 
Nr.  

Projektų grupė Kvietimo 
paskelbimo 

data 

Paraiškų 
priėmimo 

data 

Gauta 
paraiškų 

Prašoma 
finansavi

mo 
(mln. litų) 

Projektų, 
kuriems 

finansuoti 
skirta 

parama, 
skaičius 

Skirtas 
finansavimas 
(mln. litų) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Konferencijų ir seminarų 

projektų grupė 
  36 0,91 20 0,575 

  2008-03-13 2008-05-09 30 0,81 18 0,521 
  2008-04-30 2008-06-16 6 0,11 2 0,054 
2. Informacinių ir valstybės 

įvaizdį kuriančių 
leidinių leidybos 
projektų grupė 

  76 2,98 41 1,443 

  2008-03-13 2008-05-09 68 2,77 35 1,287 
  2008-04-30 2008-06-16 8 0,21 6 0,156 
3. Ūkio subjektų 

dalyvavimo 
tarptautinėse parodose 
ir mugėse projektų 
grupė: 

  180 5,82 132 4,240 

  2008-03-12 2008-04-15 139 4,93 101 3,498 
  2008-07-16 2008-08-18 41 0,89 31 0,742 
4. Verslo misijų 

organizavimo projektų 
grupė 

2008-03-12 2008-10-01 9 0,13 9 0,132 

5. Patentavimo rėmimo 
projektų grupė: 

  48 0,885 2 0,014 

  2008-03-20 2008-11-14 19 0,504 2 0,014 
  2008-08-26 2008-11-14 29 0,381   
6. Gamyboje ir kitoje 

ūkinėje veikloje 
susidarančių gamybos 
atliekų prevencijos ir 
tvarkymo programos 
projektų grupė 

2008-03-14 2008-04-15 5 2,31 3 1,155 

7. Atitikties įvertinimo 
infrastruktūros 
stiprinimo projektų 
grupė 

2008-03-14 2008-04-15 8 1,21 8 1,206 

8. Kokybės vadybos sistemų 
ir gaminių sertifikavimo 
išlaidų dalinio 
padengimo projektų 
grupė: 

  44 0,22 36 0,180 

 Gaminių sertifikavimo 
išlaidų dalinio padengimo 
projektai 

2008-03-14 2008-10-15 11 0,065 9 0,057 
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Eil. 
Nr.  

Projektų grupė Kvietimo 
paskelbimo 

data 

Paraiškų 
priėmimo 

data 

Gauta 
paraiškų 

Prašoma 
finansavi

mo 
(mln. litų) 

Projektų, 
kuriems 

finansuoti 
skirta 

parama, 
skaičius 

Skirtas 
finansavimas 
(mln. litų) 

 Kokybės vadybos sistemų 
sertifikavimo išlaidų 
dalinio padengimo 
projektai 

2008-03-13 2008-10-15 33 0,151 27 0,123 

9. Aplinkos vadybos 
sistemų pagal Europos 
Sąjungos aplinkos 
vadybos ir audito 
sistemos ir ISO 14000 
reikalavimus vertinimo 
ir 
registravimo/sertifikavi
mo išlaidų dalinio 
padengimo projektų 
grupė 

2008-03-14 2008-10-15 15 0,05 12 0,039 

10. Verslo plėtros ir 
inovacinių projektų 
grupė: 

  30 1,22 19 0,810 

  2008-03-14 2008-04-10 4 0,31 4 0,307 
  2008-03-21 2008-04-17 23 0,66 12 0,247 
  2008-07-14 2008-08-20 3 0,25 3 0,255 
11. Pramoninių parkų 

projektinės 
dokumentacijos 
parengimo projektų 
grupė 

  7 2,86 13 5,798 

  2008-03-17 2008-04-30 5 2,33 5 2,332 
  2008-09-17 2008-10-01 2 0,53 2 0,532 
  2007-10-16 2007-10-31   6 2,934 
12. Pramoninių objektų 

teritorijų inžinerinių 
tinklų ir susisiekimo 
komunikacijų įrengimo 
projektų grupė 

  14 15,39 4 4,189 

  2008-03-17 2008-05-15 7 9,53 3 3,500 
  2008-09-17 2008-10-08 7 5,86 1 0,689 
        
13. Viešųjų paslaugų verslui 

projektų grupė  
  66 6,48 48 4,520 

  2007-11-09 2007-12-10   48 4,520 
  2008-10-13 2008-11-04 66 6,48   
14 Pagal Taisyklių 4 punktą   34 9,08 31 7,914 

  
Iš viso: 

   
572 

 
49,545 

 
378 

 
32,215 

 
        

Per 2008 m. buvo įvertintos 175 paraiškos finansuoti ūkio subjektų dalyvavimą 2008 m. 

vykusiose tarptautinėse parodose ir mugėse. Administracinio ir tinkamumo vertinimo kriterijus 

atitiko 170 paraiškų 5,38 mln. litų sumai. Ūkio ministro sprendimais 132 projektams įgyvendinti 

skirta 4,24 mln. litų. 
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Administracinio ir tinkamumo vertinimo metu teigiamai įvertintos 27 paraiškos, teiktos pagal 

kvietimus Verslo plėtros ir inovaciniams projektams finansuoti, prašyta 1,14 mln. Lt paramos. 

Priimti sprendimai dėl 19 projektų finansavimo, kuriems įgyvendinti skirta 0,81 mln. litų. 

Įvertinti informacinių ir valstybės įvaizdį kuriančių leidinių leidybos projektai  – iš viso 

administracinio ir tinkamumo reikalavimus atitiko 74 paraiškos, prašyta 2,9 mln. Lt paramos. Ūkio 

ministro sprendimais 41 projektui finansuoti skirta 1,44 mln. litų. 

Įvertinti projektai, pateikti pagal Atitikties įvertinimo infrastruktūros stiprinimo projektų 

grupės aprašą – administracinio ir tinkamumo reikalavimus atitiko 8 paraiškos už 1,21 mln. litų. 

Projektams įgyvendinti skirta 1,206 mln. litų. 

Administracinio ir tinkamumo vertinimo kriterijus atitiko 4 paraiškos už 2,16 mln.Lt, 

pateiktos paramai pagal kvietimą Gamyboje ir kitoje ūkinėje veikloje susidarančių gamybos atliekų 

prevencijos ir tvarkymo programos projektams finansuoti. Skirta 1,15 mln. Lt parama 3 projektams 

įgyvendinti. 

Administracinio ir tinkamumo vertinimo kriterijus atitiko 36 paraiškos gauti lėšas 

konferencijų ir seminarų projektams finansuoti, prašyta 0,91 mln. Lt paramos. Lėšos                            

(0,575 mln. Lt) skirtos 20 projektų įgyvendinti.  

Teigiamai įvertintos 9 paraiškos 131,9 tūkst. Lt paramai pagal Verslo misijų organizavimo 

projektų grupę, projektams įgyvendinti skirta visa prašoma suma. 

Iš gautų 44 paraiškų projektams finansuoti pagal Kokybės vadybos sistemų ir gaminių 

sertifikavimo išlaidų dalinio padengimo projektų grupę teigiamai įvertintos 36 paraiškos. 

Sertifikavimo išlaidoms kompensuoti skirta 179,8 tūkst. litų . 

Aplinkos vadybos sistemų pagal ES aplinkos vadybos ir audito sistemos ir ISO 14000 

reikalavimus vertinimo ir registravimo/sertifikavimo išlaidų dalinio padengimo projektams 

finansuoti gauta 15 paraiškų, iš jų 12 paraiškų atitiko administracinio ir tinkamumo vertinimo 

kriterijus. Projektų išlaidoms kompensuoti skirta 39 tūkst. Lt parama. 

Pramoninių parkų projektinės dokumentacijos parengimo projektams finansuoti pagal 

skelbtus 2008 m. kvietimus pateiktos 7 paraiškos, kurios atitiko administracinio ir tinkamumo 

vertinimo kriterijus. Projektams įgyvendinti prašyta 2,86 mln. litų. Priimti sprendimai dėl                         

13 projektų finansavimo, įskaitant 2007 m. pabaigoje Verslo projektų atrankos komitete svarstytus 

6 projektus pramoninių parkų projektinei dokumentacijai parengti. Projektams įgyvendinti skirta                

5,8 mln. litų. 

Sprendimams priimti teiktos teigiamai įvertintos 8 paraiškos, gautos pagal kvietimus 

finansuoti Pramoninių objektų teritorijų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimo 

projektus. Skirta 4,19 mln. Lt parama 4 projektams įgyvendinti. 
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Teigiamai įvertinta 50 paraiškų, teiktų 2007 m. pabaigoje finansinei paramai Viešųjų paslaugų 

verslui projektams įgyvendinti 2008 m. 48 projektams finansuoti skirta 4,52 mln. litų.  

Pagal 2008 m. lapkričio mėn. pasibaigusį kvietimą 2009 m. Viešųjų paslaugų verslui 

projektams finansuoti gautos 66 paraiškos. Sprendimai dėl šių paraiškų bus priimami 2009 metais.  

Patentavimo rėmimo projektams finansuoti gautos 48 paraiškos, iš jų 46 paraiškos pateiktos 

2008 m.  lapkričio mėn. Priimti sprendimai dėl 2 anksčiau pateiktų projektų finansavimo, projektų 

išlaidoms kompensuoti skirta 14,1 tūkst. litų. Sprendimai dėl lapkričio mėn. gautų paraiškų bus 

priimami 2009 metais. 

Be to, įvertintos 33 paraiškos, kurias pareiškėjai, vadovaudamiesi Taisyklių 4 punktu, teikė 

įvairiems verslo plėtros projektams finansuoti. Ūkio ministro įsakymais skirta 7,9 mln. litų parama 

31 projektui įgyvendinti. 

Agentūros darbuotojai 2008 m. parengė ir perdavė Verslo projektų atrankos komitetui 

įvertintų paraiškų suvestines dėl 13 skirtingų projektų grupių projektų finansavimo, dalyvavo         

7 posėdžiuose, pagal posėdžiuose priimtus sprendimus rengė dokumentus dėl atrinktų projektų 

finansavimo. 

Įgyvendinant ūkio ministro priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo, su paramos 

gavėjais 2008 m. pasirašyta ir administruota 370 sutarčių.  

2008 metais parengti, suderinti ir įforminti 26 susitarimai dėl sutarčių pakeitimo, 4 sutartys 

nutrauktos. 

Iš viso per 2005 – 2008 metus buvo priimta per 1800 paraiškų valstybės paramai pagal 

Ūkio ministerijos patvirtintas programas gauti, pasirašyta per 1150 sutarčių, paskirstyta 

beveik 97 mln. Lt paramos lėšų. 

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.  

2008 m. surengti 2 seminarai viešųjų įstaigų atstovams, teikiantiems verslininkams 

nemokamas informavimo, mokymo ir konsultavimo paslaugas, kurių metu nagrinėtos paraiškose 

dažniausiai daromos klaidos, reikalavimai atsiskaitymo dokumentams. 

Agentūra teikė pasiūlymus Ūkio ministerijai dėl 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 

Agentūra sėkmingai įsisavino techninės paramos lėšas. 

2004-2008 m. Agentūra sėkmingai naudojo techninės paramos lėšas, skirtas pagal Lietuvos 

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 keturi techninės 

paramos projektai, iš jų 2008 m. pabaigtam įgyvendinti projektui „ES struktūrinių fondų paramos 

energetikai, verslui ir turizmui užtikrinimas“ ataskaitiniais metais išmokėta 3,1 mln. litų. 

Didžioji dalis techninės paramos panaudota Agentūros 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 buvo skirta ir pasirengti administruoti                         

2007-2013 m. ES struktūrinę paramą.  

Įgyvendinti ES techninės paramos projektai prisidėjo prie geresnio ES paramos valdymo ir 

kontrolės sistemos kūrimo. 

Agentūra plėtojo informacines sistemas.  

Įgyvendindama paramos verslui priemonių administravimą, Agentūra daug dėmesio skiria 

informacinių technologijų infrastruktūrai kurti, administruoti ir plėtoti.  Dėl didelio informacijos 

kiekio be informacinių sistemų (IT) pagalbos neįmanoma efektyviai  administruoti ES struktūrinių 

fondų  paramos. Agentūra užtikrina informacinių sistemų tinkamą funkcionavimą ir apsaugą pagal 

atitinkamus ES reglamentus bei tarptautinius standartus. IT saugumas ir vadyba nuolat tobulinami.  

Direktoriaus įsakymu yra patvirtinta Agentūros informacinių technologijų strategijos, 

kompiuterinės ir programinės įrangos naudojimo, informacinių sistemų kūrimo, diegimo bei 

eksploatavimo tvarka. Agentūroje veikia Informacinių sistemų ir Kompiuterinės įrangos skyriai. 

2008 m. papildomai įsigyta 10 asmeninių kompiuterių su programine įranga, 7 portatyviniai 

spausdintuvai mobiliosioms darbo vietoms, 5 skeneriai, ir kitų IT priemonių, reikalingų Agentūros 

tiesioginėms funkcijoms vykdyti. Agentūros IT infrastruktūrą 2008 m. pabaigoje sudarė:  

• daugiau kaip 160 stacionarių kompiuterizuotų darbo vietų, apjungtų į vidaus tinklą ir                   

10 tarnybinių stočių (serverių);  

• 23 nešiojami kompiuteriai (iš jų 15 nešiojamų kompiuterių sukomplektuoti ir su nešiojamais 

spausdintuvais - mobilios kompiuterizuotos darbo vietos); 

• vidaus duomenų perdavimo tinklas tarp Agentūros ir  regioninių skyrių; 
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Agentūra 2008 m. administravo šias informacines sistemas: 

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

• Agentūros raštvedybos ir dokumentų tvarkymo sistemą „Kontora“(iki 2008 m. pabaigos); 

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

• Agentūros interneto ir intraneto svetaines, veikiančias MYSQL bazėje; 

• administravo ir Ūkio ministerijos suteiktos valstybės pagalbos duomenų bazę (registrą) ir 

suvedė duomenis į Konkurencijos tarybos administruojamą suteiktos valstybės pagalbos registrą; 

• ES struktūrinių fondų informacinė kompiuterizuotą valdymo ir priežiūros sistemą 

(SFMIS), įgyvendinančiosios institucijos lygmenyje, bet Agentūra iki 2008 m. dar neturėjo 

projektų, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų, administravimo informacinės vidaus sistemos. 

Todėl Agentūra, vadovaudamasi 2004-2006 metų periodo projektų, iš dalies finansuojamų   

ES struktūrinių fondų, administravimo patirtimi, ir siekdama laiku ir kokybiškai atlikti jai 

deleguotas 2007-2013 m. periodo projektų, iš dalies finansuojamų ES struktūrinių fondų ir 

Sanglaudos fondo, administravimo funkcijas, 2008 m. pradėjo diegti su SFMIS susietą ir jos 

funkcijų nedubliuojančią vidinę administravimo informacinę sistemą (toliau - AIS). AIS tikslas – 

optimizuoti projektų administravimo procedūras jas automatizuojant, vykdyti paraiškų ir mokėjimo 

prašymų vertinimo, kontrolės funkcijų, sutarties vykdymo priežiūros ir rizikos valdymo procesų 

monitoringą, planavimą bei kontrolę, integruoti dokumentų valdymo sistemą, generuoti įvairaus 

pobūdžio standartines ir kitas vidaus ataskaitas. 2007 m. balandžio 18 d. Ūkio ministerijos kolegijos 

posėdyje buvo pritarta Agentūros planuojamai diegti AIS, tam pritarė ir Finansų ministerija. 

Pagal Agentūros įgaliojimą Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA)         

2008 metais vykdė AIS sukūrimo pirkimą ir rekomendavo Agentūrai sudaryti paslaugų teikimo 

sutartį su konkurso laimėtoju UAB „Algoritmų sistemos“, kurio pasiūlymas buvo ekonomiškai 

naudingiausias. 

2008 m. lapkričio mėn. Agentūra su UAB „Algoritmų sistemos“ pasirašė paslaugų viešojo 

pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią numatoma sukurti ir įdiegti AIS kartu su integruota 

dokumentų valdymo sistema: 

− -atlikti poreikių analizę, patikslinti ir suderinti visų reikalavimų realizavimo sprendimus ir  

būdus pagal pateiktą pasiūlymą; 

− -parengti reikiamas procedūras; 

− -pateikti techninę ir bendrasisteminę programinę įrangą; 

− -apmokyti Agentūros naudotojus dirbti su sukurta sistema; 

− -sukurti ir pateikti sistemos dokumentaciją; 

− -užtikrinti garantinę priežiūrą sukurtai sistemai. 
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Numatytam funkcionalumui užtikrinti reikalinga sukurti AIS iš 10 pagrindinių posistemių.               

2008 m. diegiant AIS buvo patiekta dalis reikalingos įrangos (7 tarnybinės stotys su 

bendrasistemine programine įranga), atlikus testavimą, įdiegta dokumentų valdymo posistemė, 

apmokyti vartotojai. Visus sistemos kūrimo ir diegimo darbus numatoma baigti iki 2009 m. 

pabaigos. 

Daugiau dėmesio buvo skiriama ir informacijos saugai. 

2008 m. nuolatos buvo aptarnaujami darbo vietose naudojami kompiuteriai, tarnybinės stotys, 

tinklo įranga ir spausdintuvai, dokumentų skenavimo įranga, atliekama techninė profilaktinė 

priežiūra ir remontas.  

Siekiant užtikrinti informacijos saugą, nuolat buvo vykdomos sutrikimų prevencijos, tinklo 

stebėjimo ir kitos  informacijos saugumą užtikrinančios priemonės, įdiegta atnaujinta tinklo saugos 

įranga. 

Buvo užtikrintas magnetinių juostų rinkinio su rezervine serverio duomenų bazės kopijos 

saugojimas atskiroje apsaugotoje patalpoje. 

Prižiūrėta kompiuterinė ir tinklo įranga, atliekamas jos eksploatacinis aptarnavimas, atliekama 

IT techninė profilaktika bei remontas, diegta nauja įranga. 

Buvo administruojami kompiuterių tinklo ir elektroninio pašto naudotojai bei prižiūrimi jų 

naudojami resursai, atliekama apsauga nuo kompiuterinių virusų ir nepageidautino pašto. 

Nuolat vykdoma tarnybinių stočių, jų operacinių sistemų bei serverių Exchange, SQL, 

Apache programinės įrangos priežiūra bei atnaujinimas,  prižiūrimos sutrikimų prevencijos  bei 

tinklo stebėjimo priemonės, pildomas interneto srauto aktyvumo bei perimetro kirtimo 

kompiuterinis žurnalas.  

Agentūroje buvo sudarytos geresnės darbo ir klientų priėmimo sąlygos. 

2008 m. buvo įrengta 18 naujų darbo vietų Agentūros darbuotojams, kurios aprūpintos 

baldais, kompiuterine įranga, ryšio ir kopijavimo technika, raštinės bei ūkio priemonėmis.  

Agentūroje laiku atliekamas patalpų einamasis remontas, dalyje patalpų 2008 m. įdiegta oro 

vėdinimo sistema, rekonstruota patalpų apsauginė signalizacija.  

2008 metais sutvarkytos priimamojo patalpos, kuriose klientai priimami ,,vieno langelio“ 

principu, jose, pareiškėjų patogumui, buvo priimamos paraiškos bei mokėjimo prašymai,  įrengtos 

reikalingos informacinės rodyklės ir reklaminiai stendai Agentūros lankytojams. 
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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, 2008 m. Agentūra tobulino ES struktūrinės 

paramos 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 ir kitų 

valstybės institucijų ir auditorių atliktų patikrų ataskaitose pateiktas rekomendacijas. 

Dar 2007 m. Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) atliko 

korupcijos rizikos analizę Agentūros veiklos srityse, kuriose nustatyta korupcijos apsireiškimo 

tikimybė ir buvo rekomenduota įgyvendinti papildomas korupcijos prevencijos priemones. 

Pateiktos rekomendacijos buvo įgyvendinamos ir ataskaitiniais metais pagal Agentūros direktoriaus 

įsakymu patvirtintą Antikorupcinės programos įgyvendinimo planą 2008 m., parengtas ir Agentūros 

direktoriaus įsakymu patvirtintas STT išvadoje nurodytų rekomendacijų įgyvendinimo planas, kurio 

vykdymą nuolat kontroliavo Agentūros antikorupcinė komisija. Rizikų vertinimo ir valdymo 

skyriuje, atsižvelgiant į STT rekomendacijas, įsteigta vadybininko, atsakingo ir už antikorupcinių 

priemonių įgyvendinimą bei kontrolę, pareigybė.   

Vidaus kontrolės sistema 

Agentūros vidaus kontrolė – tai Agentūros valdymo sistemos dalis bei joje egzistuojančių visų 

kontrolės rūšių sistema, apimanti direktoriaus įsakymais patvirtintus veiklos planus, priemones, 

tvarkų aprašus (procedūras), taisykles ir veiklos metodus, padedančius užtikrinti ekonomišką ir 

efektyvią veiklą, teisės aktų, Ūkio ministerijos ir Agentūros vadovybės sprendimų ir pavedimų 

laikymąsi, turto ir informacijos apsaugą, klaidų ir apgaulės nustatymą bei prevenciją, finansinio 

valdymo patikimumą, taip pat su visa tuo susijusių rizikos veiksnių valdymą.  

2007 m. buvo parengti ir patvirtinti bei įregistruoti Juridinių asmenų registre nauji Agentūros 

įstatai, kurie suderinti su 2007-2013 m. ES paramos administravimo teisės aktais. 

2008 m. parengta ir patvirtinta nauja Agentūros darbo reglamento redakcija. 

Agentūros veiklos ataskaitos rengiamos ir pateikiamos vadovaujantis  direktoriaus įsakymu  

patvirtintu  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 direktoriaus įsakymu patvirtintomis Dokumentų 

rengimo, derinimo, pasirašymo, registravimo ir supažindinimo, gautų pavedimų vykdymo ir 

kontrolės taisyklėmis. 
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Agentūros vadovybė ir 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. 

2008 m. vasario 29 d. Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-80 buvo numatyti Agentūros                       

2008-2010 m. strateginiai veiklos tikslai ir uždaviniai 2008 m., patvirtintas Agentūros veiklos 

planas 2008 m. ir paskirti už užduočių vykdymą ir kontrolę atsakingi asmenys, numatyti užduočių 

įvykdymo terminai. Metiniame plane buvo numatytos priemonės padedančios siekti strateginių 

Agentūros tikslų. Agentūros veiklos plane ir administracijos padalinių veiklos planuose nustatytų 

užduočių įgyvendinimo eigą stebi Rizikų vertinimo ir valdymo skyrius. Metiniame veiklos plane 

buvo nurodyti atsakingi Agentūros 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: pagrindinių priemonių užpajamavimo ir materialinių vertybių, buvusių 

eksploatacijoje, nurašymo tvarka, Agentūros darbuotojų naudojimosi tarnybiniais lengvaisiais 

automobiliais, mobiliaisiais telefonais tvarkos ir limitai, kiekvienam darbuotojui. Direktoriaus 

įsakymu patvirtintos Agentūros darbo tvarkos taisyklės, Įėjimo-išėjimo į (iš) Agentūros patalpų 

tvarkos aprašas. 

Atsakingi už materialines vertybes darbuotojai paskirti atitinkamais Agentūros direktoriaus 

įsakymais, yra 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. 

Agentūros direktoriaus  įsakymu 2008 m. patvirtinta nauja redakcija Agentūros apskaitos 

politika. 2008 m. pirmą ketvirtį patvirtintos nauja redakcija Agentūros finansų kontrolės taisyklės, 

kuriose 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. 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. 

Agentūros buhalterinė apskaita Vidaus apskaitos ir finansų skyriaus darbuotojų tvarkoma 

naudojantis informacinėmis sistemomis“, kurios 2008 m., atsižvelgiant į Agentūros poreikius, buvo 

patobulintos.  
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Agentūra, kaip perkančioji organizacija, visus pirkimus vykdo vadovaudamasi Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau -  Įstatymas).  Viešųjų pirkimų tarnyba prie 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – VPT) 2008 m. balandžio 23 – 25 d. Agentūroje atliko 

patikrinimą, kaip, 2007 ir 2008 metais organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus, buvo 

laikomasi Įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų reikalavimų. Atlikusi patikrinimą, 

VPT nenustatė Įstatymo pažeidimų  organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus Agentūroje ir 

pateikė rekomendacijas, nustatytiems trūkumams, kurie neturėjo įtakos viešojo pirkimo rezultatams, 

ištaisyti, priemones viešųjų pirkimų organizavimui ir atlikimui gerinti. Atsižvelgiant į VPT 

pateiktas rekomendacijas, direktoriaus 2008 m. spalio 30 d. įsakymu buvo patvirtintas pateiktų 

rekomendacijų įgyvendinimo planas, kurio vykdymas buvo nuolat kontroliuojamas. 

2008 m. spalio 16 d. direktoriaus įsakymu Nr.  Nr. R1-222 buvo patvirtintos naujos Agentūros 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, parengtos pagal pavyzdinių VPT taisyklių nuostatas. 

Siekiant didesnio pirkimų viešumo ir skaidrumo, numatyta, kad apie visus Agentūros nuolatinės 

viešųjų pirkimų komisijos arba Pirkimo organizatoriaus vykdomus supaprastintus pirkimus, jei 

prekių ir paslaugų pirkimo vertė viršija 20 tūkst. litų, o darbų -  30 tūkst. litų, yra viešai skelbiama 

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. 

Agentūros rizikos valdymas 

Agentūroje vykdomas šių tipų rizikų valdymas: 

-Agentūros bendrosios veiklos rizikos valdymas; 

-Agentūros administruojamų projektų rizikos valdymas. 

Siekiant užtikrinti, kad Agentūros veikla būtų vykdoma Lietuvos Respublikos ir ES teisės 

aktų nustatyta tvarka pagal strateginius ir kitus veiklos planus, programas, politikas bei procedūras, 

kad Agentūros rizikos valdymas būtų veiksmingas ir būtų įgyvendinamos rizikos valdymo 

priemonės  yra įsteigtas Rizikų vertinimo ir valdymo skyrius. 

Agentūros direktoriaus 2008 m. buvo patvirtintas nauja redakcija Agentūros rizikos valdymo 

vidaus tvarkos aprašas, patikslinta Agentūros rizikos valdymo politika ir ES struktūrinių fondų 

paramos administravimo rizikos vertinimo ir valdymo procedūros aprašas. Agentūroje veikia 

Rizikos valdymo komitetas, yra paskirtas už Agentūros bendrosios veiklos rizikos valdymo 

funkcijas atsakingas asmuo. 2008 m., vadovaujantis Agentūros rizikos valdymo politika, rizikos 

vertinimo ir valdymo procedūra, atliktas Agentūros bendrosios veiklos rizikos įvertinimas, buvo 

numatytos papildomos Agentūros rizikos valdymo priemonės. 

Agentūros administruojamų projektų rizikos valdymas atliekamas vadovaujantis Agentūros  

rizikos valdymo politika, o konkretūs projektų rizikos identifikavimo ir įvertinimo veiksmai 

nustatyti atitinkamuose Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintuose vidaus tvarkos aprašuose.  
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Projektų rizikos analizė atliekama siekiant įvertinti veikų ar aplinkybių poveikį projekto 

rezultatams, nustatyti reikiamas rizikos valdymo priemones, mažinančias tikimybę, kad projektas 

bus įgyvendintas netinkamai, laiku identifikuoti galimus pažeidimus. Projektų rizikos įvertinimas 

atliekamas kiekvieno projekto vertinimo ir įgyvendinimo etape, atliekant atitinkamų dokumentų 

patikrą (pvz., tikrinant paraiškas, paramos sutartis ir jų keitimus, pirkimo dokumentus, pirkimo 

sutartis, mokėjimo prašymus, projekto įgyvendinimo ataskaitas ir pan.).  

Siekiant perimti kitų šalių patirtį rizikos valdyme, buvo dalyvaujama Pereinamojo laikotarpio 

institucijų plėtros priemonės projekto, įgyvendinamo kartu su graikų ekspertais, ,,Bendrijų 

finansinių interesų apsauga ir kova su sukčiavimu“ susitikimuose, teikiama reikalinga informacija. 

Siekiant užtikrinti sklandų Agentūros ir projektų vykdytojų bendradarbiavimą, buvo 

reguliariai tikrinama, kaip Agentūros darbuotojai laikosi nustatytų procedūrų ir 

administravimą reglamentuojančių teisės aktų. 

2008 m. Rizikų vertinimo ir valdymo skyriaus vidaus kontrolierių buvo atlikti 4 vidaus tvarkų 

ir procedūrų laikymosi atrankiniai patikrinimai. Pagal patikrinimų rezultatus, numatytos priemonės 

nustatytiems trūkumams pašalinti. 2008 m. ketvirtą ketvirtį atliktas ir bendras vidaus kontrolės 

sistemos vertinimas, informacija pateikta Ūkio ministerijos Vidaus audito skyriui, kuris atlieka 

Agentūros vidaus audito funkcijas. 

2008 metais Agentūra skyrė dėmesį ir korupcijos prevencijos priemonėms. 

Patvirtinta Agentūros antikorupcinė programa ir 2008 m. antikorupcinės programos 

įgyvendinimo priemonių planas. Šie dokumentai viešai skelbiami Agentūros tinklapyje. 

Svarbiausias Programos tikslas – sustiprinti korupcijos prevenciją, užkirsti kelią korupcijos 

atsiradimui Agentūroje, pašalinti vidaus teisės aktų, taisyklių, tvarkos aprašų (procedūrų), kitų 

veiklos sričių spragas, dėl kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai. Agentūros direktoriaus įsakymu  

patvirtintas ir Agentūros darbuotojų elgesio kodeksas, kuris nustato darbuotojams elgesio principus 

bei taisykles, reglamentuoja darbuotojų elgesį darbo metu.  

2008 m. Agentūroje veikė „Karštoji linija“, kuria  telefonu ar elektroniniu paštu asmenys 

gali pranešti apie netinkamą Agentūros darbuotojų elgesį, aplaidumą, netinkamą pareigų atlikimą ar 

galimus korupcijos požymius, taip pat įtarus, kad pareiškėjai ar projektų vykdytojai netinkamai 

naudojasi Agentūros administruojama parama.  

Tikėtina, kad priimtos prevencinės priemonės padės sumažinti Agentūros veiklos riziką ir 

korupcijos pasireiškimo tikimybę. 
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Organizacinės valdymo struktūros tobulinimas 

Agentūros funkcijos paskirstytos departamentams, skyriams ir administracijos padaliniams 

nepriskirtoms darbuotojų pareigybėms. Agentūrai vadovauja Agentūros direktorius.  

Departamentus sudaro skyriai, kurie pavaldūs departamento direktoriui, skyriuose dirba 

projektų vadybininkai bei kiti specialistai, pavaldūs skyrių vedėjams. Projektų departamentas 

pavaldus vienam Agentūros direktoriaus pavaduotojui, Projektų kontrolės, Projektų finansų ir 

apskaitos ir Administracijos departamentai – kitam Agentūros direktoriaus pavaduotojui, o  

Personalo skyrius, Rizikų vertinimo ir valdymo skyrius, Teisės skyrius, Vidaus apskaitos ir finansų 

skyrius, Atstovas ryšiams su visuomene – tiesiogiai Agentūros direktoriui.  

Departamentai: 

 Projektų departamentas: Projektų vertinimo skyrius, Projektų priežiūros skyrius, 

Nacionalinės paramos skyrius (pastarasis nesusijęs su ES struktūrinės paramos administravimu); 

 Projektų kontrolės departamentas: Kontrolės ir koordinavimo skyrius,          

5 veikiantys regioniniai skyriai – Vilniaus ir Alytaus, Šiaulių ir Telšių, Klaipėdos ir Tauragės, 

Kauno ir Marijampolės, Utenos, Panevėžio (pastarasis įsteigtas 2008 m. dar nepradėjo veikti); 

 Projektų finansų ir apskaitos departamentas: Mokėjimų prašymų skyrius, Paramos 

apskaitos ir mokėjimų skyrius; 

 Administracijos departamentas: Informavimo skyrius, Informacinių sistemų skyrius, 

Kompiuterinės įrangos skyrius, Raštinė, Ūkio skyrius. 

Skyriai: Personalo skyrius, Rizikų vertinimo ir valdymo skyrius, Teisės skyrius, Vidaus 

apskaitos ir finansų skyrius. 

Administracijos padaliniams nepriskirtos darbuotojų pareigybės – Agentūros direktorius ir jo 

pavaduotojai, Atstovas ryšiams su visuomene. 

Siekiant užtikrinti efektyvų ir savalaikį Agentūrai pavestų funkcijų vykdymą, 2007 - 2008 m. 

buvo patikslinta valdymo struktūra ir direktoriaus pavaduotojų atsakomybės sritys, įsteigta atstovo 

ryšiams su visuomene pareigybė, išplėstas Rizikų vertinimo ir valdymo skyrius, padidėjus darbo 

krūviui įsteigti nauji etatai Mokėjimo prašymų, Nacionalinės paramos, Projektų kontrolės 

departamento regioniniuose skyriuose, Raštinėje, peržiūrėti visų skyrių, susijusių su 2007–2013 m. 

ES struktūrinės paramos administravimu, nuostatai ir pareigybių aprašymai. 

Dabartinė Agentūros struktūra, patvirtinta direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 67 

redakcija, iš esmės atitinka ES reglamentais bei Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytą 

įgyvendinančiosios institucijos paskirtį ir pavestas vykdyti  funkcijas, bet 2009 m., atsižvelgiant į 

auditorių pasiūlymus, planuojama toliau ją tobulinti. 
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Agentūros struktūra  2008 m. gruodžio 31 d.: direktorius, 2 direktoriaus pavaduotojai,     

4 departamentai su 17 skyrių, 4 savarankiški skyriai, tiesiogiai pavaldūs direktoriui ir 

atstovas ryšiams su visuomene. 

1 schema. 
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DARBUOTOJŲ ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS IR VIEŠŲJŲ 
PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS 

2008 m. gruodžio 31d. Agentūroje dirbo 158 darbuotojai  (127 – centre ir 31 –  Projektų 

kontrolės departamento regioniniuose skyriuose), iš jų 153 tiesiogiai susiję su ES struktūrinės ir 

nacionalinės paramos administravimu ir 5 pagalbiniai. 

Agentūros  darbuotojų amžiaus vidurkis -  36,5 metai.  70,8 proc. darbuotojų yra  moterys,  

48 proc. visų administracijos padalinių vadovų - moterys.  

2008 metais Agentūroje priimti 27 nauji darbuotojai, atleista tik – 9, tai sudaro 6 proc. nuo 

bendro darbuotojų skaičiaus. 

98 proc. administracijos darbuotojų turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 77 proc. 

darbuotojų turi magistro kvalifikacinį laipsnį, 2 - daktaro laipsnį. 21 darbuotojas, sudarius jiems 

sąlygas, tęsia magistrantūros studijas, iš jų 5 siekia antro magistro kvalifikacinio laipsnio. 

Agentūros darbuotojų išsilavinimas pagal sritis: vadyba/verslo administravimas bei politikos 

mokslai – 35 proc., ekonomika – 27 proc., teisė – 11 proc.,  inžinieriniai mokslai – 10 proc., gamtos 

ir matematikos mokslai – 8 proc., humanitariniai mokslai – 9 procentai. 

Didelis dėmesys Agentūroje skiriamas darbuotojų kompetencijos ugdymui bei 

administracinių gebėjimų stiprinimui. Visiems į darbą priimtiems naujiems administracijos 

darbuotojams rengiamas įvadinis mokymas darbo vietose, analizuojant klausimus, susijusius su 

kiekvieno departamento ir skyriaus vykdomomis funkcijomis, padalinių tarpusavio ryšiais bei 

vidaus kontrole ir sauga.   

2008 m., kaip ir kasmet, buvo patvirtintas Agentūros darbuotojų tęstinio mokymo programų 

sąrašas, pagal kurį Agentūros darbuotojai 2008 m. dalyvavo 51 seminare ir mokymuose, kuriuose 

buvo nagrinėjamos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos administravimo, viešųjų pirkimų, 

valstybės pagalbos politikos, rizikos analizės ir vidaus kontrolės, korupcijos prevencijos ir kitos 

temos.  

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), European Training Centre (POLIADE) ir kt. 

Glaudžiai bendradarbiaujama ir dalijamasi patirtimi su kitomis įgyvendinančiomis 

agentūromis – viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra (CPVA), Nacionaline mokėjimų 

agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) ir kt. 
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Efektyviam Agentūros personalo valdymui užtikrinti yra parengti ir įgyvendinami šie 

personalo valdymo dokumentai: darbuotojų priėmimo į darbą tvarka, tęstinio mokymo programų 

sąrašas, darbuotojų mokymo politika bei darbų aptarimo ir veiklos planavimo tvarka, pagal kurią 

kasmet atliekamas Agentūros darbuotojų metinis vertinimas. Siekiant sumažinti Agentūros veiklos 

riziką ir darbo sutrikimus, kurie gali kilti darbuotojams neatvykus į darbą dėl ligos ar kitų 

nenumatytų aplinkybių, yra patvirtintas ir nuolat (pagal poreikį) atnaujinamas Pavadavimo planas, 

kuriame nustatytos Agentūros pareigybės ir darbuotojai, turintys pavaduoti į darbą neatvykusius 

darbuotojus. Norint užtikrinti, kad Agentūroje dirbtų tik nepriekaištingos reputacijos asmenys, 

direktoriaus įsakymu  patvirtintoje  Darbuotojų priėmimo į darbą tvarkoje, nustatytos pareigybės, 

dėl į kurias atranką laimėjusių pretendentų turi būti kreipiamasi į STT.  

Agentūroje skiriamas dėmesys ne tik darbuotojų dalykinėms kompetencijoms, bet taip pat ir 

bendrosioms kompetencijoms tobulinti – organizuojami vadovavimo kompetencijų, komandos 

formavimo mokymai ir kitos priemonės. 

2008 m. pirmą kartą buvo suorganizuotas Agentūros darbuotojų vaikų piešinių 

konkursas. Jis tapo gražia švente tiek vaikams, tiek ir jų tėveliams. Gegužės 9-ąją - Europos dieną, 

įvyko vaikų piešinių konkurso užbaigimo šventė. Vaikai susipažino su tėvelių darbo aplinka, turėjo 

galimybę įvertinti savo „konkurentų“ darbelius, išrinkti laimėtoją. Užbaigimo šventėje apdovanoti 

du pirmos vietos nugalėtojai. Agentūros darbuotojai aktyviu balsavimu internete išrinko labiausiai 

patikusį darbelį -  3 metų Urtės Bružaitės piešinį, o šventės metu jau patys vaikai išsirinko, jų 

nuomone, gražiausią darbelį – 8 metų Ugnės Ledovskojūtės piešinį su aplikacijomis. 

 
Visi vaikai vaišinosi, dalinosi įspūdžiais, buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis. 
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Agentūros teikiamų viešųjų paslaugų kokybės vertinimas. 

Agentūros direktoriaus įsakymu yra patvirtintas Agentūros teikiamų viešųjų paslaugų kokybės 

vertinimo sistemos procedūrų aprašas.  

Siekiant sužinoti nuomonę apie Agentūros teikiamų viešųjų paslaugų kokybę ir jos 

pokyčius,  darbuotojų administracinius gebėjimus 2008 m. III ketvirtį atlikta 2004-2006 m. 

ES SF projektų vykdytojų ir 2007-2013 m. ES paramos potencialių pareiškėjų anoniminė 

apklausa. Apklausos tikslas buvo sužinoti nuomonę apie suteiktas paslaugas bei informacijos 

kokybę, kokios informacijos, paslaugų trūksta, ar mandagiai jie aptarnaujami, ar jiems rūpimi 

klausimai išspręsti pakankamai kvalifikuotai ir operatyviai. Viešųjų paslaugų kokybės vertinimo 

2008 metais metu buvo siekiama pastebėti paslaugų teikimo pokyčius, juos įvertinti ir numatyti 

neigiamų pasekmių prevencijos priemones bei paslaugų kokybės tobulinimo galimybes. 

Informacija apie atliekamą 2004-2006 m. apklausą su prašymu užpildyti internete patalpintą 

anketą buvo išsiųsta elektroniniu paštu, o informacija apie atliekamą 2007-2013 m. apklausą buvo 

paskelbta interneto svetainėje prie 2007-2013 m. ES paramos naujienų. Anketų duomenis užpildė 

183 respondentai. Respondentus sudarė verslo sektoriaus atstovai, verslo asociacijų, viešųjų įstaigų, 

kitų nevyriausybinių organizacijų, o taip pat ir privataus sektoriaus atstovai.  

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). 

Dauguma atsakiusių į anketos klausimus buvo patenkinti arba iš dalies patenkinti aptarnavimu 

Agentūroje (95 proc.). Pažymėtina, kad verslo organizacijas atstovaujančių asmenų nuomonė dėl 

aptarnavimo kokybės buvo griežtesnės nei viešojo sektoriaus – mažiau jų nurodė, kad yra patenkinti 

aptarnavimu:  
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54 proc. respondentų atsakė nesusidūrę su bendravimo ir aptarnavimo sunkumais Agentūroje, 

tačiau kai kurių problemų kilo 42 proc. respondentų, dar 4 proc. negalėjo atsakyti į šį klausimą. 

 
41 proc. respondentų, teigusių, kad susidūrė su aptarnavimo problemomis, nurodė 

informatyvumo (informacijos kokybė, išsamumas ir aiškumas) stoką, taip pat buvo išsakyta 

priekaištų darbuotojų kompetencijai  - 26 proc. respondentų įvardijo tai kaip problemą, 11 proc. 

respondentų turėjo pastabų dėl Agentūros darbuotojų mandagumo bendraujant su pareiškėjais ir 

projektų vykdytojais, vėlavimą atsakyti į paklausimus kaip problemą įvardijo 13 proc. respondentų, 

tačiau tik 5 proc. respondentų nepatenkinti pateiktų mokėjimo prašymų vertinimo terminais. 

Daugumą apklaustųjų (net 95 proc.) iš esmės tenkino mokėjimo prašymų vertinimo terminai. 

 

 



 
 

 
 

  2008 metų veiklos ataskaita 
 

 
43

Projekto įgyvendinimo dokumentų derinimo operatyvumo vertinimas balais taip pat buvo 

gana aukštas ir vidutiniškai sudarė beveik 8 balus pagal 10 balų vertinimo sistemą, o pagal atskirus 

segmentus pasiskirstė taip: 

 
2008 m. buvo vertinami ir Agentūros organizuojami informaciniai ir mokymo seminarai. 

Seminarų vertinimą sudarė 5 kriterijai: seminarų pakankamumas, prieinamumas, seminarų 

medžiagos aiškumas, informatyvumas ir informacijos pateikimo būdai. Kiekvienas iš šių kriterijų 

buvo vertinamas atskirai 10 balų sistemoje. Visų kriterijų bendras įvertinusiųjų skaičius yra 430. 

Agentūros organizuojamus seminarus (pagal visus 5 kriterijus) 8 balais ir daugiau, t.y. gerai ir labai 

gerai, įvertino 264 vertintojai iš 430. Tai sudaro 61 proc. visų vertinusiųjų. 
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Buvo pastebėti teigiami paslaugų teikimo Agentūroje pokyčiai per ataskaitinius metus. Net  

40 proc. respondentų nurodė, kad paslaugų teikimo kokybė per metus pagerėjo ir nei vienas 

apklaustasis nenurodė, kad pablogėjo: 

 
Taigi, pagal apklausos duomenis darytina išvada, kad bendras Agentūros teikiamų paslaugų 

vertinimas yra geresnis nei vidutinis – dauguma yra patenkinti aptarnavimu, nėra susidūrę su 

bendravimo ir aptarnavimo sunkumais, patenkinti mokėjimo prašymų vertinimo terminais, 

dokumentų derinimo proceso aiškumas ir operatyvumas yra vertinami gerai (7,99 ir 7,95 balų), 

Projektų priežiūros skyriaus veikla vertinama ypač gerai (aptarnavimo kokybė 9,08, operatyvumas 

8,81, informatyvumas 8,45 balo, bendras vertinimas pagal visus kriterijus 8,78), paslaugų teikimas 

Agentūroje per paskutinius metus 40 proc. respondentų  įvertintas kaip pagerėjęs.                 

Respondentai pateikė nemažai pastabų ir pasiūlymų. Apibendrinus pateiktas pastabas ir 

pasiūlymus, paaiškėjo, kad reiktų daugiau informacinių seminarų, mažiau biurokratizmo ir 

popierizmo, nes tai stabdo projekto vykdymo eigą, siūloma daugiau pasitikėti vykdytojais bei diegti 

elektroninio bendravimo sistemą. Nemažai respondentų išreiškė pasitenkinimą Agentūros, jos 

atskirų darbuotojų ar skyrių geru aptarnavimu ir bendravimu. Į visas pastabas ir pasiūlymus buvo 

atsižvelgta rengiant Agentūros 2009 m. veiklos planą, priimant konkrečius valdymo sprendimus, 

kurie turėtų supaprastinti 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos administravimą ir padaryti jį 

efektyvesnį, ugdyti ir tobulinti darbuotojų administracinius gebėjimus, diegti elektroninio 

bendravimo sistemą per AIS, tobulinti vidaus kontrolės sistemą ir pagerinti teikiamų paslaugų 

kokybę, pirmiausia verslo įmonėms, kurios pagal apklausos duomenis dažniau susiduria su 

įvairiomis problemomis, bendraudamos su Agentūra. 

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 Agentūros teikiamų paslaugų gerinimo 

būdus.  
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INFORMAVIMO IR VIEŠUMO PRIEMONĖS 

Informavimui ir viešinimui 2008 m. skirti per 33,8 tūkst.Lt techninės paramos lėšų buvo 

panaudoti pareiškėjams skirtiems informaciniams ir mokymo seminarams, projektų rezultatų 

viešinimui regioninėje žiniasklaidoje, paramos lėšomis išleistas projektų vykdytojams skirtas 

leidinys. 

2008 m. Agentūra įgyvendino šias viešumo priemonės, informuojant projektų vykdytojus 

projektų įgyvendinimo klausimais ir pareiškėjus apie paramos galimybes, kvietimų teikti paraiškas 

dokumentaciją, paraiškų teikimo problemas: 

1. Renginiai. 2008 m. buvo suorganizuoti 35 mokomieji seminarai:  

• 29 seminarai pareiškėjams pagal 2007-2013 m. ES paramos laikotarpio priemones 

įvairiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Utenoje, Šiauliuose, 

Marijampolėje, Zarasuose, Biržuose, Telšiuose, Alytuje, Tauragėje). Potencialūs pareiškėjai buvo 

supažinti su priemonėmis „Lyderis LT“, „Intelektas LT +“, „Turizmo paslaugų/ produktų įvairovės 

plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas“, „Idėja LT“, „Energijos gamybos efektyvumo 

didinimas“, „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ pristatymas“ ir 

kiti. Seminarų metu buvo pristatomos pagrindinės paramos teikimo sąlygos, reikalavimai, pristatyta 

aktuali dokumentacija, paraiškų teikimo ypatumai. Iš viso seminaruose sudalyvavo daugiau nei  

1000 dalyvių.  

• 6 renginiai buvo suorganizuoti projektų vykdytojams pagal 2004-2006 m. BPD,  siekiant 

kad įgyvendinami projektai būtų laiku ir sėkmingai užbaigti. Į seminarus atvyko per 120 projektų 

vykdytojų iš visos Lietuvos. Seminarų metu buvo pristatomos dažniausiai pasitaikančios projektų 

įgyvendinimo problemos, sunkumai su kuriais susidūrė užbaigdami projektus kiti projektų 

įgyvendintojai, ypatingas dėmesys skiriamas galutinių projektų įgyvendinimo ataskaitų, mokėjimų 

prašymų teikimui ir projektų užbaigimui. Nuo 2007 m. pabaigos atsirado poreikis organizuoti 

individualius sutikimus su projektų vykdytojais, kadangi paaiškėjo, jog iškylančios problemos 

projektų įgyvendinimo pabaigoje yra labia skirtingos kiekvienam projektui. Šie susitikimai labiau 

pasiteisino, buvo daug efektyvesni nei bendri seminarai projektų vykdytojams. Į susitikimus buvo 

kviečiami dalyvauti ne tik Agentūros, bet ir Ūkio ministerijos darbuotojai. Iš viso per 2008 m. 

įvyko 70 individualių susitikimų su projektų vykdytojais, kurių metu dalyviai 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. 
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2008 m. birželio 18 d. bei 2008 m. rugsėjo 26 d. suorganizuoti susitikimai su įgyvendinančių 

institucijų darbuotojais, atsakingais už informavimo ir viešinimo veiklų įgyvendinimą, pasidalinta 

sėkmingais patirties pavyzdžiais, pasidalinta idėjomis dėl 2007-2013 m. ES paramos informavimo 

ir viešinimo veiklų įgyvendinimo.  

2. Informacijos pateikimas internete. Agentūros interneto svetainėje buvo nuolat 

atnaujinama ir pateikiama informacija aktuali 2007-2013 m. pareiškėjams (paskelbta 11 kvietimų 

teikti paraiškas su aktualia dokumentacija; sudaryta galimybė pareiškėjams pasitikrinti, kaip vyksta 

paraiškų vertinimas – nuolat skelbiama ir atnaujinama informacija apie registruotas paraiškas, jų 

vertinimo etapus pagal Agentūros administruojamas priemones, skelbiami dažniausiai pasitaikantys 

klausimai – atsakymai į pareiškėjų klausimus) ir projektų vykdytojams, gavusiems paramą pagal 

2004-2006 m. BPD (3 kvietimai teikti paraiškas, atlikta daugiau nei 230 projektų pristatymų 

atnaujinimų duomenų bazėje). Agentūra skatino projektų vykdytojus savarankiškai parengti 

projekto pristatymo tekstą, periodiškai jį atnaujinti, papildyti nuotraukomis, nuorodomis. 

Informavimo skyrius konsultavo projektų vykdytojus, kaip parengti pranešimą žiniasklaidai ir 

skatino juos platinti.  

Pranešimai pagal temas bei interesus buvo orientuojami į konkrečių tikslinių grupių poreikius: 

apžvalgos, žiniasklaidai ir kt. Visi pranešimai buvo išsiunčiami naujienų prenumeratoriams, o taip 

pat ir žiniasklaidai. Per 2008 m. paskelbti iš viso 62 pranešimai – naujienos interneto svetainėje su 

aktualia informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams.  

2008 m. Agentūros interneto svetainės www.lvpa.lt  lankomumo rodikliai:  

• apsilankymai – 315222 vnt. (o 2007 metais – 228,214 vnt.) 

• vidurkis per dieną – 861 vnt. (padidėjimas, palyginti su 2007 m. 38 proc.), 

• prenumeratorių skaičius –2100 vnt. (2007 – 1800 vnt.) 

Agentūros interneto svetainės  2008 m. bendrieji duomenys ir statistika: 

• Nuolat atnaujinama „Bėganti eilutė“ apie įgyvendinamus projektus, lėšų įsisavinimą, 

pateikiamas užbaigtų projektų skaičius.  

• Parengtos ir publikuotos Agentūros interneto svetainėje savaitinės administruojamos 

paramos pagal Lietuvos 2004-2006 m. BPD būklės apžvalgos, pateikiant statistinius duomenis apie 

užbaigtus projektus, įsisavintas lėšas.  

• Sukurtos naujos skiltys svetainėje www.lvpa.lt ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos 

pareiškėjams „Valstybės projektų rengėjams“ (Dokumentai pareiškėjams, Valstybės projektų 

sąrašai, Gautos ir vertinamos paraiškos, Pasirašytos sutartys),  „Regionų projektų rengėjams“ 

(Dokumentai pareiškėjams, regionų projektų sąrašai, Gautos ir vertinamos paraiškos), „Konkursinių 
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projektų rengėjams“ (Dokumentai pareiškėjams, kvietimai teikti paraiškas, Gautos ir vertinamos 

paraiškos, konkursinių projektų sąrašai, pasirašytos sutartys), kurios yra nuolat atnaujinamos.  

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. 2008 m. parengta daugiau nei 320 atsakymų į pareiškėjų ir 

projektų vykdytojų klausimus, atsiųstus paprastu paštu, el. paštu ar faksu. Per 2008 m. suteikta 

daugiau nei 240 konsultacijų elektroniniu paštu dėl projektų vykdytojų informavimo ir viešinimo 

priemonių atitikimo keliamiems reikalavimams. 

4. Bendradarbiavimas su visuomenės informavimo priemonėmis. Informacija spaudai buvo 

teikiama žodžiu ir raštu. Žodžiu – atsakinėjama į žurnalistų paklausimus telefonu ar jiems 

apsilankius Agentūroje (po keletą kartų per savaitę), raštu – atsakinėjant į spaudos atstovų 

paklausimus elektroniniu paštu, platinant pranešimus spaudai per BNS ir ELTA informacinės 

sklaidos priemones, atsiliepiant į publikacijas spaudoje, jei tai būdavo reikalinga patikslinti faktus. 

Žurnalistams pakvietus, taip pat dalyvauta radijo laidose, duota interviu televizijų laidoms, 

bendradarbiaujant su prodiuserine kompanija, parengta 10 TV ir 10 radijo programų apie 

svarbiausius projektus, kurie gavo ES paramą pagal 2004-2006 m. BPD.  

5. Kitos priemonės. 2008 metais informacinių mokomųjų seminarų metu buvo dalijami 

rašikliai, bloknotai ir segtuvai su Lietuvos 2004-2006 m. BPD, o naujiems pareiškėjams su         

2007-2013 m. ES struktūrinės paramos simbolika ir Agentūros logotipais.  

2008 m. taip pat parengta Agentūros interneto svetainės kūrimo ir priežiūros paslaugų 

techninė užduotis, siekiant svetainėje pateikti išsamią ir aktualią informaciją, orientuotą į 

visuomenę ir Agentūros tikslines grupes (atsižvelgiant į poreikius ir nustatytus reikalavimus 

informuoti apie ES struktūrinę paramą ir nacionalinės paramos programas).  

6. Parengti DVD filmai.  Kuriant DVD filmus, iš 331 Ūkio ministerijos ir Agentūros 

administruotų 2004-2006 m. BPD finansavimo laikotarpiu įgyvendintų projektų buvo atrinkta 

dešimtadalis – trisdešimt projektų. Vadovautasi keletu kriterijų. Pirmiausia, kad geografiniu 

požiūriu būtų aprėpta visa Lietuva, be to, norėta parodyti ir projektų spektrą. Filmą kūręs Agentūros 

atstovas ryšiams su visuomene V.Valiušaitis pats su kolegų iš Agentūros pagalba automobiliu per 

rugsėjo ir spalio mėn. nuvažiavo net 4 300 kilometrų: nuo Druskininkų iki Rokiškio, nuo Klaipėdos 

iki Visagino.  

Projektų vykdytojai ir vietos administracijų vadovai kalbėjo apie ES struktūrinės paramos 

reikšmę projektų įgyvendinimui bei pačių projektų svarbą vietovių ar regionų raidos 

perspektyvoms. Iš surinktos medžiagos sukurti du DVD filmai :   
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- filmas „Solidari Europa, šiuolaikiška Lietuva“ (trukmė 40 min.) pristato per                         

30 ryškiausių projektų. Iš verslo aplinkos gerinimo projektų kūrėjai atrinko Radviliškio, Kėdainių, 

Kauno ir Klaipėdos infrastruktūrinius projektus. Iš tiesioginės paramos verslui prioriteto pasirinko 

„Visagino liniją“, „Jūrės medį“ ir „Sanitą“. Iš viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų – 

Druskininkų vandens parką, renovuotus Burbiškio, Rokiškio, Kurtuvėnų dvarų objektus, Šilutės, 

Drevernos prieplaukas ir kt. Tarp energetikos sektorių pristatančių projektų – demonstracinė 

termofikacinė elektrinė Panevėžyje, Kauno hidroelektrinė, Juodupės, Raseinių katilinių atnaujinimo 

projektai. Filmo premjera įvyko 2008 m. gruodžio 10 dieną Ūkio ministerijos renginyje, skirtame 

2004–2006 m. Agentūros administruotų projektų vykdytojams. Filmą matė apie 200 žmonių. Vėliau 

jis buvo rodytas Finansų ministerijoje, Europos Komisijos Lietuvos atstovybėje, kūrinį matė kai 

kurie užsienio reikalų ministerijos pareigūnai. Iš žiūrovų girdėta palankių atsiliepimų. Būta 

pageidavimų parengti anglišką filmo variantą, kad partneriams iš ES būtų galima parodyti ne tik tai, 

kaip Lietuva naudoja ES paramą, bet ir tinkamai pristatyti modernėjančią šalį. Žadama užsakyti 

daugiau filmo kopijų, taip pat parengti anglišką jo versiją.  

- filme „Laikas, sprendimai, rezultatai“ (trukmė 20 min.) kalbama apie projektų 

vykdytojų ir Agentūros bendradarbiavimą, aptariama tokių kontaktų svarba, pamokos, galimybės 

visa tai tobulinti ateityje.                

7.  Išvažiuojamosios regioninės konferencijos. Agentūros atstovai reguliariai dalyvavo 

regioninės konferencijose ir seminaruose, kai būdavo kviečiami organizatorių. Ten būdavo 

pristatomos 2007-2013 m. finansinės perspektyvos programos ir galimybės verslui. Tokių 

konferencijų, kuriose Agentūros atstovams buvo verslo auditorijose buvo suteikta tribūna pristatyti 

ES paramos galimybes, buvo iki 30. Ypač produktyviai ir kvalifikuotai šiame darbo bare dalyvavo 

direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Zaborskas. Dažnai tai būdavo progos po tokių renginių 

svarbiausias idėjas pasikleisti ir per regioninę žiniasklaidą, nes dalyvaudavo ir vietos žurnalistai, 

kurie parengdavo interviu spaudai, vietos radijui ar televizijai. 

8. Dalyvavimas radijo laidose. Buvo surengta 10 laidų „Žinių radijuje“, kuriose, be kitų 

svečių, iš Agentūros dalyvavo jos direktorius Saulius Jakštas, pavaduotojai Kęstutis Zaborskas, 

Diana Vilytė, atstovas ryšiams su visuomene Vidmantas Valiušaitis. Laidose buvo kalbama įvairius 

ES paramos panaudojimo aspektus ir įgyvendintus projektus visose 10-tyje Lietuvos apskričių. 

Aprašytos visuomenės informavimo ir viešumo priemonės, Informavimo skyriaus 

darbuotojų bei atstovo ryšiams su visuomene veikla lėmė, kad Agentūros administruojamos 

priemonės visuomenėje buvo pakankamai žinomos. 
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SĖKMĖS PROJEKTAI 

ES struktūrinių fondų paramos svetainei adresu www.esparama.lt kaip sėkmingi, pagal Ūkio 

ministerijos ir Agentūros administruojamas priemones, buvo išskirti ir pristatyti visuomenei ir 

žiniasklaidai šie sėkmingai įgyvendinti verslo, turizmo ir energetikos projektai:   

• Pagal priemonę  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“ 
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“  

• Pagal priemonę 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 "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“ 
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• UAB „Ekspla“ projektas „Lazeriai mikroapdirbimui ir diagnostikai“: 

 

Džiugu pažymėti, kad UAB „Ekspla“, kurį 

administravo Agentūra, Europos Komisija 

nominavo europiniams „Regionų 

žvaigždžių“ apdovanojimams.   

 

 

            2009 m. vasario 16-17 d.  Briuselyje 

vyks kasmetinė konferencija „Regionai 

ekonomikos plėtrai: Bendradarbiavimo 

rezultatai“ („Regions for Economic Change – 

Networking for Results“) . Konferencijos 

metu Europos komisarė Danuta Hubner 

paskelbs  2009-ųjų „Regionų žvaigždžių“ 

(„RegioStars“) laureatus – originalius, 

įkvepiančius ES struktūrinių fondų 

finansuotus projektus pasižymėjusiems 

geriausia praktika ir inovacijomis regionų 

plėtros politikoje. Tarp 25 Europos Komisijos 

nominuotų „Regionų žvaigždžių“ finalistų yra 

ir vienas Lietuvos atstovas – UAB „Ekspla“ 

su partneriais UAB „Šviesos konversija“, 

UAB „Optida“ ir UAB „Standa“ vykdytas 

projektas „Lazeriai mikroapdirbimui ir 

diagnostikai“.    

Vykdydamos šį projektą keturios Lietuvos 

lazerių technologijų ir fotonikos įmonės 

suvienijo pastangas tam, kad sukurtų 

aukščiausio lygio itin subtiliam 

mikroapdirbimui skirtus pramoninius lazerius.       

         Lietuvos lazerių specialistų bendro 

darbo rezultatai įtakojo tarptautinę 

inovatyviojo verslo plėtrą – sukurtos 

modernios, galingesnės ir patvaresnės 

lazerinės technologijos tenkina pasaulinės 

mikroapdirbimo ir diagnostikos rinkos 

poreikius. Projektas buvo įgyvendintas               

2005–2007 metais. Bendra projekto vertė                

5,7 mln. Lt., iš jų 3,8 mln. Lt sudarė ES ir               

1,9 mln. Lt – projekto vykdytojo lėšos. Šis 

projektas žymiai prisidėjo prie įmonės 

inovacinės veiklos aktyvėjimo: 2006 m. 

„Ekspla“ buvo pripažinta inovatyviausia 

Lietuvos įmone, o joje sukurtas 

pikosekundinis diodais kaupinamas lazeris – 

inovatyviausiu 2007 m. produktu. Kasmetinę 

tarptautinę konferenciją „Regionai 

ekonomikos plėtrai“ organizuoja generalinis 

Europos komisijos Regioninės politikos 

direktoratas bendradarbiaudamas su  Regionų 

komitetu. Projektus „Regionų žvaigždes“ 

renka minėtų institucijų sudaryta 

kompetetingų ekspertų žiuri. 
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• UAB „Visagino linija“ projektas „Naujos baldų gamyklos Visagine statyba“: 

 
„Visagino linija“ yra viena didžiausių ir 
moderniausių baldų gamyklų Rytų Europoje. 
Ją sukūrė stambiausia Lietuvoje baldų 
gamybos įmonių grupė „SBA“. Bendros 
investicijos į „Visagino liniją“ siekia                  
73,5 mln. Lt, iš kurių dalis – 26,7 mln. Lt – 
finansuota ES struktūrinių fondų lėšomis. Tai 
– pirmoji tokio dydžio privataus kapitalo 
investicija Visagino regione. Naujoji gamykla 

sukūrė naujas technologines galimybes ir 
praplėtė gaminamų produktų asortimentą. 
„Visagino linija“ gamina šiuolaikinius, 
modernaus stiliaus korpusinius baldus iš 
„korinės“ ir medžio drožlių plokštės, skirtus 
svetainei ir miegamajam, spintas bei lentynas. 
Didžioji įmonės pagamintos produkcijos dalis  
eksportuojama į ES ir kitas šalis, o dalis – 
parduodama Lietuvoje. Gamybą „Visagino 
linija“ pradėjo nuo vienos pamainos  - apie 
190 darbuotojų. Veikdama pilnu pajėgumu, 
įmonė padidins darbuotojų skaičių iki 650. 
„Visagino linija“ - antras pagal dydį privataus 
kapitalo darbdavys Visagino regione. Tai 
padeda spręsti socialinius bei nedarbo 
klausimus šiame regione.  

• UAB „Lietuvos parodų centras LITEXPO“ projektas „Daugiafunkcinio kongresų, 

konferencijų ir parodų centro kūrimas“ : 

 

Pastatytas parodų ir konferencijų paviljonas, 
kuriame įrengta 3500 m² daugiafunkcinės 
paskirties ekspozicijų salė, lengvai 
transformuojama į 1800 vietų šiuolaikinius 
tarptautinius reikalavimus atitinkančią 
konferencijų salę, aprūpintą naujausia vaizdo 
ir garso, vertimų įranga.  

        Salę galima modeliuoti į įvairaus tipo – 
teatro ar klasės – konferencijų salę. Čia 
galima rengti ir įvairaus pobūdžio renginius, 
talpinančius iki 4000 žmonių. LITEXPO 
įsitvirtino kaip didžiausias parodų bei 
konferencijų centras Baltijos regione. 
Padidinus ekspozicinius plotus, užtikrinus jų 
kokybę ir įrengus konferencijų sales, 
užbaigtas du metus trukęs pirmasis plėtros ir 
modernizavimo etapas. LITEXPO, tapęs ne 
tik didžiausiu parodų, bet ir konferencijų 
centru, išsikovojo išskirtines pozicijas 
tarptautinėje rinkoje. Paviljonas išsiskiria ir 
tuo, kad yra harmoningai suderintas su jį 
supančia aplinka, sukurta vientisa didelė 
ekspozicijų erdvė.  
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• Pagal priemonę 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 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“  

 

• Pagal priemonę 3.4. Viešoji turizmo infrastruktūra ir paslaugos 

 

• 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“ 

• Šiaulių miesto savivaldybės administracijos projektas „Aukštabalio multifunkcinio 
komplekso statyba“: 

 
 

         

       Šiaulių arena – pirmasis su ES parama 
pastatytas tokio pobūdžio objektas Lietuvoje. 
Arena pripažinta nacionalinės svarbos sporto 
objektu. Per neįtikėtinai trumpą laiką Šiaulių 
miesto savivaldybės parengta paraiška gavo 
ES finansinę paramą – 49 mln. litų.  
Už gautą paramą įrengta per 5000 žiūrovų 
talpinanti sporto arena, kuri lengvai 
transformuojama į koncertams pritaikytą salę 
ir talpina apie 7000 žiūrovų. 
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„Regionų lyderiai“ 
 

2008 m. gegužės 29 d. ES paramos 

kontaktų mugėje, vykusioje „Litexpo“ 

konferencijų ir parodų centre, kurioje 

dalyvavo ir Agentūros darbuotojai, buvo 

paskelbti ir apdovanoti „Regionų lyderiai“ 

– dešimt sklandžiai įgyvendinamų                         

ES struktūrinės paramos projektų, po vieną iš 

kiekvienos apskrities, kurie teikia šaliai 

labiausiai apčiuopiamą naudą ir viešų rinkimų 

internete metu sulaukė didžiausio visuomenės 

palaikymo.  

Finansų ministerijos organizuojama 

kontaktų mugė „Regionų lyderiai“ – tai 

pagrindinis metinis struktūrinės paramos 

renginys, vykstantis antrus metus ir tampantis 

gera tradicija. Ši mugė buvo skirta pristatyti 

ES paramos panaudojimo rezultatus ir 

tęstinumą, vykdomų projektų naudą, užmegzti 

glaudesnius ryšius tarp ES paramos 

bendruomenės narių – projektų vykdytojų, 

naudos gavėjų, pareiškėjų bei ES paramą 

administruojančių institucijų. Akivaizdu, jog 

ES paramos bendruomenė auga ir glaudesnis 

jos narių bendradarbiavimas kuria papildomą 

vertę kiekvienam žmogui ir visai sistemai.            

„Regionų lyderių“ rinkimuose dalyvavo 

78 sklandžiai įgyvendinami projektai – iš 

daugiau kaip 3500 finansuojamų pagal 

Lietuvos 2004 - 2006 metų BPD. 

13

       

Juos atrinko ES paramą administruojančios 

institucijos ir apskričių viršininkų 

administracijos. Iš Ūkio ministerijos ir 

Agentūros administruojamų projektų buvo 

atrinkti ir pateikti internetiniam balsavimui     

24 sėkmingi projektai. Rinkimai vyko dvi 

savaites internete ES paramos svetainėje 

www.esparama.lt. Visi Lietuvos gyventojai, 

pastebėję ES paramos dėka mūsų gyvenime 

vykstančius gerus pokyčius, galėjo balsuoti už 

projektus, jų nuomone, vertus „Regiono 

lyderio“ vardo. Už projektus buvo atiduoti         

14 465 balsai. Iš Agentūros pateiktų 

balsavimui projektų regionų lyderiais tapo: 

Tauragės apskrityje  – Šilalės Stepono 

Dariaus ir Stasio Girėno vidurinė mokykla 

(projektas „Energijos vartojimo efektyvumo 

didinimas Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio 

Girėno vidurinėje mokykloje“); 

Telšių apskrityje – VšĮ Plungės turizmo ir 

verslo informacijos centras (projektas 

„Plungės rajono smulkaus ir vidutinių įmonių 

konkurencingumo skatinimas“).  
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Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinė mokyklos projektas „Energijos 

vartojimo efektyvumo didinimas Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinėje 

mokykloje“: 

 

 

 

          Pagrindinis šio projekto tikslas – 

padidinti energijos vartojimo efektyvumą 

mokykloje. Projektu buvo siekiama ir kitų 

tikslų – pagerinti mokyklos pastato 

mikroklimatą, mokinių higienos ir komforto 

sąlygas, kurios neatitiko reikalaujamo 

higienos, sanitarijos ir ugdymo procesui 

nustatytų reikalavimų. Taip pat buvo siekiama 

pagerinti mokytojų ir mokinių mokymo(si) 

sąlygas. Temperatūra patalpose šildymo 

sezono metu, nuo buvusios 15- 17 C laipsnių 

pakilo iki 20-22 C laipsnių. Dėl pagerėjusių 

mokymosi ir darbo sąlygų praėjusio šildymo 

sezono metu, nebuvo ryškaus mokinių, 

mokytojų ir darbuotojų sergamumo. 

Įgyvendinus šį projektą, mokyklos patalpos 

tapo šviesesnės ir šiltesnės, atitinka mokinių 

ugdymo procesui keliamus reikalavimus. 

Mokyklos direktoriaus Arūno 

Aleksandravičiaus teigimu, Šilalės rajono 

savivaldybė šio projekto įgyvendinimui 

reikalingo finansavimo skirti negalėjo dėl 

ribotų finansavimo galimybių. ES struktūrinių 

fondų finansinė parama – ekonomiškai 

pagrįsta galimybė atlikti mokyklos pastato 

išorinių atitvarų bei energetikos sistemos 

rekonstrukciją. Projektas sėkmingas dėl 

pasiektų rezultatų: viso mokymosi laikotarpio 

metu mokykloje vyraujanti temperatūra 

atitinka nustatytas higienos normas, 

mokykloje ne tik šilta, bet ir jauku, kas 

teigiamai veikia mokyklos psichologinį ir 

emocinį mikroklimatą. Be to, šildymo sezono 

metu sutaupoma apie 42 procentai šilumos.  
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VšĮ Plungės turizmo ir verslo informacijos centro projektas „Plungės rajono smulkaus 

ir vidutinių įmonių konkurencingumo skatinimas“:  

    

     Nuotraukose: seminaro „Derybų organizavimas versle”metu. 

 

Šio projekto veiklos buvo tiesiogiai orientuotos į verslumo skatinimą vietos savivaldybėje: 

• Mokymo paslaugos leido visiems besidomintiems įgyti trūkstamų praktinių įgūdžių ir 

kompetencijos, suteikė žinių kaip pradėti nuosavą verslą. 

• Plungės rajono SVV plėtros galimybių analizė (studija) labai reikalinga tolimesnei 

Plungės miesto ir rajono plėtrai, investicijų pritraukimui. 

• SVV potencialių užsienio rinkų analizė (tyrimas) ir kontaktinės duomenų bazės 

sukūrimas ir nuolatinis atnaujinimas suteikia galimybę verslininkams užmegzti bendradarbiavimo 

ryšius, taip pat ieškoti naujų kontaktų ne tik Lietuvos teritorijoje, bet ir užsienio šalyse. 

• Moterų klubo įsteigimas paskatino Plungės rajono moteris aktyviau veikti visuomeninėje 

veikloje, pačioms dalyvauti projektinėje veikloje. 

Tarp nacionalinės reikšmės projektų – Agentūros administruojamas viešosios įstaigos 

„Lietuvos inovacijų centras“ projektas „Inovacinių gebėjimų formuoti ir diegti inovacijas 

stiprinimas (INO-GEB)“ ir Lietuvos kokybės vadybos asociacijos projektas „Lietuvos kokybės 

vadybos asociacijos viešųjų paslaugų stiprinimas gerinant naujausios informacijos apie kokybės 

valdymą sklaidą ir siūlant kitas su kokybės valdymu susijusias paslaugas“.  

 

Tarp LVPA regionų lyderių nominuoti buvo ir šie projektai: 

• Druskininkų sav. administracijos projektas „Druskininkų miesto plėtra. Vandens pramogų 
parkas“: 
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       Įgyvendinus Druskininkų vandens 

pramogų parko projektą, rekonstruota pastato 

dalis pritaikyta vandens pramogų parkui. 

Naujų vandens pramogų parkų atsiradimas 

Lietuvoje skatina atvykstamąjį ir vietinį 

turizmą, sukuria palankesnes sąlygas 

aktyviam poilsiui. Tikimasi, kad šis analogų 

Lietuvoje neturintis objektas papildys esamą 

kurorto infrastruktūrą ir įsilies į teikiamų 

gydomųjų, sveikatinimo, laisvalaikio 

praleidimo, poilsio ir rekreacijos sistemą 

kurorte. Vandens pramogų parko sukūrimas 

įtakos kitų, su turizmo infrastruktūra susijusių 

paslaugų atsiradimą, pritrauks papildomas 

investicijas. Vandens pramogų parko įkūrimas 

turėjo įtakos netiesioginių darbo vietų 

atsiradimui – sukurta 150 papildomų darbo 

vietų.  

       Tokios apimties projektas įgyvendintas 

tik per dvejus metus. ES struktūrinio fondo 

paramos lėšomis finansuojamo projekto vertė 

sudarė 54,5 mln. Lt, privačiomis lėšomis 

finansuojamo viešbučio projekto vertė sudarė 

25 mln. litų. Mėgstantiems pasitaškyti 

vandens atrakcionuose ar tiesiog gerai 

pailsėti, nebereikia vandens pramogų parkų 

ieškoti užsienyje – toks parkas, pirmasis 

Lietuvoje, įrengtas ir sėkmingai veikia 

Druskininkuose. Lietuvišką kurortą šis 

unikalus vandens pramogų kompleksas 

ryškiomis raidėmis įrašė į daugelio aplinkinių 

šalių bei Lietuvos turistų ir poilsiautojų 

maršrutus, suteikia darbo vietų miesto 

gyventojams, padeda pritraukti investicijų į 

Druskininkus ir prisideda prie kurorto 

klestėjimo. 
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• Viešosios įstaigos „Liškiavos kultūros centras” projektas „Liškiavos vienuolyno 
ansamblio sutvarkymas ir pritaikymas turizmui“: 

 

        Merkinės seniūnijoje, Varėnos rajone 
įsikūręs buvęs Liškiavos vienuolynas – viena 
daugelio įspūdingų Lietuvos „vizitinių 
kortelių“. Projekto tikslas buvo skatinti 
atvykstamąjį ir vietinį turizmą, vystant viešąją 
turizmo infrastruktūrą ir paslaugas Liškiavos 
XVII a. architektūriniame ansamblyje.         
ES struktūrinių fondų paramos dėka  
rekonstruotas svirnas, pritaikant jį lankytojų 
poilsiui ir apgyvendinimui, pastatytas 
konferencijų ir renginių centras su lankytojų 

centru bei liturginio meno ekspozicija, 
sutvarkyta ansamblio teritorija, restauruotos 
išlikusios ir atstatytos neišlikusios tvoros 
dalys, o taip pat sukurta eilė turizmo 
informacijos priemonių. 

       Restauravus ir sutvarkius pastatus bei 
vienuolyno teritoriją, Liškiavą atranda vis 
daugiau lankytojų tiek iš Lietuvos, tiek iš 
užsienio šalių, o augantys turistų srautai – tai 
gera žinia visiems regiono gyventojams. 

 

• UAB „TERRA“ projektas „Inovacinių telekomunikacijos produktų kūrimo ir 
gamybos technologijų modernizavimas, perkeliant įmonę į naują pastatą“; 

• „Veršvų vidurinės mokyklos energetinio ūkio renovacija“; 

• Klaipėdos m. savivaldybės administracijos projektas „Klaipėdos Maksimo Gorkio 
vidurinės mokyklos kapitalinis remontas“; 

• AB „Klaipėdos energijos“ projektas „Energetinio ūkio modernizavimas, siekiant 
didinti energetinių išteklių vartojimo efektyvumą ir mažinti neigiamą poveikį 
aplinkai AB "Klaipėdos energija"; 

• Neringos sav. administracijos projektas „Neringos turizmo informacinių paslaugų 
sistemos plėtra“; 

• „UAB „Parama“ ekonominės veiklos plėtra įrengiant modernią asfaltbetonio 
gamyklą“; 
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• Rokiškio raj. savivaldybės administracijos projektas „Rekreacinės zonos įrengimas 
Rokiškyje“; 

• Panevėžio m. savivaldybės administracijos projektas „Panevėžio mokslo ir 
technologijų parko steigimas“; 

• Tytuvėnų regioninio parko direkcijos projektas „Aktyvaus turizmo infrastruktūros 
plėtra Tytuvėnų regioniniame parke – naujos verslo galimybės“; 

• Kelmės raj. savivaldybės administracijos projektas „Kražių kolegijos pritaikymas 
turizmo reikmėms“; 

• „Inovatyvių technologijų diegimas UAB „ERRA" ir Ko" veiklos plėtrai“.  

• Varnių regioninio parko direkcijos projektas „Pažintinės – mokomosios trasos 
įrengimas Jomantų miške, siekiant efektyviau panaudoti Varnių regioninio parko 
gamtinius išteklius poilsio bei sveikatingumo turizmo plėtrai“; 

• Telšių raj. savivaldybės administracijos projektas „Tryškių seniūnijos pastato 
energetinio ūkio renovacija, pritaikant patalpas vaikų lopšelio – darželio ir kultūros 
centro veiklai“; 

• UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ projektas „Modernių šilumos tiekimo technologijų 
diegimas Rietavo mieste“; 

• UAB „Torgita“ projektas „Netinkamų naudoti padangų perdirbimas į antrines 
žaliavas įdiegiant ultragarsinio mechaninio dezintegravimo technologiją“; 

• UAB „Infomainai“ projektas „Dokumentų elektroninių mainų centro paslaugos 
sukūrimas verslo klientams "B2B centras"; 

• VšĮ „Informacinių technologijų parkas“ projektas „Visorių informacinių 
technologijų parko plėtra“; 

• Vilniaus m. savivaldybės administracijos projektas „Vaizdingo automaršruto 
Vilniaus mieste ir apylinkėse sukūrimas“. 

                       

     Kontaktų mugė „Regionų lyderiai“ buvo 

surengta reikšmingų permainų laikotarpiu – 

baigiantis 2004-2006 m. ES struktūrinės 

paramos Lietuvai laikotarpiu ir kimbant į 

naujus darbus – Lietuvos 2007-2013 m.                 

ES struktūrinės paramos panaudojimo 

strategijos įgyvendinimą. Renginyje susirinko 

nemaža ES paramos bendruomenė – tiek 

gaunantys paramą, tiek ją administruojantys, 

tiek besinaudojantys jos rezultatais.                      

      Jie dalijosi patirtimi, mezgė kontaktus, 

apžvelgė rezultatus ir domėjosi naujomis, 

2007 – 2013 m. ES struktūrinės paramos 

laikotarpio teikiamomis galimybėmis. 

       Mugės metu veikė ES struktūrinės 

paramos „kavinė“, kurioje į aktualius 

klausimus atsakinėjo struktūrinę paramą 

administruojančių institucijų, tarp jų ir 

Agentūros  darbuotojai. 
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 AGENTŪROS FINANSAVIMO ŠALTINIAI IR JŲ PANAUDOJIMAS 

Agentūros steigėjas (dalininkas) – Ūkio ministerija. 

2008 metais Agentūra , vykdydama savo misiją ir siekdama  strateginių tikslų, vykdė Ūkio 

ministerijos pavedimą „Projektų administravimas ir įgyvendinimo priežiūra“ ir projektą         

„ES struktūrinių fondų paramos energetikai, verslui ir turizmui administravimo užtikrinimas“ 

(projekto Nr. BPD2004-ERPF-5.1.0-03-06/0013).  

Agentūrai  2007 m. spalio 17 d. Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-301 ir 2008 m. gegužės         

16 d. įsakymu Nr. 1K-180 priskirta dalis asignavimų ES 2007-2013 m. techninės paramos 

programai įgyvendinti. 

ES struktūrinės paramos administravimo programai įgyvendinti 2008 m. iš valstybės biudžeto 

buvo patvirtinta 6 375,6 tūkst. Lt, iš jų 210,0 tūkst. Lt ilgalaikiam turtui įsigyti.  

2008 m. Agentūra, vykdydama Ūkio ministerijos pavedimą „Projektų administravimas ir 

įgyvendinimo priežiūra“,  panaudojo 6 375,6 tūkst. Lt, iš jų 210,0 tūkst. Lt  ilgalaikiam turtui 

įsigyti. 

Projektui „ES struktūrinių fondų paramos energetikai, verslui ir turizmui administravimo 

užtikrinimas“ vykdyti,  2008 m. iš Europos regioninės plėtros fondo buvo patvirtinta 2 332,8 tūkst. 

Lt ir iš Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšų -  777, 6 tūkst. litų. 

2008 m. vykdant projektą „ES struktūrinių fondų paramos energetikai, verslui ir turizmui 

administravimo užtikrinimas“  iš Europos regioninės plėtros fondo panaudota 2 332,8 tūkst. Lt ir iš 

Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšų -  777,6 tūkst. Lt tinkamoms projekto vykdymo 

išlaidoms apmokėti, bei 52,3 tūkst. Lt lėšų, perkeltų iš 2007 metų. 

ES 2007-2013 m. techninės paramos programai įgyvendinti, 2008 m. buvo patvirtinta iš         

ES 2007-2013 m. techninės paramos lėšų 5840,4 tūkst. Lt, iš jų 1152,6 tūkst. Lt ilgalaikiam turtui 

įsigyti, iš 2007-2013 techninės paramos bendrojo finansavimo lėšų -  1030,7 tūkst. Lt, iš jų         

203,4 tūkst. Lt ilgalaikiam turtui įsigyti. 

2008 m., įgyvendinant ES 2007-2013 m. techninės paramos programą, Agentūra panaudojo 

3500,5 tūkst. Lt ES 2007-2013 techninės paramos lėšų tinkamoms išlaidoms apmokėti, iš jų         

1050,6 tūkst. Lt ilgalaikiam turtui įsigyti, ir 617,7 tūkst. Lt iš 2007-2013 m. bendrojo finansavimo 

lėšų, iš jų 185,4 tūkst. Lt ilgalaikiam turtui įsigyti. 
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AGENTŪROS DARBUOTOJŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS 

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 

Skyriaus vedėja Jurgita Miltienienė  (8 5) 268 7404  j.miltieniene@lvpa.lt 

  
Teisės skyrius 

L. e. vedėjo pareigas 
Ina Tenčurinaitė (8 5) 268 85 09 i.tencurinaite@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 

L. e. vedėjo pareigas Lina Bružaitė (8 5) 268 74 17 l.bruzaite@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 

Faksas

  

(8 37) 332 521 kaunas@lvpa.lt 
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   LT-44156  Kaunas 

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 

      
Šiaulių ir Telšių skyrius  
   Aušros al. 68 
   LT-76233 Šiauliai 

Faksas

  

(8 41) 595 502 siauliai@lvpa.lt 

Skyriaus vedėjas 
Edmundas Petrauskas  (8 41) 439 974 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 vedėjo pareigas   
Eglė Džiaugienė  (8 5) 268 74 11 e.dziaugiene@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 

  

 


