
  2011 METŲ LVPA VEIKLOS ATASKAITA 

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

tyrimų ir technologinės plėtros, verslo ir verslo aplinkos, turizmo ir energetikos projektus.  

Šiuo metu LVPA iš viso administruoja beveik 4,7 mlrd. Lt 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos 

Lietuvos verslo plėtrai, ekonomikos ir ūkio augimui, infrastruktūrai vystyti bei vykdo ES 

struktūrinių fondų paramos projektų, įgyvendintų pagal Lietuvos  2004–2006 m.  BPD, priežiūrą.  

 

 LVPA misija – teikti kokybiškas paslaugas savo klientams, sąžiningai kuriantiems pridėtinę 

vertę Lietuvos augimui. 

 

 LVPA vizija – klestinti Lietuva. 

 Mūsų vertybės: 

         Sąžiningumas; Bendradarbiavimas; Atsakingumas; Pagarba žmogui. 

 

 LVPA strateginiai veiklos tikslai 2011 metais: 

        Prisidėti užtikrinant skaidrų ir ekonomiškai pagrįstą ES struktūrinės paramos paskirstymą; 

        Užtikrinti efektyvų projektų administravimą ir jų priežiūrą;  

Užtikrinti išsamios ir aktualios informacijos apie LVPA administruojamą paramą 

prieinamumą ir sklaidą. 

  

2011  Metai  VIENU SAKINIU 

Sausio mėn.  

  Nuo sausio 3 dienos įsigaliojo nauja LVPA valdymo struktūros schema. 

Vasario mėn. 

 Vasario 1 ir 2 d. surengti mokymo seminarai turizmo ir energetikos projektų vykdytojams.  

 Vasario 25 d. LVPA jau trečią kartą pakvietė įmones teikti paraiškas pagal tarp Lietuvos  įmonių   

populiarią eksporto skatinimo priemonę „Naujos galimybės“. 



Kovo mėn. 

  Kovo 3-4 d. Vilniuje vyko tarptautinė konferencija „Vertinant 2007-2013 m. ES struktūrinės 

paramos naujoves: atradimai ir pamokos 2014-2020 m.", kurioje aktyviai dalyvavo LVPA atstovai. 

 Kovo 23 dieną LVPA pakvietė visus, besidominčius galimybe teikti paraiškas pagal  priemonę 

„Naujos galimybės“ į informacinį seminarą Vilniuje, kurio metu, kartu su VšĮ Lietuvos inovacijų 

centro atstovais, pristatė reikalavimus projektams pagal šią priemonę ir paraiškų pildymo tvarką. 

  Kovo 29 d., norinčius telktis į klasterius ir ketinančius pasinaudoti ES struktūrine parama, 

Lietuvos inovacijų centras kartu su LVPA ir VšĮ „Eksportuojanti Lietuva“ pakvietė dalyvauti 

seminare – diskusijoje „Parama klasterių plėtrai: ar spėsime į nuvažiuojantį traukinį?“  

 Antruoju priemonės „Lyderis LT“ kvietimu buvo numatyta paskirstyti beveik 172 mln. Lt, tačiau 

kilus didžiuliam pareiškėjų susidomėjimui ir poreikiui modernizuoti savo gamybą, šios priemonės 

projektams įgyvendinti paskirstytina suma padidinta iki 196,5 mln. Lt.  

 Skirtas papildomas beveik 72 mln. Lt finansavimas 22 priemonės „Lyderis LT“ rezerviniuose 

sąrašuose buvusioms įmonėms. 

 Baigtas paraiškų vertinimas pagal priemones „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir 

plėtra“ (kvietimas Nr. 02) ir „Naujos galimybės“ (kvietimas Nr. 02). 

 LVPA pakvietė teikti paraiškas pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas 

energijos gamybai“ (kvietimas Nr. 02). 

Balandžio mėn. 

 Balandžio 13 d. LVPA pakvietė teikti paraiškas pagal priemonės „Intelektas LT+“  kvietimą, 

kuriame numatyta paskirstyti 288,1 mln. Lt 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos lėšų.  

 Balandžio 16 d. LVPA darbuotojai aktyviai dalyvavo švarinimosi akcijoje „Darom“. 

 Balandžio 20 d. LVPA pakvietė verslo asociacijas bei prekybos, pramonės ir amatų rūmus teikti 

paraiškas pagal verslo skatinimo priemonę „Asistentas-1“.  

 Gegužės mėn.     

 Gegužės 10 d. surengtas seminaras pareiškėjams pagal priemonę „Asistentas – 1“. 

  Pasirašyta 10 sutarčių su AB „Panevėžio energija“, pagal kurias beveik 8 mln. Lt paramos lėšų 

skirta renovuoti nusidėvėjusius šilumos tinklo vamzdynus Panevėžyje ir 7 aplinkiniuose rajonuose. 

 Pasirašyta sutartis su AB „Klaipėdos energija“, pagal kurią 5 mln. Lt struktūrinės paramos lėšų 

skirta šilumos tiekimo sistemos vamzdynų rekonstrukcijai Klaipėdoje. 

 Gegužės 12 d. Ūkio ministerija laikinai sustabdė kvietimą teikti paraiškas pagal  ES paramos 

priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ ir nutarė koreguoti 

šios priemonės finansavimo sąlygų aprašą. 

 Gegužės 13 d. LVPA pakvietė teikti paraiškas pagal paskelbtą priemonės „Elektros skirstymo 

sistemos modernizavimas ir plėtra“ kvietimą. 

http://www.lvpa.lt/lt/content/viewitem/31752/
http://www.lvpa.lt/lt/content/viewitem/31752/


    Gegužės 19 d.  pasirašyta 2000-oji 2007-2013 m. laikotarpio sutartis dėl paramos skyrimo   

projektui „UAB „Palasėja“ eksporto rinkų plėtra“ pagal priemonę „Naujos galimybės“. 

Birželio mėn. 

 Birželio 1 d. LVPA pakvietė teikti paraiškas pagal paskelbtą priemonės „Intelektas LT“ antrąjį 

kvietimą, pagal kurį gautos 99 paraiškos už beveik 115 mln. Lt.  

Surengtas seminaras pareiškėjams pagal priemonę „Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir 

plėtra“. 

 Birželio 7 d. organizuota konsultacinė klausimų – atsakymų sesija priemonių „Inoklaster LT“ ir 

„Inoklaster LT+“ paraiškų rengėjams.  

 Birželio 14 d. surengtas seminaras pareiškėjams pagal priemonę „Intelektas LT“. 

 Birželio 16 d. surengtas seminaras projektų vykdytojams pagal priemones „Intelektas LT“ ir 

„Idėja LT“. 

 Birželio 17 d. LVPA lankėsi Vokietijos parlamento Ekonomikos ir technologijų komiteto 

regioninės ekonomikos politikos pakomitečio delegacijos nariai. 

Liepos mėn. 

   Liepos 18 d. lankytojus pasitiko atnaujinta, moderni ir patogi naudotis LVPA interneto svetainė 

tuo pačiu adresu - www.lvpa.lt.   

 Pasirašytos 4 sutartys su AB Kauno energija“, pagal kurias šilumos trasų rekonstrukcijai Kaune 

skirta beveik 6 mln. Lt paramos. 

Rugpjūčio mėn. 

   Rugpjūčio 10 d. LVPA paskelbė priemonės „E-verslas LT“ trečiąjį kvietimą.  

 Rugpjūčio 24 d. surengtas seminaras pareiškėjams pagal priemonę „E-verslas LT“, kurio metu 

pristatytos pagrindinės paraiškų pateikimo sąlygos ir reikalavimai, atsakyta į klausimus. 

Rugsėjo mėn. 

   Rugsėjo 6 ir 8 d. surengti seminarai pareiškėjams pagal turizmo priemones. 

   Mažeikiuose surengtas seminaras – konferencija „ES paramos Mažeikių rajone įsisavinimas 

2007-2013 m. ir galimybės 2011-2013 m.“  

 Rugsėjo 13 d. surengtas seminaras projektų vykdytojams pagal priemonę „Naujos galimybės“. 

 Rugsėjo 21 ir 27 d. surengtas seminaras ir klausimų – atsakymų sesija pagal priemonę              

„E-verslas LT“. 

Spalio mėn. 

 Spalio 6 d. surengta pažintinė kelionė šalies žiniasklaidai po įvairius LVPA administruojamus iš 

ES struktūrinės paramos lėšų įgyvendinamus projektus.  

 Spalio 7 d. LVPA atstovai dalyvavo LITEXPO rūmuose surengtame renginyje „Versli Lietuva“. 

 Spalio 8 d. surengta LVPA darbuotojų sporto šventė. 

http://www.lvpa.lt/


 Spalio 10 d. baigėsi paraiškų pagal priemonę „E-verslas LT“ priėmimas, gautos net 195 

paraiškos už 23 mln. Lt. 

 Spalio 13 d. LVPA pakvietė įgyvendinamų projektų finansininkus ir buhalterius į praktinį 

seminarą „Finansininko valanda“.  

 Spalio 21 d., kartu su VĮ Energetikos agentūra, surengtas seminaras priemonės „Atsinaujinančių 

energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ pareiškėjams. 

Lapkričio mėn. 

 Lapkričio 16 d. baigėsi paraiškų, teikiamų pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių 

panaudojimas energijos gamybai“ priėmimas, gautos 59 paraiškos kurių vertė 311,4 mln. Lt. 

 Lapkričio 22 d. surengtas seminaras projektų vykdytojams pagal priemonę „E-verslas LT“. 

Gruodžio mėn. 

 Gruodžio 7 d. paskelbtas trečias kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Intelektas LT+“.  

 Gruodžio 13 d. LVPA antrą kartą 2011 metais pakvietė jau įgyvendinamų projektų finansininkus 

ir buhalterius į praktinį seminarą „Finansininko valandą“. 

 Gruodžio 14 d. surengtas seminaras projektų vykdytojams pagal priemonę „Asistentas-1“. 

 Gruodžio 21 d. su AB „Lietuvos dujos“ pasirašyta sutartis, pagal kurią numatoma nutiesti 

magistralinį dujotiekį Jurbarkas – Klaipėda, šiam didelės vertės projektui skiriant 77 mln. Lt  ES 

struktūrinę paramos. 

 Gruodžio 21 d. LVPA pakvietė teikti paraiškas pagal naują priemonę „Invest LT-2“. 

 Gruodžio 30 d., patvirtinus projekto įgyvendinimo ataskaitą, užbaigtas 1000-asis su ES 

struktūrinės parama įgyvendintas projektas - „Elektrėnų marių akvatorijos statinių atnaujinimas ir 

paplūdimio įrengimas, pritaikant turizmui“. 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2007 - 2013 METŲ ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS ADMINISTRAVIMAS 

 Pagrindiniai  skaičiai 

 

          Administruojama projektų metų  

     pabaigai, vnt. 

 

 

Administruojamų projektų skaičius,  

tenkantis vienam darbuotojui, 

vnt.

 

 

Gauta mokėjimo prašymų per metus, vnt. 

 

 

 

 

 

Išmokėta lėšų per metus, mln. Lt 

 

 

 

Įgyvendinta projektų per metus, vnt. 

 

 

 Atlikta patikrų vietoje per metus, vnt. 

 

 





 

 

 

 Administruojamos programos 

2007–2013 m.  LVPA yra  įgyvendinančioji institucija, kuriai vadovaujančioji institucija, Ūkio 

ministerija, yra  pavedusi Ekonomikos augimo veiksmų programos ir Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programos priemonių verslo ir verslo aplinkos, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 

(MTTP), turizmo ir energetikos sektoriuose projektų administravimą ir įgyvendinimo priežiūrą. 

LVPA numatyta administruoti per 4,6 mlrd. Lt  2007–2013 m. programavimo laikotarpio ES 

struktūrinės paramos lėšų.  

LVPA administruojamos  2007-2013 m. ES paramos biudžeto struktūra pagal sektorius 

 

Parama MTTP, verslo, turizmo ir energetikos sektoriams 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.  

 

 

 

 

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/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


 

 

 LVPA administruojamos 2007-2013 m. laikotarpio priemonės 
 

Priemonė 

Finan-

savimo 

planas  

Gauta 

paraiškų 

2011-12-31 

Administruo-

jama sutarčių 

2011-12-31 

Išmokėta 

lėšų  

2011-12-31  

% nuo 

fin. 

plano 

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

MOKSLINIAI TYRIMAI IR TECHNOLOGINĖ PLĖTRA (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 15,2 477 48,1 189 15,8 12,4 81,6 

VP2-1.3-ŪM-02-K Intelektas LT 200,0 354 406,1 163 152,4 83,6 41,8 

VP2-1.3-ŪM-03-K Intelektas LT+ 294,9 135 441,1 57 134,2 32,6 11,1 

VP2-1.4-ŪM-01-K Inoklaster LT 26,7 36 38,4 5 6,6 1,0 3,7 

VP2-1.4-ŪM-02-K Inoklaster LT+ 160,3 32 353,8 3 22,7 0,8 0,5 

VP2-1.4-ŪM-03-K Inogeb LT-1 22,2 27 37,6 14 22,1 17,7 79,7 

  Konkursiniai iš viso   719,3 1.061 1.325,1 431 353,8 148,1 20,6 

VP2-1.3-ŪM-04-V PRO LT 90,0 6 40,0 0 0 0 0 

VP2-1.4-ŪM-04-V Inogeb LT-2 99,2 7 103,8 6 80,3 3,2 3,2 

VP2-1.4-ŪM-05-V Inogeb LT-3 10,4 2 10,4 0 0 0 0 

  Valstybiniai iš viso 199,6 15 154,2 6 80,3 3,2 1,6 

  MTTP iš viso 918,9 1.076 1.479,3 437 434,1 151,3 16,5 

VERSLAS IR VERSLO APLINKA (VVA)  

EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMA (VP2)  

2 PRIORITETAS  

Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas (ERPF) 

VP2-2.1-ŪM-01-K Lyderis LT 375,0 369 1.292,3 96 368,3 190,0 50,7 

VP2-2.1-ŪM-02-K E-Verslas LT 67,0 760 107,2 377 51,0 36,9 55,1 

VP2-2.1-ŪM-03-K Procesas LT 4,7 81 6,9 47 3,9 3,8 80,9 

VP2-2.1-ŪM-04-K Naujos galimybės 131,2 779 197,6 458 80,2 46,4 35,4 

VP2-2.1-ŪM-06-K Invest LT-2 16,2 0 0 0 0 0 0 

VP2-2.2-ŪM-01-K Asistentas-1 22,8 31 25,0 14 8,2 0 0 

  Konkursiniai iš viso  616,9  2.020 1.629,0 992 511,6 277,1 44,9 

VP2-2.1-ŪM-05-V Invest LT+ 82,8 15 43,3 6 15,6 7,6 9,2 

VP2-2.2-ŪM-02-V Asistentas-2 74,0 11 69,7 7 38,1 6,3 8,5 

VP2-2.2-ŪM-03-V Asistentas-3 85,9 13 93,4 11 75,7 32,9 38,3 

VP2-2.4-ŪM-01-V Invest-LT 152,6 14 142,3 13 106,4 45,6 29,9 

  Valstybiniai iš viso  395,3 53 348,7 37 235,8 92,4 23,4 

  VERSLAS iš viso 1012,2 2.073 1.977,7 1.029 747,4 369,5 36,5 

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 49 190,4 70,2 33,2 

  Konkursiniai  iš viso 211,4 150 700,5 49 190,4 70,2 33,2 

VP3-1.3-ŪM-01-V 

Ekologinio (pažintinio) 

turizmo, aktyvaus poilsio 

ir sveikatos gerinimo 

infrastruktūros kūrimas ir 

plėtra 

186,6 29 183,3 23 119,8 88,2 47,3 

VP3-1.3-ŪM-02-V 

Viešųjų nekilnojamųjų 

kultūros paveldo objektų 

kompleksiškas 

pritaikymas turizmo 

reikmėms 

251,0 60 290,3 40 181,0 121,4 48,4 

VP3-1.3-ŪM-03-V 
Nacionalinės svarbos 

turizmo projektai 
114,0 7 117,4 7 112,9 91,7 80,4 

VP3-1.3-ŪM-04-V 
Turizmo informacinių 

Paslaugų ir infrastruktūros 
34,3 16 23,3 15 21,0 10,1 29,4 



 

 

Priemonė 

Finan-

savimo 

planas  

Gauta 

paraiškų 

2011-12-31 

Administruo-

jama sutarčių 

2011-12-31 

Išmokėta 

lėšų  

2011-12-31  

% nuo 

fin. 

plano 

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

plėtra ir turizmo 

rinkodaros skatinimas 

  Valstybiniai iš viso 585,9 112 614,3 85 434,7 311,4 53,1 

VP3-1.3-ŪM-05-R 

Viešosios turizmo 

infrastruktūros ir paslaugų 

plėtra regionuose 

70,0 88 73,8 59 46,0 31,1 44,4 

  Regioniniai iš viso 70,0 88 73,8 59 46,0 31,1 44,4 

  TURIZMAS iš viso 867,3 350 1.388,6 193 671,1 412,7 47,6 

ENERGETIKA  

EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMA (VP2) 

4 PRIORITETAS 

Esminė ekonominė infrastruktūra (ERPF) 

VP2-4.2-ŪM-01-K 

Elektros skirstymo 

sistemos modernizavimas 

ir plėtra 

73,2 12 61,0 6 35,0 8,7 11,9 

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

modernizavimas ir plėtra 
165,4 108 222,0 91 162,1 94,8 57,3 

  Konkursiniai iš viso 238,6 120 283,0 97 197,1 103,5 43,4 

VP2-4.1-ŪM-01-V 

Elektros perdavimo 

sistemos modernizavimas 

ir plėtra 

98,6 4 99,3 4 77,4 6,8 6,9 

VP2-4.1-ŪM-02-V 

Gamtinių dujų perdavimo 

sistemos modernizavimas 

ir plėtra 

80,2 1 80,2 1 77,1 0 0 

VP2-4.2-ŪM-03-V 

Energetikos objektų 

rekonstravimas ir 

perkėlimas 

80,0 1 50,9 1 50,0 0 0 

  Valstybiniai iš viso  258,8 6 230,4 6 204,5 6,8 2,6 

SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMA (VP3) 

3 PRIORITETAS  

Aplinka ir darnus vystymas (SF) 

VP3-3.4-ŪM-01-K 
Energijos gamybos 

efektyvumo didinimas 
41,4 14 75,9 8 36,6 21,9 52,9 

VP3-3.4-ŪM-02-K 

Atsinaujinančių energijos 

išteklių panaudojimas 

energijos gamybai 

239,9 85 538,9 15 143,1 100,3 41,8 

  Konkursiniai iš viso 281,3 99 614,8 23 179,7 122,2 43,4 

VP3-3.4-ŪM-03-V 

Viešosios paskirties 

pastatų renovavimas 

nacionaliniu lygiu 

728,7 292 820,5 260 644,7 505,9 69,4 

VP3-3.4-ŪM-05-V 

Viešosios paskirties 

pastatų renovavimo 

projektai, pagal BPD 1.2 

priemonę 

38,9 22 57,5 21 44,1 34,8 89,5 

  Valstybiniai iš viso 767,6 314 878,0 281 688,8 540,7 70,4 

VP3-3.4-ŪM-04-R 

Viešosios paskirties 

pastatų renovavimas 

regioniniu lygiu  

318,6 248 361,9 209 261,5 192,1 60,3 

  Regioniniai iš viso 318,6 248 361,9 209 261,5 192,1 60,3 

ENERGETIKA konkursiniai iš viso 519,9 219 897,8 120 376,8 225,7 43,4 

ENERGETIKA valstybiniai iš viso 1.026,4 320 1.108,4 287 893,3 547,5 53,3 

ENERGETIKA regioniniai iš viso 318,6 248 361,9 209 261,5 192,1 60,3 

  ENERGETIKA iš viso 1.864,9 787 2.368,1 616 1531,6 965,3 51,8 

Sektorius 

Finansavimo 

planas  

Gauta paraiškų 

2011-12-31 

Administruojama 

sutarčių  

2011-12-31 

Išmokėta  

lėšų  

2011-12-31  

% nuo 

finansa- 

vimo 

plano 

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



 

Priemonė 

Finan-

savimo 

planas  

Gauta 

paraiškų 

2011-12-31 

Administruo-

jama sutarčių 

2011-12-31 

Išmokėta 

lėšų  

2011-12-31  

% nuo 

fin. 

plano 

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

 IŠ VISO 4.663,3 4.286 7.213,7 2.275 3.384,2 1.898,8 40,7 

MTTP 918,9 1.076 1.479,3 437 434,1 151,3 16,5 

VERSLAS 1.012,2 2.073 1.977,7 1.029 747,4 369,5 36,5 

TURIZMAS 867,3 350 1.388,6 193 671,1 412,7 47,6 

ENERGETIKA 1.864,9 787 2.368,1 616 1.531,6 965,3 51,8 

Konkursiniai  2.067,5 3.450 4.552,4 1.592 1.432,7 721,1 34,9 

Valstybiniai ir regioniniai  2.595,8 836 2.661,3 683 1.951,6 1.177,7 45,4 

 

 LVPA administruojamoms priemonėms skirtų ir išmokėtų lėšų barometras  

2011-12-31 (mln. Lt) 

 

Pagrindinės LVPA, kaip įgyvendinančios institucijos, veiklos sritys administruojant  ES 

struktūrinės paramos lėšas yra šios: 

 skelbti kvietimus teikti paraiškas paramai gauti ir priimti paraiškas; 

 tikrinti ir vertinti projektus bei vykdyti jų atranką; 

 parengti ir sudaryti projektų finansavimo ir administravimo sutartis; 

 prižiūrėti įgyvendinamus projektus, atlikti jų patikras vietoje, vykdyti pirkimų priežiūrą; 

 tirti pažeidimus; 

 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 

2011 metais buvo atliekamas valstybės ir regionų projektų ir projektų, gautų konkurso būdu, 

paraiškų priėmimas, pagal paskelbtus kvietimus ES struktūrinei paramai gauti. 2011 m. buvo 

paskelbta 11 kvietimų teikti paraiškas. Iš viso per 2008 - 2011 m. paskelbti 35 kvietimai, o Ūkio 

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

projektų sąrašų, ES struktūrinei paramai gauti.  

Iš viso per 2008-2011 m. LVPA pateiktos 4,286 paraiškos ES struktūrinei paramai gauti. Prašomos 

paramos suma nuo 2007-2013 m. laikotarpio pradžios viršijo 7,2 mlrd. Lt. 2011 m. pagal LVPA 

administruojamas 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos priemones buvo gautos 675 paraiškos, 

kurios pagal sektorius pasiskirstė taip: 

  Sektorius 

2011 m. LVPA pateikta paraiškų 

ES struktūrinei paramai gauti 

 

vnt. mln. Lt 

   IŠ VISO 675 1.363,5 

MTTP 198 644,6 

VERSLAS 331 122,2 

TURIZMAS 39 108,9 

ENERGETIKA 107 487,8 

Konkursiniai 567 949,6 

Valstybiniai ir regioniniai 108 413,9 

 

LVPA, pagal jai pavestas funkcijas, atliko projektų administracinės atitikties ir tinkamumo 

finansuoti vertinimą ir patvirtindavo, kad projektas atitinka priemonei taikytinus projektų atrankos 

kriterijus ir Ūkio ministerijos nustatytas projektų finansavimo sąlygas. Vadovaudamasi Ūkio 

ministerijos nustatyta tvarka, LVPA atliko projektų, gautų konkurso būdu, naudos ir kokybės 

vertinimą ir (ar) atranką. LVPA taip pat nustatydavo didžiausią leistiną skirti projekto tinkamoms 

finansuoti išlaidoms finansuoti ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 

lėšų dydį ir kartu su atliktų vertinimų išvadomis teikdavo Ūkio ministerijai pasiūlymus dėl projekto 

finansavimo.        

Vertindama pateiktus projektus susidurdavo ir su iššūkiais. Kartais vertinimo procesas 

užsitęsdavo ilgiau, nei numatyta teisės aktuose. Paminėtini šie objektyvūs ir subjektyvūs 

veiksniai: 



 

 - dėl nepakankamos paraišk kokybės tekdavo prašyti pateikti trūkstamus dokumentus, 

paaiškinimus, taisyti klaidas; 

- neatlikti arba netinkamai atlikti projektų vykdytojų viešieji pirkimai ir su jais susiję skundai bei 

teisminiai procesai;  

- neišspręsti nuosavo indėlio finansavimo klausimai, prasta kai kurių pareiškėjų finansinė būklė, 

turto įkeitimo problemos;  

- paraiškose nurodytos didesnės, nei rinkos, statybos darbų, prekių ar paslaugų kainos, kurias turėjo 

tikrinti ekspertai,  turintys užtikrinti, kad paraiškų biudžetuose planuojamos kainos neviršytų realių 

rinkos kainų ir kt. 

- teko tikslinti kai kurias Projektų finansavimo sąlygų aprašų (PFSA) nuostatas ir kt. 

2011 m. LVPA kartu su Ūkio ministerija ėmėsi priemonių projektų vertinimo procesui paspartinti: 

atlikti Projektų finansavimo sąlygų aprašų pakeitimai, juose aiškiau apibrėžtos remiamos veiklos, 

tinkamos finansuoti išlaidos ir kt. LVPA, sumažinusi pagalbinių darbuotojų skaičių, numatė 

papildomus projektų vertintojų etatus, tinkamai paskirtė atliko jų specializacijas, pagalbon 

pasitelkėiami išorės ir vidaus ekspertus.  

Nežiūrint visų projektų vertinimo metu iškylančių problemų, per 2011 m. LVPA atliko 805 

valstybės projektų, regionų projektų ir projektų, atrenkamų konkurso būdu, vertinimą, įskaitant ir 

tuos projektus, kurių paraiškos buvo gautos 2010 m. pabaigoje.  

Pagal Ūkio ministerijos įgaliojimą, LVPA sudarytos projektų atrankos komisijos vykdė ir projektų 

pagal priemones „Intelektas LT“, „Idėja LT“, „Inoklaster LT“  „Naujos galimybės“, „E-verslas“ ir 

„Asistentas-1“ atranką ir teikė pasiūlymus Ūkio ministerijai finansuoti atrinktus projektus. Kadangi 

paraiškų, gautų pagal šias priemones skaičius buvo gana didelis,projektų atranka buvo vykdoma 

etapais. LVPA sudarytos  projektų atrankos komisijos 2011 m. posėdžiavo 23 kartus.  

Pagal kitas priemones, vadovaudamiesi LVPA pateiktomis projektų vertinimo ataskaitomis su 

pasiūlymais dėl projektų finansavimo, atranką vykdė Ūkio ministerijos sudaryti projektų atrankos 

komitetai. Ūkio ministrui priėmus sprendimus skirti paramą projektams, 2011 m. su  projektų 

vykdytojais pasirašytos 588  projektų finansavimo ir administravimo sutartys už 732,4 mln. Lt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  MOKSLINIAI TYRIMAI IR TECHNOLOGINĖ PLĖTRA (MTTP) 

 

Įgyvendinant projektus pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos devynias LVPA 

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

sektoriaus MTTP veiklos efektyvumą, padidinti MTTP veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje ir 

pagerinti žinių ir technologijų sklaidos terpę, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą. Šiems 

projektams įgyvendinti 2007-2013 m.  numatyta skirti 918,9 mln. Lt ES struktūrinės paramos ir 

biudžeto lėšų. Iki 2011 metų pabaigos  buvo pateiktos 1,076 paraiškos 1,479,3 mln. Lt paramai 

gauti. 2011 m. gautos 198 paraiškos 644,6 mln. Lt paramai gauti, kurios pagal priemones pasiskirstė 

taip: 

2011 m. gauta paraiškų pagal LVPA administruojamas MTTP priemones 

Priemonė 
2011 m. gauta paraiškų 

 

Kodas Pavadinimas  vnt. mln. Lt 

VP2-1.3-ŪM-01-K Idėja LT - - 

VP2-1.3-ŪM-02-K Intelektas LT 99 114,5 

VP2-1.3-ŪM-03-K Intelektas LT+ 30 95,6 

VP2-1.4-ŪM-01-K Inoklaster LT 30 29,8 

VP2-1.4-ŪM-02-K Inoklaster LT+ 29 322,5- 

VP2-1.4-ŪM-03-K Inogeb LT-1 - - 

  Konkursiniai iš viso  188 562,4 

VP2-1.3-ŪM-04-V PRO LT 6 40,0 

VP2-1.4-ŪM-04-V Inogeb LT-2 2 31,8 

VP2-1.4-ŪM-05-V Inogeb LT-3 2 10,4 

  Valstybiniai iš viso 10 82,2 

  MTTP iš viso 198 644,6 

Kaip matyti iš pateiktos lentelės, populiariausia tarp pareiškėjų buvo priemonė „Intelektas LT“, 

pagal kurią finansuojamos verslo įmonės turėtų padidinti MTTP veiklos aktyvumą privačiame 

sektoriuje. Gautos net 99 paraiškos už beveik 115 mln. Lt. Populiari tarp verslo įmonių buvo ir 

priemonė „Intelektas LT“, kurios tikslas – skatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimą 

investuojant į MTTP infrastruktūros kūrimą ir plėtrą, padedant įmonėms kurti naujas tyrėjų, 

technikų (laborantų) ir panašaus aukštos kvalifikacijos personalo darbo vietas. Pagal šią priemonę 

finansuojamos įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos įmonės ir (ar) kuriama ar 



 

plečiama esamos įmonės MTTP infrastruktūra. Agentūros gautų paraiškų bendroji vertė –beveik 96 

mln. Lt. Kadangi ši priemonė pasirodė esanti labai populiari, gruodžio 7 d. Ūkio ministerija ir 

LVPA pakvietė teikti paraiškas pagal jau trečią priemonės „Intelektas LT+“ kvietimą ir papildomai 

skyrė  dar 60,7 mln. Lt. Pagal prašomos paramos vertę 2011 m. pirmavo priemonė „Inoklaster 

LT+“, pagal kurią finansuojamos klasterių mokymo ir tyrimų centrų infrastruktūros bei klasterių 

bendro naudojimo MTTP infrastruktūros sukūrimo išlaidos. Šios priemonės įgyvendinimas turėtų 

pagerinti žinių ir technologijų sklaidos terpę, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą, didinti jų 

tarptautinį konkurencingumą, sukuriant reikiamą infrastruktūrą žinių ir technologijų sklaidai 

užtikrinti. Gautos 29 viešųjų įstaigų, asociacijų ir privačiųjų juridinių asmenų paraiškos, kurių 

bendroji vertė net 322,5 mln. Lt, vidutinė vieno projekto tinkamų išlaidų suma pagal šią priemonę viršija 

11 mln. Lt. 

 

Nuotraukose (iš kairės): MTTP Projektų valdymo skyriaus vedėjas Vytautas Tuminas su 

Projektų valdymo departamento direktoriaus pavaduotoju Ignu Paukščiu. 

Per 2011 m. MTTP projektų valdymo skyrius vykdė 2011 m. gautų projektų administracinės 

atitikties, tinkamumo finansuoti bei naudos ir kokybės vertinimą, įskaitant ir tuos projektus, kurių 

paraiškos buvo gautos 2011 m. pabaigoje. Pagal Ūkio ministerijos įgaliojimą LVPA sudarytos 

MTTP projektų atrankos komisijos vykdė ir projektų pagal priemones „Intelektas LT“, „Idėja LT“ 

ir „Inoklaster LT“ atranką ir teikė pasiūlymus Ūkio ministerijai finansuoti atrinktus projektus. 

Kadangi paraiškų, gautų pagal šias priemones skaičius buvo gana didelis, projektų atranka buvo 

vykdoma etapais, o MTTP projektų atrankos komisijos 2011 m. posėdžiavo 10 kartų.  

Pagal kitas MTTP priemones, vadovaudamiesi LVPA pateiktomis projektų vertinimo ataskaitomis 

ir pasiūlymais, atranką vykdė Ūkio ministerijos sudarytas komitetas. Ūkio ministrui priėmus 

sprendimus skirti paramą projektams, 2011 m. su MTTP projektų vykdytojais pasirašyta 121 

bendros 229,4 mln. Lt vertės projektų finansavimo ir administravimo sutartis.  

Iš svarbių šalies ekonomikai MTTP projektų, kuriems buvo skirtas finansavimas 2011 m., 

galima paminėti 27 projektus pagal priemonę „Intelektas LT+”, kuriems skirta beveik 76 mln. Lt.           

 



 

 

- Didžiausia parama – 5,34 mln. Lt – skirta UAB „SG dujos Auto“, kuri planuoja tirti 

aplinkai nekenksmingus degalus ir kurti alternatyvių degalų technologijas bei  įrenginius, 

įkurdama vandenilio tyrimų laboratoriją.  

- UAB „Valentis“ ketina įsteigti modernią laboratoriją ir kurti naujus vaistus, 

pasižyminčius mažesniu šalutiniu poveikiu organizmui. Jiems skirta 4,85 mln. Lt parama.  

- 2 mln. Lt parama skirta UAB „Baltijos polistirenas” projektui „Naujos kartos 

izoliacinės korėtos plastikinės masės sukūrimas naudojant funkcines nanomedžiagas“,  

- AB „Lietkabelis” projektui, kurio pagrindinis tikslas sukurti naujo tipo automobilinį 

kabelį, skirta 254 tūkst. Lt,  

- UAB „Elgama – Elektronika” projektui, kuriuo siekiama sukurti daugiafunkcinių 

elektros energijos skaitiklių šeimą, skirta 615 tūkst. Lt parama.  

Šie projektai prisidės prie inovatyvių aukštųjų technologijų kūrimo Lietuvoje, sudarys galimybę 

įmonėms didinti šalies konkurencingumą, paskatins didesnės pridėtinės vertės paslaugų ir 

produktų eksportą. 

 

Penkiasdešimčiai  projektų pagal priemonę „Idėja LT“ buvo skirta beveik 4 mln. Lt. 

   

Tarp ES struktūrinių fondų paramą pagal šią priemonę gavusių projektų galima pažymėti UAB 

„Epasas.lt“ projektus, kuriems įgyvendinti buvo skirta per 156 tūkst. Lt paramos:  

- „Pasirengimas novatoriško balso atpažinimo modelio kūrimui“ ir  

- „Pasirengimas novatoriško universalaus specializuotų internetinių portalų karkaso, 

kuriame bus įdiegtas balso sintezatorius, kūrimui“.  

 

Pirmuoju projektu ketinama parengti techninę galimybių studiją balso atpažinimo technologijai 

sukurti ir technologiją pritaikyti informacijos skelbimams telefonu automatizuoti, taikant balso 

atpažinimo modelį. Antruoju projektu ketinama parengti techninę galimybių studiją 

programiniam karkasui su įdiegtu balso sintezatoriumi sukurti. Šis sintezatorius ateityje  

rašytinius pranešimus verstų į garsinius (balso) pranešimus.  

 

Pagal priemonę „Intelektas LT“ 28 projektams buvo skirta 17 mln. Lt ES struktūrinės 

paramos. Iš jų galima paminėti UAB „Alna Business Solutions“ projektą „Verslo valdymo 

sistemų platformos: kompleksinio integruoto taikomųjų programų kūrimo rinkinio esminių 

pokyčių moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“.  

 

Šiam projektui  skirta beveik 2 mln. Lt struktūrinės paramos. Projektas sudarys galimybes sukurti 

unikalų informacinių technologijų sprendimais paremtą produktą – programavimo produktyvumą 

didinančią įrankių rinkinio sistemą, kuri galės būti plačiai taikomas versle. Ji leis vartotojams 



 

sutaupyti iki 20 proc. elektros energijos ir iki 10 proc. žaliavų išlaidų ir taip prisidės prie aplinkos 

tausojimo.  

 

Iki 2011 m. pabaigos LVPA pasirašė ir administravo 437 MTTP projektus, o sėkmingai 

užbaigė 113 projektų. MTTP veikloms plėtoti buvo išmokėta 151,3 mln. Lt. Per 2011 m. buvo 

įgyvendinta 113 MTTP projektų. 

 

 VERSLAS IR VERSLO APLINKA (VERSLAS)  

 

 

Pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir 

verslo aplinkos gerinimas“ LVPA 2011 m. administravo dešimt priemonių. Jomis buvo 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 2007-2013 m. 

yra numatyta skirti daugiau kaip 1 mlrd. Lt ES struktūrinės paramos ir biudžeto lėšų. Iki 2011 metų 

pabaigos  LVPA buvo pateiktos 2,073 paraiškos beveik 2 mlrd. Lt vertės paramai gauti.     2011 

metais gauta 331 paraiška 122,2 mln. Lt paramai gauti, kurios pagal verslo priemones pasiskirstė 

taip: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2011 m. gauta paraiškų pagal LVPA administruojamas verslo priemones 

Priemonė 2011 m. gauta paraiškų 

Kodas Pavadinimas  vnt. mln. Lt 

VP2-2.1-ŪM-01-K Lyderis LT - - 

VP2-2.1-ŪM-02-K E-Verslas LT 195 23,0 

VP2-2.1-ŪM-03-K Procesas LT - - 

VP2-2.1-ŪM-04-K Naujos galimybės 91 10,7 

VP2-2.1-ŪM-06-K Invest LT-2 - - 

VP2-2.2-ŪM-01-K Asistentas-1 31 24,9 

  Konkursiniai iš viso  317 58,6 

VP2-2.1-ŪM-05-V Invest LT+ 10 24,7 

VP2-2.2-ŪM-02-V Asistentas-2 2 11,2 

VP2-2.2-ŪM-03-V Asistentas-3 2 27,7 

VP2-2.4-ŪM-01-V Invest-LT - - 

  Valstybiniai iš viso  14 63,6 

  VERSLAS iš viso 331 122,2 

 

Kaip matyti iš pateiktos lentelės, populiariausia tarp pareiškėjų buvo priemonė „E-Verslas LT“. 

Pagal ją finansuojamos įmonių investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą, kurio reikia 

elektroninio verslo diegimo projektui toje įmonėje įgyvendinti. Priemonės tikslas – skatinti labai 

mažas, mažas ir vidutines įmones diegti informacines technologijas ir sudaryti palankias sąlygas jų 

darbo našumui ir eksportui didinti. Gautos net 195 paraiškos, kurių bendra vertė – 23  mln. Lt. 

Eksporto skatinimo priemonė „Naujos galimybės“, pagal kurią finansuojamos įmonės ir jų 

produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose, kontaktų mugėse, verslo 

misijose, įskaitant pristatymui reikalingos rinkodaros medžiagos parengimą ir planuojamų 

eksportuoti gaminių ir paslaugų sertifikavimas, gauta 91 paraiška. 

Tarp asocijuotų verslo struktūrų populiari 2011-ųjų m.  priemonė buvo „Asistentas-1“ (gauta 31 

paraiška). Pagal šią priemonę finansuojama įmonių verslo pradžia ir augimas, darbo vietų kūrimas ir 

užsienio rinkų plėtrai reikalingų renginių organizavimas, įmonių ir produkcijos pristatymas 

tarptautinėse parodose ir kt. Ji turėtų padidinti asocijuotų verslo struktūrų teikiamų paslaugų 

sklaidą. Siekdama didinti Lietuvoje veikiančių įmonių investicijas probleminiuose regionuose ir 

skatinti darbo vietų kūrimą, Ūkio ministerija 2011 m. parengė naują priemonę „Invest LT-2“, kurios 

tikslas – pritraukti tiesiogines užsienio investicijas ir pagal kurią finansuojamos tiesioginės užsienio 

investicijos į didelės pridėtinės vertės gamybos ir (ar) paslaugų verslo pradžią ir plėtrą 

probleminiuose regionuose. „Invest LT-2“ taip pat sulaukė deramo privačiųjų juridinių asmenų ar 

užsienio įmonių filialų, dėmesio. Per 2011 m. pagal šią priemonę gauta dešimt 24,7 mln. Lt vertės 

paraiškų.  Užsienio investuotojams pagal priemonę „Invest LT+“ per dvejus metus  jau buvo 

išmokėta beveik 16 mln. Lt.  
 

 

 

 



 

 

Nuotraukose (iš kairės):  Verslo projektų valdymo skyriaus vedėjas Darius Jakubauskas ir 

skyriaus darbuotojai. 

 

2011 m. LVPA Verslo projektų valdymo skyrius (VPVS) atliko valstybės projektų, regionų 

projektų ir projektų, atrenkamų konkurso būdu, administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti 

vertinimą. Buvo atliktas ir konkurso būdu atrenkamų projektų naudos bei kokybės vertinimas. 

 

Pagal Ūkio ministerijos įgaliojimą, LVPA sudarytos Verslo projektų atrankos komisijos vykdė ir 

projektų pagal priemones „Naujos galimybės“, „E-verslas“ ir „Asistentas-1“ atranką bei teikė 

pasiūlymus Ūkio ministerijai finansuoti atrinktus projektus. Kadangi pagal šias priemones buvo 

gauta daug paraiškų, projektų atranka buvo vykdoma etapais. Verslo projektų atrankos komisijos 

2011 m. posėdžiavo 13 kartų.  

 

Pagal kitas Verslo priemones, vadovaudamiesi LVPA pateiktomis projektų vertinimo ataskaitomis 

ir projektų finansavimo pasiūlymais, atranką vykdė Ūkio ministerijos sudarytas komitetas. 

Ūkio ministro sprendimu  2011 m. su verslo projektų vykdytojais pasirašyta 311 projektų 105,8 

mln. Lt vertės finansavimo ir administravimo sutarčių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tarp svarbių šalies ekonomikai verslo projektų, kuriems buvo skirtas finansavimas 2011 m., 

galima paminėti:  

- 161 projektą pagal priemonę „E-Verslas LT“, kuriems skirta parama viršija 15 mln. Lt;  

-  119 eksporto skatinimo projektų pagal priemonę „Naujos galimybės“;.  

- 4 projektus pagal priemonę „Lyderis LT“, kuriems skirta 15,5 mln. Lt parama, iš kurių 

galima paminėti UAB „Polivektris" projektą „Giluminis, inovatyvus polimerinių atliekų 

perdirbimas, užtikrinantis platų produkcijos asortimentą galutiniam vartojimui“, kuriam 

įgyvendinti skirta  5,0 mln. Lt ES struktūrinė parama; 

- 20 projektų pagal priemones „Asistentas-1. 

 

Iki 2011 m. pabaigos LVPA administravo 1,029 verslo projektus, kuriems buvo išmokėta 

747,4 mln. Lt. 2011 m. buvo įgyvendinti 355 projektai. Nuo 2007 m. buvo įgyvendinti LVPA 

administruojami 459 verslo projektai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 TURIZMAS

 

Pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros 

paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ LVPA administruoja šešias 

priemones, skatinančias atvykstamąjį ir vietos turizmą, tinkamai išnaudoti gamtos išteklius, kultūros 

paveldą bei kurti palankesnes sąlygas aktyviam poilsiui.  

Turizmo projektams įgyvendinti 2007-2013 m. numatyta skirti 867,3 mln. Lt                      ES 

struktūrinės paramos ir biudžeto lėšų. Iki 2011 m. pabaigos buvo pateikta 350 paraiškų beveik 1,4 

mlrd. Lt vertės paramai gauti. 2011 m. gautos 39 paraiškos beveik 109 mln. Lt vertės paramai gauti, 

kurios pagal turizmo priemones pasiskirstė taip: 

2011 m. gauta paraiškų pagal LVPA administruojamas turizmo priemones 

Priemonė 2011 m. gauta paraiškų 

Kodas Pavadinimas  vnt. mln. Lt 

VP3-1.3-ŪM-06-K 
Turizmo paslaugų/ produktų įvairovės plėtra ir 

turizmo paslaugų kokybės gerinimas  
- - 

  Konkursiniai iš viso 0 0 

VP3-1.3-ŪM-01-V 

Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus 

poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros 

kūrimas ir plėtra 

2 25,0 

VP3-1.3-ŪM-02-V 

Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo 

objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo 

reikmėms 

12 56,5 

VP3-1.3-ŪM-03-V Nacionalinės svarbos turizmo projektai 1 2,0 

VP3-1.3-ŪM-04-V 

Turizmo informacinių paslaugų ir 

infrastruktūros plėtra ir turizmo rinkodaros 

skatinimas 

5 7,6 

  Valstybiniai iš viso 20 91,1 

VP3-1.3-ŪM-05-R 
Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų 

plėtra regionuose 
19 17,8 

  Regioniniai iš viso 19 17,8 

  TURIZMAS iš viso 39 108,9 

 

Kaip matyti iš pateiktos lentelės, 2011 m. populiariausia buvo priemonė „Viešosios turizmo 

infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“, pagal kurią gauta 19 paraiškų, siekiančių gauti beveik 

18 mln. Lt vertės ES struktūrinių fondų paramos.  



 

 

Pagal šią priemonę finansuojamas viešosios turizmo infrastruktūros įrengimas, viešųjų 

nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tvarkomieji statybos darbai, skirti minėtus objektus 

pritaikyti turizmui, viešosios turizmo infrastruktūros statinių projektavimas ir įvairių regiono 

turizmo produktų rinkodaros priemonių ar veiksmų įgyvendinimas. 

Priemonė „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo 

reikmėms“, remianti svarbios kultūrinės vertės viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų 

pritaikymą turizmo reikmėms buvo pati populiariausia. Pagal ją finansuojami viešųjų nekilnojamųjų 

kultūros paveldo objektų tvarkomieji statybos darbai. 2011 m. gauta 12 tokių paraiškų, kurių 

bendroji vertė – 57 mln. Lt. Vidutinė vieno projekto tinkamų išlaidų suma pagal šią priemonę 

viršija 4,7 mln. Lt. 

 

Nuotraukose (iš kairės): Turizmo projektų valdymo skyriaus vedėja Irma Poškutė ir skyriaus 

darbuotojai. 

Per 2011 m. Turizmo projektų valdymo skyrius atliko valstybės projektų, regionų projektų ir 

projektų, gautų konkurso būdu, vertinimą. Pagal turizmo priemones, vadovaudamiesi LVPA 

pateiktomis projektų vertinimo ataskaitomis su pasiūlymais dėl projektų finansavimo, atranką 

vykdė Ūkio ministerijos sudarytas komitetas.  

Ūkio ministro sprendimu  LVPA 2011 m. su turizmo projektų vykdytojais pasirašė 43 projektų 

finansavimo ir administravimo sutartys, kurių vertė – 87,3 mln. Lt. 

 

 

 

Iš svarbių šalies ekonomikai turizmo projektų, kuriems buvo skirtas finansavimas 2011 m., 

galima paminėti: 

- 21 projektą pagal priemonę „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose”, 

kuriems skirta 15,4 mln. Lt ES struktūrinės paramos. Siekdama plėtoti vieną patraukliausių turizmo 

vietovių - Varnių regioninio parko teritoriją, į kurią įeina Paršežerio rekreacinė zona, Šilalės rajono 

savivaldybės administracija ryžosi pasinaudoti ES struktūrine parama ir pradėti įgyvendinti projektą 



 

„Paršežerio ežero rekreacinės zonos įrengimas“. Projektą įgyvendinti skirta daugiau nei 1,3 mln. Lt 

ES struktūrinės paramos pagal priemonę „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra 

regionuose“. Šios priemonės tikslas --skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą, tinkamai išnaudojant 

gamtos išteklius, kultūros paveldą bei sukuriant palankesnes sąlygas aktyviam poilsiui. 

- 8 projektus pagal priemonę „Turizmo paslaugų/produktų, įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų 

kokybės gerinimas, kurių įgyvendinimui skirta beveik 34 mln. Lt paramos, iš kurių galima paminėti 

UAB „Livintus“ įgyvendinamą projektą „Burbiškio dvaro rūmų ansamblio restauravimas ir 

pritaikymas turizmo paslaugų teikimui“. Jam  skirta 4,8 mln. Lt paramos; 

- 3 projektus pagal priemonę „Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos 

gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra, kuriems skirta  beveik 13 mln. Lt paramos. Tarp jų 

paminėtinas Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos įgyvendinamą 

projektą „Palūšės turizmo centro rekonstrukcija, pritaikant šiuolaikiškam turistų srautų 

aptarnavimui ir kompleksinei veiklai“, kuriam skirta 4,4 mln. Lt parama; 

- 2 projektus pagal priemonę „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas 

pritaikymas turizmo reikmėms“, kuriems įgyvendinti skirta 12 mln. Lt paramos. Šioje srityje 

išskirtinas  VšĮ „Pranciškonų namai“ projektas „Kultūros paveldo objekto – Bernardinų vienuolyno 

ansamblio išsaugojimas ir pritaikymas turizmui“. Jam įgyvendinti skirta 7,43 mln. Lt ES 

struktūrinės paramos. 

 

2011-12-31 LVPA administravo 193 turizmo projektus,  kuriems iki metų pabaigos buvo 

išmokėta 671,1 mln. Lt. Iki 2011 metų pabaigos buvo įgyvendinti 43 LVPA administruojami 

turizmo projektai, iš jų vien tik per 2011 m. - 33 projektai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ENERGETIKA 

 

Pagal Ekonomikos augimo veiksmų ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programų LVPA 

administruoja dešimt priemonių. Jomis siekiama padidinti energijos tiekimo patikimumą, saugumą 

bei energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą. 

Energetikos projektams įgyvendinti 2007-2013 m. planuojama skirti beveik 1,9 mlrd. Lt ES 

struktūrinės paramos ir biudžeto lėšų. Iki 2011 m. pabaigos LVPA buvo pateiktos 787 paraiškos 

beveik 2,4 mlrd. Lt paramai gauti, o per 2011 m. – 107 paraiškos, beveik 490 mln. Lt vertės ES 

struktūrinei paramai gauti.  

2011 m. gauta paraiškų pagal LVPA administruojamas energetikos priemones 

Priemonė Gauta paraiškų 

Kodas Pavadinimas  vnt. mln. Lt 

VP2-4.2-ŪM-01-K Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra 3 17,2 

VP2-4.2-ŪM-02-K Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra - - 

  Konkursiniai iš viso 3 17,2 

VP2-4.1-ŪM-01-V Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra 1 23,3 

VP2-4.1-ŪM-02-V 
Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir 

plėtra 
1 80,2 

VP2-4.2-ŪM-03-V Energetikos objektų rekonstravimas ir perkėlimas - - 

  Valstybiniai iš viso  2 103,5 

VP3-3.4-ŪM-01-K Energijos gamybos efektyvumo didinimas - - 

VP3-3.4-ŪM-02-K 
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas 

energijos gamybai 
59 311,4 

  Konkursiniai iš viso 59 311,4 

VP3-3.4-ŪM-03-V 
Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu 

lygiu 
9 17,9 

VP3-3.4-ŪM-05-V 
Viešosios paskirties pastatų renovavimo projektai, pagal 

BPD1.2 priemonę 
- - 

  Valstybiniai iš viso 9 17,9 

VP3-3.4-ŪM-04-R Viešosios paskirties pastatų renovavimas reg. lygiu  34 37,8 

  Regioniniai iš viso 34 37,8 

ENERGETIKA konkursiniai iš viso 62 328,6 

ENERGETIKA valstybiniai iš viso 11 121,4 

ENERGETIKA regioniniai iš viso 34 37,8 

  ENERGETIKA iš viso 107 487,8 

Kaip matyti iš aukščiau pateiktos lentelės, 2011 m. populiariausia buvo priemonė „Atsinaujinančių 

energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“. Pagal ją finansuojamas katilinių ir 



 

termofikacinių elektrinių, tiekiančių šilumą į centralizuoto šilumos tiekimo tinklus, 

modernizavimas, keičiant naudojamo kuro rūšį į biomasę. Taip pat remiama naujų katilinių, 

naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, statyba bei efektyvių termofikacinių elektrinių, 

naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, statyba ir prijungimas prie aprūpinimo šiluma 

sistemų.  

 2011 m. gegužę kvietimas teikti paraiškas pagal šią priemonę buvo sustabdytas, siekiant 

išsiaiškinti, ar nėra teikiamas dvigubas finansavimas bei nepažeidžiama su Europos Komisija (EK) 

suderinta valstybės pagalbos schema. 

Kvietimo stabdymu buvo siekiama apsaugoti projektų vykdytojus nuo ateityje galimų praradimų, 

jei EK pripažintų, jog suteikta pagalba yra neteisėta, ir ji turi būti grąžinta su palūkanomis.  

Po konsultacijų su Konkurencijos taryba ir Finansų ministerija 2011 m. rugsėjo 23 d. Ūkio 

ministerija atnaujino šios priemonės finansavimo sąlygų aprašą ir paraiškų priėmimą. Buvo gautos 

59 paraiškos daugiau kaip 311 mln. Lt. vertės paramai gauti. 

Pagal priemones „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ ir „Viešosios 

paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“, kurių tikslas – mažinti pastatuose suvartojamos 

energijos sąnaudas, -- gautos 34 paraiškos, kurių bendroji vertė siekia 387 mln. Lt ir 9 beveik 18 

mln. Lt vertės paraiškos.  

Iššūkiai, su kuriais susidūrė 2011 m. energetikos priemonių paraiškų vertintojai ir projektų 

vykdytojai:  

- ilgos detaliųjų planų ir žemės sklypų nuosavybės dokumentų rengimo bei tvarkymo procedūros;  

- viešųjų pirkimų procedūros ir su jomis susiję skundai bei teisminiai procesai, silpni kai kurių 

projektų vykdytojų administraciniai gebėjimai;  

- nekokybiškai parengti techniniai projektai (būtinybė užsakyti papildomusrangos darbus, lėšų 

trūkumas objektams užbaigti);  

- nuosavo indėlio finansavimas – prasta projekto vykdytojų finansinė būklė, turto įkeitimo 

problemos;  

- ekonominės krizės nulemtas apyvartinių lėšų trūkumas, neaiškios kreditavimo perspektyvos, 

rangovų ir tiekėjų įsipareigojimų nevykdymas;  

- paraiškose nurodytos didesnės nei rinkos statybos darbų kainos, todėl ilgai užtrukdavo 

ekspertinis kainų tikslinimas, kad jos neviršytų realių rinkos kainų. 

 

Vis dėlto per 2011 m. LVPA Energetikos projektų valdymo skyrius sėkmingai atliko valstybės 

projektų, regionų projektų ir projektų, atrenkamų konkurso būdu, vertinimą. Pagal energetikos 



 

 

priemones, vadovaudamiesi LVPA pateiktomis projektų vertinimo ataskaitomis ir pasiūlymais, 

atranką vykdė Ūkio ministerijos sudarytas komitetas.  

 

Nuotraukose (iš kairės): Energetikos projektų valdymo skyriaus vedėja Egida Kunigėlienė 

 ir skyriaus darbuotojai. 

Ūkio ministro sprendimu 2011 m. su energetikos projektų LVPA vykdytojais pasirašė 113  projektų 

finansavimo ir administravimo sutartis, kurių vertė 309,9 mln. Lt. 

Tarpsvarbių šalies ekonomikai energetikos projektų, kuriems buvo skirtas finansavimas       

2011 m., galima paminėti: 

- AB „Lietuvos dujos“ projektą, kuriuo siekiama užtikrinti Vakarų Lietuvos aprūpinimą 

gamtinėmis dujomis bei sukurti prielaidas šalies energetinei nepriklausomybei. Projekte numatyta 

nutiesti magistralinį dujotiekį Jurbarkas – Klaipėda. Jis sujungtų jau veikiančias Vilnius-Panevėžys-

Šiauliai-Klaipėda bei Vilnius-Kaunas-Jurbarkas dujų perdavimo sistemas į vieną  žiedą. Šiam 

projektui iš ES struktūrinių fondų skirta 77,1 mln. Lt parama. Numatoma, kad iki 2013 m. gruodžio 

31 d. įgyvendinus projektą, bus nutiesta 137,6 km naujų magistralinių dujotiekių. 

- Vilniaus miesto savivaldybės administracijos projektą „110 kV orinės elektros perdavimo linijos 

pakeitimas kabeline nuo L. Asanavičiūtės g. iki Ozo g.“, kuriam įgyvendinti skirta beveik 50 mln. 

Lt ES struktūrinės paramos pagal priemonę „Energetikos objektų rekonstravimas ir perkėlimas”. 

Lietuvos transporto strategijoje numatyta nutiesti Vilniaus miesto vakarinį aplinkkelį. Aplinkkelio 

tiesimas yra suskirstytas į etapus. Pirmasis etapas jau yra įgyvendintas. Antrajame (nuo 

L.Asanavičiūtės gatvės iki Ozo gatvės) ir trečiajame projekto etapuose numatyta tiesti kelią esamos 

110 kV elektros perdavimo oro linijos apsaugos zonoje. Todėl būtina oro liniją pakeisti į kabelinę.  

Planuojama rekonstruoti 12,37 km elektros perdavimo linijų ir atlaisvinti 20,35 ha teritorijos 

viešajai miesto infrastruktūrai. Aplinkkelis sujungs tarptautinį IXB transporto koridorių Kijevas-

Minskas-Vilnius-Klaipėda su Vilniaus-Panevėžio automagistrale. 

- 41 šilumos tiekimo sistemų modernizavimo ir plėtros 51,7 mln. vertės projektą, o  jų tarpe – 10 

AB „Panevėžio energija“ projektų, kuriems skirta beveik 8 mln. Lt paramos lėšų 

- 68 viešosios paskirties pastatų renovavimo projektus, pagal kuriuos lopšelių, darželių, mokyklų, 

ligoninių, poliklinikų ir kitų viešosios paskirties pastatų renovavimui skirta 106,7 mln. Lt.  



 

 

 

 

  
Nuotraukose: artėjant naujiesiems mokslo metams LVPA Energetikos projektų valdymo 

skyriaus projektų vadovai ir statybų ekspertai dažniau lankėsi renovuojamose mokymo 

įstaigose, o rudenį ir prasidėjus žiemai – renovuojamose gydymo įstaigose.     

 

2011-12-31 LVPA administravo 616 energetikos projektų, dėl kurių buvo pasirašytos 

finansavimo ir administravimo sutartys su projektų vykdytojais ir kuriems iki metų pabaigos 

jau buvo išmokėta 965,3 mln. Lt. Iš viso iki 2011 m. pabaigos 307 energetikos projektai jau 

buvo įgyvendinti, iš jų vien tik per 2011 m. - 218 projektų. 

 

 Projektų vykdymo priežiūra  

LVPA prižiūri 2.275 projektus, kuriems Ūkio ministro įsakymais skirta parama ir pasirašytos 

projektų finansavimo ir administravimo sutartys, iš jų 437 MTTP, 1,029 verslo, 193 turizmo 

ir 616 energetikos. Patikrinus ir patvirtinus jų įgyvendinimo ataskaitas, iki 2011m. pabaigos 

998 LVPA administruojami projektai buvo baigti, o 1,277 projektai dar vykdomi.  

Projektų įgyvendinimo dinamika 2009-2011 m. 

 

 

 



 

 

   Sektorius 
Baigta įgyvendinti projektų 

Iš viso įgyvendinta 

Projektų 

2009 m. 2010 m. 2011 m. 2009 - 2011 m. 

    IŠ VISO 57 222 719 998 

MTTP 36 40 113 189 

VERSLAS 9 95 355 459 

TURIZMAS 1 9 33 43 

ENERGETIKA 11 78 218 307 

Konkursiniai 47 145 502 694 

Valstybiniai ir regioniniai 10 77 217 304 

 

Per 2011 metus, dėl projektų vykdytojų vėlavimo  ir kitų priežasčių, nutrauktos 29 projektų 

finansavimo ir administravimo sutartys, kurių bendra vertė 4 mln. Lt. 

Nuo 2007m. pradžios iki 2011 m. pabaigos buvo sudaryta 2,391  ir nutraukta 116 projektų 

finansavimo ir administravimo sutarčių.  

Per 2011 m. atlikta beveik 2,200 esminių ir neesminių projektų finansavimo ir administravimo 

sutarčių pakeitimų.  

 Pirkimų priežiūra 

LVPA darbuotojai prižiūrėjo, kad pareiškėjų ir projektų vykdytojų vykdomi pirkimai atitiktų 

Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, Finansų ministro įsakymu patvirtintą Juridinių asmenų, 

kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, 

pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašą ir kitus teisės aktus. Šiuo tikslu buvo vykdoma tiek 

išankstinė, tiek ir paskesnė pirkimų kontrolė. 2011 m, patikrintas 5,271 su pirkimais susijęs projektų 

vykdytojų pateiktas dokumentas – 1,089 pirkimo planai,  2,120 pirkimo sąlygų, techninių 

specifikacijų ir kitų pirkimo dokumentų bei pirkimo procedūrų, 2,062 pasirašytos rangos, paslaugų 

ar prekių pirkimo sutartys. Jei buvo įtariame, kad Viešųjų pirkimų tvarka pažeista, LVPA 

kreipdavosi į Viešųjų pirkimų tarnybą ir į LVPA pažeidimų kontrolierių.   

 

 Projektų patikros vietoje 

LVPA 2011 metais atliko 772 projektų planines ir neplanuotas patikras. 2010 m. atliktos 475 

patikros. Jų metu LVPA darbuotojai tikrino,  ar pateiktose paraiškose, mokėjimo prašymuose ir 

projekto ataskaitose nurodyta teisinga informacija. Taip pat buvo analizuojama, ar pateiktos 

dokumentų kopijos atitinka originalus, o atliktų darbų, suteiktų paslaugų ir įsigytų prekių LVPA 

pateiktose ataskaitose nėra padaryta ES ir nacionalinių teisės aktų pažeidimų.  

Domėtasi ir ar projekto vykdytojai tinkamai įgyvendina projekto viešinimo ir informavimo 

priemones,  tvarko projekto apskaitą, laikosi kitų projekto finansavimo ir administravimo sutarties 

sąlygų. 



 

 

 

Nuotraukose: artėjant Europos vyrų krepšinio čempionatui, LVPA Turizmo projektų 

valdymo skyriaus projektų vadovai ne kartą lankėsi Kauno ir Klaipėdos sporto arenų 

statybose.  

 

Nuotraukose: patikra uždaro slidinėjimo komplekso statybos Druskininkuose. 

LVPA nuolat ieškojo efektyvesnių patikrinimo formų. Buvo lankomi tie projektai, kurie pagal 

LVPA įdiegtus rizikos vertinimo metodus, buvo vertinami kaip labiau rizikingi.  

Jie patikros metu buvo nustatoma paramos finansavimo ir administravimo sutarties 

nepažeidžiančių, kuriuos  projekto vykdytojai galėdavo nesunkiai ištaisyti, LVPA raštu 

suformuluodavo reikalavimus ir nustatydavo terminą, per kurį šie reikalavimai turėjo būti įvykdyti. 

Įtarus rimtą pažeidimą, apie tai nedelsiant buvo informuojamas LVPA pažeidimų kontrolierius, 

kuris atlikdavo specialų tyrimą. 

 Projektų rizikos valdymas  

LVPA administruojamų projektų daugėja, o  maksimalūs paraiškų, mokėjimo prašymų ir kitų 

projekto dokumentų vertinimo terminai trumpėja. Todėl  LVPA įdiegta projektų rizikos valdymo 

sistema, kuria įvertinamas aplinkybių poveikis projekto rezultatams, nustatomos rizikos valdymo 

priemonės, leidžiančios laiku identifikuoti galimus pažeidimus ar projekto įgyvendinimo 

problemas.  



 

 

Patvirtintas LVPA Projektų rizikos valdymo vidaus tvarkos aprašas (VTA). Pagal jį  atliekamas 

pareiškėjų ir projektų rizikos vertinimas, t.y. kiekvienam projektui yra pildomas ir nuolat 

atnaujinamas Projekto rizikos patikros lapas, saugomas vieningoje LVPA informacinėje sistemoje.   

Projekto rizikos vertinimas atliekamas ne tik vertinimo metu, bet ir kiekviename projekto 

įgyvendinimo etape, analizuojant LVPA pateiktus dokumentus (pirkimo dokumentus, pirkimo 

sutartis, mokėjimo prašymus, projekto įgyvendinimo ataskaitas, tikrinant sutarčių keitimo 

pagrįstumą ir pan.) ar atliekant projekto patikrą vietoje.  

Pagal bendrą projekto rizikos rodiklių balų sumą įvertinti ir įgyvendinami projektai skirstomi į tris 

lygius: žemos, vidutinės ir aukštos rizikos projektus. Kontrolės priemonės nustatomos pagal 

rizikos lygį. Žemos rizikos projektams taikomos supaprastintos administravimo procedūros, 

vidutinės rizikos projektams – standartinės, o aukštos rizikos projektams taikomos sustiprintos 

administravimo procedūros – papildomos patikros ar apsilankymai projekto įgyvendinimo vietoje, 

visų projekto vykdymo  dokumentų patikra, numatomi susitikimai su šių projektų vykdytojais, 

kuriems pateikiama pasiūlymų įvairiais projekto įgyvendinimo klausimais ir kt. 

Projektų administravimas atsižvelgiant į jų rizikingumą, taikant atrankinius patikrinimus, pagrįstus 

rizikos vertinimu, leidžia efektyviau naudoti LVPA turimus išteklius. Siekiama supaprastinti ir 

atliekamas projektų administravimo procedūras, vadovaujantis rizikos vertinimo sistema, 

pagrįsčiau planuoti projektų patikras vietose. Siekiant kuo efektyviau panaudoti turimus išteklius, 

projektų administravimo veiksmai pirmiausia nukreipiami į rizikingiausius projektų vykdytojus.  

Sąžiningų pareiškėjų ir projektų vykdytojų veiklai nesukeliama nereikalingų trikdžių.  

 

 Pažeidimų tyrimas  

LVPA administruojamų paramos teikimo sutarčių, įgyvendinamų projektų ir lėšų mokėjimo 

prašymų smarkiai padaugėjo. Todėl ir pranešimų apie įtariamus pažeidimus skaičius išaugo nuo 

85 – 2010-aisiais m. iki 220 – 2011-aisiais m. Nustatytų pažeidimų skaičius taip pat padidėjo nuo 

48 pažeidimų 2010 m. iki 135 pažeidimų  -  2011 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  2011 m. nustatytų pažeidimų pobūdis (atvejai) 

Netinkamos 

finansuoti 

išlaidos ir 

deklaruoti 

neatlikti darbai; 

66

Pirkimų 

nuostatų 

pažeidimai; 39

Dokumentai turi 

klaidų, 

neišsamūs; 15

Nesugebėjimas 

pradėti projekto 

veiklas/bankrutu

ojantys ; 9

Dvigubas 

finansavimas; 1

Kiti; 5

 

Kaip matyti iš aukščiau pateikiamos diagramos, dažniausiai nustatomas pažeidimo tipas – su 

mokėjimo prašymais deklaruojamos netinkamos finansuoti išlaidos arba neatlikti statybos darbai, 

už kuriuos rangovams jau apmokėta. 2011 m. nustatyti net 66 tokie atvejai. 

Prie dažniau LVPA nustatytų pažeidimųpriskirtini ir pirkimų procedūrų pažeidimai, kai 

iškreipiamos arba nuslepiamos kai kurios pirkimo aplinkybės, pasirenkamas netinkamas pirkimo 

būdas, perkama iš vieno šaltinio,  padidinama sandorių vertė ir pan. Todėl, vykdant pirkimų 

priežiūrą, LVPA vis plačiau naudojo pirkimų rizikos analizę ir pradėjo taikyti atrankinį 

rizikingiausių pirkimų patikrinimą. Daug tokių pažeidimų nustatė ir Viešųjų pirkimų tarnyba bei 

Valstybės kontrolė, kurios apie tai informavo LVPA. 

2011 m. nustatyti 9 atvejai, o nuo 2007 m. – 17 atvejų, kai projekto vykdytojas dėl finansinių 

problemų ar kitų priežasčių nesugebėjo įvykdyti įsipareigojimo pradėti projekte numatytas veiklas 

arba užtikrinti našios veiklos tęstinumo dėl bankroto ar įmonės likvidavimo . 

Teisės aktuose įtvirtinta, kad, jei projekto vykdytojas bankrutuoja nepraėjus penkeriems metams 

nuo kompetentingų nacionalinių institucijų sprendimo dėl paramos suteikimo dienos, turi būti 

imamasi veiksmų, projekto vykdytojui išmokėtoms ES struktūrinės paramos lėšoms susigrąžinti. 

Dalies tokio pobūdžio pažeidimų būtų išvengta, jei ankstesniais metais ES struktūrinių fondų 



 

 

parama nebūtų skirta finansinių sunkumų turinčioms įmonėms. Bankroto rizikos vertinimas LVPA 

dabar pradedamas nuo pat paraiškos įregistravimo.  

Kita labai rizikinga sritis – įvairių neskaidrių finansinių schemų naudojimas, vengiant į projekto 

veiklas investuoti nuosavas lėšas, kai į tokią veiklą yra įtraukiama keletas įmonių arba kitokių 

sukčiavimo būdų naudojimas. 2011 m. įtarti du tokio sukčiavimo atvejai, apie kuriuos nustatyta 

tvarka informuotos kontrolės institucijos.  

Dėl nustatytų pažeidimų LVPA 2011 m. inicijavo lėšų grąžinimus ir/ar pasirašytų projektų 

finansavimo ir administravimo sutarčių nutraukimus. Bet tai nėra svarbiausias LVPA vykdomos 

projektų priežiūros uždavinys.  

Būtų daug geriau, jei visiems projektų vykdytojams būtų išmokama visos skirtos paramos lėšos, 

nereikėtų taikyti jokių sankcijų, mažinti skiriamos paramos ar nutraukti paramos sutartis. Todėl 

vis daugiau dėmesio LVPA skiria pažeidimų analizei – kodėl ir kokiomis aplinkybėmis atsiranda 

pažeidimų. Patikrinimai yra galimų pažeidimų prevencija. Projektų vykdytojai  yra stebimi, kad 

žinotų, jog sąmoningas sukčiavimas turi skaudžias pasekmes. LVPA tikisi, kad  jos rizikos analize 

pagrįsta administravimo sistema leis įtvirtinti projektų vykdytojų atsakomybės neišvengiamumo 

principą ir paakins juos laikytis  teisės aktų reikalavimų.  LVPA pažeidimų kontrolierių, finansų 

vadovų ir kitų darbuotojų  sukaupta patirtis  padėjo užkirsti kelią ne vienam bandymui neteisėtai 

pasisavinti ES struktūrinės paramos lėšas. 

 Mokėjimo prašymų vertinimas ir lėšų panaudojimo spartos užtikrinimas 

2011 m. projektų vykdytojai pateikė 6,164 mokėjimo prašymus, kuriuose deklaravo atliktas veiklas 

ir projekto įgyvendinimo metu patirtas tinkamas išlaidas. Per metus buvo įvertinta 6,558 mokėjimo 

prašymai, įskaitant ir tuos, kurie buvo pateikti 2010 metų gruodžio mėn. pabaigoje. Vidutinė vieno 

mokėjimo prašymo trukmė, palyginti su ankstesniais metais, sutrumpėjo ir sudarė 20 dienų 

(Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių leidžiamas terminas  – iki 30 dienų). 

Patikrinus projekto išlaidų tinkamumą finansuoti buvo parengtos 6,327 paraiškos asignavimų 

valdytojui dėl lėšų pervedimo projektų vykdytojams. Pagal jas 2011 m. projektų vykdytojams 

išmokėta 843 mln. Lt ( 2010 m. buvo išmokėta 758 mln. Lt.).  

2011 m. buvo parengta ir pateikta  Tvirtinančiajai institucijai 12 išlaidų deklaracijų (6 pagal VP2 ir 

6 pagal VP3). Taip pat 12 kartų buvo parengta ir pateikta informacija apie projektų vykdytojams per 

tris artimiausius mėnesius planuojamas išmokėti ES fondų ir biudžeto lėšas pagal kiekvieną 

veiksmų programą. O dar 12 kartų - informacija apie planuojamus mokėjimus iš 2007-2013 m. ES 

struktūrinės paramos programavimo laikotarpio lėšų 2011 metais ir per du ateinančius metus, 

nurodant prognozuojamą mokėtinų lėšų pasiskirstymą ketvirčiais. 

Siekiant paspartinti mokėjimo prašymų patikrinimo procesą ir lėšų išmokėjimą projektų 

vykdytojams, su Vadovaujančiąja institucija suderinus mokėjimo prašymų rizikos vertinimo 



 

metodiką ir taikymo tvarkos aprašą, 2011 m. pradėta taikyti atrankinė projektų išlaidų patikros 

tvarka, pagrįsta rizikos vertinimo metodika.  

Siekiant padidinti lėšų išmokėjimo spartą buvo teikiami siūlymai Vadovaujančiajai institucijai ir 

Ūkio ministerijai, imamasi kitų konkrečių priemonių: 

- Projekto vykdytojui  priskirtas nuolatinis projekto vadovas ir projekto finansų vadovas, dirbantys 

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

laiku. Vertinant mokėjimo prašymus naudojamasi ir ekspertų paslaugomis; 

- Paramos analizės skyrius, įvairiais pjūviais analizavo lėšų įsisavinimą, atsilikimo nuo planuotų 

rodiklių priežastis ir operatyviai teikė informaciją bei konkrečius pasiūlymus kaip gerinti 

problemines projektų vykdymo sritis. 

- Buvo suaktyvintas darbas su vėluojančiais projektų vykdytojais, lėšų įsisavinimo problemų 

turintys projektų vykdytojai kviečiami pokalbiams; 

- projektų vykdytojams parengtos mokėjimo prašymų rengimo ir pateikimo rekomendacijos, 

finansuojamų inžinerinių sistemų išlaidų viešosios paskirties pastatų renovavimo projektuose ir 

kitos rekomendacijos. Patarimai paskelbti LVPA tinklapyje ir išsiusti projektų vykdytojams. 

-organizuoti informaciniai bei mokomieji seminarai projektų vykdytojams, kurių metu buvo 

gvildenamos ir spartesnio lėšų įsisavinimo problemos; 

- 2011 m. spalio 13 d. ir gruodžio 13 d. LVPA pakvietė jau įgyvendinamų projektų finansininkus ir 

buhalterius į praktinius seminarus „Finansininko valanda“, kurių metu buvo analizuojama 

finansinė ES struktūrinės paramos projektų dalis, priminta apie mokėjimo prašymų rengimo ir 

teikimo laiko logiką, pakomentuota ir atsakyta į dažniausiai pasitaikančius klausimus, apsvarstytos 

dažniausiai kylančios problemos.  

 

Nuotraukose (iš kairės): Mokėjimo prašymų vertinimo skyriaus vedėjas Gintaras Jurevičius 

ir skyriaus darbuotojos. 

„ES struktūrinės paramos lėšų išmokėjimas yra viena svarbiausių projektų įgyvendinimo proceso 

dalių. Šiame etape svarbu pateikti tikslius, nustatytas sąlygas ir reikalavimus atitinkančius 

dokumentus (mokėjimo prašymus, sąskaitas – faktūras bei kitus išlaidas pagrindžiančius ir 

apmokėjimą įrodančius dokumentus), taip pat laikytis nustatytų terminų. Tik tokiu būdu galima 



 

 

užtikrinti efektyvų ir intensyvų ES struktūrinės paramos lėšų įsisavinimą“, - teigė šių seminarų 

iniciatorius, LVPA Mokėjimo prašymų vertinimo skyriaus vedėjas Gintaras Jurevičius, 

pabrėždamas šių seminarų reikšmę bei aktualumą projektų vykdytojams. 

 

Kaip matyti iš pateiktos diagramos, LVPA informavimas, patarimai ir mokymai prisidėjo prie to, 

kad nuo antrojo 2011 metų pusmečio paramos lėšų įsisavinimas paspartėjo. Jei per pirmąjį pusmetį 

projektų vykdytojams buvo išmokėta 334,8 mln. Lt., tai per antrąjį – 510,6  mln. Lt., arba 1,5 karto 

daugiau.  

 Projektų administravimo tobulinimas  

Per 2011 m. projektų administravimo procedūros buvo ne kartą patobulintos, o reikalavimai 

pareiškėjams ir projektų vykdytojams – patobulinti. Vadovaujančiajai ir Tarpinei institucijoms 

nuolat buvo teikiami siūlymai supaprastinti struktūrinės paramos administravimą ir padidinti jo 

efektyvumą.   

LVPA atstovai dalyvavo Finansų ministro įsakymu sudarytoje darbo grupėje klausimams, 

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

SFMIS pritaikymo 2007-2013 m. struktūrinės paramos panaudojimui ir kitose darbo grupėse. Į 

daugelį LVPA pateiktų pasiūlymų buvo atsižvelgta rengiant Projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių (PAFT) ir priemonių finansavimo sąlygų aprašų (PFSA) pakeitimus.  

Siekdama patobulinti ES struktūrinės paramos panaudojimą ir sukurti aktyvią ES paramos 

panaudojimo poreikių vertinimo sistemą, Ūkio ministerija 2011 m. įgyvendino vertinimo projektą 

„Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtų bendrai finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų 

ekonomikos sektorių būklės pokyčių vertinimas“.  



 

Vertinimo ataskaitoje nurodoma, kad lėtesnį ES fondų lėšų naudojimo plano vykdymą sąlygojo 

ilgiau, nei numatyta teisės aktuose, trukęs paraiškų vertinimas, menkas pareiškėjų aktyvumas, 

teikiant paraiškas pagal kai kurias priemones ir prastateikiamų paraiškų kokybė.  

Siekiant pagerinti ES paramos įsisavinimo rodiklius ir paspartinti lėšų išmokėjimą projektų 

vykdytojams, Ūkio ministerija ir LVPA ėmėsi konkrečių priemonių:  

1) Paspartintas infrastruktūros plėtojimui skirtų projektų vertinimas (tokių paraiškų vertinimui buvo 

teikiamas prioritetas);  

2) Parengti naujų priemonių finansavimo sąlygų aprašai (PFSA) bei perskirstytas esamų priemonių 

įgyvendinimui numatytas finansavimas;  

3) Ūkio ministerija, reaguodama į krizės pasekmes, iki 2011 m. pabaigos, suderinusi su LVPA, 

atliko daugiau nei ¾ administruojamų priemonių pirminių PFSA pakeitimus.  

Ekspertų atlikta faktinio ir pirminio scenarijaus analizė parodė, kad Ūkio ministerijos ir LVPA 

pastangos sušvelninti 2009 - 2010 m. Lietuvos ekonomikos nuosmukio padarinius buvo sėkmingos, 

nors šios pastangos negalėjo visiškai panaikinti itin didelių neigiamų krizės pasekmių.  

ES struktūrinė parama pagal patikslintus PFSA turėjo teigiamą poveikį BVP prieaugiui. Trumpuoju 

laikotarpiu didžiausią teigiamą poveikį ES struktūrinė parama turėjo MTTP ir energetikos sritims, 

mažesnį -  turizmo bei verslo ir verslo aplinkos sritims. 

LVPA 2011 m. patikslino ES struktūrinės paramos 2007- 2013 m. programavimo laikotarpio 

administravimo vadovą ir struktūrinės paramos administravimo vidaus tvarkos aprašus (VTA), 

supaprastino vidaus procedūras, numatė minimalius projektų ir mokėjimo prašymų vertinimo 

terminus ir kt.  

2011 m. parengta ir išsiųsta daugiau kaip 20 tūkst. raštų (2010 m - 19 tūkst.) pareiškėjams, projektų 

vykdytojams, vadovaujančiajai, tarpinei, audito ir kitoms institucijoms, o iš jų gauta beveik 36 

tūkst. raštų (2010 m. - 34 tūkst.) įvairiais projektų vertinimo, įgyvendinimo ir struktūrinės paramos 

administravimo klausimais. 

Didėjant dokumentų srautui, buvo tobulinama ir dokumentų valdymo tvarka, siekiant ją 

supaprastinti ir paspartinti administravimo procedūras. Iš projektų vykdytojų gauti dokumentai 

dabar LVPA nukreipiami tiesiais skyrių vedėjams, kuriems suteikti įgaliojimai pasirašyti 

paklausimus pareiškėjams ir projektų vykdytojams. Taip pat yra numatytas tiesioginis projektų 

vadovų ir projektų finansų vadovų bendravimas su projektų vykdytojais elektroniniu paštu, išskyrus 

tuos atvejus, kai to teisės aktai reikalauja pašto korespondencijos.       

Patikros vietose mokėjimo prašymų ir pirkimo dokumentų patikrinimai pradėti atlikti atrankos 

būdu, vadovaujantis projektų rizikos analize, žymiai daugiau laiko skirta metodinei pagalbai 

projektų vykdytojams teikti.  



 

 

Projektų vykdytojams parengtos rekomendacijos ir metodinė medžiaga įvairiais projektų 

administravimo klausimais (dėl mokėjimo prašymų rengimo ir pateikimo, finansuojamų inžinerinių 

sistemų išlaidų viešosios paskirties pastatų renovavimo projektuose, sutarčių keitimo, viešųjų 

pirkimų vykdymo, kompiuterinės technikos ir programinės įrangos pirkimo ir kt.), kurios 

skelbiamos LVPA internetinėje svetainėje ir išsiunčiamos projektų vykdytojams. Patvirtinti 

ataskaitos po projekto užbaigimo priedai, kuriais siekiama užtikrinti, kad informacija projektų 

vykdytojų teikiamose ataskaitose po projekto užbaigimo būtų išsami, tiksli ir teisinga. 

 

PROJEKTŲ,  ĮGYVENDINTŲ PAGAL LIETUVOS  2004–2006 METŲ  BPD,  PRIEŽIŪRA  

LVPA, kaip įgyvendinančioji institucija, 2011 m. vykdė ir įgyvendintų projektų priežiūrą pagal 

keturias Lietuvos 2004 - 2006 m.  BPD priemones – energetikos (viešajam ir privačiam sektoriui), 

tiesioginės paramos verslui (įskaitant paramą turizmo veiklų grupei), verslo aplinkos gerinimo ir 

viešojo turizmo infrastruktūros.  

Iš viso buvo įgyvendintas 331 ES paramos lėšomis finansuotas BPD laikotarpio projektas, kuriems 

buvo  išmokėta 1,135,8 mln. Lt paramos lėšų.  

2011 metų pradžioje LVPA, anksčiau nutraukus 4 sutartis su projektų vykdytojais dėl jų bankroto ar 

likvidavimo, prižiūrėjo 327 įgyvendintus BPD laikotarpio projektus.  

Siekiant užtikrinti tinkamą BPD finansavimo laikotarpiu įgyvendintų projektų priežiūrą, pagal 

priemones jie buvo priskirti Energetikos, MTTP, Turizmo arba Verslo projektų valdymo skyriams.  

Paskirti projektų vadovai tikrindavo iš projektų vykdytojų gaunamas užbaigtų projektų ataskaitas. Iš 

viso buvo gautos ir įvertintos 322 užbaigtų projektų ataskaitos. Penki projektų vykdytojai ataskaitų 

laiku nepateikė: vienas - dėl įmonės bankroto ir likvidavimo, todėl sutartį su šiuo projektų 

vykdytoju, nustatyta tvarka atlikus pažeidimo tyrimo procedūras, LVPA pasiūlė nutraukti. Keturi 

projektų vykdytojai – dėl kitų priežasčių. Buvo  atliekami įtariamų pažeidimų šių vykdytojų 

projektuose tyrimai.  

2011 m. LVPA pažeidimų kontrolierius gavo 4 naujus pranešimus apie įtariamus pažeidimus. 

Pagrindiniai įtarimų šaltiniai – LVPA projektų vadovai, Įmonių bankroto valdymo departamentas 

prie Ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.  

Pažeidimų 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, apibrėžiantį pažeidimų nustatymo ir šalinimo tvarką.  

2011 m. buvo atlikti 8 įtariamų BPD laikotarpio pažeidimų tyrimai, įskaitant ir pradėtus tirti 

2010 m.:  

- Vienu atveju, atlikus patikrą projekto įgyvendinimo vietoje ir patikrinus projekto 

vykdytojo pateiktus papildomus dokumentus, įtarimai dėl ES finansinės paramos naudojimo 

pažeidimų, nepasitvirtino.  



 

- Po kitų trijų pažeidimų tyrimų įtarimai dėl ES finansinės paramos naudojimo 

pažeidimų pasitvirtino ir, vadovaujantis Lietuvos 2004–2006 m. 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, 

pateikti siūlymai Ūkio ministerijai nutraukti paramos sutartis ir susigrąžinti išmokėtas lėšas.  

- Keturiais atvejais pažeidimai buvo ištaisyti. Vienu atveju, bankrutavus projekto 

vykdytojui, pažeidimas buvo ištaisytas pagal pagalbos teikimo sutartį pareigas ir teises 

perėmus kitai įmonei – projekto partneriui.  

- Vienu atveju pažeidimas buvo ištaisytas, projekto vykdytojui ir Ūkio ministerijai 

įvykdžius teismo nutarties reikalavimus.  

- Vienu atveju projekto vykdytojas sugrąžino neteisėtai jam išmokėtas paramos lėšas. 

- Vienu atveju projekto vykdytojas išregistravo turto, sukurto naudojant ES struktūrinių 

fondų ir valstybės biudžeto lėšas įkeitimą nesuderintą su LVPA bei gavo dokumentus 

(higienos pasą), reikalingus toliau vykdyti projekte numatytą veiklą.  

 

Dažniausias BPD laikotarpiu įgyvendintų projektų nustatomų pažeidimų tipas – projekto vykdytojo 

negebėjimas užtikrinti našios veiklos tęstinumo, susijęs su bankroto ar likvidavimo procesu.  

Teisės aktuose įtvirtinta nuostata, kad projekto vykdytojui bankrutavus nepraėjus penkeriems 

metams nuo kompetentingų nacionalinių institucijų sprendimo dėl paramos suteikimo dienos, turi 

būti imamasi veiksmų, projekto vykdytojui išmokėtoms ES struktūrinių fondų paramos lėšoms 

susigrąžinti.  

Tokio tipo pažeidimas 2011 m. nustatytas vienu atveju, o nuo BPD laikotarpio pabaigos -  aštuoni 

tokie atvejais.  

Dalį tokio pobūdžio pažeidimų sąlygojo finansinė ir ekonominė krizė bei jos padariniai kai kuriems 

ekonomikos sektoriams ir atskiroms įmonėms.  

Kitas dažniau nustatomas pažeidimų tipas - pažeidimai, susiję su viešaisiais pirkimais ir sudarytų 

sutarčių vykdymu. Valstybės kontrolei ar kitai kontrolės institucijai nustačius, kad prieš keletą metų 

projekto vykdytojo atliktas viešasis pirkimas ir sudaryta pirkimo sutartis prieštarauja tuo metu 

galiojusios Viešųjų pirkimų įstatymo redakcijos nuostatams, pradedamas pažeidimo tyrimas. 

Faktams pasitvirtinus, siekiama iš tokio projekto vykdytojo susigrąžinti išmokėtas struktūrinių 

fondų ir bendrojo finansavimo paramos (pagalbos) lėšas.  

 

Per 2011 m. atliktos 5  BPD laikotarpio projektų patikros įgyvendinimo vietoje.  

 

Nustačius trūkumų ar įtarus pažeidimus, imtasi būtinų priemonių – nurodyta ištaisyti nustatytus 

trūkumus arba LVPA pažeidimų kontrolierius informuojamas apie įtariamą pažeidimą. 

 



 

 

LVPA VYKDOMOS VEIKLOS KAŠTAI IR FINANSINIAI REZULTATAI 2011 METAIS 

 Finansinių metų veiklos rezultatas (Lt) 

Veiklos rezultatas Suma 

Ankstesniųjų metų pelnas 204,398  

2011 m. veiklos rezultatas – nuostolis (37,889)  

Iš viso veiklos rezultatas – pelnas 166,509  

 

2011 m. sausio 3 d. pakeitus LVPA struktūrą ir panaikinus Nacionalinės paramos skyrių,  Ūkio 

ministerija neskyrė asignavimų atleidžiamų darbuotojų (kurių darbas buvo susijęs su viešuosius 

interesus tenkinančia veikla) darbo užmokesčiui ir nepanaudotoms atostogoms kompensuoti. 

Kadangi šios išlaidos buvo sumokėtos iš likutinio 2010 m. pelno, 2011 m.  LVPA patyrę nuostolį – 

37,889 Lt. 

 Dalininko įnašas (Lt) 

Dalininkas 

 

Įnašo dydis  

Dalininko Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos įnašas metų pradžioje 71,639  

Dalininko Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos įnašas metų pabaigoje 71,639  

 LVPA gautas finansavimas ir jo panaudojimas (Lt) 

 

Straipsniai 

ES techninės 

paramos lėšos  

projektų 

administravimui  

ES techninės 

paramos lėšos 

informavimui ir 

viešinimui  

Bendra suma 

iš viso  

Gautas finansavimas 14,370,028 191,879 14,561,907 

Finansavimo panaudojimas:    

Darbo užmokestis 8,218,700  8,218,700 

Socialinis draudimas ir įmokos 

garantiniam fondui 

2,551,542  2,551,542 

Kitos išlaidos 3,390,727  3,390,727 

Materialaus ir nematerialaus turto 

įsigijimo išlaidos 

208,053  208,053 

Išlaidos informavimui ir viešinimui  191,879 191,879 

Panaudotas finansavimas iš viso: 14,369,022 191,879 14,560,901 

 

2011 metais LVPA buvo finansuojama iš ES techninės paramos lėšų. Buvo įgyvendinami 3 ES 

techninės paramos projektai: 



 

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

užtikrinimas, įgyvendinant ekonomikos augimo veiksmų programą“ (projekto kodas Nr. VP2-6.1-

FM-01-V-01-002);  

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

užtikrinimas, įgyvendinant sanglaudos skatinimo veiksmų programą“ (projekto kodas                               

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

-  „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 techninės paramos projektus 2011 m. buvo kompensuota 14.561,97 tūkst. Lt patirtų 

tinkamų išlaidų, administruojant ES struktūrinę paramą.  

 Įsigytas ir perleistas ilgalaikis turtas 

Pavadinimas Įsigytas turtas, 

Lt 

Parduoto turto 

likutinė vertė, 

Lt 

Pajamos už 

parduotą turtą, Lt 

Kompiuterinė įranga 144,854   

Programinė įranga 55,746   

Įstaigos įranga 2,396   

Baldai 5,057   

Kompiuteriai (35 vnt.), fakso aparatai, 

skeneriai, darbo kėdės, kita įstaigos 

įranga 

 2,904 14,662 

Automobiliai (4 vnt.)  24,892 31,100 

Iš viso: 208,053 27,796 45,762 

 

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

lėšomis įsigyta ir atnaujinta kompiuterinė įranga: įsigyti 35 stacionarūs ir nešiojamieji kompiuteriai, 

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

informacinėje sistemoje (AIS) įdiegti papildomos funkcijos. Atsisakius regioninių skyrių, 4 

automobiliai ir dalis nereikalingų baldų bei kitos įstaigos įrangos buvo parduota aukciono būdu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Patirtos sąnaudos 

 

 

Išlaidų pavadinimas 

Sąnaudos, 

susijusios su ES 

struktūrinės 

paramos 

administravimu 

Sąnaudos, 

susijusios su ES 

struktūrinės 

paramos 

informavimu ir 

viešinimu 

Sąnaudos, 

nesusijusios su 

ES struktūrinės 

paramos 

administravimu 

 

Sąnaudos iš 

viso, Lt 

Darbo užmokestis 8,218,700  45,334 8,264,034 

Socialinis draudimas 2,543,323  14,022 2,557,345 

Garantinio fondo įmokos 8,219  45 8,264 

Kvalifikacijos kėlimas 252,361   252,361 

Komunalinės paslaugos, patalpų 

nuoma 

1,814,966   1,814,966 

Samdomų ekspertų paslaugos 344,500   344,500 

Kitos išlaidos 1,085,227  8,019 1,093,246 

Nusidėvėjimo sąnaudos 908,415  1,924 910,339 

Nurašyto turto likvidacinė vertė 6,902  20,894 27,796 

Išlaidos informavimui ir 

viešinimui 

 191,879  191,879 

Iš viso: 15,182,613 191,879 90,238 15,464,730 

 

 Darbuotojų skaičius (su esančiais vaiko priežiūros atostogose) 

Finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pradžioje 

165 171 

  

 Valdymo išlaidos, vadovui išmokėtos sumos (Lt) 

Valdymo išlaidos Priskaičiuota suma 

Direktoriaus ir pavaduotojų darbo užmokestis, socialinis draudimas, 

įmokos garantiniam fondui 

322,732 

Direktoriaus darbo užmokestis 108,567 

 

 

 

 



 

 LVPA viešieji pirkimai. 

LVPA, kaip perkančioji organizacija, visus pirkimus vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatymu ir direktoriaus įsakymu buvo patvirtintomis LVPA supaprastintų viešųjų 

pirkimų taisyklėmis, parengtomis pagal pavyzdinių VPT taisyklių nuostatas. Didesnės vertės 

pirkimus LVPA vykdo Nuolatinė viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija),      o mažesnės 

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

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

2011 metais Komisija įvykdė 13 viešųjų pirkimų, iš kurių didžiąją dalį – 8 pirkimus, organizavo 

elektroninėmis priemonėmis, naudojantis Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema, o 

kompiuterius pirko per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO).    

Dauguma pirkimų tiesiogiai susiję su projektų administravimo proceso ir informacinių sistemų 

tobulinimu. Ataskaitiniais metais buvo nupirktos AIS migravimo ir palaikymo darbų, priemonės 

„Procesas LT“ projektų veiklų rezultatų tinkamumo tikrinimo, mokėjimo prašymų patikrinimo, 

mokslo sričių specialistų (ekspertų) vertinimo konsultacinės, Juridinių asmenų mokumo ir bankroto 

rizikos vertinimo stebėjimo ir kitos paslaugos. Taip pat įsigyti stacionarūs kompiuteriai su 

monitoriais ir nešiojami kompiuteriai, Tinklo įranga. 

Siekiant taupiau naudoti LVPA lėšas, atliktas paslaugų viešasis pirkimas ir išsinuomoti 

daugiafunkciniai įrenginiai su valdymo ir apskaitos sistema. Vietoj 50 spausdintuvų ir 10 skenerių 

darbo vietose, išnuomoti 6 daugiafunkciniai įrenginiai. Su paslaugų teikėju yra atsiskaitoma pagal 

realiai atspausdintų ir nukopijuotų lapų skaičių. Tai leido įvesti kontrolę, sumažinti popieriaus, 

spausdinimo, kopijavimo ir skenavimo kaštus. 

Atsisakius valytojų etatų, nupirktos patalpų valymo paslaugos, o siekiant užtikrinti LVPA 

nuomojamų patalpų, įrangos ir dokumentų saugumą, nupirktos fizinės apsaugos paslaugos ir kt. 

 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 struktūrinės 

paramos projektų. 

 LVPA užtikrina 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.  

 

 

 

 

 



 

 

 

LVPA IT infrastruktūrą 2011 metų pabaigoje sudarė:  

  7 tarnybinės stotys (serveriai), kurios, pritaikius virtualizaciją, leido efektyviau tvarkyti 

informacines sistemas bei taupyti techninės įrangos eksploatavimo išlaidas;  

  165 stacionarios bei mobilios kompiuterizuotos darbo vietos, apjungtos į vidaus tinklą; 

  visiškai atnaujintas vidaus duomenų perdavimo tinklas ir išorinė apsauga; 

  nuo 2011 m. gegužės pakeista LVPA dokumentų spausdinimo sistema. Vietoj 50 spausdintuvų ir 

10 skenerių darbo vietose, išnuomoti 6 daugiafunkciniai įrenginiai, kurie spausdina, skenuoja bei 

kopijuoja tik su elektroniniais raktais. Tokia sistema leidžia užtikrinti saugumą ir kontroliuoti 

spausdinimo srautus;  

  skeneriai, telekomunikacinė, garso ir vaizdo įranga. 

 

LVPA 2011 metais administravo šias informacines sistemas: 

  vidinę administravimo informacinę sistemą (AIS); 

  ES paramos lėšų ir Agentūros vidaus apskaitos informacinę sistemą Navision Attain, kuri metų 

pabaigoje buvo atnaujinta iki naujausios versijos Microsoft Dynamics Nav2009; 

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

  interneto ir intraneto svetaines, veikiančias Microsoft Sharepoint 2010 platformoje; 

  įvairias centralizuoto valdymo monitoringo bei priežiūros informacines sistemas. 

Be to, 2011 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 priežiūros sistemą (SFMIS), 

įgyvendinančiosios institucijos lygmenyje.  

 

LVPA, siekdama laiku ir kokybiškai atlikti jai deleguotas 2007-2013 m. laikotarpio projektų, iš 

dalies finansuojamų Europos regioninės plėtros ir Sanglaudos fondų, administravimo funkcijas, 

2011 m. toliau tobulino su SFMIS susietą ir jos funkcijų nedubliuojančią vidinę administravimo 

informacinę sistemą (AIS).  

AIS tikslas – automatizuoti ir optimizuoti projektų administravimo procedūras, stebėti ir prižiūrėti 

paraiškų ir mokėjimo prašymų vertinimą, stebėti, planuoti ir kontroliuoti sutarčių vykdymo procesų 

riziką, integruoti dokumentų valdymo sistemą, generuoti įvairaus pobūdžio standartines ir kitas 

vidaus ataskaitas. Numatytam funkcionalumui užtikrinti sukurtos ir funkcionuoja 9 pagrindinės 

posistemės – dokumentų valdymo, paraiškų, sutarčių, kontrolės, mokėjimų, rizikos valdymo, 

ataskaitų ir kt.  



 

 

  
Nuotraukose (viršutinėje eilėje iš kairės): Informacinių technologijų paslaugų skyriaus 

vedėjas Miroslav Medeišo ir skyriaus darbuotojai patenkinti, kai LVPA įranga veikia be 

priekaištų. 

2011 m. Informacinių technologijų paslaugų skyriaus ir paslaugas teikiančios įmonės darbuotojai   

nuolatos prižiūrėjo darbo kompiuterius, tarnybines stotis, tinklo įrangą, spausdintuvus, dokumentų 

skenavimo įrangą, atlikoprofilaktinę technokos priežiūrą ir remontą. 

Siekiant apsaugoti informaciją, nuolat buvo vykdomos sutrikimų prevencijos, tinklo stebėjimo ir 

kitos informacijos saugumą užtikrinančios priemonės, įdiegta atnaujinta tinklo saugos įranga. Taip 

padidėjo  tinklo greita veika bei pralaidumas.  

Buvo užtikrintas rezervinis kopijavimas atskiroje patalpoje, administruojami kompiuterių tinklo ir 

elektroninio pašto naudotojai bei prižiūrimi jų naudojami resursai, atliekama apsauga nuo 

kompiuterinių virusų ir elektoninio pašto brukalo.  

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

bei atnaujinimas, prižiūrimos sutrikimų prevencijos bei tinklo stebėjimo priemonės, pildomas 

interneto srauto aktyvumo bei perimetro kirtimo kompiuterinis žurnalas. 

 

2011 m. pradžioje buvo pabaigtas svarbiausių IT komponenčių (infrastruktūros) migravimas į 

„debesis“ bei kai kurių tarnybinių stočių, tokių kaip spausdinimo, apskaitos ir 

monitoringo/priežiūros serverių, virtualizavimas. 



 

 

LVPA VALDYMO IR KONTROLĖS SISTEMA 

 Organizacinės struktūros ir valdymo sistemos tobulinimas 

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

patikimo finansų valdymo principais, 2010 - 2011 metais LVPA tobulino ES struktūrinės paramos 

valdymo ir kontrolės sistemą bei organizacinę valdymo struktūrą.  

 

Valdymo ir kontrolės sistemos tobulinimas buvo atliekamas atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimus, 

iškilusį poreikį tikslinti ir geriau reglamentuoti atliekamas funkcijas, o taip pat atsižvelgiant į Ūkio 

ir Finansų ministerijų, Valstybės kontrolės ir išorės auditorių atliktų patikrų ataskaitose pateiktas 

rekomendacijas. 

 

Atsižvelgiant į tai, kad ženkliai didėjo LVPA administruojamų projektų skaičius ir siekiant, kad 

vadovaujančiosios institucijos deleguotos funkcijos ir Ūkio ministerijos pavestos užduotys būtų 

laiku įvykdytos, 2010 m., suderinus su Ūkio ministerija,  buvo pradėti LVPA struktūriniai 

pertvarkymai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LVPA direktoriaus įsakymu patvirtinta nauja LVPA valdymo struktūra ir jos schema,  kuri 

įsigaliojo nuo 2011 m. sausio 3 dienos. 

  LVPA valdymo struktūros schema: 

 

MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR 

TECHNOLOGINĖS 

PLĖTROS 

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

PROJEKTŲ EKSPERTŲ 

SKYRIUS

TARPTAUTINIŲ 

PROGRAMŲ  SKYRIUS

PROJEKTINIO VALDYMO 

SKYRIUS

 

LVPA patvirtintą organizacinę valdymo struktūrą 2011 metų gruodžio 31 d. sudarė:  

direktorius, 2 direktoriaus pavaduotojai, 2 departamentai su 6 skyriais ir  9 savarankiški skyriai, 

pavaldūs tiesiogiai direktoriui arba direktoriaus pavaduotojui.  

Pagal  padalinius darbuotojai pasiskirstę taip (2011 m. gruodžio 31 d. duomenys): 

LVPA vadovybė – 2 darbuotojai; 

Projektų valdymo departamentas – 84 darbuotojai; 

Projektų ekspertų skyrius – 9 darbuotojai; 

Projektų finansų valdymo departamentas – 22 darbuotojai; 

Finansų ir apskaitos skyrius – 4 darbuotojai; 

Komunikacijos skyrius – 2 darbuotojai; 

Rizikos ir kokybės valdymo skyrius  – 10 darbuotojų; 

Teisės ir personalo skyrius  – 4 darbuotojai; 

Informacinių technologijų paslaugų skyrius  – 3 darbuotojai; 

Bendrųjų reikalų skyrius  – 10 darbuotojų. 

 



 

 

 

 

Projektų valdymo departamentą (PVD) sudarė 4 projektų valdymo skyriai –  Verslo, MTTP, 

Energetikos ir Turizmo. Kiekvienas jų tiesiogiai prisideda prie LVPA tikslų įgyvendinimo 

nuosekliai atliekant projektų valdymą nuo paraiškos gavimo iki projektų siekiamų rodiklių 

kontrolės. Projekto vykdytojas turi priskirtą projekto vadovą, dirbantį su juo viso proceso metu.  

 

Visų projektų valdymo skyrių funkcijos yra šios: 

- paraiškų pagal priemones registravimas ir vertinimas,  

-sutarčių su pareiškėjais rengimas,  

-pareiškėjų ir projektų vykdytojų atliktų viešųjų pirkimų priežiūra,  

-mokėjimo prašymų registravimas ir atitinkamų dalių tvirtinimas,  

-projektų patikrų jų įgyvendinimo vietose atlikimas,  

-informacijos teikimas projektų vykdytojams,  

-galutinių projekto įgyvendinimo ataskaitų bei ataskaitų po projekto užbaigimo tikrinimas ir 

tvirtinimas, pasibaigusių projektų priežiūra. 

 

Projektų ekspertų skyrius (PES) rengia specifines  ekspertų išvadas apie LVPA administruojamų 

ES struktūrinės paramos lėšas ir jas teikia darbuotojams. Pagrindinės skyriaus funkcijos – teikti 

metodinę pagalbą formuojant vienodą ekspertinės priežiūros praktiką LVPA,  konsultuoti projektų 

vadovus ir projektų finansų vadovus, organizuoti mokymus projektų vadovams, projektų 

vykdytojams ir kitiems LVPA darbuotojams.  

Projektų finansų valdymo departamentas (PFVD) yra atsakingas už tinkamą ES struktūrinės 

paramos lėšų tikrinimą, išlaidų tinkamumo nustatymą, finansinių mokėjimų srauto valdymą, įvairių 

ataskaitų apie lėšų įsisavinimą teikimą. Departamentą sudaro du skyriai – Mokėjimo prašymų 

vertinimo bei Paramos analizės.  

Mokėjimo prašymų vertinimo skyrius (MPVS) tikrina pateiktus mokėjimo prašymus, išlaidų 

pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus ir nustato tinkamas finansuoti išlaidas, 

administruoja grąžintinas lėšas, nuolat teikia ataskaitas apie ES struktūrinės paramos lėšų 

įsisavinimą. 

Paramos analizės skyrius (PAS) rengia vidines bei išorines ataskaitas, išlaidų deklaracijas ir kitą 

informaciją apie ES struktūrinės paramos lėšų įsisavinimą, prognozes, pasiektus rezultatus. 

Naudodamasis SFMIS ir AIS informacija, įvairiais pjūviais (programų, priemonių, atskirų projektų) 

analizuoja  lėšų įsisavinimą, atsilikimo nuo planuotų rodiklių priežastis ir operatyviai teikia 

konkrečius pasiūlymus šiais klausimais. 

Rizikos ir kokybės valdymo skyrius (RKVS) organizuoja ir vykdo LVPA ir projektų rizikos bei 

jų administravimo kokybės valdymo priemones efektyviam ES struktūrinės paramos 



 

administravimui užtikrinti. Skyrius rengia LVPA veiklos planus ir ataskaitas, vidaus tvarkos 

aprašus (VTA), reglamentuojančius ES struktūrinės paramos administravimą ir kontroliuoja jų 

vykdymą, tiria projektų vykdytojų pažeidimus, vertina pareiškėjų rizikingumą, organizuoja ir 

kontroliuoja auditorių teikiamų rekomendacijų dėl LVPA vidaus kontrolės sistemos tobulinimo 

vykdymą. 

Teisės ir personalo skyrius (TPS) įgyvendina personalo vadybos politiką, kuri apima darbuotojų 

atranką, priėmimą, adaptavimą, atlygio bei motyvacijos sistemą, vertinimą, ugdymą, užtikrina 

efektyvų LVPA personalo ir teisinį administravimą bei viešųjų pirkimų vykdymą, tvarko personalo 

dokumentus, rengia teisės aktų projektus, organizuoja darbuotojų mokymus, konsultuoja juos 

personalo valdymo, teisiniais bei viešųjų pirkimų klausimais. 

Finansų ir apskaitos skyrius (FAS) rengia ES techninės paramos ir kitų lėšų biudžetus (sąmatas), 

tvarko buhalterinę apskaitą, skaičiuoja darbo užmokestį, išskaito ir moka privalomus mokesčius, 

deklaruoja LVPA iš ES techninės paramos lėšų patirtas išlaidas Centrinei projektų valdymo 

agentūrai (CPVA), koordinuojančiai ES techninę paramą, teikia jai ataskaitas, atsako už banko 

operacijų, LVPA įsigytų paslaugų, prekių ir kito turto, kuro, komandiruočių išlaidų apskaitą. 

Komunikacijos skyrius (KS) įgyvendina ES struktūrinės paramos viešinimo projektą: konsultuoja 

klientus (pareiškėjus, projektų vykdytojus) apie LVPA administruojamą ES struktūrinę paramą, 

konkrečias priemones, finansavimo galimybes, projektų rengimo ir įgyvendinimo sąlygas, atrankos 

kriterijus, paraiškų vertinimo procedūras, projektų įgyvendinimo eigą ir rezultatus, informuoja 

žiniasklaidą ir visuomenę, kaip įsisavinama ES struktūrinė parama, pristato LVPA veiklą, o kartu 

rūpinasi rinkodaros priemonėmis, palaiko vidinę komunikaciją.  

Informacinių technologijų paslaugų skyrius (ITPS) užtikrina nepertraukiamą LVPA 

informacinių sistemų veiklą bei nuolatinį procesų tobulinimą. Pagrindinė veikla – prižiūrėti LVPA 

informacines sistemas, naudojamas ES struktūrinei paramai administruoti, ir teikti pagalbą LVPA 

darbuotojams informacinių sistemų naudojimo klausimais, formuoti informacinių technologijų 

strategiją, skirtą ES struktūrinei paramai administruoti, ir organizuoti jos įgyvendinimą. 

Bendrųjų reikalų skyrius (BRS) organizuoja dokumentų valdymą (registruoja, siunčia 

dokumentus, užtikrina jų saugojimą), sutinka klientus ir svečius (administratorės, priimamojo 

veikla), aprūpina darbuotojus darbo priemonėmis. Skyrius vykdo ir Darbuotojų saugos ir sveikatos 

tarnybos funkcijas, užtikrina gaisrinės saugos reikalavimus, koordinuoja naudojimąsi tarnybiniais 

lengvaisiais automobiliais ir užtikrina tinkamą LVPA patalpų priežiūrą. 

Numatyti Projektinio valdymo ir planuojamų vykdyti Tarptautinių programų skyriai 2011 m. 

gruodžio 31 d. dar nebuvo įsteigti.  

 

 

 

 



 

 

 Vidaus kontrolės sistema  

LVPA turi vidaus kontrolei tinkamai vykdyti reikalingus vidaus teisės aktus – ES 2007-2013 m. 

struktūrinės paramos administravimo vadovą ir 16 vidaus tvarkos aprašų (VTA), suderintų su 2007-

2013 m. ES struktūrinės paramos administravimo teisės aktais, vidaus darbo tvarkos taisykles, 

padalinių ir pareigybių nuostatas, rizikos valdymo ir kitas politikas, antikorupcinio vertinimo 

metodiką ir kitus LVPA veiklą bei jos kontrolę reglamentuojančius dokumentus. 

2011 m. užduotis ir veiklas LVPA vykdė vadovaudamasi strateginiais tikslais ir                      

2011 m. LVPA veiklos planu, suderintu su Ūkio ministerija ir patvirtintu LVPA direktoriaus  

įsakymu.  

Metiniame plane buvo numatytos priemonės, padedančios siekti strateginių LVPA tikslų ir 

uždavinių. Jame buvo nurodyti atsakingi LVPA darbuotojai, kurie turėjo užtikrinti, kad užduotys 

būtų atliktos kokybiškai ir laiku. Iš jų buvo reikalaujama ir laiku atsiskaityti apie atliktus darbus. 

LVPA vadovybės nuolat kontroliavo planų įgyvendinimą, padalinių veiklos problemos buvo 

aptariamos savaitinių direktoriaus pasitarimų metu. Pastebėjus reikšmingesnių  neatitikimų ar 

nukrypimų nuo plano, LVPA direktorė aptarė juos su atsakingais darbuotojais, kad laiku būtų imtasi 

koreguojančių veiksmų nustatytiems neatitikimams pašalinti. 

2011 metais buvo siekiama efektyviau administruoti ES struktūrinę paramą, užtikrinti lėšų 

panaudojimo kontrolę. LVPA sukurtą ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemą ir 

tinkamumą atlikti įgyvendinančios institucijos funkcijas, nuolat kontroliavo Vadovaujančiosios, 

Tvirtinančiosios ir Tarpinės institucijos, Europos audito rūmų auditoriai.  

Informacija apie valdymo ir kontrolės sistemą nuolat teikiama ir Valstybės kontrolei, kuri 2007-

2013 m. programavimo laikotarpio ES struktūrinės paramos administravimo struktūroje atlieka 

Audito institucijos funkcijas.  

2011 m. LVPA 2007-2013 m. struktūrinės paramos lėšų administravimo auditus atliko:  

1.Europos audito rūmai (tikrino turizmo projektus, ataskaita gauta, paramos administravimo 

pažeidimų nenustatyta);  

2.Europos audito rūmai (atliko energijos taupymo priemonių lėšų naudojimo efektyvumo 

vertinimą, galutinė ataskaita dar negauta); 

3.Valstybės kontrolė, kaip Audito institucija (ataskaitoje pateikti pasiūlymai ir rekomendacijos); 

4.Finansų ministerija, kaip Vadovaujančioji ir Tvirtinančioji institucija (atskirais tikrintais 

klausimais pateikti pasiūlymai ir rekomendacijos);  

5.Ūkio ministerija, kaip Tarpinė institucija ir LVPA savininkė (tikrintais klausimais pateikti 

siūlymai ir rekomendacijos). 

LVPA tikrinę auditoriai esminių trūkumų LVPA veikloje administruojant ES struktūrinę paramą 

nenustatė ir patvirtino, kad ES lėšos skirstomos tinkamai, nors LVPA administruojamos paramos 

mastai ir apimtys, įgyvendinamų ir prižiūrimų projektų skaičius nuolat didėja. 



 

Auditorių pateiktoms rekomendacijoms ir pasiūlymams įgyvendinti buvo patvirtinti  priemonių 

planai, kurių vykdymas buvo kontroliuojamas LVPA nustatyta tvarka. Apie numatytų ir su 

auditoriais suderintų priemonių  įgyvendinimą auditoriai buvo nedelsiant informuoti. 

LVPA vadovybė ir padalinių vadovai tikrino, kaip jiems pavaldūs darbuotojai įgyvendino LVPA 

planuose numatytas priemones, vykdė savo funkcijas, vadovaudamiesi VTA ir savo pareigybių 

nuostatais. 

2011 metais nuolat buvo tikrinama ir kaip LVPA darbuotojai laikosi projektų  administravimą 

reglamentuojančių teisės aktų.   

Rizikos ir kokybės valdymo skyriaus darbuotojai 2011 m.  atliko 8 vidaus tvarkų ir procedūrų 

laikymosi atrankinius patikrinimus. Pagal patikrinimų rezultatus buvo numatytos priemonės 

nustatytiems trūkumams pašalinti.  

LVPA atliktas ir bendras vidaus kontrolės sistemos vertinimas, informacija pateikta Ūkio 

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

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

užtikrinama turto apsauga: Pagrindinių priemonių pajamavimo ir materialinių vertybių, buvusių 

eksploatacijoje, nurašymo tvarka, Darbuotojų naudojimosi tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, 

mobiliaisiais telefonais tvarkos ir limitai, kiekvienam darbuotojui ir kt.  

Atsakingi už 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 už 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.  

Įrašus apskaitoje atliekančių ir turtą saugančių darbuotojų funkcijos yra atskirtos: pirmąsias 

funkcijas atlieka Finansų ir apskaitos skyrius, už turtą yra paskirti kiti materialiai atsakingi 

asmenys. Agentūros buhalterinė apskaita tvarkoma naudojantis informacinėmis sistemomis, kurios, 

atsižvelgiant į LVPA poreikius, nuolat atnaujinamos ir tobulinamos.  

LVPA yra patvirtintas Darbuotojų elgesio kodeksas, kuris nustato darbuotojams elgesio principus 

bei taisykles, reglamentuoja darbuotojų elgesį darbo metu. Šių dokumentų vykdymą kontroliuoja 

Teisės ir personalo bei Rizikos ir kokybės valdymo skyriai.  

LVPA įgyvendintos prevencinės priemonės, 2011 m. padėjo išvengti viešųjų ir privačiųjų interesų 

derinimo pažeidimų, sumažinti LVPA veiklos riziką ir korupcijos pasireiškimo tikimybę. 



 

 

 

DARBUOTOJŲ ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS, TARPTAUTINIAI 

RYŠIAI IR VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS 

 Darbuotojai ir jų mokymas. 

2011 m. LVPA įvykdė  struktūrinę pertvarką - suformavo vientisą Projektų valdymo departamentą, 

suskirstytą į Verslo, MTTP, Energetikos ir Turizmo projektų valdymo skyrius ir panaikino  

regioninius skyrius.   Visos veiklos, susijusios su ES struktūrinės paramos administravimu buvo 

sukoncentruotos pagrindinėje būstinėje Vilniuje. Buvo atsisakyta funkcijų ir darbuotojų, kurių 

veikla nebuvo tiesiogiai susijusių su struktūrinės paramos administravimu.  

Nors paramos mąstai ir administruojamų projektų skaičius smarkiai išaugo, efektyviau organizavus 

veiklą, daugiau naudojantis išorės ekspertų paslaugomis, 2011 m. gruodžio 31 d. LVPA dirbo 4 

darbuotojais mažiau, nei metų pradžioje. 

LVPA darbuotojų skaičius     

 Viso 

darbuotojų 

Darbuotojai, susiję 

su ES struktūrinės 

paramos 

administravimu  

iš jų, esantys 

vaiko 

priežiūros 

atostogose 

 

2008 m.  gruodžio 31 d. 

 

158 145,5 10 135,5 

2009 m.  gruodžio 31 d. 

 

161 156 13 143 

2010 m.  gruodžio 31 d. 

 

171 171 17 154 

2011 m.  gruodžio 31 d. 

 

165 165 15 150 

 

Darbuotojų skaičiaus ir jų administruojamų projektų kitimo dinamika 2008-2011 m.   

 



 

LVPA daug dėmesio skiria naujoms darbuotojų mokymo ir jų kvalifikacijos kėlimo formoms 

ir mokymo temų aktualumui.  

2011 m. LVPA darbuotojai dalyvavo 49 skirtinguose mokymuose bei seminaruose, kuriuos vedė 

išorės ir LVPA lektoriai. Bendras šių mokymų dalyvių skaičius buvo 1.318 žmonių, vidutiniškai per 

metus vienas darbuotojas dalyvavo 8 mokymuose.  

Darbuotojai gilino žinias finansų (įmonių finansai, finansinės būklės įvertinimas), projektų 

viešinimo, ES finansinės paramos panaudojimo pažeidimų, statybos teisės, verslo plano, valstybės 

pagalbos, viešųjų pirkimų, dokumentų valdymo, buhalterinės apskaitos, darbo teisės ir kt. srityse, 

tobulino darbo kompiuterinėmis programomis (AIS, Excel, Outlook, Jungledoc) gebėjimus. 

Darbuotojai, kurie sėkmingai išlaikė anglų kalbos testą, 32 akademinę valandą mokėsi finansų 

disciplinų anglų kalba pas pasaulinio lygio prof. Francisko J. Lopez Lubian (Ispanija).  

Siekiant užtikrinti viešųjų bei privačių interesų konfliktų prevenciją, kaip ir ankstesniais metais, 

Vyriausios tarnybinės etikos komisijos lektorius vedė Interesų konfliktų prevencijos įstatymo 

nuostatų taikymo praktikoje seminarą, kuriame dalyvavo visi LVPA darbuotojai.  

Visi darbuotojai išklausė ir komunikacijos bei bendradarbiavimo komandoje kursą. Bendrųjų 

reikalų skyriaus darbuotojos, kurios sutinka ir palydi kiekvieną klientą, įtvirtino gebėjimus 

mokymuose „Efektyvaus klientų aptarnavimo formulė“.  

Per 2011 m. LVPA bendradarbiavo su: viešojo administravimo institutu (EIPA), UAB „Mokesčių 

srautas“, UAB „Inteligent media“, UAB „Juridicum“, UAB „Žmogaus  studijų centras“, UAB 

„OVC consulting“, UAB Enova point“, OPIC, VšĮ „Baltic Management Institute“, UAB „Bureu 

veritas“, UAB „Baltijos marketingo grupė“. Labai sėkmingai vidinius mokymus institucijoje vedė 

LVPA darbuotojos Karolina Musteikytė, Kristina Dėjė, Sigita Trinkūnaitė ir kt. 

Naujas projektas, pradėtas įgyvendinti LVPA 2011 m. yra naujų darbuotojų adaptacija. Naujokams 

bei darbuotojams, grįžusiems iš ilgų vaiko priežiūros atostogų, institucijoje rodomas ypatingas 

dėmesys. Pradėjus dirbti jiems yra priskiriamas kuratorius, kursi rūpinasi naujoku per visą jo 

išbandymo laikotarpį.  

Kiekvienam tokiam darbuotojui nustatomi konkretūs išbandymo laikotarpio tikslai, sudaromas 

asmeninis mokymų planas – grafikas.  

Naujokus moko LVPA darbuotojai-mokytojai, gerosios praktikos lyderiai.  Šie mokymai apima 

daugybę klausimų: departamento, skyriaus ir darbuotojofunkcijos, vidaus darbo tvarka ir sauga, 

Vidaus tvarkos aprašai.  

Šiems darbuotojams reguliariai organizuojami susitikimai su kitų skyrių atstovais, kurių metu nauji 

darbuotojai supažindinami su kitų skyrių funkcijomis, veikla, padalinių tarpusavio ryšiais.  

Kaip paaiškėjo iš 2011 m. atliktos anoniminės apklausos, Agentūros darbuotojai reikšmingiausiu 

aspektu, integruojantis į naują darbą bei kolektyvą, nurodo kolegų pagalbą. 

 



 

 

2011 m. parengtas leidinys „Pirmieji 

žingsniai Lietuvos verslo paramos 

agentūroje“, kuriame pateikiama trumpa 

informacija apie LVPA istoriją, vertybes, 

siekius, valdymo struktūrą, darbo 

organizavimą. Jame galima rasti ir  

patarimų, kur kreiptis ir ką daryti tam 

tikrais atvejais. Apklausos rezultatai parodė, 

jog šis leidinys bei kitos naujokų 

adaptavimo priemonės (kuratoriaus 

paskyrimas, mokymai, kolegų pagalba ir 

kt.) yra vertinamos labai gerai. Leidiniu 

naudojasi ne tik nauji, bet ir nebe pirmus 

metus Agentūroje dirbantys darbuotojai.  
 

  

LVPA sudaromos galimybės aukštųjų mokyklų studentams bei absolventams įgyti praktinės 

patirties. Vienas darbuotojas LVPA 2011 m. baigęs studentišką praktiką, sėkmingai Agentūroje 

dirba toliau. Dviem universitetų absolventams taip pat pavyko išaugti į puikius LVPA darbuotojus.  

 

 

 

Nuotraukoje: grupė Vilniaus moksleivių su LVPA direktore ir kitais Agentūros  darbuotojais. 

Rugpjūčio 26 d. LVPA lankėsi grupė Vilniaus moksleivių. LVPA direktorė ir kiti Agentūros 

darbuotojai moksleivius supažindino su LVPA darbo „virtuve“, ES struktūrine parama, jos teikiama 

nauda Lietuvos ekonomikai.  

 Kartu su „Darom 2011“ LVPA darbuotojai darė tvarką Jomanto parke 

  

  



 

 

Nuotraukoje: 

Iki šeštadienio popietės Jomanto parke (Vilniaus Baltupių mikrorajonas) darbavęsi LVPA 

darbuotojai surinko daugiau kaip 150 maišų šiukšlių, senų baldų ir kitų buitinių reikmenų.  

Be to, siekiant prisidėti prie kitos „Darom 2011“ naujovės – pakartotino naudojimo skatinimo, buvo 

atneštas vienas mobilus telefonas, kuris buvo perduotas telefonus superkančiai bendrovei 

„Greenfone LT“.  

Už seną telefoną surinkti pinigai skirti akcijos „Darom“ finansinėms reikmėms. Visi atnešti 

veikiantys ir specialistų atnaujinti mobilūs telefonai atiduoti pakartotinam naudojimui, o 

neveikiantys – perdirbti. 

Prie vieningos LVPA komandos formavimo prisideda ir tradicinėmis tampančios bendros LVPA 

šventės – margučių ridenimas per šv. Velykas, Kalėdų ir Naujųjų Metų sutikimas, išvykos į gamtą 

ir kt.   

 

 Gerosios praktikos sklaida ir tarptautiniai ryšiai  

 2011 m. kovo 3-4 d. Vilniuje vyko tarptautinė konferencija „Vertinant 2007-2013 m. ES 

struktūrinės paramos naujoves: atradimai ir pamokos 2014-2020 m.", skirta pasidalyti vertinimų, 

analizuojančių ES struktūrinės paramos naujovių įgyvendinimą, rezultatais bei padiskutuoti dėl 

paties vertinimo instrumento naudojimo.  



 

 

Konferencijoje, kurią organizavo Finansų ministerija, aktyviai dalyvavo ir LVPA atstovai. ES 

struktūrinę paramą administruojančių institucijų atstovai pasidalijo atliktų vertinimų įžvalgomis dėl 

šio ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpio atradimų, praradimų ir sunkumų.  

Jie diskutavo, į kokias pamokas svarbu atsižvelgti 2014–2020 m. Apsvarstyta, kaip vertinimas 

galėtų tapti dar naudingesniu instrumentu, padedančiu siekti geresnių ES struktūrinės paramos 

rezultatų. Konferencijoje pranešimus skaitė 23 pranešėjai (19 iš jų - svečiai iš užsienio), dalyvavo 

per 160 dalyvių. 

 Kaip paskatinti visuomenės verslumą, suteikti žinių ir įgūdžių norintiems kurti ar plėtoti savo 

verslą 2011 m. spalio 7-8 d. buvo diskutuojama LITEXPO rūmuose vykusiame Europos 

verslininkystės savaitės baigiamajame renginyje „Versli Lietuva“.  

Tai renginys apie verslo galimybes ir sėkmę, šaunias idėjas ir motyvaciją, pozityvius darbus ir drąsų 

mąstymą.  

Apie verslą buvo kalbama ir rimtai, ir žaismingai: patirtimi dalijosi pramoginius projektus kuriantys 

praktikai, visiems gerai žinomų sėkmingų verslo modelių įgyvendintojai, įvairių sričių konsultantai, 

verslą prižiūrinčių valstybės institucijų atstovai, užsienio pranešėjai. 

 

Keliose LITEXPO erdvėse vienu metu vyko įvairaus turinio ir trukmės pranešimai, praktiniai 

seminarai, individualios konsultacijos. Kiekvienas apsilankęs renginyje galėjo gauti atsakymus į 

rūpimus klausimus nuo verslo pradžios iki verslo plėtros į kuriuos atsakė ir renginyje dalyvavę 

LVPA atstovai. 

 

Nuotraukose renginio „Versli Lietuva“ akimirkos (iš kairės): parodoje apsilankė Lietuvos 

respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Finansų ministrė Ingrida Šimonytė; 

konferencijoje į verslininkų klausimus, kokios galimybės pasinaudoti ES struktūrine parama, 

atsakė LVPA Projektų valdymo departamento direktorė Lina Bružaitė.  



 

LVPA atstovai jau ne pirmą kartą dalyvauja verslumui skatinti skirtuose renginiuose. 2011 m. 

vykusio „Verli Lietuva” renginio metu LVPA PVD direktorė Lina Bružaitė suteikė bendros 

informacijos ir statistikos apie LVPA veiklą, pristatė kokybinius projektų, įgyvendinamų iš ES 

struktūrinės paramos lėšų, tikslus, pasakojo, ką reikėtų žinoti kreipiantis dėl projektų finansavimo. 

Verslo projektų valdymo skyriaus vedėjas Darius Jakubauskas pristatė bendruosius ir specialiuosius 

reikalavimus pagal įmonių eksportą skatinančios priemonės „Naujos galimybės“ finansavimo 

sąlygų aprašą, informavo kokios yra paraiškų teikimo sąlygos bei galimybės.  

„Jau ne kartą esame deklaravę savo pasiryžimą suteikti ir Lietuvos žmonėms, ir verslo atstovams 

kuo daugiau informacijos apie ES paramą bei galimybes ją gauti“, - teigė Lina Bružaitė. 

Visiems renginio dalyviams taip pat buvo sudaryta galimybė užduoti jiems rūpimus klausimus ir 

kreiptis į LVPA atsakingus darbuotojus, teikusius konsultacijas apie ES struktūrinę paramą 

eksporto skatinimui. 

 LVPA lankėsi Vokietijos parlamento Ekonomikos ir technologijų komiteto regioninės 

ekonomikos politikos pakomitečio delegacijos nariai: komiteto pirmininkas Ernstas Hinskenas 

(Ernst Hinsken), komiteto nariai Andeasas Lemelis (Andeas Lämmel), Klaudija Biogel (Claudia 

Bögel), Andrėja Viklein (Andrea Wicklein), Ula Liotcer (Ulla Lötzer) ir Herbertas Fleišhaueris 

(Herbert Fleischhauer). 

 „Lietuva – yra valstybė, iš kurios galima pasimokyti ir pasisemti teigiamos patirties įsisavinant 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas“, - teigė LVPA 2011 m. birželio 17 d. viešėję Vokietijos 

parlamento Ekonomikos ir technologijų komiteto regioninės ekonomikos politikos pakomitečio 

delegacijos nariai. 

Pasak Ekonomikos ir technologijų komiteto regioninės ekonomikos politikos pakomitečio 

delegacijos vadovo Ernsto Hinskeno (Ernst Hinsken), Lietuva, naudodama ES finansinės paramos 

priemones, ne tik gana sėkmingai įveikė ekonominės krizės sukeltus padarinius, bet ir prisidėjo prie 

šalies ūkio plėtros.  

LVPA direktorė Diana Vilytė informavo Vokietijos parlamento Ekonomikos ir technologijų 

komiteto regioninės ekonomikos politikos pakomitečio delegacijos narius, kaip LVPA sekasi 

administruoti 2007-2013 m. ES struktūrinę paramą gavusius projektus verslo, turizmo, energetikos 

bei mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityse.  

Direktorė taip pat pasakojo, kokį poveikį šalies verslo plėtrai daro ES finansinė parama. Atkreipusi 

dėmesį, kad ES narė Vokietija į ES biudžetą skiria beveik 20 proc. BVP, tuo tarpu Lietuva – 0,24 

proc., Latvija -0,15 proc., Belgija – 3,09 proc., LVPA direktorė pabrėžė, kad šis didelis Vokietijos 

indėlis į ES biudžetą tiesiogiai prisideda prie milžiniškų pokyčių, vykstančių Lietuvos ekonomikoje. 

 



 

 

Du LVPA darbuotojai 2011 m. dalyvavo Mastrichte vykusiuose seminaruose „Data Protection 

Policy and Compliance for the Public Sector“ ir „Performance Management in the Context of Total 

Quality Management“. LVPA darbuotojai šiuose seminaruosene ne tik susipažino su bendruoju 

vertinimo modeliu (CAF), skirtu organizacijų tobulinimo galimybėms, taikant įsivertinimą ir rizikos 

įvertinimą, nustatant siekiamus rezultatus, bet ir užmezgė tiesioginius kontaktus su kitų ES šalių 

institucijų, administruojančių ES struktūrinės paramos projektus, darbuotojais. 

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) ES struktūrinę paramą 

administruojančias institucijas 2011 m. liepos 21 d. subūrė patirties mainų konferencijoje 

„Tobulesnių sprendimų link: agentūrų praktikos“. Renginyje sulaukta beveik šimto dalyvių.  

Konferencijoje paramos administravimo patirtimi daugiausiai dalijosi įgyvendinančiosios 

institucijos, taip pat buvo pakviesti ministerijų, Viešųjų pirkimų tarnybos, Valstybės kontrolės 

atstovai. 

Estijos patirtį administruojant ES struktūrinę paramą, tikrinant viešuosius pirkimus ir tiriant 

pažeidimus, pristatė Estijos audito institucijos vadovas. 

Renginyje aktyviai dalyvavo ir LVPA atstovai. Renginio metu skaityti pranešimai ir vėliau 

diskutuota atskirose darbo grupėse, kurioms pasirinktos aktualiausios temos - viešųjų pirkimų 

priežiūra ir pažeidimų valdymas. 

LVPA pažeidimų kontrolierė Karolina Musteikytė pristatė finansinės paramos naudojimo 

pažeidimų administravimo patirtį LVPA.  

 

Nuotraukose: LVPA darbuotojai konferencijos „Tobulesnių sprendimų link: agentūrų 

praktikos“ darbo grupėse. 



 

2011 metais glaudžiai buvo bendradarbiaujama ir dalijamasi gerąja patirtimi su kitomis 

įgyvendinančiomis agentūromis – viešąja įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, Europos 

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

(NMA), asocijuotomis verslo struktūromis ir kt.  

 

 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.  

Siekiant sužinoti nuomonę apie LVPA teikiamų viešųjų paslaugų kokybę ir jos pokyčius UAB 

„Spinter“ 2011 m. pabaigoje atliko pareiškėjų ir projektų vykdytojų, apklausą. 

Apklausos tikslas buvo išsiaiškinti LVPA veiklos kokybę, vykdomos informavimo ir viešinimo 

veiklos efektyvumą. 

Pareiškėjų ir projektų vykdytojų buvo prašoma atsakyti, iš kokių šaltinių sužinoma apie paskelbtas 

priemones, kurie iš jų naudingiausi, efektyviausi, patogiausi rengiant paraiškas, įgyvendinant 

projektus, kokios informacijos trūksta. Taip pat, prašyta įvertinti LVPA projektų vadovų, projektų 

finansų vadovų, konsultantų profesionalumą, dalykiškumą, atsakomybę, dėmesingumą, 

geranoriškumą bendraujant su klientais.  

2011 m. bendras tikslinių grupių pasitenkinimo rodiklis (respondentų labai gerai ir gerai 

vertinančių LVPA veiklą lygis apklausos duomenimis) sudarė 72,5 proc., t.y., beveik ¾ 

apklaustųjų LVPA veiklos kokybę vertina teigiamai.  

Kaip apklaustieji vertina  projektų vadovų ir projektų finansų vadovų darbo kokybę, matyti iš 

žemiau pateikiamų diagramų: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LVPA PROJEKTŲ VADOVŲ VERTINIMAS (%) 

 

- Projektų vadovo darbą palankiau vertina („visiškai sutinku”) viešojo sektoriaus atstovai. 

Dauguma tyrime dalyvavusių paramos gavėjų teigiamai vertina LVPA projektų vadovo 

darbą. 

- 81 proc. apklaustųjų mano, jog projektų vadovai gerai išmano savo darbą, yra profesionalūs 

ir dalykiški.  

- 80 proc. jų  sutinka, jog projektų vadovai visuomet laiku suteikia informaciją.  

- 68 proc. apklaustųjų manymu, projektų vadovai yra dėmesingi ir geranoriški. 

LVPA FINANSŲ VADOVŲ VERTINIMAS (%) 

 

Bendrai LVPA projektų finansų vadovo darbą geriau linkę vertinti („visiškai sutinku”) viešojo 

sektoriaus atstovai. Projektų finansų vadovo darbas taip pat vertinamas teigimai. 78 proc. 



 

apklaustųjų sutinka, jog finansų vadovas gerai išmano savo darbą, yra profesionalus ir dalykiškas. 

64 proc. apklaustųjų mano, jog jis visuomet informaciją suteikia laiku. Projektų finansų vadovo 

dėmesingumą ir geranoriškumą pastebi taip pat 64 proc. apklaustųjų. 

LVPA TELEFONU TEIKIAMŲ KONSULTACIJŲ VERTINIMAS (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultantų profesionalumą ir dalykiškumą  akcentavo dauguma pareiškėjų. 

Aptarnavimą telefonu geriau vertina („visiškai sutinku”) viešojo sektoriaus, nei privataus atstovai.  

 

INFORMAVIMO IR ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS VIEŠINIMO PRIEMONĖS 

Informavimui ir ES struktūrinės paramos viešinimui 2011 metais skirta 812 tūkst. Lt ES techninės 

paramos lėšų, iš kurių 191,9 tūkst. Lt panaudoti pareiškėjams ir projektų vykdytojams skirtiems 

informaciniams ir mokymo seminarams, aktualios informacijos sklaidai žiniasklaidoje ir kitoms 

veikloms.  

LVPA, informuodama projektų vykdytojus projektų viešinimo ir kitais projektų įgyvendinimo 

klausimais ir pareiškėjus apie paramos galimybes, kvietimų teikti paraiškas dokumentaciją, paraiškų 

teikimo problemas, per metus surengė 22 mokomuosius ir informacinius seminarus LVPA 

tikslinėms grupėms.   

 Seminarai.  

 12 seminarų buvo surengta pareiškėjams pagal 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos 

priemones. Potencialūs pareiškėjai buvo supažindinti su priemonėmis „Naujos galimybės“, 

„Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“, „Asistentas-1“, „Elektros 

skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra“, „Intelektas LT“, „E-verslas LT“.  
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Seminarų metu buvo pristatomos pagrindinės paramos teikimo sąlygos, reikalavimai, pristatyta 

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

420 potencialūs pareiškėjai.  

 10 seminarų buvo suorganizuota projektų vykdytojams, siekiant kad įgyvendinami projektai būtų 

laiku ir sėkmingai užbaigti. Į seminarus atvyko daugiau kaip 310 dalyvių. Seminarų metu buvo 

pristatomos dažniausiai pasitaikančios projektų įgyvendinimo problemos, sunkumai su kuriais 

susidūrė užbaigdami projektus jų įgyvendintojai.  

 Daugiau nei 75 proc. šių seminarų dalyvių juos įvertino gerai ir pažymėjo, kad jie buvo naudingi. 

 

 Informacijos pateikimas internete.  

Siekdama patobulinti aktualios 

informacijos sklaidą, atsakyti  klausimus 

apie ES finansavimą ir galimybes naudotis 

ES struktūrine parama, LVPA atnaujino 

savo internetinę svetainę. 

Nuo 2011 m. liepos 18 d. lankytojus 

pasitiko moderni, patogi naudotis interneto 

svetainė senuoju adresu - www.lvpa.lt. 

Naujoji svetainė pasiūlė visiems, 

besidomintiems ES struktūrinės paramos 

teikiamomis galimybėmis, aktualią 

informaciją apie LVPA administruojamas 

priemones, galiojančius kvietimus paramai 

gauti, visą būtiniausią metodinę 

informaciją bei dokumentus.  

Svetainėje taip pat galima rasti 

informacinę vaizdo medžiagą, čia pateiktos 

rekomendacijos projektų pareiškėjams bei 

vykdytojams.  

Atnaujintas puslapio dizainas, patogi 

navigacija, greitesnė duomenų paieška – 

neabejotinai palengvins darbą ir taupys 

klientų laiką. Siekiant patobulinti naujienų 

prenumeravimo sistemą, visus norinčius ir 

toliau gauti aktualiausią ir naujausią 

informaciją apie LVPA administruojamą 

ES struktūrinę paramą, atnaujintoje 

interneto svetainėje galima 

užsiprenumeruoti naujienas pagal 

pageidaujamas naujienų grupes. Tikimės, 

kad naujoji interneto svetainė atitiks 

klientų lūkesčius ir taps LVPA vizitine 

kortele internete.  

 

http://www.lvpa.lt/




 

 

 Nuotraukoje: nuo 2011 m. liepos 18 dienos lankytojus pasitiko moderni, patogi naudotis 

interneto svetainė tuo pačiu adresu - www.lvpa.lt.  

 Tiesioginis projektų vykdytojų informavimas. 

Projektų vykdytojai apie gautą struktūrinių fondų paramą buvo kasdien tiesiogiai informuojami 

raštu, telefonu, elektroniniais laiškais  atsakoma į jų pateiktus klausimus. 2011 metais parengta 

daugiau nei 730 (2010 m. - 370) atsakymų į pareiškėjų ir projektų vykdytojų klausimus, atsiųstus 

paprastu paštu, el. paštu ar faksu.  

Per 2011 metus suteikta daugiau nei 350 (2009 m. – 250, 2010 m.- 330) konsultacijų elektroniniu 

paštu dėl projektų vykdytojų informavimo ir viešinimo priemonių atitikimo keliamiems 

reikalavimams. 

 Bendradarbiavimas su visuomenės informavimo priemonėmis.  

Informacija spaudai buvo teikiama žodžiu ir raštu. Žodžiu – atsakinėjama į žurnalistų paklausimus 

telefonu ar jiems apsilankius LVPA (po keletą kartų per savaitę), raštu – atsakinėjant į spaudos 

atstovų paklausimus elektroniniu paštu, platinant pranešimus spaudai per BNS ir ELTA naujienų 

agentūras atsiliepiant į publikacijas spaudoje or patikslinant faktus.  

Per 2011 metus parengta 183 pranešimai žiniasklaidai (2010 m. - 40). LVPA atstovai ne kartą 

dalyvavo radijo ir televizijos laidose įvairiais ES struktūrinės paramos  klausimais, suorganizuoti 3 

išvažiuojamieji ir LVPA būstinėje vykę renginiai žiniasklaidos atstovams. 

 Kitos priemonės. 

 2011 m. pagaminta 10 pavadinimų reprezentacinių viešinimo priemonių su 2007-2013 m. ES 

struktūrinės paramos simbolika ir LVPA logotipais, kurios buvo platinamos informacinių 

mokomųjų seminarų metu ir kitais būdais.  

    Be itin svarbių dalykų (kvalifikuoto darbo, tinkamo klientų aptarnavimo ir kt.), prie bendro 

LVPA įvaizdžio kūrimo prisideda ir Agentūros įvaidžio formavimas. Tuo tikslu 2011 m. buvo 

parengtas ir direktoriaus įsakymu patvirtintas „LVPA stiliaus vadovas“, pagal kurio rekomendacijas 

yra rengiami LVPA raštai, pranešimai ir pristatymus ir pan. 

  2011 m. parengti 3 paramos viešinimo leidiniai. 

 

   Kaip 2011 metų LVPA veiklos ataskaitos priedas, buvo parengtas  leidinys „Sėkmės 

projektai – 2011“, kuriame aprašomi 2011 m. sėkmingai įgyvendinti projektai.  

       

 

http://www.lvpa.lt/

