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 Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA), tai Lietuvos Respublikos 

ūkio ministerijos 2003 metais įsteigta pelno nesiekianti institucija, administruojanti Europos 

Sąjungos (ES) struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšas. Kaip įgyvendinančioji 

institucija ES struktūrinės paramos administravimo struktūroje Lietuvoje, pagal jai priskirtas 

funkcijas, LVPA administruoja verslo, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP), turizmo ir 

energetikos projektus, be to teikia paslaugas, skirtas šiems ūkio sektoriams plėtoti.  

 LVPA misija 

Administruoti verslo, MTTP, 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. 

 LVPA vizija  

ES ir valstybės paramos lėšomis finansuojamų programų administravimą uţtikrinanti 

organizacija, kurios veikla yra skaidri, organizuojama tiksliai pagal nustatytas Lietuvos Respublikos 

ir ES reikalavimus tenkinančias procedūras, kuri aukštos personalo kvalifikacijos bei įdiegtų 

paţangių informacinių technologijų dėka operatyviai ir efektyviai vykdo jai pavestas uţduotis, 

pasiţymi aukšta darbo kokybe, yra įgijusi pasitikėjimą viešųjų ir privačiųjų ūkio subjektų tarpe. 

 LVPA strateginiai veiklos tikslai 2010 metais  

1. Uţtikrinti efektyvų 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos pagal Ekonomikos 

augimo veiksmų programos 2.1, 2.2 ir 2.4 prioritetus ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 

3.1 ir 3.3 prioritetus projektų administravimą ir įgyvendinimo prieţiūrą. 

2. Tinkamai įvykdyti LVPA pavestas funkcijas pagal Lietuvos 2004–2006 metų BPD 

uţbaigimo Gaires ir uţtikrinti tolesnę BPD 1.2, 3.1, 3.2 ir 3.4. priemonių projektų poprojektinę 

prieţiūrą. 

3. Uţtikrinti veiksmingą valstybės paramos pagal Ūkio ministerijos patvirtintas programas 

administravimą. 

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

paramos lėšų panaudojimu projektams įgyvendinti. 

5. Uţtikrinti išsamios ir aktualios informacijos apie LVPA administruojamą paramą 

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

poţiūrį į LVPA administruojamą paramą ir veiklą. 
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2010  METAI  TRUMPAI 

Sausio mėn.  

 Aptarti veiklos rezultatai, pagal administruojamas 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos 

priemones už 2009 metus, per kuriuos buvo gautos 2039 paraiškos, pasirašyta 781 sutartis su 

projektų vykdytojais, išmokėta 293,5 mln. Lt, bet tik 71 projektas baigtas įgyvendinti. 

 

Vasario mėn. 

 Pagal priemones „Naujos galimybės“ ir „E-verslas LT“ surengti 6 informaciniai seminarai 

projektų vykdytojams Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. 

 Anksčiau laiko sustabdytas kvietimas teikti paraiškas pagal MTTP priemonę „Intelektas LT“, 

nes pateiktų paraiškų suma 10 proc. viršijo kvietimo sumą. Iš viso pagal šį kvietimą gautos 153 

paraiškos už 179 mln. litų.  

 

Kovo mėn. 

 Baigtas priemonės „Lyderis LT“ konkursinių verslo projektų vertinimas. 

 Pareiškėjams vėluojant teikti paraiškas, buvo pratęstas paraiškų, gautų pagal priemones 

„Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ ir „Viešosios paskirties pastatų 

renovavimas regioniniu lygiu“ vertinimo terminas.   

 Per pirmą metų ketvirtį gautos 293 paraiškos, prašoma paramos suma sudarė 416,9 mln. Lt. Su 

projektų vykdytojais pasirašyta 280 sutarčių, kurių vertė – 186,1 mln. litų. 2009 metais per tą patį 

laikotarpį paraiškų buvo gauta beveik 2,5 karto daugiau – 717 vnt.,  o prašoma paramos suma 

siekė 779 mln. litų. Vėluojant projektų ir pateiktų mokėjimo prašymų vertinimui, sutarčių 

sudarymui, krito lėšų įsisavinimo sparta, didėjo atsilikimas nuo finansinio plano. 

 

Balandžio mėn. 

 Pareiškėjams ir visiems, besidomintiems mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 

priemonėmis „Inoklaster LT“ ir „Inoklaster LT+“,  Vilniuje surengtas informacinis seminaras. 

 Projektų vykdytojams surengti 2 informaciniai seminarai Vilniuje ir Kaune, kurių metu buvo 

pristatyti projektų, įgyvendinamų pagal priemones „Naujos galimybės“, „E-verslas LT“ ir 

„Procesas LT“, reikalavimai. 

 

Gegužės mėn. 

 LVPA direktore, pritarus LVPA struktūrinių pertvarkymų planui, Ūkio ministro įsakymu 

paskirta, buvusi direktoriaus pavaduotoja, Diana Vilytė. 

 Siekiant, kad LVPA pavestos užduotys būtų laiku įvykdytos,  padidėtų projektų administravimo 

efektyvumas ir lėšų įsisavinimo sparta, pradėti LVPA struktūriniai pertvarkymai – suderinus su 

Ūkio ministerija, patvirtinta nauja LVPA valdymo struktūra. 

 Kartu su Ūkio ir Finansų ministerijomis Vilniuje, Litexpo rūmuose,  surengtas verslo skatinimo 

renginys „Versli Lietuva“.  

 Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų 

programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ priemones „Elektros skirstymo 

sistemos modernizavimas ir plėtra“ ir „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“. 

Visiems besidomintiems galimybe teikti paraiškas pagal šias priemones, Vilniuje surengtas 

informacinis seminaras. 

 Surengtas informacinis seminaras energetikos ir turizmo viešųjų projektų vykdytojams 

Klaipėdoje.  

http://www.lvpa.lt/lt/content/viewitem/30558/
http://www.lvpa.lt/lt/content/viewitem/30558/
http://www.lvpa.lt/lt/content/viewitem/30557/
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Birželio mėn. 

 Surengti informaciniai seminarai viešojo turizmo, priemonės „Lyderis LT“ projektų 

vykdytojams Vilniuje.  

 Birželio 15 d. LVPA ir Šakių rajono savivaldybės administracija pasirašė Projektų finansavimo 

ir administravimo sutartį dėl Zyplių dvaro sodybos pritaikymo kultūriniam turizmui. Tai 1400-oji 

sutartis pasirašyta dėl ES struktūrinės paramos skyrimo 2007-2013 metų laikotarpiui. 

 LVPA, siekdama atvirumo ir skaidrumo savo veikloje bei skatindama savo darbuotojus 

orientuotis į vieną iš svarbiausių tikslinių grupių – Lietuvos verslą, nustatė kassavaitines 

interesantų priėmimo valandas. 

 Liepos mėn. 

 LVPA įregistruota į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą.  

 Buvo priimamos paraiškos pagal priemones „Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir 

plėtra“ ir „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ bei mokslinių tyrimų ir 

technologinės plėtros priemones: „Idėja LT“, „Intelektas LT+“, „Inoklaster LT“ ir „Inoklaster 

LT+“. 

 

Rugpjūčio mėn. 

 Rugpjūčio 5 dieną pasibaigus priemonės „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“  

antrajam kvietimui  pateikta 51 paraiška. Projektams įgyvendinti prašoma skirti 62,8 mln. Lt,  

daugiau nei buvo tikėtasi. 

 Rugpjūčio 10 d. pasirašyta 1500-oji sutartis dėl 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos 

skyrimo projektui „Energijos taupančių priemonių diegimas VšĮ Kauno miesto greitosios pagalbos 

stotyje“ įgyvendinti skirtas iki 1 mln. Lt finansavimas. 

 300 įmonių jau gavus ES lėšas pagal priemonę „Naujos galimybės“ ieškoti naujų eksporto 

rinkų, įmonėms antrą kartą suteiktos „Naujos galimybės“ skatinti eksportą -  paskelbtas dar vienas 

kvietimas teikti paraiškas paramai gauti pagal tą pačią priemonę. Antrajam kvietimui skirta 50 mln. 

litų ES struktūrinės paramos lėšų. Antras kvietimas paskelbtas ir pagal populiarią tarp Lietuvos 

įmonių priemonę „E-verslas LT“. 

 

Rugsėjo mėn. 

 Nuo rugsėjo 1 d. įsigaliojo nauja LVPA valdymo struktūra. Pagal naują struktūrą suformuotas 

vientisas Projektų valdymo departamentas, suskirstytas į Verslo, MTTP, Energetikos ir Turizmo 

projektų valdymo skyrius, kurie nuosekliai atliks projektų valdymą nuo paraiškos gavimo iki 

projekto siekiamų rodiklių kontrolės. Projekto vykdytojas turės priskirtą pastovų projekto vadovą, 

dirbsiantį su juo viso proceso metu. 

 Atsižvelgiant į pasikeitusią valdymo struktūrą, patvirtintas naujas LVPA ES struktūrinės 

paramos 2007-2013 m. administravimo vadovas ir nauji struktūrinės paramos administravimo 

vidaus tvarkos aprašai. 

 Siekiant racionaliau organizuoti veiklą, nuo rugsėjo 1 d. panaikinti 5 regioniniai skyriai. Visos 

LVPA veiklos, susijusios su ES struktūrinės paramos administravimu atliekamos tik pagrindinėje 

būstinėje Vilniuje.  

 Rugsėjo 8 d. sustabdytas antrasis kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Idėja LT“, nes 

pateiktų  paraiškų suma viršijo kvietimo sumą. Pagal šį kvietimą 2010 m. gauta net  230 paraiškų.  

  Besidomintiems galimybe teikti paraiškas pagal naujai paskelbtus priemonių „Naujos 

galimybės“ ir „E-verslas LT“  kvietimus surengti informaciniai seminarai Vilniuje ir Kaune.  

 

http://www.lvpa.lt/lt/content/viewitem/30560/
http://www.lvpa.lt/lt/content/viewitem/30560/
http://www.lvpa.lt/lt/content/viewitem/30561/
http://www.lvpa.lt/lt/content/viewitem/27526/
http://www.lvpa.lt/lt/content/viewitem/27528/
http://www.lvpa.lt/lt/content/viewitem/27088/
http://www.lvpa.lt/lt/content/viewitem/27089/
http://www.lvpa.lt/lt/content/viewitem/27089/
http://www.lvpa.lt/lt/content/viewitem/31753/
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Spalio mėn. 

 Dar tik mėnuo, kai LVPA įvyko pertvarka, o jau galima drąsiai kalbėti apie akivaizdžius 

rezultatus: per rugsėjį pasirašyta sutarčių 10 kartų didesnei sumai nei vidutiniškai anksčiau, 

išmokėta 38 proc. didesnė ES paramos suma nei vidutiniškai per ankstesnius mėnesius. Jau kelias 

savaites LVPA išlieka tarp trijų daugiausia sutarčių pasirašiusių ir daugiausia paramos 

išmokėjusių įgyvendinančiųjų institucijų. 

 Dvidešimčiai ES struktūrinės paramos priemonės „Lyderis LT“ rezerviniuose sąrašuose buvusių 

projektų įgyvendinti Ūkio ministerija paskirstė beveik 63 mln. Lt papildomą finansavimą. Šioms 

įmonėms buvo suteikta galimybė įsigyti naujų gamybos technologinių linijų ir modernizuoti esamas. 

Tokiu būdu verslo atstovams sudarytos palankios sąlygos didinti įmonių darbo našumą, plėsti 

produkcijos eksporto apimtis ir kurti aukštesnės pridėtinės vertės produktus. 

 LVPA kartu su Lietuvos statybininkų asociacija aptarė galimus pastatų renovavimo darbų 

viešųjų pirkimų tobulinimo variantus.  

 

Lapkričio mėn. 

 LVPA darbuotojai lapkričio 15 – ąją savo darbo dieną pradėjo naujoje būstinėje – Vilniaus 

Savanorių pr. esančiame verslo centre, kur jiems sudarytos  galimybės efektyviai vykdyti savo 

funkcijas, o mūsų klientams – sudarė geresnes galimybes gauti visas jiems reikalingas paslaugas: 

įrengtos pasitarimų patalpos, seminarams skirta salė, parkavimo vietos ir kt. 

  Pagal priemonės „E-verslas LT“  antrąjį kvietimą  pateiktos 237 paraiškos, ženkliai daugiau 

nei buvo planuota. 

 

Gruodžio mėn. 

 Naujojoje LVPA salėje organizuoti 4 informaciniai seminarai turizmo, energetikos, verslo ir 

MTTP projektų vykdytojams. 

 Gruodžio 13 d., „ES projektų kontaktų mugės" metu buvo apdovanoti geriausių ES projektų 

vykdytojai, tarp jų ir LVPA administruoti projektai. 

 Visiems LVPA vadovams organizuota ELIN (European Leadership Institute) mokymų programa 

„Darbuotojų personalinių vadovavimo ir bendradarbiavimo įgūdžių identifikavimas ir ugdymas“. 

 Siekiant sumažinti klaidų paraiškose skaičių, organizuota konsultacinė klausimų – atsakymų 

sesija paraiškų, pagal priemonės „Naujos galimybės“ antrąjį kvietimą, rengėjams.  Iš viso pagal šį 

kvietimą buvo gautos 132 paraiškos.   

 LVPA aptarė preliminarius veiklos rezultatus, pagal administruojamas 2007-2013 m. ES 

struktūrinės paramos priemones už 2010 metus, per kuriuos buvo gautos 1039 paraiškos, 

pasirašytos 946 sutartys su projektų vykdytojais, išmokėta 758 mln. Lt, arba 2,5 karto daugiau nei 

per 2008-2009 metus kartu paėmus. Nuo laikotarpio pradžios iš viso išmokėta daugiau kaip 1 mlrd. 

Lt paramos lėšų,  279 projektai jau baigti įgyvendinti. 

 

2010 metų užduotis ir veiklas LVPA vykdė vadovaudamasi strateginiais tikslais ir                      

2010 metų LVPA veiklos planu, patvirtintu Ūkio ministro 2010 m. birželio 11 d. įsakymu                         

Nr. 4-452, taip pat pagal paslaugų teikimo sutartį Ūkio ministerijos pavedimu atliko papildomus 

darbus, susijusius su valstybės paramos lėšų administravimu. Kaip 2010 metais LVPA pavyko 

įgyvendinti pagrindinius veiklos strateginius tikslus, detaliai aprašoma atskiruose šios Ataskaitos 

skyriuose. 

 

http://www.lvpa.lt/lt/content/viewitem/31753/


 

 

2010 metų veiklos ataskaita 

7 

 

DIREKTORĖS  ŢODIS METAMS PASIBAIGUS 

 

2010 – ieji  LVPA buvo reikšmingų struktūrinių pokyčių metai.  

Metų pradţia nieko gero neţadėjo. Per pirmą ketvirtį, palyginti su atitinkamu praėjusiųjų 

metų laikotarpiu, tiek 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos projektų paraiškų srautas, tiek 

parengiamų sutarčių skaičius ir projektų vykdytojams išmokama paramos suma, ţenkliai sumaţėjo. 

Vėlavo projektų ir pateiktų mokėjimo prašymų vertinimas, krito lėšų įsisavinimo sparta, didėjo 

atsilikimas nuo patvirtinto finansinio plano.  

Siekiant, kad pavestos uţduotys būtų laiku įvykdytos, padidėtų projektų administravimo 

efektyvumas, pagerėtų projektų įgyvendinimas ir lėšų išmokėjimo sparta, buvo ţengtas svarbus ir 

atsakingas ţingsnis -  įpusėjus 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos periodui, pradėti LVPA 

struktūriniai pertvarkymai.  

Atsiţvelgiant į ankstesnes vadovaujančiosios institucijos, Ūkio ministerijos ir išorės 

auditorių rekomendacijas, patvirtinta nauja LVPA valdymo struktūra, suformuotas vientisas 

Projektų valdymo departamentas, suskirstytas į Verslo, MTTP, Energetikos ir Turizmo projektų 

valdymo skyrius, kurie nuosekliai atliks projektų valdymą nuo paraiškos gavimo iki projekto 

siekiamų rodiklių kontrolės. Projekto vykdytojas turės priskirtą pastovų projekto vadovą, dirbsiantį 

su juo viso proceso metu. Panaikinti 5 regioniniai skyriai. Visos LVPA veiklos, susijusios su ES 

struktūrinės paramos administravimu, nuo šiol atliekamos tik pagrindinėje būstinėje Vilniuje. 

Įsteigtas Paramos analizės skyrius, kuris, naudodamasis aktualia informacija,  įvairiais pjūviais 

analizuoja lėšų įsisavinimo eigą, atsilikimo nuo planuotų rodiklių prieţastis. 

Patvirtintas naujas LVPA ES struktūrinės paramos 2007- 2013 metų administravimo 

vadovas ir nauji vidaus tvarkos aprašai, kuriuose supaprastintos projektų administravimo 

procedūros, numatyti minimalūs projektų ir mokėjimo prašymų vertinimo terminai. Siekiant maţiau 
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trikdyti projektų vykdytojus, pradėjus projektų rizikos valdymą, numatyta daugelį projektų 

prieţiūros procedūrų (patikras vietoje, mokėjimo prašymų ir pirkimo dokumentų patikrinimus) 

atlikti atrankos būdu, vadovaujantis projektų rizikos analize ir ţymiai daugiau laiko skirti metodinės 

pagalbos projektų vykdytojams teikimui.  

Per metus surengta 20 mokomųjų renginių ir informacinių seminarų, kurių metu buvo 

gvildenamos pareiškėjams ir projektų vykdytojams aktualiausios problemos. Ţymiai suaktyvintas 

darbas su rizikingais ir vėluojančiais įgyvendinti projektus bei lėšų įsisavinimo problemų turinčiais 

projektų vykdytojais. Nustatytos kassavaitinės interesantų priėmimo valandos. Parengtos įvairios 

rekomendacijos projektų administravimo klausimais (dėl mokėjimo prašymų rengimo ir pateikimo, 

dėl sutarčių keitimo, dėl viešųjų pirkimų vykdymo ir kt.), kurios skelbiamos LVPA tinklapyje ir 

išsiunčiamos projektų vykdytojams. 

Nepraėjo ir mėnuo, kai LVPA įvyko pertvarka, o jau buvo galima drąsiai kalbėti apie 

akivaizdţius rezultatus: per rugsėjį pasirašyta sutarčių 10 kartų didesnei sumai nei vidutiniškai 

anksčiau, išmokėta 38 proc. didesnė ES paramos suma nei vidutiniškai per ankstesnius mėnesius. 

LVPA įsiliejo tarp trijų daugiausia sutarčių pasirašiusių ir daugiausia paramos išmokėjusių 

įgyvendinančiųjų institucijų. 

2010 metais pagal LVPA administruojamas 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos 

priemones buvo gautos 1039 paraiškos. Daugiausia paraiškų buvo pateikta pagal priemones                  

„E – verslas LT“, „Idėja LT“, „Naujos galimybės“ ir viešosios paskirties pastatų renovavimo 

priemones. Nemaţai paraiškų buvo pateikta ir pagal priemones „Intelektas LT“ ir „Intelektas LT+“, 

„Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“, „Viešosios turizmo infrastruktūros ir 

paslaugų plėtra regionuose“.  

Per 2010 metus pasirašytos 946 projektų finansavimo ir administravimo sutartys su 

projektų vykdytojais, jiems per metus išmokėta per 758 mln. Lt  paramos lėšų, o iš viso nuo                

2007-2013 m. ES struktūrinės paramos laikotarpio pradţios išmokėtų lėšų suma jau gerokai viršijo 

1 mlrd. litų. LVPA 2010 metų pabaigoje administravo 1753 ES struktūrinės paramos                             

2007-2013 metų laikotarpio projektus ir vykdė 331 Lietuvos BPD 2004-2006 metų laikotarpio 

poprojektinę prieţiūrą. 

 Palyginus 2008 – 2009 ir 2010 metų LVPA veiklos rezultatus, galima teigti, kad                       

ES struktūrinės paramos skirstymas ir lėšų įsisavinimas sparčiai įsibėgėja: jei per 2008 metus su 

projektų vykdytojais buvo pasirašytos tik 55 sutartys, 2009 metais -  802, tai 2010 metais – 946, t.y. 

daugiau nei per ankstesnius dvejus metus kartu sudėjus. Atitinkamai augo ir lėšų išmokėjimas 

projektų vykdytojams: 2008 metais išmokėta 4,6 mln. Lt, o 2009 metais – 293,5 mln. Lt., tai                       

2010 metais -  per 758 mln. Lt,  iš jų vien tik per 2010 metų antrąjį pusmetį – 543,1 mln. litų. 
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 Iki 2010 metų pabaigos jau baigti įgyvendinti 279 projektai: 76 projektai įgyvendinti 

MTTP srityje, 104 – verslo, 89 – energetikos  ir 10 – turizmo srityje. 

Europos Komisijos organizuotame Sanglaudos forume Lietuva įvertinta kaip efektyviai, 

rezultatyviai ir novatoriškai panaudojanti ES lėšas valstybė. Uţ indėlį įgyvendinant strategijos 

„Europa 2020“ prioritetus ir skatinant paţangią, tvarią ir socialiai atsakingą plėtrą ES fondų 

finansuojamais projektais, Lietuvai buvo skirtas „Paţangiausių regionų“ apdovanojimas. 

Iškilmingos ceremonijos Briuselyje metu „Paţangiausių regionų“ titulais buvo apdovanoti trys 

regionai, kurie per paskutinius trejus metus aktyviai dalyvavo ir pateko į „Regionų ţvaigţdţių“ 

(RegioStars) apdovanojimų finalus. „Paţangiausių regionų“ titulais, be Lietuvos, įvertinti Velso 

(Didţioji Britanija) ir Brandenburgo (Vokietija) regionai. Šiuo metu pagal visų ES lėšų įsisavinimą 

Lietuva tarp visų ES valstybių uţima 2-3 vietą, ţenkliai lenkdama kaimynes Latviją ar Lenkiją. 

„RegioStars 2010“ apdovanojimams buvo nominuoti 87 projektai. Tarp jų ir LVPA 

administruotas UAB „Ekspla“ projektas „Lazeriai mikroapdirbimui ir diagnostikai“.  

Efektyvus ES paramos panaudojimas yra ir LVPA pagrindinė kelio gairė, kuria mes 

vadovaujamės savo darbe. Dţiaugiuosi, kad Lietuva yra vienintelė valstybė, pelniusi tokio aukšto 

įvertinimo. Tai skatina mus dar labiau pasitempti, nesustoti ties pasiektais rezultatais.  

Per ataskaitinius metus mums iš tikro pavyko įgyvendinti nemaţai priemonių, leidusių 

patobulinti projektų administravimo procesus, rizikos valdymą, palengvinti reikalavimus 

pareiškėjams ir projektų vykdytojams. Sukauptos ţinios, darbo patirtis, o svarbiausia aiškus tikslas -  

2010 metais LVPA leido sukurti racionalesnę  ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės 

sistemą. LVPA tikrinę auditoriai patvirtino, kad ES lėšos skirstomos tinkamai, nors LVPA 

administruojamos paramos mastai ir apimtys, įgyvendinamų projektų skaičius ţenkliai padidėjo.  

2010 metais lankydamiesi pas pareiškėjus ir projektų vykdytojus nuvaţiavome per                     

112 tūkst. km., išgėrėme beveik 8000 litrų vandens, atsakėme į daugybę klausimų telefonu. O jeigu 

rimtai, tai mūsų projektų vadovai ir kiti specialistai atliko beveik 500 patikrų ir apsilankymų 

projektų įgyvendinimo vietose, ištyrė 83 paţeidimus, suteikė daugiau kaip 10 tūkst. informacijų ir 

konsultacijų raštu, faksu ar elektroniniu paštu ir dar didesnį skaičių – ţodţiu, parengė 985 sutarčių 

projektus ir net 1927 sutarčių pakeitimus, patikrino 5885 pirkimo dokumentus ir 5650 mokėjimo 

prašymų, pateikė 5302 paraiškas asignavimų valdytojui. Per metus išsiuntėme beveik 19 tūkst., o 

gavome 34 tūkst. raštų, susijusių su projektų administravimu. 

Mūsų darbas – tai nuolatinis bendravimas su klientais, kurie yra unikalūs, kiekvienas 

turintis savo išskirtinių poreikių, idėjų ir skirtingą projektų įgyvendinimo patirtį. Tai mus verčia 

kasdien judėti į priekį, ieškoti naujų, netradicinių sprendimų ir galimybių. Maloniausia būna, kai iš 

projekto vykdytojo išgirsti padėką uţ kartu pasiektą rezultatą. Tai labai motyvuoja. Galime 
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didţiuotis, kad ir finansinės krizės metu padėjome daugeliui projektų vykdytojų priimti teisingus 

sprendimus, tapti svarbia jų sprendimų dalimi. 

2010 metais toliau tobulėjome bei augome, kolektyvo gretos vis pildėsi naujais projektų 

administravimo specialistais, ekspertais, kitais aukštos kvalifikacijos darbuotojais. Daug dėmesio 

skyrėme darbuotojų mokymui. 

Tačiau kaip parodė 2010 metų pabaigoje pagal LVPA uţsakymą nepriklausomos rinkos 

tyrimų kompanijos RAIT atlikta pareiškėjų ir projektų vykdytojų apklausa, kol kas tik 71 proc. 

apklaustųjų gerai ir labai gerai vertina LVPA darbą, o 29 proc. turi vienokių ar kitokių priekaištų 

dėl jų aptarnavimo, projektų vertinimo ir administravimo kokybės, LVPA tinklapyje ir seminarų 

metu pateikiamos informacijos aktualumo ir operatyvumo, kai kurių darbuotojų nemandagumo ir 

pan. Tad laukia nauji darbai. 

2010 metais teko persikelti į naujas biuro patalpas. LVPA darbuotojai lapkričio 15 – ąją 

savo darbo dieną pradėjo Vilniaus Savanorių pr. esančiame verslo centre, prie kurio suplazdėjo 

LVPA vėliava. Linksmos šventės, kolektyvo tradicijos, draugiški susibūrimai ir pasibuvimai – 

atkeliavo kartu. Čia darbuotojams sudarytos visos sąlygos efektyviai vykdyti savo funkcijas, o 

mūsų klientams –  geresnės galimybės gauti visas jiems reikalingas paslaugas vienoje vietoje: 

įrengtas priimamasis, kur jie aptarnaujami „vieno langelio“ principu, šalia pasitarimų patalpos, 

seminarams skirta salė, netrūksta ir parkavimo vietų. Dţiugu, kad persikraustymas įvyko labai 

sklandţiai, nesudarant jokių problemų mūsų klientams.  

Jei 2010 – ieji LVPA buvo struktūrinio virsmo metais, tai 2011 – ieji,  kaip ir dera baltojo 

triušio, kurio prigimties elementas – medis, turėtų tapti kokybinio virsmo metais, per kuriuos LVPA 

medis turėtų suţydėti naujomis spalvomis. Esu įsitikinusi, kad suvienijusi pastangas su projektų 

vykdytojais, asocijuotomis verslo struktūromis, kitais mūsų partneriais, dirbdama sutelktai ir 

kryptingai, LVPA ne tik uţtikrins skaidrų ir efektyvų ES struktūrinės paramos lėšų paskirstymą, bet 

ir svariai prisidės prie sėkmingo projektų įgyvendinimo.  

Atsigaunanti šalies ekonomika, padidėjęs verslininkų aktyvumas ir susidomėjimas                 

ES struktūrine parama leidţia tikėtis, kad visa Lietuvos verslui, turizmui ir energetikai skirta  

struktūrinė parama bus sėkmingai panaudota, o verslininkai aktyviai naudosis jiems teikiamomis 

naujomis galimybėmis, taip stiprindami ne tik savo, bet ir visos šalies ūkio konkurencingumą.  

 

Diana Vilytė 

LVPA direktorė 
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2007-2013 METŲ ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS ADMINISTRAVIMAS 

 Pagrindiniai  skaičiai 

 

Gauta paraiškų per metus, vnt.         Sudaryta sutarčių per metus, vnt. 

                    

Sudarytų sutarčių vertė per metus, mln. Lt       Atlikta patikrų vietoje per metus, vnt. 

                  

Gauta mokėjimo prašymų per metus, vnt.       Priţiūrima projektų metų pabaigai, vnt. 

                   

Išmokėta lėšų per metus, mln. Lt        Įgyvendinta projektų per metus, vnt. 
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2007–2013 metų ES struktūrinės paramos etape, LVPA apibrėţta kaip įgyvendinančioji 

institucija, kuri vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atlieka jos pavestas uţduotis ir Ūkio 

ministerijos, pagal kompetenciją atsakingos uţ bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio 

sektorius, įgaliotas atlikti funkcijas. LVPA yra atsakinga uţ priskirtų 2007–2013 metų Ekonomikos 

augimo veiksmų programos ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonių verslo, 

mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros, turizmo ir energetikos sektoriuose projektų 

administravimą ir įgyvendinimo prieţiūrą. LVPA numatyta administruoti per 4,6 milijardo litų 

 2007–2013 metų struktūrinės paramos lėšų.  

Parama teikiama pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą ir Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programą, jose numatytus prioritetus ir priemones:    

 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.  

 

LVPA yra atsakinga uţ 31 priemonės MTTP, verslo, turizmo ir energetikos sektoriuose 

projektų administravimą ir įgyvendinimo prieţiūrą. Kadangi 2010 metais, palyginti su ankstesniais 

metais, buvo paskelbta maţiau kvietimų teikti paraiškas, tai pateikta ir maţiau paraiškų, bet bendras 

administruojamų projektų, gautų mokėjimo prašymų, pirkimo ir kitų dokumentų, atliktų patikrų 

vietoje ir nustatytų paţeidimų skaičius ţenkliai išaugo. Padidėjo ir sudarytų projektų finansavimo ir 

administravimo sutarčių bei projektų vykdytojams išmokėtos paramos suma. 

http://www.esparama.lt/ES_Parama/strukturines_paramos_2007_1013m._medis/titulinis/files/VP_Ekonomikos_augimo_2007-07-05.doc
http://www.esparama.lt/ES_Parama/strukturines_paramos_2007_1013m._medis/titulinis/files/3VP_SS_2007-07-05.pdf
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 LVPA 2007-2013 metais administruojamos priemonės 

 

Priemonė 

Finan-

savimo 

planas  

Gauta 

paraiškų 

2010-12-31 

Administruo-

jama sutarčių 

2010-12-31 

Išmokėta 

lėšų  

2010-12-31  

% nuo 

fin. 

plano 

Kodas Pavadinimas  mln. Lt vnt. mln. Lt vnt. mln. Lt mln. Lt  % 

MTTP 

 

EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMA (VP2)  

1 PRIORITETAS  

Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra (ERPF) 

VP2-1.3-ŪM-01-K Idėja LT 35,4 477 48,1 142 12,2 6,5 18,4 

VP2-1.3-ŪM-02-K Intelektas LT 245,0 255 291,5 139 139,6 44,1 18,0 

VP2-1.3-ŪM-03-K Intelektas LT+ 324,7 105 342,5 33 76,3 10,9 3,3 

VP2-1.4-ŪM-01-K Inoklaster LT 26,7 6 8,6 3 4,0 0,3 1,1 

VP2-1.4-ŪM-02-K Inoklaster LT+ 160,3 3 31,3 1 11,9 0 0 

VP2-1.4-ŪM-03-K Inogeb LT-1 32,6 27 37,6 14 22,2 9,5 2,9 

  Konkursiniai iš viso   824,7 873 759,6 332 266,2 71,3 8,6 

VP2-1.4-ŪM-04-V Inogeb LT-2 99,2 5 72,0 0 0 0 0 

  Valstybiniai iš viso 99,2 5 72,0 0 0 0 0 

  MTTP iš viso 923,9 878 831,6 332 266,2 71,3 8,6 

VERSLAS  

 

EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMA (VP2)  

2 PRIORITETAS  

Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas (ERPF) 

VP2-2.1-ŪM-01-K Lyderis LT 420,2 369 1.292,3 104 402,6 89,5 21,2 

VP2-2.1-ŪM-02-K E-Verslas LT 67,0 565 84,3 231 38,5 21,1 31,5 

VP2-2.1-ŪM-03-K Procesas LT 4,7 81 6,9 49 4,2 2,1 44,7 

VP2-2.1-ŪM-04-K Naujos galimybės 154,0 688 187,0 353 73,9 24,4 15,8 

VP2-2.2-ŪM-01-K Asistentas-1 10,0 0 0 0 0 0 0 

  Konkursiniai iš viso   655,9 1.703 1.570,5 737 519,2 137,1 20,9 

VP2-2.1-ŪM-05-V Invest LT+ 67,8 5 18,6 2 7,7 1,0 1,5 

VP2-2.2-ŪM-02-V Asistentas-2 60,0 9 58,6 2 8,6 0,9 1,5 

VP2-2.2-ŪM-03-V Asistentas-3 75,9 11 65,7 10 58,4 14,0 2,1 

VP2-2.4-ŪM-01-V Invest-LT 152,6 14 142,2 10 107,0 37,5 24,5 

  Valstybiniai iš viso   356,3 39 285,1 24 181,7 53,4 15,0 

  VERSLAS iš viso  1.012,2 1.742 1.855,6 761 700,9 190,5 18,8 

TURIZMAS  

 

SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMA (VP3)  

1 PRIORITETAS               

Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai (ERPF) 

VP3-1.3-ŪM-06-K 

Turizmo paslaugų/ 

produktų įvairovės plėtra 

ir turizmo paslaugų 

kokybės gerinimas  

211,4 150 700,5 43 164,2 31,2 14,8 

  Konkursiniai  iš viso 211,4 150 700,5 43 164,2 31,2 14,8 

VP3-1.3-ŪM-01-V 

Ekologinio (paţintinio) 

turizmo, aktyvaus poilsio 

ir sveikatos gerinimo 

infrastruktūros kūrimas ir 

plėtra 

156,9 27 158,3 20 107,3 42,2 26,9 

VP3-1.3-ŪM-02-V 

Viešųjų nekilnojamųjų 

kultūros paveldo objektų 

kompleksiškas 

pritaikymas turizmo 

reikmėms 

241,1 48 233,8 38 169,6 60,7 25,2 
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Priemonė 

Finan-

savimo 

planas  

Gauta 

paraiškų 

2010-12-31 

Administruo-

jama sutarčių 

2010-12-31 

Išmokėta 

lėšų  

2010-12-31  

% nuo 

fin. 

plano 

Kodas Pavadinimas  mln. Lt vnt. mln. Lt vnt. mln. Lt mln. Lt  % 

VP3-1.3-ŪM-03-V 
Nacionalinės svarbos 

turizmo projektai 
125,5 6 115,4 6 112,0 45,9 36,6 

VP3-1.3-ŪM-04-V 

Turizmo informacinių 

paslaugų ir infrastruktūros 

plėtra ir turizmo 

rinkodaros skatinimas 

22,9 11 15,7 7 8,2 4,9 21,4 

  Valstybiniai iš viso 546,4 92 523,2 71 397,2 153,7 28,1 

VP3-1.3-ŪM-05-R 

Viešosios turizmo 

infrastruktūros ir paslaugų 

plėtra regionuose 

70,0 69 56,0 40 31,4 8,0 11,4 

  Regioniniai iš viso 70,0 69 56,0 40 31,4 8,0 11,4 

  TURIZMAS iš viso 827,8 311 1.279,7 154 592,7 193,0 23,3 

ENERGETIKA  

 

EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMA (VP2) 

4 PRIORITETAS 

Esminė ekonominė infrastruktūra (ERPF) 

VP2-4.2-ŪM-01-K 

Elektros skirstymo 

sistemos modernizavimas 

ir plėtra 

76,0 9 43,8 5 35,6 2,8 3,7 

VP2-4.2-ŪM-02-K 
Šilumos tiekimo sistemos 

modernizavimas ir plėtra 
178,1 108 222,0 50 113,2 47,1 26,4 

  Konkursiniai iš viso 254,1 117 265,8 55 148,8 49,9 19,6 

VP2-4.1-ŪM-01-V 

Elektros perdavimo 

sistemos modernizavimas 

ir plėtra 

163,3 3 76,0 3 73,3 0 0 

VP2-4.2-ŪM-03-V 

Energetikos objektų 

rekonstravimas ir 

perkėlimas 

80,0 1 50,9 0 0 0 0 

  Valstybiniai iš viso  243,3  4 126,9 3 73,3 0 0 

SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMA (VP3) 

3 PRIORITETAS  

Aplinka ir darnus vystymas (SF) 

VP3-3.4-ŪM-01-K 
Energijos gamybos 

efektyvumo didinimas 
57,1 14 75,9 10 53,7 16,9 29,6 

VP3-3.4-ŪM-02-K 

Atsinaujinančių energijos 

išteklių panaudojimas 

energijos gamybai 

239,9 26 227,5 15 148,3 46,1 19,2 

  Konkursiniai iš viso 297,0 40 303,4 25 202,0 63,0 
 

VP3-3.4-ŪM-03-V 

Viešosios paskirties 

pastatų renovavimas 

nacionaliniu lygiu 

700,0 283 802,7 243 612,8 324,4 46,4 

VP3-3.4-ŪM-05-V 

Viešosios paskirties 

pastatų renovavimo 

projektai, pagal BPD1.2 

priemonę 

51,9 22 59,1 19 41,5 33,4 64,3 

  Valstybiniai iš viso 751,9 305 861,8 262 654,3 357,8 47,6 

VP3-3.4-ŪM-04-R 

Viešosios paskirties 

pastatų renovavimas reg. 

lygiu  

318,6 214 324,1 161 212,2 130,7 41,0 

  Regioniniai iš viso 318,6 214 324,1 161 212,2 130,7 41,0 

ENERGETIKA konkursiniai iš viso 551,1 157 569,2 80 350,8 112,9 20,5 

ENERGETIKA valstybiniai iš viso 995,2 209 988,7 265 727,6 357,8 36,0 

ENERGETIKA regioniniai iš viso 318,6 214 324,1 161 212,2 130,7 41,0 

  ENERGETIKA iš viso 1.864,9 680 1.882,0 506 1290,6 601,4 32,2 
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Sektorius 

Finansavimo 

planas  

Gauta paraiškų 

2010-12-31 

Administruojama 

sutarčių  

2010-12-31 

Išmokėta lėšų  

2010-12-31  

% nuo 

finansa- 

vimo 

plano 

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

 IŠ VISO 4.628,8 3.611 5.848,9 1.753 2.850,5 1.056,2 22,8 

MTTP 923,9 878 831,6 332 266,2 71,3 7,7 

VERSLAS 1.012,2 1.742 1.855,6 761 700,9 190,5 11,0 

TURIZMAS 827,8 311 1.279,7 154 592,7 193,0 23,3 

ENERGETIKA 1.864,9 680 1.882,0 506 1.290,6 601,4 32,2 

Konkursiniai  2.243,1 2.883 3.599,8  1.192 1.300,1 352,5 15,7 

Valstybiniai ir regioniniai  2.385,7 728 2.259,1 561 1.550,0 703,7 29,5 

 

 MTTP 

Įgyvendinant projektus pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio 

konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ 7 LVPA 

administruojamas priemones siekiama sustiprinti viešą ir privačią MTTP bazę, padidinti viešo 

sektoriaus MTTP veiklos efektyvumą ir prieinamumą įmonėms, padidinti MTTP veiklos aktyvumą 

privačiame sektoriuje ir pagerinti ţinių ir technologijų sklaidos terpę, skatinti verslo ir mokslo 

bendradarbiavimą MTTP srityje. MTTP projektams įgyvendinti iš viso 2007-2013 metų laikotarpiui 

numatyti skirti 923,9 mln. Lt ES struktūrinės paramos ir biudţeto lėšų. Iki 2010 metų pabaigos  

buvo pateiktos 878 paraiškos 831,6 mln. Lt paramai gauti. Skirta parama 332 projektams finansuoti,  

kuriems iki ataskaitinių metų pabaigos jau išmokėta 71,3 mln. litų. Iki 2010 metų pabaigos 76 

projektai jau buvo įgyvendinti. 
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 VERSLAS 

Įgyvendinant projektus pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo 

produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ 9 LVPA administruojamas  priemones 

siekiama padidinti įmonių produktyvumą, padidinti veikiančių įmonių gyvybingumą ir paskatinti 

verslumą, pritaikyti viešąsias teritorijas investicijoms pritraukti. 

Verslo produktyvumo didinimo ir verslo aplinkos gerinimo projektams įgyvendinti iš viso 

2007-2013 metų laikotarpiui numatyti skirti daugiau kaip 1 mlrd. Lt ES struktūrinės paramos ir 

biudţeto lėšų. Iki 2010 metų pabaigos  buvo pateiktos 1742 paraiškos 1,86 mlrd. Lt paramai gauti. 

Skirta parama 761 projektui finansuoti,  kuriems iki ataskaitinių metų pabaigos jau išmokėta 

daugiau kaip 700 mln. litų paramos lėšų. Iki 2010 metų pabaigos 104 projektai jau buvo 

įgyvendinti. 

 

 TURIZMAS 

Įgyvendinant projektus pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto 

„Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo 

plėtrai“ 6 LVPA administruojamas priemones, siekiama skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą, 

tinkamai išnaudoti gamtos išteklius, kultūros paveldą bei sukuriant palankesnes sąlygas aktyviam 

poilsiui.  

Turizmo projektams įgyvendinti iš viso 2007-2013 metų laikotarpiui numatyti skirti                     

827,8 ES struktūrinės paramos ir biudţeto lėšų. Iki 2010 metų pabaigos  buvo pateikta 311 paraiškų 

1,28 mlrd. Lt paramai gauti. Skirta parama 154 projektams finansuoti,  kuriems iki ataskaitinių metų 

pabaigos jau išmokėta beveik 593 mln. litų. Iki 2010 metų pabaigos 10 projektų jau buvo 

įgyvendinta. 

Įgyvendinant turizmo projektus, istorinės, spalvingos, kilmingos ir graţios mūsų šalies 

vietos,  prikeliamos naujam gyvenimui ir yra pasiruošusios priimti dar didesnius srautus lankytojų 

tiek iš Lietuvos, tiek ir iš uţsienio. 2010 metais šių objektų skaičius tik augo ir dar labiau dţiugino 

naujų įspūdţių ieškotojus, kurių pasirinkimas, ką aplankyti per atostogas, bus išties įvairus ir 

nepamirštamas.  

Ar tai būtų Gintaro muziejus Palangoje, ar Dūkšto dvaras Ignalinos rajone, Jurbarko 

dviračių takas, naujai statomos 2011 m. Europos vyrų krepšinio čempionatui skirtos sporto arenos, 

Dubysos regioninis parkas ar Bernardinų ansamblis Vilniuje ar Kaune – įspūdţių tikrai netrūks 

įvairiausių pomėgių turintiems keliautojams. Tačiau dţiaugtis gali ne tik turistai – visi šie projektai 

padeda mūsų šaliai augti, generuoja pajamas, prisideda prie naujų darbo vietų ir naujų uţimtumo 

galimybių kūrimo bei naujų miesto ir kaimo verslumo iniciatyvų skatinimo. 
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Taip atrodo rekonstruojamas, o taip atrodys rekonstruotas Dūkšto dvaras. 

 

Bernardinų baţnyčia Vilniuje – vienas iš 

rekonstruojamų sakralinių statinių.  

Rekonstruojamas Kauno Bernardinų vienuolyno 

ir Šv. Jurgio Kankinio  baţnyčios kompleksas 

pirmiausiai priims  piligrimus. 

 

 

Statoma Kauno arena bus konkurencinga visame Rytų ir Vidurio Europos regione. 
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Baidarėmis Dubysa nuo šiol galės leistis dar daugiau poilsiautojų. 

 

Druskininkų uţdaro slidinėjimo trasos.                 Renovuotose Elektrėnų rūmuose  

                                                                        bus galima rengti ir  tarptautinio  lygio  

                                                                        varţybas. 

 

 ENERGETIKA 

Įgyvendinant energetikos projektus pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos                   

4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ 4 LVPA administruojamas priemones ir pagal 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ 5 LVPA 

administruojamas priemones, siekiama padidinti energijos tiekimo patikimumą ir saugumą bei 

energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą.  

Energetikos projektams įgyvendinti iš viso 2007-2013 metų laikotarpiui numatyti skirti 

1,86 mlrd. Lt ES struktūrinės paramos ir biudţeto lėšų. Iki 2010 metų pabaigos  buvo pateikta                  

680 paraiškų beveik 1,9 mlrd. Lt paramai gauti. Skirta parama 506 projektams finansuoti,  kuriems 

iki ataskaitinių metų pabaigos jau išmokėta daugiau kaip 600 mln. litų paramos lėšų. Iki 2010 metų 

pabaigos 89 projektai jau buvo įgyvendinti. 
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 LVPA administruojamoms priemonėms skirtų lėšų barometras 2010-12-31 (mln. Lt) 

 

 Pasirašytų sutarčių ir išmokėtų lėšų dinamika 2008-2010 metais 

 

Priemonė 

 

 

 

Pasirašyta sutarčių 

(vnt.) 

Pasirašyta sutarčių 

 (mln. Lt) 
Išmokėta lėšų (mln. Lt) 

2008 m. 2009 m. 2010 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 

MTTP 

EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMA (VP2) 

1 PRIORITETAS.  

Ūkio konkurencingumui ir 

ekonomikos augimui skirti 

moksliniai tyrimai ir 

technologinė plėtra (ERPF) 

0 190 150 0 160,8 107,9 0 22,2 49,1 

Idėja LT   65 83 
 

5,8 6,8   3,8 2,7  

Intelektas LT   90 49 
 

96,8 42,8   11,4 32,7  

Intelektas LT+   21 14 
 

36,0 42,4   5,4 5,5  

Inoklaster LT     3 
  

4,0     0,3  

Inoklaster LT+     1 
  

11,9       

Inogeb LT-1   14  
 

22,2 
 

  1,6 7,9  

Inogeb LT-2     
   

     

VERSLAS 

EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMA (VP2) 

2 PRIORITETAS.  

Verslo produktyvumo didinimas 

ir aplinkos verslui gerinimas 

(ERPF) 

45 296 458 158,1 191,0 400,5 0 65,4 125,1 

Lyderis LT 45 20 52 158,1 70,6 219,2   49,5 40,0  

E-Verslas LT   149 96 
 

23,7 16,7   1,0 20,1  

Procesas LT   3 46 
 

0,1 4,2     2,1  

Naujos galimybės   113 251 
 

20,3 55,0   1,7 22,7  

Invest LT+     2 
  

7,7     1,0  

Asistentas-2     2 
  

8,6     0,9  

Asistentas-3   6 4 
 

16,8 41,6   4,8 9,2  

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Numatytas 
finansavimas 
2007-2013 m.

Prašomas 
finansavimas

Skirtas 
finansavimas

Administruojama 
sutarčių

Išmokėta lėšų

4.629

5.849

3.069
2.850

1.056



 
 
VIEŠOJI ĮSTAIGA 

LIETUVOS VERSLO PARAMOS AGENTŪRA 
 

20 

 

Priemonė 

 

 

 

Pasirašyta sutarčių 

(vnt.) 

Pasirašyta sutarčių 

 (mln. Lt) 
Išmokėta lėšų (mln. Lt) 

2008 m. 2009 m. 2010 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 

Invest -LT   5 5 
 

59,5 47,5   8,4 29,1  

TURIZMAS 

SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMA (VP2) 

1 PRIORITETAS.  

Vietinė ir urbanistinė plėtra, 

kultūros paveldo ir gamtos 

išsaugojimas bei pritaikymas 

turizmo plėtrai (ERPF) 

0 34 124 0 207,5 401,4 0 25,4 167,6 

Turizmo paslaugų/produktų, 

įvairovės plėtra ir turizmo 

paslaugų kokybės gerinimas 

  18 29 
 

75,8 105,0   19,9 11,3  

Ekologinio (paţintinio) turizmo, 

aktyvaus poilsio ir sveikatos 

gerinimo infrastruktūros kūrimas 

ir plėtra 

  4 16 
 

42,5 64,8   0,3 41,9  

Viešųjų nekilnojamųjų kultūros 

paveldo objektų kompleksiškas 

pritaikymas turizmo reikmėms 

  8 30 
 

48,2 121,0   2,9 57,8  

Nacionalinės svarbos turizmo 

projektai 
  1 5 

 
36,6 75,4   1,8 44,1  

Turizmo informacinių paslaugų 

ir infrastruktūros plėtra ir 

turizmo rinkodaros skatinimas 

    7 
  

8,1     4,9  

Viešosios turizmo infrastruktūros 

ir paslaugų plėtra regionuose 
  3 37 

 
4,3 27,1   0,4 7,6  

ENERGETIKA 

EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMA (VP2) 

4 PRIORITETAS.  

Esminė ekonominė infrastruktūra 

(ERPF) 
0  27 31 0 130,3 91,7 0  8,5  41,4  

Elektros skirstymo sistemos 

modernizavimas ir plėtra 
  5  

 
35,7 

 
    2,8  

Šilumos tiekimo sistemos 

modernizavimas ir plėtra 
  20 30 

 
51,3 61,7   8,5 38,6  

Elektros perdavimo sistemos 

modernizavimas ir plėtra 
  2 1 

 
43,3 30,0       

Energetikos objektų 

rekonstravimas ir perkėlimas  
      

 
      

SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMA (VP3) 

3 PRIORITETAS.  

Aplinka ir darnus vystymas (SF) 
10 255 183 27,5 706,6 333,8 4,7 171,9 374,9 

Energijos gamybos efektyvumo 

didinimas 
  10  

 
53,7 

 
  5,5 11,4  

Atsinaujinančių energijos išteklių 

panaudojimas energijos gamybai 
  12 3 

 
123,2 25,1   21,3 24,8  

Viešosios paskirties pastatų 

renovavimas nacionaliniu lygiu 
  125 118 

 
366,4 246,3   78,8 245,6  

Viešosios paskirties pastatų 

renovavimo projektai, pagal BPD 

1.2 pr. 

10 7 2 27,5 10,1 3,9 4,7 20,5 8,2 

Viešosios paskirties pastatų 

renovavimas regioniniu lygiu   
101 60 

 
153,2 58,5   45,8 84,9  

2007-2013 m. iš viso: 55 802 946 185,6 1.396,2 1.335,3 4,7 293,4 758,1 
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 Pagrindinės LVPA, kaip įgyvendinančios institucijos, veiklos sritys 

administruojant nacionalines ir ES struktūrinės paramos lėšas yra šios: 

 skelbti kvietimus teikti paraiškas paramai gauti; 

 tikrinti ir vertinti paraiškas; 

 sudaryti paramos sutartis; 

 priţiūrėti ir kontroliuoti įgyvendinamus projektus; 

 tirti paţeidimus; 

 tikrinti ir vertinti mokėjimo prašymus; 

 kaupti informaciją apie suteiktą paramą, įtraukti duomenis į informacinę sistemą; 

 teikti nustatytą informaciją, kurios reikia paraiškų teikėjams paraiškoms parengti ir 

pateikti, rengti informacinius ir mokymo seminarus, kitus renginius; 

 viešinti suteiktą paramą; 

 atlikti kitas priskirtas ES struktūrinės paramos administravimo funkcijas. 

 

 Paraiškų priėmimas, projektų vertinimas ir atranka 

2010 metais buvo atliekamas valstybės projektų, regionų projektų ir projektų, gautų 

konkurso būdu, paraiškų priėmimas, pagal Ūkio ministerijos paskelbtus kvietimus ES struktūrinei 

paramai gauti ir gautų projektų registravimas. Ataskaitiniais metais Ūkio ministerijos nustatytomis 

sąlygomis buvo paskelbti 4 skelbimai dėl kvietimų teikti paraiškas. 

Iš viso per 2008 - 2010 metus buvo paskelbti 24 kvietimai, o atitinkamais Ūkio ministro 

įsakymais patvirtinta 24 valstybės, o Regionų plėtros tarybų sprendimais - 20 regionų projektų 

sąrašų, ES struktūrinei paramai gauti. Pagal juos iš viso per 2008- 2010 metus gauta 3611  paraiškų. 

Prašomos paramos suma nuo 2007-2013 metų laikotarpio pradţios beveik pasiekė 5,9 mlrd. litų.  

2010 metais pagal LVPA administruojamas 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos 

priemones buvo gautos 1039 paraiškos. Daugiausia paraiškų buvo pateikta pagal priemones                       

„E – verslas LT“ (237 paraiškos), „Idėja LT“ (230 paraiškų), „Naujos galimybės“ (132 paraiškos) ir 

viešosios paskirties pastatų renovavimo nacionaliniu ir regioniniu lygiu priemones (127 paraiškos).      

Nemaţai paraiškų buvo pateikta ir pagal priemones „Intelektas LT“ (125 paraiškos) ir „Intelektas 

LT+“(56 paraiškos), „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ (51 paraiška), 

„Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ (34 paraiškos).  

Ataskaitiniais metais buvo atliktas 951 valstybės projekto, regionų projektų ir projektų, 

gautų konkurso būdu, administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimas. Be to, atliktas 

ir 702 projektų, gautų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimas. 
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Buvo atliekama ir projektų, gautų konkurso būdu, atranka. Kadangi paraiškų, gautų pagal 

priemones „Naujos galimybės“ , „E-verslas LT“ ir kitas priemones skaičius buvo didelis, todėl 

projektų atranka buvo vykdoma etapais. LVPA sudarytos projektų atrankos komisijos posėdţiavo 

44 kartus. 

Parengtos ir pateiktos Ūkio ministerijai 926 projektų vertinimo ataskaitos. 

Kartu su projektų vertinimo ataskaitomis, Ūkio ministerijai buvo teikiami pasiūlymai dėl 

projekto finansavimo.  

 

 Sutarčių sudarymas ir projektų vykdymo prieţiūra 

2010 metais, atitinkamais Ūkio ministro įsakymais skyrus paramą, pasirašytos                           

946 projektų finansavimo ir administravimo sutartys, pagal kurias skirtos paramos suma sudarė 

1335,3 mln. litų.  

Per ataskaitinius metus, projektų vykdytojams laiku nepradėjus vykdyti projektų ir dėl kitų 

prieţasčių, nutrauktos 29 projektų finansavimo ir administravimo sutartys uţ 4 mln. litų. Iš viso nuo 

2007-2013 m. ES struktūrinės paramos laikotarpio pradţios iki 2010 m. pabaigos buvo sudarytos 

1753  projektų finansavimo ir administravimo sutartys, nutraukta 50 sutarčių.  

2010-12-31 LVPA iš viso buvo priţiūrimi 1753 projektai, iš kurių 351 iki metų pabaigos 

jau buvo įgyvendinti, o 1402 dar buvo  vykdomi. Per metus atlikti 722 esminiai ir 1205 neesminiai 

sutarčių pakeitimai. Patikrintos ir patvirtintos 279 baigtų įgyvendinti projektų ataskaitos. 

Su pareiškėjais, projektų vykdytojais ir kitomis institucijomis intensyviai buvo 

bendraujama ne tik ţodţiu, telefonu ir elektroniniu paštu, bet ir raštu - 2010 metais iš viso parengta 

ir išsiųsta beveik 19 tūkst. raštų pareiškėjams, projektų vykdytojams, vadovaujančiajai, tarpinei ir 

kitoms institucijoms, o iš jų gauta daugiau kaip 34 tūkst. raštų įvairiais projektų vertinimo ir 

įgyvendinimo klausimais. Palyginti su 2010 metais, dokumentų srautas įvairiais projektų 

administravimo klausimais, per 2010 metus padidėjo beveik 1,4  karto.  

 

 Projektų rizikos valdymas 

Siekdama uţtikrinti teisėtą, efektyvų ir skaidrų ES struktūrinės paramos panaudojimą ir 

taip prisidėti prie valstybei ekonomiškai naudingų projektų įgyvendinimo, LVPA 2010 metais 

įdiegė naują pareiškėjų ir projektų vykdytojų rizikos valdymo sistemą.  

Projektų rizikos valdymas atliekamas vertinant įvairių aplinkybių poveikį projekto 

rezultatams, nustatant reikiamas rizikos valdymo priemones, laiku identifikuojant galimus 

paţeidimus ar projekto įgyvendinimo problemas.  
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Projekto riziką suprantame kaip tikimybę, kad dėl netinkamai ar ne laiku vykdomų 

projektų ar kitų prieţasčių bei aplinkybių, LVPA administruojami projektai bus įgyvendinti 

netinkamai, nebus pasiekti projekto tikslai ir numatyti rodikliai. Rizikos vertinimas dabar 

pradedamas nuo pat kvietimo teikti paraiškas paskelbimo, t.y. įvertinamos bendros projektų pagal 

atitinkamą kvietimą rizikos, ir vykdomas kiekviename projekto įgyvendinimo etape, tikrinant 

atitinkamus dokumentus (pirkimo dokumentus ir sutartis, mokėjimo prašymus, projekto 

įgyvendinimo ataskaitas ir pan.) ar atliekant projekto patikrą vietoje. Tuo tikslu LVPA direktoriaus 

įsakymu patvirtintas Projektų rizikos valdymo tvarkos aprašas. Kiekvienai projekto paraiškai 

pildomas Projekto rizikos patikros lapas, kuris saugomas elektroniniame formate LVPA 

informacinėje sistemoje (AIS).  

 

2010 metais rizikos poţiūriu buvo įvertinta daugiau kaip 2000 projektų. 

 

Pagal bendrą rizikos rodiklių balų sumą, projektai suskirstomi į 3 lygius: maţos, vidutinės 

ir didelės rizikos. Vadovaujantis nustatytu rizikos lygiu, taikomos atitinkamos kontrolės priemonės. 

Maţos rizikos projektams taikomos supaprastintos administravimo procedūros, vidutinės rizikos 

projektams – standartinės, o didelės rizikos projektams taikomos sustiprintos administravimo 

procedūros – papildomos patikros ar apsilankymai projekto įgyvendinimo vietoje, pilna dokumentų 

patikra, numatomi susitikimai su šių projektų vykdytojais dėl projektų geresnio administravimo, 

teikiami pasiūlymai įvairiais projekto įgyvendinimo klausimais. Naujoji rizikos vertinimo sistema 

leidţia efektyviau naudoti LVPA turimus finansinius, ţmogiškuosius bei infrastruktūrinius išteklius 

ir prisideda prie projektų administravimo procedūrų supaprastinimo. 

 LVPA nesiekia patikrinti kuo daugiau projektų vykdytojų ar varginti juos ilgais 

patikrinimais o ieško efektyvesnių būdų. Patikrinimai – tai visų pirma, galimų paţeidimų 

prevencija. Mūsų tikslas – uţtikrinti kuo efektyvesnį ir skaidresnį ES struktūrinės paramos lėšų 

įsisavinimą, maţinti šešėlinės ekonomikos mastą šalyje, garantuoti lygios konkurencijos teises ir 

taip tiesti kelią sąţiningų projektų pareiškėjų ir projektų vykdytojų veiklai.  

Rizikos analize pagrįsta projektų administravimo sistema leidţia įtvirtinti atsakomybės 

neišvengiamumo ir teisės aktų reikalavimų laikymosi principą. Tuo tikslu parengtos projekto 

patikros vietoje, pirkimo patikros, projekto išlaidų patikros atrankos būdu, atsiţvelgiant į projektų 
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rizikingumą, tvarkų projektai, kuriuos suderinus su vadovaujančiąja institucija numatoma pradėti 

taikyti 2011 metais.  

 Mokėjimo prašymų vertinimas, lėšų išmokėjimas ir lėšų panaudojimo sparta 

Ataskaitiniais metais buvo priimami ir tikrinami projektų vykdytojų teikiami mokėjimo 

prašymai bei teikiamos paraiškos asignavimų valdytojui dėl lėšų pervedimo projekto vykdytojui.  

2010 metais projektų vykdytojai pateikė 5874 mokėjimo prašymus, kuriuose deklaravo 

atliktas veiklas ir projekto įgyvendinimo metu patirtas tinkamas išlaidas.  

 

Per ataskaitinius metus buvo įvertinta 5650 mokėjimo prašymų, įskaitant ir tuos, kurie 

buvo pateikti 2009 metų gruodţio mėn. pabaigoje. Buvo patikrintas išlaidų tinkamumas bei 

parengtos 5302 paraiškos asignavimų valdytojui dėl lėšų pervedimo projektų vykdytojams. Pagal 

jas 2010 metais išmokėta 758 mln. Lt ( 2009 metais buvo išmokėta 293,5 mln. Lt, o 2008 metais 

išmokėta tik 4,6 mln. Lt).  

2010 metais buvo parengtos ir pateiktos  tvirtinančiajai institucijai 8 išlaidų deklaracijos (4 

pagal VP2 ir 4 pagal VP3). Finansų ministerijai 12 kartų parengta ir pateikta informacija apie 

projektų vykdytojams per tris artimiausius mėnesius planuojamas išmokėti ES fondų ir biudţeto 

lėšas pagal kiekvieną veiksmų programą ir 12 kartų - informacija apie planuojamus mokėjimus iš 

2007-2013 metų ES struktūrinės paramos lėšų einamaisiais ir per du ateinančius metus, nurodant 

prognozuojamą mokėtinų lėšų pasiskirstymą ketvirčiais ir pagal ekonominės klasifikacijos kodus. 

Siekiant paspartinti mokėjimo prašymų patikrinimo procesą ir lėšų išmokėjimą, parengta 

mokėjimo prašymų rizikos vertinimo metodika ir taikymo tvarkos aprašas, naudojant atrankinę 

projektų išlaidų patikros tvarką, pagrįstą rizikos vertinimu, kurį suderinus su vadovaujančiąja 

institucija, numatoma pradėti taikyti 2011 metais.  

Siekiant padidinti lėšų išmokėjimo spartą ne tik teikiami pasiūlymai vadovaujančiajai 

institucijai ir Ūkio ministerijai, bet ir imamasi labai konkrečių priemonių: 

- Projekto vykdytojui  priskirtas pastovus projekto vadovas ir projekto finansų vadovas, dirbsiantys 

su projektu viso proceso metu. Numatyta jų atsakomybė už projekto išlaidų tinkamumo patikrinimą ir lėšų 

išmokėjimą projekto vykdytojui laiku; 
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- Paramos analizės skyrius,  įvairiais pjūviais analizuoja lėšų įsisavinimo eigą, atsilikimo nuo 

planuotų rodiklių priežastis ir operatyviai teikė konkrečius pasiūlymus šiais klausimais kassavaitiniuose 

LVPA vadovų pasitarimuose, o esant poreikiui ir nedelsiant; 

-   vidaus tvarkos aprašuose, numatyti minimalūs  mokėjimo prašymų vertinimo terminai ir kitos 

priemonės, užtikrinančios spartesnį lėšų išmokėjimą projektų vykdytojams;  

-organizuoti informaciniai seminarai projektų vykdytojams, kurių metu buvo gvildenamos ir 

spartesnio lėšų įsisavinimo problemos; 

- kartu su Lietuvos statybininkų asociacija aptarti pastatų renovavimo darbų viešųjų pirkimų 

tobulinimo variantai. Siekiant, kad ES struktūrinės paramos lėšų rangovus pasiektų per trumpiausią 

laikotarpį ir darbai būtų atlikti per rangos sutartyje numatytus terminus, nutarta pakoreguoti viešųjų 

pirkimų konkursų sąlygų ir rangos sutarčių reikalavimus ir taip paskatinti statybos įmonių darbų spartą; 

- suaktyvintas darbas su rizikingais ir vėluojančiais įgyvendinti projektus projektų vykdytojais;   

problemų su lėšų įsisavinimų turintys projektų vykdytojai kviečiami pokalbiams; 

- projektų vykdytojams parengtos rekomendacijos dėl mokėjimo prašymų rengimo ir pateikimo, 

kurios paskelbtos LVPA tinklapyje ir išsiustos projektų vykdytojams. 

 

 Lėšų išmokėjimas 2010 metais pagal ketvirčius ir sektorius (mln. Lt)

 

Kaip matyti iš aukščiau pateiktos diagramos, priimtos priemonės daug prisidėjo prie to, 

kad ES struktūrinės paramos lėšų įsisavinimo sparta nuo antrojo 2010 metų pusmečio ţenkliai 

išaugo. Jei per pirmąjį pusmetį projektų vykdytojams buvo išmokėta tik 215,1 mln. Lt , tai per  

antrąjį – 543,1 mln. Lt., arba 2,5 karto daugiau.  

 Pirkimų prieţiūra 

LVPA darbuotojai taip pat priţiūrėjo, kad pareiškėjų ir projektų vykdytojų vykdomi 

pirkimai neprieštarautų reikalavimams, nurodytiems Viešųjų pirkimų įstatyme, Finansų ministro 

įsakymu patvirtintame Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos apraše ir kituose teisės 

aktuose. Šiuo tikslu buvo vykdoma tiek išankstinė, tiek ir paskesnė pirkimų kontrolė. 2010 metais 
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patikrinti 5885 su pirkimais susiję projektų vykdytojų pateikti dokumentai – 1477 pirkimo planai,  

2394 pirkimo sąlygos, techninės specifikacijos ir kiti pirkimo dokumentai bei pirkimo procedūros, 

2014 pasirašytų rangos, paslaugų ir pirkimo – pardavimo sutarčių. Įtarus viešųjų pirkimų tvarkos 

paţeidimus buvo kreipiamasi į VPT ir į LVPA paţeidimų kontrolierių. Buvo vedama suvestinė 

informacija apie atliktų viešųjų pirkimų eigą „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu ir 

regioniniu lygiu“, teikiama pareiškėjams ir projektų vykdytojams konsultacinė informacija dėl 

pirkimų vykdymo.  

 Projektų patikros vietoje 

LVPA 2010 metais atliko 475 projektų planines ir neplanuotas patikras  ir apsilankymus jų 

įgyvendinimo vietose. Iš jų - 384 planuotas ir 51 neplanuotą patikrą vietoje pagal paklausimus bei 

40 apsilankymų projektų įgyvendinimo vietose dar projektų vertinimo metu.  

Patikrų metu buvo tikrinama ar pateiktose paraiškose, mokėjimo prašymuose ir projekto 

ataskaitose nurodyta teisinga informacija, pateiktos dokumentų kopijos atitinka originalus, atlikti 

darbai, suteiktos paslaugos ir įsigytos prekės, uţ kurias projekto vykdytojas atsiskaitė LVPA, nėra 

padaryta ES ir nacionalinių teisės aktų paţeidimų projekto vykdytojui naudojant paramos lėšas, 

projekto vykdytojas įgyvendina projekto viešinimo ir informavimo priemones, atskirai tvarko 

projekto apskaitą, laikosi projekto finansavimo ir administravimo sutarties sąlygų ir kt. 

 

 

                 Artėjant Europos krepšinio čempionatui LVPA projektų vadovai ne kartą lankėsi 

probleminėse Kauno ir Klaipėdos arenų statybose. 
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Patikrų metu įtarus galimus paţeidimus, medţiaga buvo perduodama LVPA paţeidimų 

kontrolieriui. Patikros metu nustačius neesminių neatitikimų, kurie nepaţeidė paramos finansavimo 

ir administravimo sutarties ir galėjo būti ištaisyti projekto vykdytojo, LVPA raštu suformuluodavo 

reikalavimus projekto vykdytojui ir nustatydavo terminą, per kurį šie reikalavimai turėjo būti 

įvykdyti. Be to, LVPA darbuotojai 26 kartus suteikė metodinę pagalbą vykdant rangos darbų 

viešuosius pirkimus pareiškėjo būstinėje ar projekto įgyvendinimo vietoje. 

 

 Paţeidimų tyrimas 

Paţeidimų tyrimą Vadovaujantis Veiksmų programų administravimo ir finansavimo 

taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 12 d. nutarimu                

Nr. 1225 bei 2009 m. geguţės 29 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-173 

patvirtintomis Metodinių paţeidimo tyrimo ir nustatymo rekomendacijomis. Padidėjus pasirašytų 

paramos teikimo sutarčių skaičiui bei intensyvėjant projektų įgyvendinimui bei lėšų mokėjimui, 

pranešimų apie įtariamus paţeidimus skaičius padidėjo nuo 14 – 2009 metais, iki 85 - 2010 metais 

(51 vnt. – VP2, 34 vnt. - VP3).  Atitinkamai nustatytų paţeidimų skaičius nuo 9 paţeidimų                     

2009 metais, išaugo iki 48  -  2010 metais. 

 

2010 METAIS NUSTATYTŲ PAŢEIDIMŲ POBŪDIS 

 

Vertinant 2010 metais nustatytų paţeidimų tipus būtų galima išskirti du būdingus 

paţeidimus: netinkamai vykdomi pirkimų reikalavimai ir nesugebėjimas įvykdyti įsipareigojimo 

pradėti projekte numatytas veiklas bei bankrutuojančios įmonės statuso įgijimas. Paţeidimai, susiję 

su pirkimų tvarkos nesilaikymu būdingi tiek viešojo sektoriaus įgyvendinamiems projektams, tiek 

juridiniams asmenims, kurie nėra viešųjų pirkimų įstatymo subjektai: projekto vykdytojai, 
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vykdydami pirkimus projekto veiklų įgyvendinimui pasirenka netinkamą pirkimo būdą, nustato 

uţaukštintus kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams, rangovams.  

2010 metais dėl paţeidimų, susijusių su viešaisiais pirkimais, vadovaujantis Finansų 

ministerijos rekomendacija, pradėtos taikyti finansinės korekcijos, atsiţvelgiant į paţeidimo apimtį 

ir sunkumą.  Finansinės korekcijos yra skirtos tam, kad atsiţvelgiant į nustatyto paţeidimo pobūdį, 

būtų taikoma ne tik maksimali 100 proc. finansinė korekcija, tačiau taip pat ir 5 ar 25 procentų 

korekcija, skaičiuojant nuo sutarties, sudarytos paţeidţiant teisės aktų reikalavimus, sumos ir 

padidėtų galimybės sėkmingai įgyvendinti projektą.  

Palyginti su 2009 metais, naujas būdingas paţeidimas – projekto veiklų nevykdymas 

nustatytais terminais, įmonių bankrutavimas tokiu būdu nesugebant vykdyti projekto veiklas taip 

pat, uţtikrinti projekto tęstinumą. 2010 metais dėl tokio pobūdţio paţeidimų LVPA iniciavo                     

7 projektų finansavimo ir administravimo sutarčių nutraukimą ir lėšų sugrąţinimą (154.428,14 Lt). 

Pastebėtina, kad tokio pobūdţio paţeidimai nustatyti iki lėšų išmokėjimo ir tokiu būdu buvo 

uţkirstas kelias netinkamai panaudoti 9.480.466,84 litų. 

Dėl nustatytų paţeidimų LVPA 2010 metais iniciavo 22 lėšų grąţinimus, kurie sudaro 

690.064,81 Lt grąţintino finansavimo.  

Pagal LVPA pateiktus siūlymus, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo 

taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodţio 19 d. nutarimu Nr. 1443, 

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija išnagrinėjo LVPA siūlymus ir priėmė 18 sprendimų, iš kurių: 

2 - nutraukti projekto finansavimo ir administravimo sutartį, 16 – sumaţinti projekto finansavimą ir 

(ar) pareikalauti grąţinti sumokėtų lėšų dalį. 

 

 Projektų administravimo tobulinimas ir supaprastinimas 

Per ataskaitinius metus įgyvendinta nemaţai priemonių, leidusių patobulinti projektų 

administravimo procedūras bei palengvinti reikalavimus pareiškėjams ir projektų vykdytojams, 

suteikti jiems daugiau metodinės informacijos bei rekomendacijų projekto įgyvendinimo 

klausimais.  

Vadovaujančiajai ir tarpinei institucijoms nuolat buvo teikiami siūlymai kaip supaprastinti 

struktūrinės paramos administravimą ir įgyvendinti priemones, kad padaryti jį efektyvesnį.  

LVPA atstovai dalyvavo Finansų ministro įsakymu sudarytoje darbo grupėje klausimams, 

susijusiems su ES struktūrinės paramos administravimo sistemos kūrimu ir tobulinimu, spręsti,                

ES struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo kompiuterinės informacinės valdymo ir prieţiūros 

sistemos (SFMIS) pritaikymo 2007-2013 metų struktūrinės paramos panaudojimui darbo grupėje ir 

kitose darbo grupėse. Į daugelį LVPA pateiktų pasiūlymų buvo atsiţvelgta rengiant Projektų 

administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimus.  

Geguţės mėn. buvo  pradėti LVPA struktūriniai pertvarkymai – suderinus su Ūkio 

ministerija, patvirtinta nauja LVPA valdymo struktūra, suformuotas vientisas Projektų valdymo 
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departamentas, suskirstytas į Verslo, Energetikos, Turizmo ir MTTP skyrius, kurie nuosekliai atliks 

projektų valdymą nuo paraiškos gavimo iki lėšų įsisavinimo ir projekto siekiamų rodiklių kontrolės. 

Projekto vykdytojas nuo šiol turės priskirtą pastovų projekto vadovą ir projekto finansų vadovą, 

dirbsiančius su projektu viso proceso metu, kas turėtų supaprastinti ir paspartinti  administravimo 

procedūras. 

Atsiţvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintas Projektų 

administravimo ir finansavimo taisykles, Ūkio ministro įsakymais patvirtintus Projektų finansavimo 

sąlygų aprašus, buvo parengti ir, atsiţvelgiant į Ūkio ministerijos, vadovaujančiosios institucijos, 

auditorių pateiktas pastabas ir pasiūlymus, pasikeitusią LVPA valdymo struktūrą,  patvirtintas  

LVPA ES struktūrinės paramos 2007- 2013 metų administravimo vadovas ir nauji struktūrinės 

paramos administravimo vidaus tvarkos aprašai, kuriuose supaprastintos vidaus procedūros, 

numatyti minimalūs projektų ir mokėjimo prašymų vertinimo terminai.  

Siekiant paspartinti administravimo procedūras iš projektų vykdytojų gauti dokumentai 

nukreipiami tiesiogiai skyrių vedėjams, kuriems suteikti įgaliojimai pasirašyti paklausimus 

pareiškėjams ir projektų vykdytojams, numatytas bendravimas su projektų vykdytojais ne tik raštu, 

bet ir elektroniniu paštu, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja PAFT ar kiti teisės aktai ir kt.                 

Numatyta daugelį projektų prieţiūros procedūrų (patikras vietoje, mokėjimo prašymų ir pirkimo 

dokumentų patikrinimus) atlikti atrankos būdu, vadovaujantis projektų rizikos analize ir ţymiai 

daugiau laiko skirti metodinės pagalbos projektų vykdytojams teikimui. Projektų vykdytojams 

rengiamos įvairios rekomendacijos projektų administravimo klausimais (dėl mokėjimo prašymų 

rengimo ir pateikimo, dėl sutarčių keitimo, dėl viešųjų pirkimų vykdymo ir kt.), kurios skelbiamos 

LVPA tinklapyje, išsiunčiamos projektų vykdytojams ir kt.  

Projektų vykdytojų patogumui ir projektų administravimo supaprastinimui Finansų 

ministerijos yra sukurta duomenų mainų svetainė (DMS). Ši internetinė svetainė naudojama 

įgyvendinamų projektų duomenų perţiūrai ir duomenų mainams elektroniniu būdu tarp projektų 

vykdytojų ir įgyvendinančiųjų institucijų. Kiek lėšų jau panaudota ir kiek jų dar liko projekto 

biudţete? Kokie rodikliai jau pasiekti, kokios veiklos jau įvykdytos? Kiek mokėjimo prašymų 

pateikta, kiek jų patvirtinta įgyvendinančioje institucijoje ir kiek apmokėta? Ar visos išlaidos 

pripaţintos tinkamomis, o jei ne – kokios nepripaţinimo prieţastys? Kokia projekto finansavimo ir 

administravimo sutarties versija yra aktuali? Atsakymus į šiuos ir į kitus klausimus projekto 

vykdytojas bet kuriuo metu gali rasti prisijungęs prie DMS. Projektų vykdytojai DMS taip pat gali 

pildyti, tikslinti ir teikti įgyvendinančioms institucijoms avanso mokėjimo prašymus bei gauti 

pranešimus apie mokėjimo prašymų ir avanso mokėjimo prašymų patikrinimo rezultatus.  
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ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS PAGAL LIETUVOS  

2004–2006 METŲ  BPD  POPROJEKTINĖ PRIEŢIŪRA 

LVPA, kaip įgyvendinančioji institucija, 2010 metais, vadovaudamasi Lietuvos 2004-2006 

metų BPD uţbaigimo Gairėmis, vykdė poprojektinę prieţiūrą pagal šias BPD priemones, kurias 

finansavo Europos regioninės plėtros fondas (ERPF): 

1.2. Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo 

uţtikrinimas; 

3.1. Tiesioginė parama verslui; 

3.2. Verslo aplinkos gerinimas; 

3.4 Viešojo turizmo infrastruktūra ir paslaugos. 

LVPA 2010 metais vykdė poprojektinę prieţiūrą 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. Buvo 

priţiūrimas 331  ES paramos lėšomis finansuotas projektas, kuriems buvo  išmokėta 1135,8 mln. Lt 

paramos lėšų.  

2010 metais nuolat rengta analitinė ir statistinė informacija apie BPD priemonių vykdymo 

eigą, rengiamos priţiūrimų projektų suvestinės, kurios buvo teikiamos Ūkio ministerijai, Finansų 

ministerijai ir kitoms institucijoms. Parengtos ir pateiktos 2 ataskaitos. Parengta Europos regioninės 

plėtros fondo (ERPF) išlaidų deklaracija, 86 periodinės ir kitos ataskaitos, nuolat buvo teikiama 

ketvirtinė BPD informavimo ir viešinimo ataskaita.  

Siekiant uţtikrinti tolesnę 331 įgyvendinto projekto prieţiūrą, iš projektų vykdytojų buvo 

gaunamos ir tikrinamos uţbaigtų projektų ataskaitos. Iš viso buvo įvertinta 331 uţbaigto projekto 

ataskaita ir nustatytais terminais bei forma pateikiama visa informacija, reikalinga BPD 

baigiamiesiems dokumentams parengti. 

 Siekiant uţtikrinti tinkamą įgyvendintų projektų bylų saugojimą, 2010 metais pasirašyta 

sutartis su UAB „Archyvų sistemos“. 

 

 BPD 1.2. priemonė. „Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio 

energetikos efektyvumo uţtikrinimas“  

Iš viso pagal šią priemonę buvo įgyvendinti 128 projektai, kuriems paramos suma sudarė  

277 mln. litų. 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 sumaţėjimo.  
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Viešųjų energetikos projektų vykdytojai (tokių projektų iš viso yra 86), uţtikrina energijos 

vartojimo efektyvumo didinimą, kartu ir gerovę ligoninėse, mokyklose, darţeliuose, kitose 

viešosiose įstaigose, kadangi pastatai buvo renovuoti ir apšiltinti. Sumaţintos mokyklų ir ligoninių 

pastatų eksploatacinės išlaidos, renovuojant šių pastatų išorinius atitvarus, modernizuoti energetiniai 

ūkiai, šildymo sistemos. Naudojant maţesnį išteklių kiekį, maţinamas ir poveikis aplinkai, skatinama 

ilgalaikė darni plėtra. 

 

 BPD 3.1. priemonė „Tiesioginė parama verslui“ 

Pagal šią priemonę buvo administruojami įmonių modernizavimo, inovaciniai, kokybės 

valdymo sistemų ir naujų kokybės gerinimo metodų diegimo, įmonių internacionalizavimo 

skatinimo, produktų ir paslaugų įvaizdţio kūrimo, sąnaudų maţinimo 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, vyk-

domos inovacinės veiklos. Įgyvendinti projektai pasiţymi naujoviškumu ir technologiniu 

kompleksiškumu. Įmonėms orientuojantis į didesnės pridėtinės vertės produktus, uţsitikrinamos 

didesnės lėšos tolesnėms investicijoms, daugiau pajamų gauna valstybės ir savivaldybių biudţetai. Šie 

projektai padidino įmonių plėtros potencialą, atvėrė įmonėms naujas, kokybiškesnes rinkas, didino 

aukštos kvalifikacijos darbo jėgos paklausą Lietuvoje. Pagal šią priemonę iš viso buvo įgyvendinti                

106 projektai, įsisavinta 377,4 mln. litų, iš jų įgyvendinta 11 projektų, susijusių su privačių objektų 

pritaikymu turizmo poreikiams.  

 

 BPD 3.2. priemonė „Verslo aplinkos gerinimas“ 

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 pradţiai, tiek plėtrai. Pagal šią 

priemonę iš viso buvo įgyvendinti 54 projektai, kuriems finansuoti išmokėta 131,2 mln. litų. 

 

 BPD 3.4. priemonė „Viešoji turizmo infrastruktūra ir paslaugos“ 

 Pagal šią BPD priemonę iš viso buvo įgyvendinti 43 projektai, skirti viešajai turizmo 

infrastruktūrai ir paslaugoms gerinti. Jiems finansuoti išmokėtos paramos suma viršijo 350 mln. 
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litų. Sėkmingai įgyvendinus šiuos projektus, toliau plėtojamas turizmo sektorius Lietuvoje, kartu 

plačiai reklamuojami esami ir kuriami nauji turizmo traukos centrai.  

 Projektų paţeidimų tyrimas ir patikros vietoje 

2010 metais gauti 8 pranešimai apie įtariamus paţeidimus. Pagrindinis įtarimų šaltinis – 

Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybės 

kontrolė, ţiniasklaida. Paţeidimų tyrimas buvo atliekamas pagal LVPA direktoriaus įsakymu  

patvirtintą ES struktūrinių fondų finansinės paramos naudojimo pažeidimų nustatymo bei šalinimo 

ir apribojimų gauti ES finansinę paramą nustatymo procedūrų aprašą, nustatantį paţeidimų 

nustatymo ir šalinimo tvarką LVPA.  

Vykdant paţeidimo tyrimus buvo atliktos neplanuotos projektų patikros vietoje, apie 

nustatytus paţeidimus informuojama Ūkio ministerija ir nustatyta tvarka teikiami pasiūlymai dėl 

tolesnių veiksmų susigrąţinti netinkamai naudojamas lėšas, pranešimai apie nustatytus paţeidimus 

teikti naudojant SFMIS.  

Per 2010 metus atlikta 11 uţbaigtų projektų patikrų vietoje, nustačius trūkumų ar įtarus 

paţeidimus imtasi būtinų priemonių. 

Vienas iš būdingų 2010 metais nustatytų paţeidimų tipų – projekto vykdytojo negebėjimas 

uţtikrinti našios veiklos tęstinumo, susijęs su Projekto vykdytojo bankroto ar likvidavimo procesu. 

Dėl šių paţeidimų kreiptasi į Ūkio ministeriją, Finansų ministeriją, Europos Komisijos Regioninės 

politikos Generalinį direktoratą. Dokumentuose paaiškinta, kad Komisijos reglamentuose ir 

nacionaliniuose teisės aktuose įtvirtinta nuostata, kad projekto vykdytojui bankrutavus nepraėjus 

penkeriems metams nuo kompetentingų nacionalinių institucijų sprendimo dėl paramos suteikimo 

dienos, vadovaujantis taisyklėse nustatyta paţeidimų tyrimo, nustatymo ir šalinimo tvarka turi būti 

nustatomas paţeidimas ir imamasi veiksmų, projekto vykdytojui išmokėtoms ES struktūrinių fondų 

paramos lėšoms susigrąţinti.  

Penkių tyrimų pasėkoje, vadovaujantis Lietuvos 2004–2006 metų BPD priemonių ir 

projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklių, 

patvirtintų Finansų ministro 2004 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1K-033, 213.1.1 punktu, pateiktas 

siūlymas Ūkio ministerijai nutraukti paramos sutartis ir susigrąţinti išmokėtas lėšas. Vienu atveju, 

bankrutavus projekto vykdytojui, pagal pagalbos teikimo sutartį pareigas ir teises perėmė kita 

įmonė, todėl tokiu būdu paţeidimas buvo ištaisytas.  
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VALSTYBĖS PARAMOS PAGAL ŪKIO MINISTERIJOS PATVIRTINTAS 

PROGRAMAS ADMINISTRAVIMAS 

LVPA, pagal paslaugų teikimo sutartį su Ūkio ministerija,  vadovaudamasi Ūkio 

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

administravimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), patvirtintomis Ūkio ministro 2008 m. vasario 29 d. 

įsakymu Nr. 4-79, 2010 metais administravo didţiąją dalį Ūkio ministerijos programų lėšomis 

finansuojamų projektų (priėmė ir vertino paraiškas, rengė vertinimo ataskaitas ir sutarčių projektus, 

vykdė projektų prieţiūrą, tikrino lėšų gavėjo atsiskaitymo dokumentus ir kt.)  

Projektams įgyvendinti 2010 metais buvo skirta 3,57 mln. litų paramos – maţiau nei 

ankstesniaisiais metais, nes didţioji dalis paramos ūkio subjektams 2007-2013 metų laikotarpiu 

skiriama per ES struktūrinės paramos atitinkamas priemones.  

Valstybės parama pagal Ūkio ministerijos patvirtintas programas 2010 metais buvo teikta 

šių projektų grupių projektams finansuoti: 

 Viešųjų paslaugų verslui projektams; 

 Patentavimo rėmimo projektams;  

 Atitikties įvertinimo infrastruktūros stiprinimo projektams;  

 Kokybės vadybos sistemų ir gaminių sertifikavimo išlaidų dalinio padengimo 

projektams; 

 Aplinkos vadybos sistemų pagal Europos Sąjungos aplinkos vadybos ir audito 

sistemos ir ISO 14000 reikalavimus vertinimo ir registravimo (sertifikavimo) išlaidų dalinio 

padengimo projektams; 

 Eksporto kredito draudimo išlaidų dalinio padengimo projektams; 

 Konferencijų bei seminarų projektams; 

 Ūkio subjektų dalyvavimo tarptautinėse parodose ir mugėse projektams;  

 Verslo misijų organizavimo projektams;  

 Verslo plėtros ir inovaciniams projektams. 

2010 metais Ūkio ministerija ir LVPA paskelbė 5 kvietimus nacionalinei paramai gauti: 

pagal Taisyklių 9, 14, 16, 23 priedus ir pagal Taisyklių 17 ir 18 priedus (projektų grupių aprašus).  

Dėl didelio gautų paraiškų skaičiaus kvietimas teikti paraiškas pagal Kokybės vadybos 

sistemų ir gaminių sertifikavimo išlaidų dalinio padengimo projektų grupės ir Aplinkos vadybos 

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

registravimo (sertifikavimo) išlaidų dalinio padengimo projektų grupės aprašus buvo nutrauktas 
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anksčiau nustatyto paraiškų pateikimo termino, kadangi prašomų lėšų suma viršijo projektams 

numatytą skirti sumą. 

 Duomenys apie 2010 metais administruotas paraiškas nacionalinei paramai gauti               

Eil 

Nr.  
Projektų grupė Gauta 

paraiš- 

kų 

Prašoma 

paramos 

(mln. Lt) 

Pateikta 

paraiškų 

sprendi- 

mams 

priimti 

Prašoma 

paramos 

(mln. lt) 

Projektų, 

kuriems 

skirta 

parama, 

skaičius 

Skirta 

parama 

(mln. Lt) 

1.  Viešųjų paslaugų verslui 

projektų grupė  

76 1,988 73 1,918 67 1,585 

2.  Patentavimo rėmimo projektų 

grupė  

47 0,974 43 0,718 43 0,718 

3.  Atitikties įvertinimo 

infrastruktūros stiprinimo 

projektų grupė  

9 0,879 9 0,879 9 0,665 

4.  Kokybės vadybos sistemų ir 

gaminių sertifikavimo išlaidų 

dalinio padengimo projektų ir 

Aplinkos vadybos sistemų 

pagal ES aplinkos vadybos ir 

audito sistemos ir ISO 14000 

reikalavimus vertinimo ir 

registravimo (sertifikavimo) 

išlaidų dalinio padengimo“ 

projektų grupės 

47 0,184 43 0,164 43 0,164 

5.  Eksporto kredito draudimo 

išlaidų dalinio padengimo 

projektų grupė  

2 0,140 2 0,140 2 0,140 

6.  Konferencijų ir seminarų 

projektų grupė  

2 0,034 2 0,034 2 0,034 

7.  Ūkio subjektų dalyvavimo 

tarptautinėse parodose ir 

mugėse projektų grupė  

1 0,040 1 0,040 1 0,040 

8.  Verslo misijų organizavimo 

projektų grupė  

1 0,015 1 0,015 1 0,015 

9.  Verslo plėtros ir inovacinių 

projektų grupė  

4 0,051 4 0,051 4 0,051 

10.  Gamyboje ir kitoje ūkinėje 

veikloje susidarančių gamybos 

atliekų prevencijos ir 

tvarkymo programos projektų 

grupė 

1 0,045 1 0,045 - - 

11.  Pagal Taisyklių bendrąsias 

nuostatas 

4 0,364 4 0,364 3 0,161 

 Iš viso: 194 4,714 183 4,368 175 3,573 

 

Kaip matyti iš pateiktos lentelės, pareiškėjai 2010 metais pateikė LVPA 194 paraiškas 

projektams finansuoti, prašomų lėšų suma viršijo 4,7 mln. litų. 
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LVPA darbuotojai atliko 188 paraiškų administracinės atitikties ir tinkamumo skirti 

paramą vertinimą ir 45 paraiškų kokybinį vertinimą. Ūkio ministerijai buvo pateiktos 183 paraiškos 

sprendimams dėl projektų finansavimo priimti, kuriuose prašyta 4,4 mln. Lt paramos.  

 

 

 

LVPA darbuotojai 2010 metais parengė ir perdavė Ūkio ministerijos Verslo projektų 

atrankos komitetui svarstyti teigiamai įvertintų paraiškų, teiktų pagal skelbtus 5 kvietimus, 

suvestines dėl 142 projektų finansavimo, 41 paraiška, kurias pareiškėjai teikė be kvietimo, buvo 

vertinamos atskirai ir po administracinio ir tinkamumo skirti paramą vertinimo kartu su paraiškų 

vertinimo lentelėmis teikiamos Ūkio ministerijai sprendimams dėl finansavimo priimti. 

2010 metais Ūkio ministro įsakymais priimti sprendimai dėl 175 projektų finansavimo, 

skirtų lėšų suma projektams finansuoti sudarė 3,5 mln. litų.  

Įgyvendinant Ūkio ministro priimtus sprendimus, su paramos gavėjais 2010 metais 

pasirašytos ir administruotos 175 sutartys 3,573 mln. Lt sumai. Pagal 2010 metais pasirašytas 

sutartis įgyvendinti 148 projektai ir pasirašyti projektų įvykdymo aktai. LVPA darbuotojai taip pat 

uţbaigė 28 sutarčių, sudarytų 2009 metais, administravimą. Vadovaujantis Ūkio ministro 2010 m. 

gruodţio 9 d. įsakymu Nr. 4-892, 27 patentavimo projektų, kurių vykdymas tęsiasi ir 2011 metais, 

administravimas perduotas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai. 

LVPA Nacionalinės paramos skyriaus darbuotojai ūkio subjektams raštu, telefonu ir 

elektroniniu paštu pagal savo kompetenciją teikė metodinę pagalbą ir konsultacijas paraiškų 

teikimo, sutarčių sudarymo, ataskaitų rengimo klausimais bei informaciją apie verslui teikiamą 

valstybės paramą. 
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LVPA FINANSAVIMO ŠALTINIAI 2010 METAIS:  ES TECHNINĖS 

PARAMOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR PASLAUGŲ TEIKIMAS 

2010 metais LVPA buvo finansuojama iš ES techninės paramos lėšų ir pajamų, gautų uţ 

suteiktas paslaugas Ūkio ministerijai. Buvo įgyvendinami trys ES techninės paramos projektai: 

1. „2007-2013 metų ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos 

funkcionavimo uţtikrinimas, įgyvendinant ekonomikos augimo veiksmų programą“ (projekto kodas 

Nr. VP2-6.1-FM-01-V-01-002);  

2. „2007-2013 metų ES struktūrinės paramos valdymo kontrolės sistemos funkcionavimo 

uţtikrinimas, įgyvendinant sanglaudos skatinimo veiksmų programą“ (projekto kodas                               

Nr. VP3-4.1-FM-01-V-01-003); 

3.  „Informavimo ir viešumo priemonių įgyvendinimas 2007-2013 metų ES struktūrinės 

paramos programavimo laikotarpiu“ (projekto kodas Nr. VP4-1.2-FM-01-V-01-005). 

Įgyvendinant šiuos 3 techninės paramos projektus ataskaitiniais metais (įskaitant ir                       

2009 metų nepadengtą likutį) LVPA buvo kompensuota 14257,8 tūkst. Lt patirtų tinkamų išlaidų, 

administruojant ES struktūrinę paramą. 

Dalis techninės paramos lėšų panaudota LVPA materialinei ir techninei bazei stiprinti. 

Paramos lėšomis įsigyta ir atnaujinta kompiuterinė įranga: 65 stacionarūs ir nešiojamieji 

kompiuteriai, programinė įranga ir kt. LVPA ES finansuojamų 2007-2013 m. projektų vidaus 

administravimo informacinėje sistemoje (AIS) įdiegti papildomi funkcionalumai.  

Darbuotojams, vertinantiems projektų riziką, sudaryta galimybė naudotis                                   

UAB „Creditinfo“ duomenimis apie pareiškėjo įsiskolinimus, patikimumą, veiklos tęstinumo riziką, 

turto įkeitimus ir areštus ir kitus juridinius faktus, turinčius įtakos projekto vykdytojo galimybėms 

tinkamai ir laiku įgyvendinti projektą. Kompensuota ir dalis išlaidų, susijusių su darbuotojų darbo 

uţmokesčiu, jų mokymu ir kvalifikacijos kėlimu. Techninės paramos lėšomis finansuotų projektų 

dėka, LVPA sukurtas projektų rizikos vertinimo ir valdymo modelis, pirktos Vilniaus Gedimino 

technikos universiteto statybos ekspertų, Vilniaus universiteto rinkodaros specialistų, informacinių 

technologijų ir kitų mokslo ekspertų, konsultacinės ir kitos paslaugos. 

ES techninės paramos projektų įgyvendinimas prisideda prie geresnio ES paramos 

valdymo ir kontrolės sistemos sukūrimo. 

Be to, LVPA pagal paslaugų teikimo sutartį su Ūkio ministerija, 2010 metais teikė 

paslaugas Ūkio ministerijai administruojant didţiąją dalį Ūkio ministerijos programų lėšomis 

finansuojamų projektų. Uţ suteiktas paslaugas LVPA gavo 306,6 tūkst. Lt pajamų, kurios 

kompensavo patirtas išlaidas teikiant šias paslaugas ir padengė netinkamas finansuoti iš                            

ES techninės paramos lėšų išlaidas.   
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INFORMACINIŲ SISTEMŲ PLĖTOJIMAS 

Įgyvendindama paramos verslui priemonių administravimą, LVPA daug dėmesio skiria 

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

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

fondų paramos. LVPA uţtikrina tinkamą naudojamų IS funkcionavimą ir apsaugą pagal atitinkamus 

ES reglamentus bei tarptautinius standartus. Direktoriaus įsakymu yra patvirtinta LVPA 

informacinių technologijų strategijos, kompiuterinės ir programinės įrangos naudojimo, 

informacinių sistemų kūrimo, diegimo bei eksploatavimo tvarka.  

2010 metais įsigyti ir įdiegti 65 nauji kompiuteriai.  

 LVPA IT infrastruktūrą 2010 metų pabaigoje sudarė:  

 11 tarnybinių stočių (serverių);  

 150 stacionarių kompiuterizuotų darbo vietų, kurios yra apjungtos į vidaus tinklą; 

 28 nešiojami kompiuteriai (iš jų 15 nešiojamų kompiuterių sukomplektuoti ir su 

nešiojamais spausdintuvais - mobilios kompiuterizuotos darbo vietos); 

 vidaus duomenų perdavimo tinklas; 

 spausdintuvai, skeneriai, telekomunikacinė bei audio vizualinė įranga. 

 LVPA 2010 metais administravo šias informacines sistemas: 

 vidinę administravimo informacinę sistemą (AIS); 

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

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

 interneto ir intraneto svetaines, veikiančias MYSQL bazėje; 

 banko elektroninę sąskaitų tvarkymo programą „Telehansa 7“; 

Be to, 2010 metais LVPA administravo:  

 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 prieţiūros sistemą 

(SFMIS), įgyvendinančiosios institucijos lygmenyje.  

LVPA, siekdama laiku ir kokybiškai atlikti jai deleguotas 2007-2013 metų periodo 

projektų, iš dalies finansuojamų Europos regioninės plėtros ir Sanglaudos fondų, administravimo 

funkcijas, 2010 metais toliau tobulino su SFMIS susietą ir jos funkcijų nedubliuojančią vidinę 

administravimo informacinę sistemą (AIS). AIS tikslas – optimizuoti projektų administravimo 

procedūras jas automatizuojant, vykdyti paraiškų ir mokėjimo prašymų vertinimo, kontrolės 

funkcijų, sutarties vykdymo prieţiūros ir rizikos valdymo procesų monitoringą, planavimą bei 

kontrolę, integruoti dokumentų valdymo sistemą, generuoti įvairaus pobūdţio standartines ir kitas 
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vidaus ataskaitas. Numatytam funkcionalumui uţtikrinti sukurtos ir funkcionuoja 9 pagrindinės 

posistemės.  

Per ataskaitinius metus LVPA išsiuntė daugiau kaip 19 tūkst., o gavo ir uţregistravo 

daugiau kaip 33 tūkst. raštų, susijusių su projektų administravimu, todėl daug dėmesio skiriama 

kompiuterizuotos dokumentų valdymo sistemos tobulinimui. 

2010 metais nuolatos buvo aptarnaujami darbo vietose naudojami kompiuteriai, tarnybinės 

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

prieţiūra ir remontas.  

 

  
Informacinių technologijų paslaugų skyriaus darbuotojai visada pasirengę padėti. 

 

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

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

įranga. Buvo uţtikrintas rezervinis kopijavimas atskiroje patalpoje, administruojami kompiuterių 

tinklo ir elektroninio pašto naudotojai bei priţiūrimi jų naudojami resursai, atliekama apsauga nuo 

kompiuterinių virusų ir nepageidautino pašto. 

Nuolat vykdoma tarnybinių stočių, jų operacinių sistemų bei serverių programinės įrangos 

prieţiūra bei atnaujinimas, priţiūrimos sutrikimų prevencijos bei tinklo stebėjimo priemonės, 

stebimas interneto srauto aktyvumo bei perimetro kirtimo kompiuterinis ţurnalas. 

Metų viduryje buvo atliktas informacinių sistemų bei technologijų išorinis auditas. Buvo 

atlikta gili analizė ir pateikti pasiūlymai kaip pagerinti IT sistemas naudojant aukšto patikimumo 

sprendimus. 

Metų pabaigoje buvo pradėtas svarbiausių IT komponenčių migravimas į „debesis“ bei kai 

kurių tarnybinių stočių, tokių kaip elektroninis paštas ir vartotojų autentifikavimo paslauga, 

virtualizavimas. 
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LVPA VALDYMO IR KONTROLĖS SISTEMA 

LVPA 2003 metais Ūkio ministerijos buvo įkurta kaip įgyvendinančioji institucija                        

ES struktūrinių fondų paramos Lietuvos 2004–2006 metų BPD numatytų ir LVPA priskirtų verslo, 

turizmo ir energetikos priemonių bei nacionalinės paramos programų administravimui, taip pat 

PHARE 2002 metų Ekonominės ir socialinės sanglaudos programos projekto „Parama verslo 

plėtrai“ įgyvendinimui. LVPA steigėjo ir savininko funkcijas atlieka Ūkio ministerija.  

LVPA funkcijos paskirstytos departamentams ir skyriams. LVPA vadovauja direktorius.  

Siekiant, kad ES struktūrinių fondų lėšos būtų naudojamos tinkamai ir efektyviai bei 

vadovaujantis patikimo finansų valdymo principais, 2010 metais LVPA tobulino ES struktūrinės 

paramos valdymo ir kontrolės sistemą bei organizacinę valdymo struktūrą. Valdymo ir kontrolės 

sistemos tobulinimas buvo atliekamas atsiţvelgiant į teisės aktų pakeitimus, iškilusį poreikį tikslinti 

ir geriau reglamentuoti atliekamas funkcijas, o taip pat atsiţvelgiant į Ūkio ir Finansų ministerijų, 

Valstybės kontrolės ir išorės auditorių atliktų patikrų ataskaitose pateiktas rekomendacijas. 

 

 LVPA organizacinės struktūros ir valdymo sistemos tobulinimas 

Atsiţvelgiant į tai, kad 2010 metais ţenkliai didėjo LVPA administruojamų projektų 

skaičius ir siekiant, kad vadovaujančiosios institucijos deleguotos funkcijos ir Ūkio ministerijos 

pavestos uţduotys būtų laiku įvykdytos, 2010 metų geguţės mėn., suderinus su Ūkio ministerija, 

pradėti LVPA struktūriniai pertvarkymai. LVPA direktoriaus 2010 m. geguţės 5 d. įsakymu                     

Nr. R1-185(1.3) patvirtinta nauja LVPA valdymo struktūra ir jos schema bei darbuotojų pareigybių 

sąrašas su darbuotoju skaičiumi.  

Valdymo struktūra pakeista taip, kad ji geriau atitiktų ES reglamentais bei Lietuvos 

Respublikos teisės aktais nustatytą įgyvendinančiosios institucijos paskirtį ir numatytas vykdyti 

funkcijas.  

Projektų departamentas pertvarkytas, kad būtų galima daugiau projektų administravimo 

funkcijų, pradedant paraiškų vertinimu, projektų finansavimo ir administravimo sutarčių rengimu ir 

baigiant projektų įgyvendinimo ir pirkimų vykdymo prieţiūra, mokėjimo prašymų priėmimu ir 

veiklos dalies patikrinimu, apsilankymais ir patikromis projekto įgyvendinimo vietoje bei projekto 

vykdymo ataskaitų tikrinimu, pavesti projektų vadovams. Todėl, vietoje Projektų vertinimo ir 

Projektų prieţiūros skyrių,  įsteigti 4 nauji Projektų valdymo departamento  Verslo, Mokslinių 

tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP), Turizmo ir Energetikos projektų valdymo skyriai, 

panaikintas Projektų kontrolės departamentas su kontrolės ir koordinavimo bei 5 regioniniais 

skyriais Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Utenoje, o jų atliekamos funkcijos perduotos 

naujai įsteigtiems Projektų valdymo departamento skyriams.  
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Projekto vykdytojas nuo šiol turės priskirtą pastovų projekto vadovą ir projekto finansų 

vadovą, dirbsiančius su projektu viso proceso metu. 

Išskirtas atskiras Projektų ekspertų skyrius, kurio paslaugomis galės naudotis visi LVPA 

skyriai, tiesiogiai administruojantys ES struktūrinės paramos projektus. 

Pertvarkytame Projektų finansų valdymo departamente įsteigtas Paramos analizės skyrius, 

kuris, naudodamasis aktualia SFMIS ir AIS informacija,  įvairiais pjūviais (programų, priemonių, 

atskirų projektų) analizuos  lėšų įsisavinimo eigą, atsilikimo nuo planuotų rodiklių prieţastis ir 

operatyviai teiks konkrečius pasiūlymus šiais klausimais. 

Siekiant taupiau naudoti ţmogiškuosius išteklius ir darbo uţmokesčio lėšas, pertvarkyti ir 

kiti skyriai – maţesni skyriai sujungti į didesnius padalinius, o darbuotojai, tiesiogiai pavaldūs 

LVPA direktoriui ar jo pavaduotojui, – priskirti atitinkamiems skyriams, pagal atliekamų funkcijų 

pobūdį. 

Informacinių sistemų ir Kompiuterinės įrangos skyriai sujungti į vieną Informacinių 

technologijų paslaugų skyrių. Teisės ir Personalo skyriai – sujungti į vieną Teisės ir personalo 

skyrių. Rizikų vertinimo ir valdymo skyrius –  pertvarkytas į Rizikos ir kokybės valdymo skyrių, 

papildomai jam priskiriant pareiškėjų rizikos vertinimo, kokybės uţtikrinimo struktūrinės paramos 

lėšų administravimo srityje, struktūrinės paramos administravimo tvarkų ir kokybės vadybos 

principų laikymosi kontrolės, struktūrinės paramos administravimo tvarkų laikymosi atrankinių 

patikrinimų bei kitas vidaus kontrolės funkcijas. Raštinė sujungta su Ūkio skyriumi ir pertvarkyta į 

Bendrųjų reikalų skyrių, o Informavimo skyrius – pertvarkytas  į Komunikacijos skyrių, priskiriant 

jam ir viešųjų ryšių funkcijas. Taip pat,  įsteigti nauji Projektinio valdymo ir planuojamų vykdyti 

Tarptautinių programų skyriai.  

Atlikus reikiamus LVPA valdymo struktūros pertvarkymus, pareigybių skaičius nuo                  

156 ataskaitinių metų pradţioje, sumaţėjo iki 154 metų pabaigoje, bet padidėjo projektų 

administravimo efektyvumas. Sudarytos prielaidos racionaliau ir lanksčiau  panaudoti 

ţmogiškuosius  išteklius, laiku ir teisingai įvertinti gaunamas paraiškas bei tinkamai  administruoti 

įgyvendinamus projektus.  

Patvirtinta LVPA struktūra 2010 metų gruodţio 31 dienai:  

direktorius, 2 direktoriaus pavaduotojai, 2 departamentai su 6 skyriais ir                      

8 savarankiški skyriai, pavaldūs tiesiogiai direktoriui arba direktoriaus pavaduotojui.  

 

 

 

 



 

 

2010 metų veiklos ataskaita 

41 

 

 

 LVPA valdymo struktūros schema 2010 metų gruodţio 31 dienai 

 

MTTP 

PROJEKTŲ VALDYMO 

SKYRIUS

VERSLO 

PROJEKTŲ VALDYMO 

SKYRIUS

TURIZMO

PROJEKTŲ VALDYMO 

SKYRIUS

ENERGETIKOS

PROJEKTŲ VALDYMO 

SKYRIUS

DIREKTORIUS

DIREKTORIAUS 

PAVADUOTOJAS
DIREKTORIAUS 

PAVADUOTOJAS

PROJEKTŲ VALDYMO

DEPARTAMENTAS

FINANSŲ IR 

APSKAITOS

SKYRIUS

TEISĖS IR 

PERSONALO 

SKYRIUS

KOMUNIKACIJOS 

SKYRIUS

INFORMACINIŲ  

TECHNOLOGIJŲ 

PASLAUGŲ SKYRIUS

BENDRŲJŲ REIKALŲ 

SKYRIUS

PROJEKTŲ FINANSŲ 

VALDYMO DEPARTAMENTAS

MOKĖJIMO PRAŠYMŲ

VERTINIMO SKYRIUS

PARAMOS ANALIZĖS 

 SKYRIUS

RIZIKOS IR 

KOKYBĖS VALDYMO  

SKYRIUS

NACIONALINĖS 

PARAMOS PROJEKTŲ 

SKYRIUS

TARPTAUTINIŲ 

PROGRAMŲ

 SKYRIUS

 

 

Patikslinta LVPA struktūra dabar iš esmės atitinka ES reglamentais bei Lietuvos 

Respublikos teisės aktais nustatytą įgyvendinančiosios institucijos paskirtį ir numatytas vykdyti 

funkcijas. Tačiau ţenkliai didėjant darbų mastui ir administruojamų projektų skaičiui, trumpėjant 

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse (PAFT) nustatytiems maksimaliems paraiškų, 

mokėjimo prašymų ir kitų projekto dokumentų vertinimo terminams, siekiant laiku ir efektyviai 

įvykdyti vadovaujančiosios institucijos pavestas uţduotis ir Ūkio ministerijos pavestas atlikti 

funkcijas, 2011 metais, suderinus su Ūkio ministerija, planuojama pagal poreikį koreguoti  LVPA 

struktūrą ir valdymo sistemą.  
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   Vidaus kontrolės sistema ir korupcijos prevencija 

LVPA vidaus kontrolė – tai valdymo sistemos dalis bei joje egzistuojančių visų kontrolės 

rūšių sistema, apimanti taisykles, veiklos planus, priemones, ir metodus, padedančius uţtikrinti 

efektyvią veiklą, teisės aktų ir LVPA vadovų sprendimų  laikymąsi, turto ir informacijos apsaugą, 

klaidų ir apgaulės nustatymą bei prevenciją, finansinio valdymo patikimumą, taip pat su visa tuo 

susijusių rizikos veiksnių valdymą. LVPA turi pasitvirtinusi visus vidaus kontrolei tinkamai vykdyti 

reikalingus norminius dokumentus – Procedūrų vadovus ir vidaus tvarkų aprašus (VTA), suderintus 

su 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos administravimo ir kitais teisės aktais. 

2010 metais buvo siekiama ne tik supaprastinti ES struktūrinės paramos administravimą, 

bet ir padaryti jį efektyvesnį bei uţtikrinti lėšų panaudojimo kontrolę. LVPA sukurtą                               

ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemą ir tinkamumą atlikti įgyvendinančios 

institucijos funkcijas, nuolat kontroliuoja vadovaujančioji ir tarpinė institucijos, Europos Komisijos 

ir Europos audito rūmų auditoriai.  

Informacija apie valdymo ir kontrolės sistemą nuolat teikiama ir Valstybės kontrolei, kuri 

atlieka Veiksmų programų, įgyvendinančių 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo 

strategiją konvergencijos tikslui įgyvendinti, išlaidų bei valdymo ir kontrolės sistemos veikimo 

valstybinį auditą. Teikta informacija ir UAB „PricewaterhouseCoopers“, kuri pagal sutartį su 

vadovaujančiąja institucija atliko auditą dėl įgyvendinančių institucijų vidaus sistemų atitikimo 

nustatytiems pavestų uţduočių vykdymo reikalavimams.  

2010 metais, nuolat buvo tikrinama, kaip LVPA darbuotojai laikosi  administravimą 

reglamentuojančių teisės aktų.  Rizikos ir kokybės valdymo skyriaus vidaus kontrolierių buvo atlikti 

8 vidaus tvarkų ir procedūrų laikymosi atrankiniai patikrinimai. Pagal patikrinimų rezultatus, 

numatytos priemonės nustatytiems trūkumams pašalinti. 2010 metų ketvirtą ketvirtį atliktas ir 

bendras vidaus kontrolės sistemos vertinimas, informacija pateikta Ūkio ministerijos 

Centralizuotam vidaus audito skyriui, kuris atlieka ir LVPA vidaus audito funkcijas.  

Per ataskaitinius metus pavyko įgyvendinti nemaţai priemonių, leidusių vadovaujantis 

projektų rizikos valdymu, supaprastinti projektų administravimo procedūras, palengvinti 

reikalavimus pareiškėjams ir projektų vykdytojams. Sukauptos ţinios, darbo patirtis, o svarbiausia 

aiškus tikslas -  2010 metais LVPA leido sukurti racionalesnę  ES struktūrinės paramos valdymo ir 

kontrolės sistemą. LVPA tikrinę auditoriai patvirtino, kad ES lėšos skirstomos tinkamai, nors 

LVPA administruojamos paramos mastai ir apimtys, įgyvendinamų projektų skaičius nuolat didėja.  

LVPA be administruojamų projektų rizikos valdymas atliekamas ir bendrosios LVPA 

veiklos rizikos valdymas. Siekiant uţtikrinti, kad veikla būtų vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka 

pagal veiklos planus, programas bei procedūras, kad LVPA rizikos valdymas būtų veiksmingas ir 
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būtų įgyvendinamos rizikos valdymo priemonės yra įsteigtas Rizikos ir kokybės valdymo skyrius. 

Yra patvirtintas LVPA rizikos valdymo vidaus tvarkos aprašas, rizikos valdymo politika, veikia 

Rizikos valdymo komitetas, yra paskirtas uţ LVPA bendrosios veiklos rizikos valdymo funkcijas 

atsakingas asmuo. Ataskaitiniais metais, vadovaujantis rizikos valdymo politika ir rizikos vertinimo 

ir valdymo procedūra, atliktas LVPA bendrosios veiklos rizikos įvertinimas, numatytos papildomos 

rizikos valdymo priemonės. 

LVPA vadovybė ir padalinių vadovai tikrina, kaip jiems pavaldūs darbuotojai vykdo savo 

funkcijas, vadovaudamiesi VTA ir savo pareigybių aprašymais. Pavaldţių darbuotojų funkcijų 

vykdymas taip pat kontroliuojamas rengiant ketvirčio ir metų veiklos ataskaitas. 

Ūkio ministro įsakymu buvo patvirtintas LVPA veiklos planas metams ir LVPA 

strateginiai tikslai 2010 metams. Metiniame plane buvo numatytos priemonės padedančios siekti 

strateginių LVPA tikslų ir uţdavinių. Buvo išleistas atitinkamas LVPA direktoriaus įsakymas       

dėl LVPA 2010 metų veiklos plano įgyvendinimo. Jame buvo nurodyti atsakingi LVPA 

darbuotojai, kurie turėjo uţtikrinti, kad uţduotys būtų atliktos kokybiškai ir laikantis nustatytų 

terminų ir iš jų reikalaujama atsiskaityti nustatytais terminais apie atliktus darbus. Planų 

įgyvendinamas buvo kontroliuojamas periodiškai teikiant ataskaitas apie vykdomą veiklą 

direktoriui. Administracijos padalinių veiklos ataskaitos aptariamos direktoriaus pasitarimų metu, 

esant reikšmingiems neatitikimams ar nukrypimams nuo plano, direktorius aptaria juos su 

atsakingais darbuotojais, kad laiku būtų imtasi koreguojančių veiksmų, kad nustatyti neatitikimai 

būtų pašalinti arba raštu argumentuotos uţduočių neatlikimo prieţastys. 

LVPA yra parengtos ir patvirtintos atskiros taisyklės, tvarkos, instrukcijos, kurių pagrindu 

uţtikrinama turto apsauga: Pagrindinių priemonių uţpajamavimo ir materialinių vertybių, buvusių 

eksploatacijoje, nurašymo tvarka, Darbuotojų naudojimosi tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, 

mobiliaisiais telefonais tvarkos ir limitai, kiekvienam darbuotojui.  

Atsakingi uţ materialines vertybes darbuotojai paskirti atitinkamais LVPA 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. 

Yra patvirtinta LVPA apskaitos politika ir  finansų kontrolės taisyklės, kuriose nustatyta 

atsakomybė uţ apskaitos tvarkymo kontrolę, atsiskaitymų 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, uţ turtą yra paskirti kiti materialiai atsakingi asmenys. Agentūros buhalterinė apskaita 
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Vidaus apskaitos ir finansų skyriaus darbuotojų tvarkoma naudojantis informacinėmis sistemomis, 

kurios, atsiţvelgiant į LVPA poreikius, nuolat atnaujinamos ir tobulinamos.  

LVPA, kaip perkančioji organizacija, visus pirkimus vykdo vadovaudamasi Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu. 2010 metais, direktoriaus įsakymu buvo patvirtintos 

patikslintos LVPA supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, parengtos pagal pavyzdinių VPT 

taisyklių nuostatas. Didesnės vertės pirkimus LVPA vykdo Viešojo pirkimo komisija, o maţesnės 

vertės pirkimus – Pirkimų organizatorius. Siekiant geriau koordinuoti LVPA vykdomus viešuosius 

pirkimus, Teisės ir personalo skyriuje įsteigta viešųjų pirkimų vyresniojo specialisto pareigybė. 

Buvo patvirtinta LVPA antikorupcinė programa su jos įgyvendinimo planu. Šie 

dokumentai viešai skelbiami LVPA tinklapyje.  

 

             LVPA nuolat rengiami mokymai viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybės tarnyboje 

ir darbuotojų etikos tema.           

Svarbiausias antikorupcinės programos tikslas – sustiprinti korupcijos prevenciją, 

organizuoti mokymus, uţkirsti kelią korupcijos atsiradimui LVPA, pašalinti vidaus teisės aktų, 

taisyklių, tvarkos aprašų spragas, dėl kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai. Yra patvirtintas  

Darbuotojų elgesio kodeksas, kuris nustato darbuotojams elgesio principus bei taisykles, 

reglamentuoja darbuotojų elgesį darbo metu. Šių dokumentų vykdymą kontroliuoja LVPA 

antikorupcinė ir etikos komisijos, Rizikos ir kokybės valdymo bei Personalo ir teisės skyriai. 

Rizikos ir kokybės valdymo skyriuje, atsiţvelgiant į STT rekomendacijas, vienas iš vadybininkų yra 

atsakingas uţ antikorupcinių priemonių įgyvendinimą bei kontrolę.  

2010 metais LVPA veikė ir „Karštoji linija“, kuria telefonu ar elektroniniu paštu asmenys 

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

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

naudojasi paramos lėšomis. Per 2010 metus ištirti 6 pranešimai gauti „Karštąja linija“. 

Tikėtina, kad prevencinės priemonės padės išvengti viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo 

paţeidimų, sumaţinti LVPA veiklos riziką ir korupcijos pasireiškimo tikimybę. 
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DARBUOTOJŲ ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS IR 

VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS 

 Darbuotojai ir jų mokymas. 

2010 metų gruodţio 31 d. LVPA dirbo 154 darbuotojai (2009 m. gruodţio 31 d. –                        

161 darbuotojas). Ataskaitiniais metais panaikinus regioninius skyrius, visi darbuotojai dirbo LVPA 

centrinėje būstinėje. Padaliniuose, administruojančiuose ES struktūrinę paramą, 2010-12-31 dirbo 

141 darbuotojas: 

Projektų valdymo departamentas – 79 darbuotojai; 

Projektų finansų valdymo departamentas – 23 darbuotojai; 

Finansų ir apskaitos skyrius – 4 darbuotojai; 

Komunikacijos skyrius – 4 darbuotojai; 

Rizikos ir kokybės valdymo skyrius  – 8 darbuotojai; 

Teisės ir personalo skyrius  – 4 darbuotojai; 

Informacinių technologijų paslaugų skyrius  – 5 darbuotojai; 

Bendrųjų reikalų skyrius  – 10 darbuotojų. 

Darbuotojų amţiaus vidurkis – 36,8 metų. 72 % darbuotojų yra moterys, 64 % visų 

administracijos padalinių vadovų – moterys (su pavaduotojais, be jų – 50 proc.) moterų. 

97 % LVPA darbuotojų turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 78 % - turi magistro 

kvalifikacinį laipsnį, 4 – mokslų daktaro laipsnį. 11 darbuotojų tęsia magistrantūros studijas, iš jų 2 

siekia antro magistro kvalifikacinio laipsnio. Darbuotojų išsilavinimas pagal sritis: Socialiniai 

mokslai -  76 procentai (iš jų 43 proc. vadyba, administravimas; 15 proc. teisė; 35 proc. 

ekonomika); Technologijos mokslai (inţinerija, statyba, ţemėtvarka)  - 12 procentų; Fiziniai 

mokslai (matematika, informatika, chemija) - 5,8 procento; Humanitariniai ir kiti mokslai  

(komunikacija, filologija ir kt.) -  6,2 procento.              

Didelis dėmesys LVPA skiriamas darbuotojų kompetencijos ugdymui bei administracinių 

gebėjimų stiprinimui. Visiems į darbą priimtiems naujiems administracijos darbuotojams rengiamas 

įvadinis mokymas darbo vietose, analizuojant klausimus, susijusius su departamento, skyriaus ir 

darbuotojo vykdomomis funkcijomis, padalinių tarpusavio ryšiais bei vidaus darbo tvarka ir sauga.  

2010 metais, kaip ir kasmet, buvo patvirtintas administracijos padalinių darbuotojų tęstinio 

mokymo programų sąrašas, pagal kurį  133 LVPA darbuotojai kėlė savo kvalifikaciją: dalyvavo                 

38 seminaruose ir mokymuose (bendras dalyvių skaičius – 687), kuriuose buvo nagrinėjamos šios 

temos: ES fondų lėšų projektų pajamų skaičiavimo ir priežiūros metodika Valstybės pagalba 

Viešieji pirkimai, Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų vadyba, Įmonių finansinės 

ataskaitos bei analizės pagrindai, Kaštų naudos analizė,  Įmonės finansinės būklės įvertinimas, ES 
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finansinės paramos naudojimo pažeidimai, Finansinės rizikos valdymas, Bendravimo su 

žiniasklaida ir viešosios opinijos formavimo įgūdžių lavinimas ir kt. 

Mokymus organizavo Finansų ir Ūkio ministerijos, UAB "Mokesčių srautas" ir  

"Ekspozona", organizacija Transparency International, Europos viešojo administravimo institutas 

(EIPA), UAB "European Leadership institute ir kitos mokymo institucijos.  

Buvo organizuojami ir vidiniai mokymai, kuriuose pranešimus skaitė LVPA darbuotojai. 

 

            Darbuotojų mokymui ir administracinių gebėjimų stiprinimui LVPA skiria daug dėmesio. 

 

2010 metais glaudţiai buvo bendradarbiaujama ir dalijamasi patirtimi su kitomis 

įgyvendinančiomis agentūromis – viešąja įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, Europos 

socialinio fondo agentūra (ESFA), Nacionaline mokėjimo agentūra prie Ţemės ūkio ministerijos 

(NMA), komerciniais bankais, asocijuotomis verslo struktūromis ir kt.  

Efektyviam personalo valdymui uţtikrinti yra parengti ir įgyvendinami šie valdymo 

dokumentai: darbuotojų priėmimo į darbą tvarka, tęstinio mokymo programų sąrašas, darbuotojų 

mokymo politika ir kt. Siekiant sumaţinti 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 pareigybės ir darbuotojai, 

turintys pavaduoti į darbą neatvykusius darbuotojus. Skiriamas dėmesys ne tik darbuotojų 

dalykinėms kompetencijoms, bet taip pat ir bendrosioms kompetencijoms tobulinti – organizuojami 

darbuotojų personalinių vadovavimo ir bendradarbiavimo įgūdžių identifikavimo ir ugdymo, 

lyderystės ir ugdančiojo vadovavimo mokymai ir kitos priemonės. 
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2010 metų lapkričio ir gruodţio mėn. visiems LVPA vadovams Trakuose organizuota 

ELIN (European Leadership Institute) 4 – ių dienų mokymų programa „Darbuotojų personalinių 

vadovavimo ir bendradarbiavimo įgūdţių identifikavimas ir ugdymas“. 

 

Seminaro Trakuose akimirkos. 

 

Prie vieningos LVPA komandos formavimo prisideda ir tradicinėmis tampančios bendros 

mūsų šventės – margučių ridenimas per Velykas, Kalėdų ir Naujųjų Metų sutikimas, išvykos į 

gamtą ir kt.   

 

LVPA valtys plaukia viena kryptimi.  
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 Sąlygų LVPA klientams ir darbuotojams gerinimas 

LVPA darbuotojai lapkričio 15 – ąją savo darbo dieną pradėjo naujoje būstinėje – Vilniaus 

Savanorių pr. esančiame verslo centre, kur jiems sudarytos  galimybės efektyviai vykdyti savo 

funkcijas, o klientams – galimybės gauti visas jiems reikalingas paslaugas vienoje vietoje: čia jiems 

įrengtas priimamasis, kur klientai aptarnaujami „vieno langelio“ principu. Projektų vykdytojų 

patogumui, dokumentai LVPA priimami viena valanda ilgiau (iki 18 val.) ir be pietų pertraukos. 

Šalia priimamojo įrengtos pasitarimų patalpos, seminarams skirta salė. Nuo birţelio mėn. nustatytos 

ir kassavaitinės interesantų priėmimo valandos. Kiekvieną penktadienį LVPA vadovai ir kiti 

atsakingi darbuotojai pagal savo atsakomybių ribas priima pareiškėjus ir projektų vykdytojus, kad 

konstruktyviai aptartų kylančius klausimus ir problemas. 

Dţiugu, kad persikraustymas įvyko labai sklandţiai, nesudarant jokių problemų mūsų 

klientams. Dabar visos LVPA veiklos, susijusios su ES struktūrinės paramos administravimu, nuo  

paraiškų, mokėjimo prašymų ir kitų dokumentų priėmimo iki konsultacijų ir kitų paslaugų teikimo, 

atliekamos tik pagrindinėje būstinėje Vilniuje. 

  
100 vietų salė sudaro galimybes rengti informacinius seminarus pareiškėjams ir projektų 

vykdytojams bei kitus renginius, o maţesnės kompiuterizuotos salės – specializuotus mokymus 

arba susitikimus su projektų vykdytojais. Klientams netrūksta ir parkavimo vietų.   

 

           

Naujuosius Metus sutikome naujose patalpose. 
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 LVPA teikiamų viešųjų paslaugų kokybės vertinimas 

LVPA daug dėmesio skiria klientams teikiamų paslaugų kokybės gerinimui. LVPA 

direktoriaus įsakymu yra patvirtintas Teikiamų viešųjų paslaugų kokybės vertinimo sistemos 

procedūrų aprašas. 2010 metais Informavimo skyrius pertvarkytas į Komunikacijos skyrių, o Rizikų 

vertinimo ir valdymo skyrius pertvarkytas į Rizikos ir kokybės valdymo skyrių, papildomai jam 

priskiriant kokybės uţtikrinimo struktūrinės paramos lėšų administravimo srityje, struktūrinės 

paramos administravimo tvarkų ir kokybės vadybos principų laikymosi kontrolės, struktūrinės 

paramos administravimo tvarkų laikymosi atrankinių patikrinimų bei kitas kokybės uţtikrinimo 

funkcijas.  

Siekiant suţinoti nuomonę apie LVPA teikiamų viešųjų paslaugų kokybę ir jos pokyčius 

UAB „Rait“ 2010 metų pabaigoje atliko pareiškėjų ir projektų vykdytojų, apklausą. Apklausos 

tikslas buvo suţinoti nuomonę apie suteiktas paslaugas bei informacijos kokybę, kokios 

informacijos, paslaugų trūksta, ar mandagiai LVPA paslaugų gavėjai aptarnaujami, ar jiems rūpimi 

klausimai sprendţiami pakankamai kvalifikuotai ir operatyviai, nustatyti neatitikimus tarp to, ko 

siekiama, ir tarp to, kaip yra iš tiesų, kad būtų galima pasirinkti tinkamą LVPA paslaugų kokybės, 

administruojant ES struktūrinę paramą, tobulinimo kryptį, jų gerinimo būdus. Tarp paslaugų 

kokybės vertinimo kriterijų buvo aptarnavimo kokybė (mandagumas, paslaugumas, bendravimas, 

kalbos kultūra), paslaugos suteikimo operatyvumas, informatyvumas ir kt. Pagrindiniai apklausos 

rezultatai matyti pateikiamose diagramose: 

 

INFORMACINIŲ SEMINARŲ PAREIŠKĖJAMS VERTINIMAS 

(% skaičiuojamas nuo respondentų, kurie nurodė, jog dalyvavo LVPA informaciniuose 

seminaruose, skirtuose pareiškėjams, apklaustųjų respondentų skaičius - 69) 
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INFORMACINIŲ SEMINARŲ PROJEKTO VYKDYTOJAMS VERTINIMAS 

(% skaičiuojamas nuo respondentų, kurie nurodė, jog dalyvavo LVPA informaciniuose 

seminaruose, skirtuose projektų vykdytojams, apklaustųjų respondentų skaičius - 170 )  

 

 

PROJEKTO VADOVO DARBO VERTINIMAS 

(% skaičiuojamas nuo tų respondentų, kurie bendravo su projekto vadovu, apklaustųjų respondentų 

skaičius – 316) 

 

Palyginti su 2009 metais atlikta apklausa gerai ir labai gerai vertinančių LVPA ir projektų 

vadovų darbą skaičius išliko beveik toks pat - buvo 72 % , dabar 71 %. Dar 24% apklaustųjų darbą 

vertina palankiai, bet nurodo vienokius ar kitokius trūkumus LVPA ir projektų vadovų veikloje, o                         

4 % apklaustųjų – LVPA ir projektų vadovų veiklą vertina blogai. Kitos problemos susijusios su 

projektų vykdymu kyla dėl  bendravimo su kai kuriais LVPA darbuotojais sunkumų, biurokratizmo, 

ilgų procesų bei sudėtingų procedūrų.  

Tenka paţymėti, kad nemaţa dalis apklaustųjų nurodė, kad jiems teko susidurti su 

vienokiomis ar kitokiomis bendravimo su LVPA darbuotojais ir aptarnavimo problemomis. Todėl 

rengiant 2011 metų LVPA darbuotojų tęstinio mokymo programų sąrašą, prioritetą numatoma 

Seminaras 
informatyvus, 

naudingas; 88%

Seminaras 
nenaudingas; 6%

Kita; 6%

Gerai-suteikia 

reikiamą informaciją, 

padeda spręsti 

iškilusius klausimus

71%

Neblogai, bet galėtų 

būti geriau

25%

Blogai

4%
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suteikti ne tik darbuotojų kompetencijos ugdymui bei administracinių gebėjimų stiprinimui, bet ir 

bendravimo etikos, klientų aptarnavimo kultūros, klausimams, stiprinti vidaus kontrolę klientų 

aptarnavimo ir teikiamų paslaugų kokybės srityje.  

Kitos RAIT atliktos apklausos išvados: 

• Patogiausias informacijos apie ES struktūrinę paramą šaltinis - pranešimai el. paštu, 

siunčiami uţsiregistravusiems LVPA interneto svetainėje.  

• Konsultantų vaidmuo yra pakankamai svarbus - tiek ieškant informacijos apie                         

ES struktūrinės paramos galimybes, tiek pildant paraiškas bei administruojant projektus.   

• Beveik aštuonios iš dešimt paraiškų virto projektais. Pagrindinė sėkmės prieţastis – 

projektas atitiko reikalavimus, ir projekte pateikta aktuali idėja. Negavę paramos, manė, jog 

projektas buvo netinkamai įvertintas, trūko reikalingų paţinčių, netinkamai parengta paraiška ir 

kita. Maţdaug dešimtadalis neţinojo, kodėl negavo paramos.   

• Pagrindiniai sunkumai paraiškų rengimo stadijoje buvo įvardinti kaip neaiškūs 

reikalavimai, informacijos trūkumas, praktikos, patirties trūkumas ir kita.    

 

SUNKUMAI ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ 

(% skaičiuojamas nuo respondentų, kurių projektų paraiškos virto įgyvendinamais projektais, 

apklaustųjų respondentų skaičius – 347)  

 

Daugiau kaip pusė respondentų, kurių projektų paraiškos virto įgyvendinamais projektais, 

susidūrė su sunkumais įgyvendinant projektą. Viena iš pagrindinių problemų - informacijos 

trūkumas.   

Viešųjų paslaugų kokybės vertinimas leido pastebėti paslaugų teikimo pokyčius, juos 

įvertinti ir numatyti neigiamų pasekmių prevencijos priemones bei paslaugų kokybės tobulinimo 

galimybes. 

Susidūrė su 

sunkumais

54%

Sunkumų neturime

46%
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INFORMAVIMO IR VIEŠUMO PRIEMONĖS 

Informavimui ir viešinimui 2010 metais skirti 475 800 Lt ES techninės paramos lėšų, iš 

kurių 380 435 Lt buvo panaudoti pareiškėjams ir projektų vykdytojams skirtiems informaciniams ir 

mokymo seminarams, aktualios informacijos sklaidai ţiniasklaidoje ir kitoms veikloms. 

2010 metais LVPA, informuodama projektų vykdytojus projektų viešinimo ir kitais 

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

dokumentaciją, paraiškų teikimo problemas, surengė 20 mokomųjų ir informacinių seminarų LVPA 

tikslinėms grupėms. 

 Seminarai.  

 5 seminarai buvo surengti pareiškėjams pagal 2007-2013 metų ES paramos 

laikotarpio priemones Kaune ir Vilniuje. Potencialūs pareiškėjai buvo supaţindinti su priemonėmis 

„Inoklaster LT+“, „Inoklaster LT“, „Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra“, 

„Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“, „E-verslas“, „Naujos galimybės“. Seminarų 

metu buvo pristatomos pagrindinės paramos teikimo sąlygos, reikalavimai, pristatyta aktuali 

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

111 dalyvių.  

 15 seminarų buvo suorganizuota projektų vykdytojams, siekiant kad įgyvendinami 

projektai būtų laiku ir sėkmingai uţbaigti. Seminarai vyko Kaune, Klaipėdoje, Vilniuje (taip pat ir 

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros centriniame biure). Į seminarus atvyko daugiau kaip                   

600 dalyvių. Seminarų metu buvo pristatomos daţniausiai pasitaikančios projektų įgyvendinimo 

problemos, sunkumai su kuriais susidūrė uţbaigdami projektus jų įgyvendintojai.  

Vasario mėn. pagal priemones „Naujos galimybės“ ir „E-verslas LT“ surengti                             

5 informaciniai seminarai projektų vykdytojams Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje,  kurių metu buvo 

pristatyti projektų viešinimo reikalavimai, supaţindinta su projektų prieţiūros, mokėjimo prašymo 

rengimo ir pirkimo organizavimo klausimais. 

Balandţio mėn. pareiškėjams ir visiems besidomintiems mokslinių tyrimų ir technologinės 

plėtros priemonėmis „Inoklaster LT“ ir „Inoklaster LT+“ Vilniuje surengtas informacinis 

seminaras, kurio metu buvo pristatyta informacija apie šias priemones, detalizuoti finansavimo 

sąlygų aprašuose nurodyti reikalavimai. Projektų vykdytojams surengti 2 informaciniai seminarai 

Vilniuje ir Kaune, kurių metu buvo pristatyti projektų, įgyvendinamų pagal priemones „Naujos 

galimybės“, „E-verslas LT“ ir „Procesas LT“, viešinimo reikalavimai, supaţindinta su projektų 

prieţiūros, mokėjimo prašymo rengimo ir pirkimo organizavimo klausimais. 
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Geguţės mėn., paskelbus kvietimą teikti paraiškas pagal 2007-2013 metų Ekonomikos 

augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ priemones „Elektros 

skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra“ ir „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir 

plėtra“, visiems besidomintiems galimybe teikti paraiškas pagal šias priemones, Vilniuje surengtas 

informacinis seminaras.  

Taip pat  surengtas informacinis seminaras viešųjų projektų vykdytojams Klaipėdoje, kurio 

metu buvo pristatyti energetikos ir turizmo projektų viešinimo reikalavimai, supaţindinta su 

projektų prieţiūros, mokėjimo prašymo rengimo ir pirkimo organizavimo klausimais. 

Birţelio mėn. surengti 3 informaciniai seminarai viešojo turizmo, viešosios energetikos, 

„Lyderis LT“ priemonių projektų vykdytojams Vilniuje, kurių metu buvo pristatyti projektų 

viešinimo reikalavimai, supaţindinta su projektų prieţiūros, mokėjimo prašymo rengimo ir pirkimo 

organizavimo klausimais.        

Rugsėjo mėn., besidomintiems galimybe teikti paraiškas pagal priemonių „Naujos 

galimybės“ ir „E-verslas LT“  kvietimus, surengti informaciniai seminarai Vilniuje ir Kaune. 

Gruodţio mėn. naujojoje LVPA salėje organizuoti 4 informaciniai seminarai turizmo, energetikos, 

verslo ir MTTP projektų vykdytojams, kurių metu buvo pristatyti projektų viešinimo reikalavimai, 

supaţindinta su projektų prieţiūros, mokėjimo prašymo rengimo ir pirkimo organizavimo 

klausimais. Siekiant sumaţinti teikiamų paraiškų klaidų skaičių, organizuota konsultacinė klausimų 

– atsakymų sesija paraiškų, pagal priemonės „Naujos galimybės“ antrąjį kvietimą, rengėjams.       

Geguţės mėn. kartu su Ūkio ir Finansų ministerijomis Vilniuje, Litexpo rūmuose,  

surengtas verslo skatinimo renginys „Versli Lietuva“. Visi, turintys idėjų ir norintys pradėti 

dirbti sau, buvo pakviesti dalyvauti verslo skatinimo renginyje „Versli Lietuva“. Dalyviams buvo 

sudaryta unikali proga išgirsti vertingų patarimų ir uţduoti rūpimus klausimus verslo pradţios 

ekspertams. Dviejų dienų programoje jų laukė ekonomistų, mokesčių, ES struktūrinės paramos 

ekspertų, investuotojų, psichologų, patyrusių verslininkų pranešimai, individualios konsultacijos, 

įkvepiančios sėkmės istorijos, naudingi kontaktai, bankų ir LVPA pasiūlymai verslą 

pradedantiesiems ir siekiantiems pasinaudoti ES struktūrine parama. 

 

Renginyje „Versli Lietuva“ apsilankė ir Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. 

http://www.lvpa.lt/lt/content/viewitem/30558/
http://www.lvpa.lt/lt/content/viewitem/30558/
http://www.lvpa.lt/lt/content/viewitem/30557/
http://www.lvpa.lt/lt/content/viewitem/30557/
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 Informacijos pateikimas internete. LVPA interneto svetainėje buvo nuolat atnaujinama 

ir pateikiama informacija aktuali 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos laikotarpio informacija: 

paskelbtas 21 skelbimas dėl kvietimų skelbimo, pratęsimo ar stabdymo, nuolat skelbiama ir 

atnaujinama informacija apie registruotas paraiškas, jų vertinimo etapus pagal LVPA 

administruojamas priemones, skelbiami daţniausiai pasitaikantys klausimai – atsakymai į 

pareiškėjų klausimus) ir projektų vykdytojams.  

Interneto svetainėje nuolat buvo skelbiami pranešimai-naujienos informuojantys apie 

aktualijas (svarbius teisės aktų pakeitimus, projektų vertinimo eigą ir kt.). Pranešimai pagal temas 

bei interesus buvo orientuojami į konkrečių tikslinių grupių poreikius: apţvalgos, ţiniasklaidai ir kt. 

Pagal poreikį pranešimai buvo išsiunčiami naujienų prenumeratoriams, o taip pat ir ţiniasklaidai.    

Per ataskaitinius metus iš viso paskelbti 116 pranešimai – naujienos interneto svetainėje su 

aktualia informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams.  

2010 metų LVPA interneto svetainės www.lvpa.lt lankomumo rodikliai ir bendrieji 

duomenys:  

 apsilankymai 294 000 vnt.; 

 vidurkis per dieną – 806 vnt.;  

 prenumeratorių skaičius – 2007 vnt.  (2009 metais - 1800 vnt.); 

 nuolat atnaujinama „Bėganti eilutė“ apie įgyvendinamus projektus, lėšų įsisavinimą, 

pateikiamas uţbaigtų projektų skaičius; 

 atnaujinama informacija svetainės www.lvpa.lt ES 2007-2013 metų struktūrinė parama 

skiltyse: 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 projektų rengėjams“ (Dokumentai pareiškėjams, kvietimai teikti paraiškas, Gautos ir 

vertinamos paraiškos, konkursinių projektų sąrašai, pasirašytos sutartys), kurios yra nuolat 

atnaujinamos.  

 Tiesioginis projektų vykdytojų informavimas. Projektų vykdytojai apie gautą 

struktūrinių fondų paramą buvo kasdien tiesiogiai informuojami raštu, telefonu, elektroniniais 

laiškais  atsakoma į jiems iškilusius klausimus. 2010 metais parengta daugiau nei 370 atsakymų į 

pareiškėjų ir projektų vykdytojų klausimus, atsiųstus paprastu paštu, el. paštu ar faksu.  

Per 2010 metus suteikta daugiau nei 330 (2009 metais – 250) konsultacijų elektroniniu 

paštu dėl projektų vykdytojų informavimo ir viešinimo priemonių atitikimo keliamiems 

reikalavimams. 

 Bendradarbiavimas su visuomenės informavimo priemonėmis. Informacija spaudai 

buvo teikiama ţodţiu ir raštu. Ţodţiu – atsakinėjama į ţurnalistų paklausimus telefonu ar jiems 

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

http://www.lvpa.lt/
http://www.lvpa.lt/
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elektroniniu paštu, platinant pranešimus spaudai per BNS ir ELTA informacinės sklaidos 

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

 

 Kitos priemonės.  

 Išleistas LVPA leidinys – 

atmintinė įgyvendinantiems ES projektus 

„Nuo...iki...“ (Svarbiausi pastebėjimai)“, 

kuriame  projektų vykdytojams pateikta svarbi 

informacija ir klaidingos praktikos pavyzdžiai  

apie projekto įgyvendinimo priežiūrą, 

rekomendacijos kaip vykdyti projekto pirkimus, 

teikti mokėjimo prašymus, viešinti projektą, 

rengti projekto įgyvendinimo ataskaitas ir kiti 

projekto vykdytojui naudingi patarimai, kaip 

tinkamai įgyvendinti projektą.    

 Pagaminta 14 pavadinimų reprezentacinių viešinimo priemonių su 2007-2013 metų           

ES struktūrinės paramos simbolika ir LVPA logotipais, kurios buvo platinamos informacinių 

mokomųjų seminarų metu ir kitais būdais.  

 Baigta rengti LVPA interneto svetainės kūrimo ir prieţiūros paslaugų techninė 

uţduotis, siekiant svetainėje pateikti išsamią ir aktualią informaciją, orientuotą į visuomenę ir 

LVPA tikslines grupes (atsiţvelgiant į poreikius ir nustatytus reikalavimus informuoti apie                       

ES struktūrinę paramą ir nacionalinės paramos programas). Prieš tai buvo atliktos 2 pareiškėjų ir 

projektų vykdytojų apklausos, siekiant išsiaiškinti svetainės trūkumus, privalumus ir kitą, 

informaciją, kuri bus naudinga 2011 metais rengiant naują svetainę. 

 Bendradarbiavimas su žiniasklaida. Buvo palaikomi reguliarūs, dalykiški ir kolegiški 

santykiai su ţiniasklaida. Į paklausimus ir pasiteiravimus reaguojama operatyviai. Į raštu pateiktus 

klausimus, paprastai, stengiamasi atsakyti nedelsiant, informacija pateikiama per įmanomai 

trumpiausią laiką.  

Per 2010 metus parengta 40 pranešimų ţiniasklaidai. LVPA atstovai ne kartą dalyvavo 

radijo ir televizijos laidose įvairiais ES struktūrinės paramos  klausimais. 

Aprašytos visuomenės informavimo ir viešumo priemonės, LVPA vadovybės, 

Komunikacijos skyriaus ir kitų darbuotojų aktyvi veikla lėmė, kad LVPA administruojamos 

ES struktūrinės paramos priemonės verslo, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros, 

turizmo ir energetikos sektoriuose visuomenėje buvo pakankamai gerai ţinomos. 
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SĖKMĖS PROJEKTAI:  IR LVPA ADMINISTRUOTI  PROJEKTAI 

 

 „RegioStars 2010“ apdovanojimai – projektams iš Lietuvos       

2010 m. geguţės 21 d. du Lietuvos projektai – aljanso „Langas į ateitį“ kompiuterinio 

raštingumo mokymai ir tinklapis www.esparama.lt – Briuselyje pagerbti „RegioStars2010“ 

(„Regionų ţvaigţdės 2010“) apdovanojimais. Šiuos apdovanojimus rengia Europos Komisija, jie 

skiriami sėkmingiausiems ES finansuotiems projektams, kurie įgyvendinami taikant geriausias 

idėjas, progresyvius bei naujoviškus metodus. „RegioStars 2010“ apdovanojimams iš viso buvo 

nominuoti 87 projektai iš 27 Europos Sąjungos šalių narių. Tarp jų ir LVPA administruotas 

projektas – „Lazeriai mikroapdirbimui ir diagnostikai“, kurio vykdytojas  –  UAB „Ekspla“. 

                                                                 

Lietuva pasaulyje garsėja ne tik krepšininkais, 

bet ir lazeriais bei jų kūrėjais. Mūsų šalyje 

gaminami šviesos generatoriai ir stiprintuvai 

užima net apie 80 proc. pasaulinės šių 

produktų rinkos. O lazerių gamintojai ir 

mokslininkai žengė dar toliau. Keturios 

Lietuvos lazerių technologijų ir fototonikos 

įmonės suvienijo pastangas tam, kad sukurtų 

aukščiausio lygio itin subtiliam 

mikroapdirbimui skirtus lazerius. Ir jiems tai 

puikiai pavyko! Dabar jie gali džiaugtis 

pripažinimu, kuris atveria kelius į naujas 

rinkas.

Į finalą pateko 24 projektai, iš kurių net keturi buvo įgyvendinami Lietuvoje.  Šie                  

2004–2006 metų finansavimo laikotarpiu Lietuvoje įgyvendinti projektai ne tik sėkmingai pasiekė 

uţsibrėţtus tikslus ir puikiai atitiko „RegioStars 2010“ vertinimo komisijos nustatytus kriterijus, bet 

ir yra unikalūs dėl plačios aprėpties, tęstinumo, partnerystės idėjų populiarinimo bei sukurtos 

pridėtinės vertės.   

http://www.esparama.lt/
http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/aktualijos/aktualija?lbtitem_id=090bdd53800d6ef1&wpc_type=000bdd538000111e
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 Lietuvai skirtas „Paţangiausių regionų” apdovanojimas 

       Europos Komisijos organizuojamame Sanglaudos forume Lietuva įvertinta kaip 

efektyviai, rezultatyviai ir novatoriškai panaudojanti ES lėšas valstybė. Uţ indėlį įgyvendinant 

strategijos „Europa 2020“ prioritetus ir skatinant paţangią, tvarią ir socialiai atsakingą plėtrą ES 

fondų finansuojamais projektais, Lietuvai buvo skirtas „Paţangiausių regionų“ (Regions of 

Excellence) apdovanojimas. Iškilmingos ceremonijos Briuselyje metu „Paţangiausių regionų“ 

titulais buvo apdovanoti trys regionai, kurie per paskutinius trejus metus aktyviai dalyvavo ir pateko 

į „Regionų ţvaigţdţių“ (Regio Stars) apdovanojimų finalus. „Paţangiausių regionų“ titulais, be 

Lietuvos, įvertinti Velso (Didţioji Britanija) ir Brandenburgo (Vokietija) regionai.  

 

Europos Komisijos pirmininkas pirmininkas Ţozė Manuelis Barozas (Jose Manuel Barroso) 

garbingą apdovanojimą įteikė Lietuvos Respublikos ministrui pirmininkui Andriui Kubiliui.        

 

Tikimės, kad ir LVPA prisidėjo prie šio garbingo Lietuvos įvertinimo, skatindama 

paţangią, tvarią ir socialiai atsakingą šalies plėtrą, tinkamai administruodama ES fondų 

finansuojamus projektus. 
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 „Europos burės“ atiteko geriausiems ES struktūrinės paramos projektams. 

Finansų ministerija kartu su kitomis ES struktūrinę paramą administruojančiomis 

institucijomis 2010 metais jau ketvirtą kartą rengė rinkimus, kuriuose siekė išrinkti ir įvertinti 

didţiausią naudą ţmogui, kraštui, visuomenei ir valstybei teikiančius ES struktūrinės paramos 

lėšomis finansuojamus projektus bei jų vykdytojus. 2010 metais rengiamiems rinkimams, kaip ir 

pernai, buvo suteiktas „Europos burių“ pavadinimas. Burės – tai ES struktūrinė parama, jau 

penkerius metus mums padedanti kurti graţesnį ir patogesnį gyvenimą, skatinanti tobulėti ir judėti 

pirmyn. Apdovanojimai buvo įteikti didţiausią naudą visuomenei bei valstybei suteikusiems 

projektams.  

2010 m. gruodţio 13 d., „ES projektų kontaktų mugės", vykusios Nacionalinėje dailės 

galerijoje, Vilniuje, metu buvo apdovanoti geriausių ES projektų vykdytojai. Finansų ministerijos 

kartu su kitomis ES struktūrinę paramą administruojančiomis institucijomis rengiamuose 

rinkimuose „Europos burės 2010“ dalyvavę projektai iš viso surinko daugiau nei 31 tūkst. 

internetinio portalo “Delfi” lankytojų balsų.  

Dţiugu, kad geriausiai buvo įvertinti ir LVPA administruoti projektai. Daugiau nei 2 tūkst. 

balsų surinko sparčiai atsinaujinančio vaikų darţelio „Pelėdţiukas“ kuriamas šviesus vaiko pasaulis, 

kuriame maţasis augs ir tobulės kaip kūrybinga, aktyvi ir išradinga asmenybė. Taip pat didelio 

internautų dėmesio sulaukė ir Šakių ligoninės projektas, skirtas pastato renovacijai bei energijos 

išteklių taupymui (1964 balsai).  
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 Geriausiais buvo pripaţinti šie LVPA administruoti projektai: 

 

Nominacijoje „Europos burės“ už mokslą ir 

inovacijas – UAB „Eldes“ projektas 

„Belaidţių elektros prietaisų sukūrimas“. 

Projekto įgyvendinimo metu sukurti prietaisai 

naudojami diegiant „protingo“ namo ir 

intelektualios apsaugos sistemas, kurios leis 

taupyti energiją, gyventi saugiai ir patogiai.  

Projekto metu buvo parengta techninių 

galimybių studija, įvertinant idėjos techninį, 

komercinį ir ekonominį gyvybingumą, 

pasirengiant įmonės mokslinių tyrimų 

projektui, sukurti inovatyvūs belaidţiai 

prietaisai, naudojami diegiant „protingo“ namo 

sistemas, kurios leidţia taupyti energiją, 

gyventi saugiai ir patogiai. Be to, anot projekto 

„Belaidţių elektros prietaisų sukūrimas“ 

vykdytojų, projektas įgavo ir nemenką 

pridėtinę vertę – sustiprintas įmonės 

nacionalinis ir tarptautinis konkurencingumas, 

įmonė pasirengė atlikti mokslinius projektus, 

sumaţinta didesnių investicijų nesėkmės rizika 

kuriant naują produktą, pasirengta verslo 

vizijos realizavimui, sukurta naujų tyrėjų 

darbo vietų, padidintos įmonės eksporto 

apimtys. Taip pat prisidėta prie Lietuvos 

aukštųjų technologijų sektoriaus eksporto, 

apyvartos, darbo našumo rodiklių padidėjimo 

ir produkcijos kokybės, prisidėta prie „Slėnių“ 

ir Nacionalinių kompleksinių programų  veiklų 

įgyvendinimo. 

 

 

Nominacijoje „Europos burės“ už šiltesnį gyvenimą – viešosios įstaigos Šakių ligoninės projektas 

„Šakių ligoninės pastatų renovacija, siekiant didinti energijos vartojimo efektyvumą (I 

etapas)“.  

Šakiečiams dabar sirgti bent kiek maloniau, o darbo sąlygos pagerėjo ir gydytojams.            

Po renovacijos sutaupoma bent trečdalis energijos, skirtos šilumai, apšvietimui ir kitoms būtinoms 

reikmėms. Projekto įgyvendinimo metu atliktas pastato plokščio stogo rekonstravimas su 

apšiltinimu, plokščio stogo virš techninio aukšto remontas, išorės sienų šiltinimas, pastato apdailai 

naudotos vokiškos pakabinamos keraminės plytos, keičiami langai ir lauko durys.           

Įgyvendinus šį projektą prisidėta prie Lietuvos sveikatos sistemos, Marijampolės apskrities ir Šakių 

rajono savivaldybės prioritetų (strategijų) įgyvendinimo: sveikatos prieţiūros įstaigų išlaidų 

http://verslas.delfi.lt/europeanwings/europos-bures-uz-moksla-ir-inovacijas.d?id=39020143
http://verslas.delfi.lt/europeanwings/europos-bures-uz-moksla-ir-inovacijas.d?id=39020143
http://verslas.delfi.lt/europeanwings/europos-bures-uz-siltesni-gyvenima.d?id=39000767
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optimizavimo, efektyvaus lėšų naudojimo siekimo, Lietuvos sveikatos sistemos įstaigų renovavimo 

ir modernizavimo. Šitaip bus taupomos lėšos ir ligoninė galės jas skirti teikiamų paslaugų kokybei 

gerinti. 

 

             Renovuotas Šakių ligoninės pastatas.        „Pelėdţiukams” gera ţaisti šiltose patalpose.        

Nominacijoje „Europos burės“ už pažangų švietimą – Vilniaus rajono Pagirių vaikų 

darţelio „Pelėdţiukas“ projektui siekiant renovuoti pastatą, modernizuoti ir atnaujinti 

įstaigos patalpas ir įrangą.       

Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Vilniaus rajono Pagirių vaikų darţeliui „Pelėdţiukas“  

buvo skirta beveik 408 tūkst. Lt ES struktūrinė parama kapitališkai suremontuoti darţelio vidaus 

patalpas, pakeisti apšvietimą, baldus, įrengti patalpą skirtą metodinei veiklai, aprūpinti  

kompiuterine ir organizacine technika.  

Ūkio ministro įsakymu buvo skirta beveik 635 tūkst. Lt ES struktūrinės paramos lėšų 

pastatui renovuoti ir modernizuoti. Siekiant taupyti šilumos energiją, maţinti kuro sunaudojimą, 

pagerinti mikroklimatines patalpų sąlygas, atlikti šie darbai: sienų ir stogo šiltinimas, šildymo ir 

karšto vandens sistemos rekonstravimas, vėdinimo sistemos rekonstravimas, pirmo aukšto grindų 

šiltinimas. Tai leis sumaţinti energijos suvartojimą; uţtikrinti geras mikroklimatines patalpų 

sąlygas; patalpų temperatūrą paskirstyti tolygiai; įgyvendinti visas šilumos energiją taupančias 

priemones ir padidinti energijos vartojimo efektyvumą.  

Įgyvendinus šiuos 2 projektus, sudarytos puikios sąlygos šiltoje ir jaukioje aplinkoje augti 

kūrybingiems, aktyviems ir išradingiems „pelėdţiukams”. Jeigu šiandien kas svarsto, kur nukreipti 

investicijas, „pelėdţiukai“ tvirtai sako –  į maţiausius mūsų valstybės piliečius. Nei viena valstybė 

nepralošė investuodama į vaikus. Vaiko aplinka – tai pasaulis, su kuriuo jis nuolat susijęs, kuriame 

jis gyvena, kur patiria įspūdţių, įgyja patirties, pradeda formuotis. Erdvė darţelyje yra viena iš 

vietų, kur ugdytojas gali atskleisti maţųjų poreikius ir pakreipti juos reikiama linkme. Tokią erdvę, 

kurioje kiekvienas vaikas, nepriklausomai nuo tėvų socialinės padėties, gali rasti tai, kas jį dţiugins 

ir lavins, kuria darţelis „Pelėdţiukas“.  

http://verslas.delfi.lt/europeanwings/europos-bures-uz-pazangu-svietima.d?id=39000415
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Nominacijoje „Europos burės“ už kuriantį 

verslą – Viešosios įstaigos Kauno 

regioninis inovacijų centras projektas 

„Jaunųjų verslininkų kūrybiškumo ir 

inovatyvumo ugdymo erdvė (JUVENE)“

 Pristatomas “JUVENE” projektas. 

Įgyvendinus šį projektą, specialiai sukurtame internetiniame puslapyje galima teikti net 

beprotiškiausias idėjas verslui kurti ir, jei jos ras pakankamai palaikymo, suburta ekspertų komanda 

padarys viską, kad idėjos autorius taptų tikru verslininku – suteiks jam reikalingų ţinių, padės rasti 

rėmėjų.  Šio projekto tikslas – jaunųjų verslininkų kūrybiškumo ir inovatyvumo ugdymas, 

naudojant šiuolaikines informacines priemones ir technologijas, skatinimas kurti, apsaugoti, 

realizuoti inovatyvaus verslo idėjas. Projekto metu teikiamas visas paslaugų ir paramos kompleksas 

inovatyvų verslą ketinantiems kurti ar jau kuriantiems bei plėtojantiems jauniesiems verslininkams. 

Įtraukiamos konsultacijos įvairios veiklos klausimais, pradedant inovatyvių idėjų kūrimu, 

intelektinės nuosavybės apsauga ir baigiant jų realizavimu. Projekto veiklos taip pat įtraukia įvairias 

priemones– sukurtas daugiafunkcis informacinis portalas, organizuojami inovatyvumą skatinantys 

renginiai, skatinama gerosios patirties sklaida, teikiama kompleksinė parama visais inovacinės 

veiklos etapais. 

Nominacijoje „Europos burės“ už turiningą laisvalaikį – Vilniaus universiteto projektas 

„Vilniaus universiteto Architektūrinio ansamblio varpinės tvarkomieji statybos darbai“.                  

Įgyvendinus šį projektą, varpinės, aukščiausio senamiesčio pastato, paslaptys atsivers 

visuomenei. Šv. Jonų baţnyčios varpinė taps tikrai išskirtiniu objektu Vilniaus mieste – čia atsivers 

naujos galimybės susipaţinti su Lietuvos kultūros paveldu. Varpinėje bus įkurtas Mokslo muziejus, 

įrengta vienintelė tokia Lietuvoje Fuko švytuoklė, kuri demonstruos Ţemės sukimosi aplink savo 

ašį efektą. Taip pat bus įrengtas lengvų konstrukcijų stiklinis liftas, kuriuo bus galima pakilti į                   

60 metrų aukštį, kur įrengiama apţvalgos aikštelė, suteiksianti galimybę Vilniaus senamiesčio 

vaizdais groţėtis nuo aukščiausio senamiesčio pastato. 

http://verslas.delfi.lt/europeanwings/europos-bures-uz-kurianti-versla.d?id=38999017
http://verslas.delfi.lt/europeanwings/europos-bures-uz-kurianti-versla.d?id=38999017
http://verslas.delfi.lt/europeanwings/europos-bures-uz-turininga-laisvalaiki.d?id=39000629
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Kiekvienas iš LVPA darbuotojų 2010 metais įdėjo ir savo kuklų indėlį, kad ES struktūrinės 

paramos lėšomis atnaujinta Šv. Jonų baţnyčios varpinė netrukus galėtų pakviesti į  Vilniaus 

senamiestį paţvelgti nuo aukščiausio senamiesčio pastato. 


