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1. LVPA 
VEIKLOS 
TIKSLAI IR 
POBŪDIS

1.1. ISTORIJOS FAKTAI

2000 m. Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – Ūkio ministe-

rija) įsteigė pelno nesiekiančią instituciją – viešąją įstaigą Ekonominės 

informacijos centrą.

2003  m. ši įstaiga buvo pertvarkyta į įgyvendinančiąją instituciją 

Lietuvos verslo paramos agentūrą (toliau – LVPA) Europos Sąjungos 

(toliau – ES) struktūrinių fondų paramai pagal 2004–2006 m. bendrąjį 

programavimo dokumentą (toliau – BPD) ir nacionalinei paramai 

administruoti, o kartu ir PHARE 2002  m. Ekonominės ir socialinės 

sanglaudos programos projektui „Parama verslo plėtrai“ įgyvendinti.

2007–2013  m. finansavimo laikotarpiu LVPA administravo 4 652,1 

mln. Lt. 2007–2013  m. ES struktūrinių fondų lėšų Lietuvos verslui, 

turizmui ir energetikai, moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai. 

Lyginant su 2004–2006 m. periodu, 2007–2013 m. LVPA administra-

vo keturiskart didesnę ES struktūrinę paramą Lietuvai, todėl siekiant 

efektyviau valdyti procesus 2010  m. rudenį buvo pakeista įstaigos 

struktūra: suformuotas vientisas Projektų valdymo departamentas, 

suskirstytas į Verslo, MTTP, Energetikos ir Turizmo projektų valdymo 

skyrius, kurie nuosekliai atlieka projektų valdymą nuo paraiškos gavi-

mo iki projekto siekiamų rodiklių kontrolės. Įsteigtas Paramos anali-

zės skyrius, kuris, naudodamasis aktualia informacija, analizuoja lėšų 

įsisavinimo eigą, atsilikimo nuo planuotų rodiklių priežastis. Visos 

LVPA veiklos, susijusios su ES struktūrinės paramos administravimu, 

nuo 2010 m. rudens atliekamos tik pagrindinėje būstinėje Vilniuje. 

1.2. VIZIJA, MISIJA IR TIKSLAI

VIzIjA – klestinti Lietuva.

MISIjA – teikti kokybiškas paslaugas savo klientams, sąžiningai kuriantiems pridėtinę vertę Lietuvos augimui. 

VERTyBėS – pagarba žmogui, sąžiningumas, atsakingumas, bendradarbiavimas.

TIKSLAI: 

 ■ dalyvauti įgyvendinant nacionalines strategijas, programas ir kitas iniciatyvas, skirtas Lietuvos ūkiui plėtoti ir 

jo tarptautiniam konkurencingumui didinti;

 ■ administruoti nacionalines ir ES paramos lėšas, skirtas Lietuvos verslo, mokslinių tyrimų ir technologinės 

plėtros, turizmo ir energetikos sektoriams plėtoti;

 ■ teikti fiziniams ir juridiniams asmenims paslaugas ir informaciją, susijusią su nacionalinių ir ES paramos lėšų 

panaudojimu projektams įgyvendinti.
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1.3. VEIKLA IR FUNKCIJOS

LVPA veiklos rūšys:

 ■ kvietimų teikti paraiškas paramai pagal priskirtas nacionalinės ir 

ES paramos programinių dokumentų priemones gauti skelbimas;

 ■ projektų paraiškų tikrinimas, vertinimas, paramos teikimo 

sutarčių sudarymas, paramą gavusių projektų įgyvendinimo 

priežiūra ir kontrolė, mokėjimo prašymų tikrinimas ir vertinimas, 

pagal juos atliekamų mokėjimų kontrolė, su teikiama parama 

susijusios informacijos kaupimas, duomenų įtraukimas į 

informacinę sistemą, suteiktos paramos viešinimas;

 ■ pasiūlymų dėl nacionalinę ir ES paramą reguliuojančių 

teisės aktų rengimo ir tobulinimo teikimas suinteresuotoms 

institucijoms; 

 ■ kvietimų teikti paraiškas ir dokumentų, reguliuojančių LVPA 

vidaus procedūras, taip pat susijusių su kita LVPA veikla, 

rengimas, tobulinimas ir tvirtinimas;

 ■ ataskaitų, skirtos paramos bei jos poveikio Lietuvos ekonomikai 

analizių, prognozių ir informacijos rengimas, teikimas ir sklaida;

 ■ informacinių ir mokomųjų seminarų, kitų renginių organizavimas.

Nuo 2007 m. LVPA įgyvendina informavimo projektą ir ES struktūri-

nės paramos valdymo bei kontrolės sistemos funkcionavimo užtikri-

nimo projektus. jų trukmė – iki 2015 m. gruodžio 31 d.

Informavimo projektas „Informavimo ir viešumo priemonių įgyvendi-

nimas 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos programavimo laiko-

tarpiu“ įgyvendinamas pagal Techninės paramos veiksmų programą 

ir finansuojamas Europos socialinio fondo (85 proc.) bei valstybės 

biudžeto (15 proc.) lėšomis. jo tikslas – nuolat konsultuoti klientus, 

pareiškėjams, projektų vykdytojams, ekonominiams ir socialiniams 

partneriams, žiniasklaidai bei kitoms visuomenės grupėms teikti 

informaciją apie finansavimo galimybes, projektų rengimo ir įgy-

vendinimo sąlygas, projektų atrankos kriterijus, paraiškų vertinimo 

procedūras, projektų įgyvendinimo eigą ir rezultatus.

ES struktūrinės paramos valdymui bei kontrolės sistemos funkcio-

navimui užtikrinti skirti projektai „2007–2013 metų ES struktūrinės 

paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimo užtikrinimas 

įgyvendinant Ekonomikos augimo veiksmų programą“ ir „2007–2013 

metų ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funk-

cionavimo užtikrinimas įgyvendinant Sanglaudos skatinimo veiksmų 

programą“ yra įgyvendinami pagal Ekonomikos augimo veiksmų 

programą bei Sanglaudos skatinimo veiksmų programą ir finansuo-

jami Sanglaudos fondo lėšomis (100 proc.). jų tikslas – efektyvus 

ES struktūrinės paramos administravimas įgyvendinant Ekonomikos 

augimo veiksmų programą, Sanglaudos skatinimo veiksmų progra-

mą ir užbaigiant BPD programą.
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1.4. LVPA VALDYMO 
STRUKTŪRA 

2013 m. gruodžio 31d.

DIREKTORIUS

DIREKTORIAUS
PAVADUOTOJAS

DIREKTORIAUS
PAVADUOTOJAS

PERSONALO 
SKYRIUS

FINANSŲ IR 
APSKAITOS 

SKYRIUS

KOMUNIKACIJOS 
SKYRIUS

PROJEKTŲ 
FINANSŲ VALDYMO 
DEPARTAMENTAS

MOKĖJIMO 
PRAŠYMŲ 

VERTINIMO 
SKYRIUS

PARAMOS 
ANALIZĖS 
SKYRIUS

BENDRŲJŲ 
REIKALŲ SKYRIUS

INFORMACINIŲ 
TECHNOLOGIJŲ 

PASLAUGŲ 
SKYRIUS

TEISĖS 
SKYRIUS

RIZIKOS IR 
KOKYBĖS 
VALDYMO 
SKYRIUS

PROJEKTŲ 
VALDYMO 

DEPARTAMENTAS

VERSLO PROJEKTŲ 
VALDYMO 
SKYRIUS

TURIZMO 
PROJEKTŲ 
VALDYMO 
SKYRIUS

ENERGETIKOS 
PROJEKTŲ 

VALDYMO SKYRIUS

MOKSLINIŲ TYRIMŲ 
IR TECHNOLOGINĖS 
PLĖTROS PROJEKTŲ 
VALDYMO SKYRIUS

PROJEKTŲ 
EKSPERTŲ 
SKYRIUS



6

1.5. 2007–2013 m. LVPA ADMINISTRUOJAMOS PROGRAMOS

TIKSLO DALYVAUTI ĮGYVENDINANT NACIONALINES STRATEGIJAS, 
PROGRAMAS IR KITAS INICIATYVAS, SKIRTAS LIETUVOS ŪKIUI PLĖTOTI IR 
JO TARPTAUTINIAM KONKURENCINGUMUI DIDINTI ĮGYVENDINIMAS

Ūkio ministerija LVPA yra pavedusi 2007–2013  m. 

Ekonomikos augimo veiksmų programos ir Sanglaudos 

skatinimo veiksmų programos priemonių verslo ir verslo 

aplinkos, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP), 

turizmo ir energetikos sektoriuose paraiškų vertinimą, pro-

jektų administravimą ir įgyvendinimo priežiūrą. 

1 pav. 2007–2013 m. LVPA administruotos programos ir joms 
skirtas ES finansavimas

Ekonomikos augimo veiksmų programa skirta trims sekto-

riams plėtoti pagal šiuos prioritetus:

1. prioritetas „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos 

augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ 

skatina mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą; 

2. prioritetas „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo 

aplinkos gerinimas“ – verslui plėtoti; 

3. prioritetas „Esminė ekonominė infrastruktūra“ – 

elektros perdavimo ir skirstymo sistemų, šilumos 

tiekimo sistemų modernizavimui ir plėtrai.

Šios programos projektai finansuojami iš Europos regioni-

nės plėtros fondo ir valstybės biudžeto lėšų.

Sanglaudos skatinimo 
VP (VP3)

2 249 mln. Lt.
48,3%

Ekonomikos augimo 
VP (VP2)

2 403 mln. Lt.
51,7%

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa skirta dviem 

sektoriams plėtoti:

1. prioritetas „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros 

paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas 

turizmo plėtrai“ – turizmui skatinti; 

2. prioritetas „Aplinka ir darnus vystymasis“ – viešosios 

energetikos, atsinaujinančios energetikos plėtrai.

Šios programos projektai finansuojami iš Sanglaudos fon-

do, Europos regioninės plėtros fondo (turizmo priemonės) 

ir valstybės biudžeto lėšų.

2 pav. 2007–2013 m. finansavimo laikotarpio LVPA 
administruotos ES struktūrinių fondų paramos ir valstybės 
biudžeto lėšų pasiskirstymas pagal sektorius

Verslas  
1 160,8 mln. Lt.

25,0% Energetika
 1 876,6 mln. Lt.

40,3%

MTTP
 744,4 mln. Lt.

16,0%

Turizmas
 870,3 mln. Lt.

18,7%
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Pagrindinės LVPA funkcijos administruojant ES struktūri-

nių fondų paramą verslo, energetikos, mokslinių tyrimų ir 

technologinės plėtros, turizmo srityse yra šios:

 ■ skelbti kvietimus teikti paraiškas paramai gauti; 

 ■ tikrinti ir vertinti paraiškas;

 ■ parengti ir sudaryti projektų finansavimo ir 

administravimo sutartis;

 ■ prižiūrėti ir kontroliuoti įgyvendinamus projektus;

 ■ 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 mokomuosius seminarus, kitus 

renginius; 

 ■ viešinti suteiktą paramą.

2. PARAMOS LĖŠŲ  
ADMINISTRAVIMO  
REZULTATAI
TIKSLO ADMINISTRUOTI NACIONALINES IR EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS LĖŠAS, 
SKIRTAS LIETUVOS VERSLO, MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR TECHNOLOGINĖS PLĖTROS, 
TURIZMO IR ENERGETIKOS SEKTORIAMS PLĖTOTI, ĮGYVENDINIMAS

2007–2013 m. finansavimo laikotarpiu LVPA administravo 

4 652,1 mln. Lt. ES struktūrinių fondų ir valstybės biudže-

to lėšų, skirtų Lietuvos verslui, turizmui, energetikai bei 

mokslinių tyrimų ir technologinei plėtrai. Iki 2013  m. pa-

baigos projektų vykdytojams jau išmokėta 3 194 mln. Lt. 

Vien per 2013  m. 849 mln. Lt. paramos paskirstyta 770 

projektų, išmokėta 640,6 mln. Lt. paramos.

3 pav. 2008–2013 m. ES struktūrinių fondų paramos ir valstybės 
biudžeto lėšų išmokėjimo dinamika LVPA administruojamuose 
projektuose

2008 2009 2010 2011 2012 2013

4,7

293,4

758,1

842,3

640,6655,2

m
ln
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2.1. Kvietimai teikti paraiškas

4 pav. 2008–2013 m. LVPA gautų paraiškų dinamika

Sektorius  vnt.
Prašomas finansavimas, 
mln. Lt.

Energetika 181 286

MTTP 269 440

Turizmas 51 78

Verslas 449 670

Iš viso 950 1 473

1 lentelė. 2013m. LVPA gautų paraiškų pasiskirstymas pagal 
sektorius

Daugiausiai paraiškų 2013  m. sulaukė verslo sektorius. 

Pagal verslo priemones 2013 m. pateiktos 449 paraiškos. 

Didžiąją 2013  m. verslo sektoriuje pateiktų paraiškų dalį 

(300) sudarė priemonės „Naujos galimybės“ paraiškos. 

Bendra pagal šią priemonę prašoma finansavimo suma 

siekė 34, 8 mln. Lt. 

Didžiausias verslo sektoriuje projektų paraiškų konkursas 

buvo pagal priemonę „Invest LT-2“. Pagal ją pateikta 88 

paraiškų, o prašomas finansavimas siekė net 508,2 mln. 

Lt. Šiai priemonei buvo skirtas 114,4 mln. Lt. finansavimas. 

MTTP sektoriuje 2013  m. iš viso sulaukta 269 paraiškų, 

daugiausia jų pagal priemonę „Intelektas LT“ (159 paraiš-

kos), o bendra pagal šią priemonę paraiškose prašoma 

suma siekė 151 mln. Lt.

2013 m. LVPA buvo paskelbti 9 kvietimai (t. y. beveik du 

kartus daugiau nei 2012 m.): 

 ■ trys kvietimai pagal verslo sektoriaus priemones 

„Invest LT-2“, „Asistentas-4“, „Naujos galimybės“;

 ■ trys kvietimai pagal mokslinių tyrimų ir technologinės 

plėtros (MTTP) sektoriaus priemones „Intelektas LT“, 

„Intelektas LT+“, „Inoklaster LT“; 

 ■ trys kvietimai pagal energetikos sektoriaus priemones 

„Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ 

(2 kvietimai) ir „Atsinaujinančių energijos išteklių 

panaudojimas energijos gamybai“. 

Bendra šių kvietimų teikti paraiškas suma siekė 318,9 mln. 

Lt., o pagal juos pateiktų 784 paraiškų prašoma finansavi-

mo suma buvo 1 140 mln. Lt. 

2012 m. buvo pateiktos 302 paraiškos, kuriose prašoma 

finansavimo suma siekė 474,3 mln. Lt. 

2.2. Paraiškų priėmimas, 
vertinimas ir atranka

Apibendrinus konkursinių priemonių kvietimus ir valstybės 

bei regionų planavimo projektų sąrašus, 2013  m. LVPA 

gavo 950 projektų paraiškų. Bendra šiose paraiškose 

projektams įgyvendinti prašoma suma siekė 1 472,9 mln. 

Lt. Daugumą sudarė konkursinių priemonių kvietimų pa-

raiškos (784), kitos buvo valstybės ir regionų planavimo 

projektų paraiškos (166).

Kadangi ir kvietimų teikti paraiškas buvo skelbta daugiau 

nei 2012 m., ir paraiškų gauta gerokai daugiau nei anks-

tesniais metais., darbas LVPA 2013  m. buvo organizuo-

jamas išlaikant ypatingo intensyvumo režimą. Vidutinis 

vienam darbuotojui tenkantis projektų paraiškų vertinimo 

kiekis buvo toks: Verslo projektų valdymo skyriuje siekė 17 

paraiškų, Energetikos projektų valdymo skyriuje – 8, MTTP 

projektų valdymo skyriuje – 15, Turizmo projektų valdymo 

skyriuje – 10 paraiškų.
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Energetikos sektoriuje 2013 m. iš viso pateikta 181 paraiš-

ka, iš jų daugiausia pagal konkursinę priemonę „Šilumos 

tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“. Pagal du 

šios priemonės skelbtus kvietimus sulaukta 68 paraiškų, 

bendra jose prašoma finansavimo suma – 79,7 mln. Lt. 

Pagal valstybės bei regionų planuojamų projektų sąrašus 

daugiausia paraiškų pateikta pagal priemones „Viešosios 

paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ (63) ir 

„Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu 

lygiu“ (10). 

Turizmo sektoriuje gauta 51 paraiška, bendra jose pra-

šoma suma – 77, 8 mln. Lt. 2013  m. nebuvo skelbiami 

konkursinių priemonių kvietimai, paraiškos paramai 

gauti teiktos tik pagal 4 valstybės planavimo priemones: 

„Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveika-

tos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ (8 paraiškos), 

„Turizmo informacinių paslaugų ir infrastruktūros plėtra ir 

turizmo rinkodaros skatinimas“ (7 paraiškos), „Viešosios 

turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ 

(25 paraiškos) ir „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo 

objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“ (11 

paraiškų). 

Pagal pavestas funkcijas LVPA atliko projektų administra-

cinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimą ir patvir-

tino, kad projektai atitinka konkrečiai priemonei taikytinus 

projektų atrankos kriterijus ir Ūkio ministerijos nustatytas 

projektų finansavimo sąlygas. Vadovaudamasi Ūkio mi-

nisterijos nustatyta tvarka, LVPA atliko projektų paraiškų, 

gautų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimą ir (ar) 

atranką. 
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2.3. Sutarčių pasirašymas ir 
nutraukimas

2013  m. baigėsi 2007–2013  m. finansavimo laikotarpis. 

Ūkio ministrui priėmus sprendimus skirti paramą projek-

tams, per 2013 m. su projektų vykdytojais buvo pasirašy-

tos 770 projektų finansavimo ir administravimo sutartys. Iš 

viso projektams buvo skirtas 848,7 mln. Lt. finansavimas.

5 pav. LVPA pasirašytų sutarčių 2008–2013 m. dinamika

Sektorius  vnt.
Skirtas finansavimas, 
mln. Lt.

Energetika 187 299

MTTP 117 143

Turizmas 62 118

Verslas 404 289

Iš viso 770 849

2 lentelė. 2013 m. pasirašytos sutartys pagal sektorius

2013 m. daugiausia pasirašyta verslo sektoriaus projektų 

sutarčių, pradėti įgyvendinti net 404 projektai. 

Didžiausias finansavimas 2013  m. buvo skirtas šiems 

projektams: 

 ■ AB „Litgrid“ projektui „330/110/10 kV Alytaus TP 330 

kV skirstyklos rekonstravimas“ – 14,2 mln. Lt.; 

 ■ UAB „Intersurgical“ projektui „UAB „Intersurgical“ 

MTTP infrastruktūros plėtra“ – 13,7 mln. Lt.; 

 ■ AB „FL TECHNICS“ projektui „Naujo orlaivių techninio 

aptarnavimo terminalo įrengimas“ – 10 mln. Lt.;
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 ■ UAB „Rokor“ projektui „Aukštos raiškos šviesos 

diodų (HB LED) ir mikroelektronikos bei kitų (optinių) 

komponentų iš dirbtinio safyro gamyba“ skirta 10 mln. 

Lt. 

 ■ Palangos miesto savivaldybės projektui „Vasaros 

koncertų salės Palangoje, Vytauto g. 43, 

rekonstravimas - daugiafunkcinio kultūros pastato 

įrengimas, I etapas“. Šiam projektui finansuoti buvo 

skirta 10 mln. Lt.

Dėl įvairių priežasčių 2013 m. buvo nutrauktos 72 sutar-

tys už 32,9 mln. Lt. Tai yra šiek tiek daugiau nei 2012 m. 

Daugiausia nutraukta verslo (54 už 8 mln. Lt) ir MTTP (14 

už 9 mln. Lt), projektų finansavimo sutarčių. Dažniausios 

sutarčių nutraukimo priežastys yra šios: nepradedamos 

vykdyti veiklos, nuosavos finansavimo dalies neužtikrini-

mas, įmonės bankrotas.

Sektorius
Pasirašyta sutarčių Nutraukta sutarčių %

vnt. mln. vnt. mln. vnt. mln.

Energetika 897 1 993,0 8 32,8 0,9% 1,6%

MTTP 681 746,6 49 74,5 7,2% 10,0%

Turizmas 307 918,5 16 51,7 5,2% 5,6%

Verslas 1 854 1 273,7 185 120,7 10,0% 9,5%

Iš viso 3 739 4 931,8 258 279,8 6,9% 5,7%

3 lentelė 2007–2013 m. pasirašytos ir nutrauktos sutartys pagal sektorius

6 pav. 2008–2013 m. LVPA pasirašytų ir nutrauktų sutarčių dinamika
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2.4. Baigti projektai

Nuo 2008 m. iki 2013 m. LVPA gavo 5963 paraiškas, pasi-

rašė 3764 sutartis.

Per 2013 m. buvo baigti 594 projektai, kuriems išmokėta 

2  104 mln. Lt. parama. Baigus projektus sutaupyta 169 

mln. Lt.

7 pav. 2008–2013 m. baigtų projektų ir sutaupytų lėšų dinamika
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2008 2009 2010 2011 2012 2013

mln.Lt.vnt.baigta

mln.Lt.sutaupyta

Sektorius / Priemonė Projektai

ENERGETIKA 109

Atsinaujinančių energijos išteklių 
panaudojimas energijos gamybai

4

Elektros skirstymo sistemos 
modernizavimas ir plėtra

3

Energijos gamybos efektyvumo didinimas 1

Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas 
ir plėtra

18

Viešosios paskirties pastatų renovavimas 
nacionaliniu lygiu

29

Viešosios paskirties pastatų renovavimas 
regioniniu lygiu

53

Viešosios paskirties pastatų renovavimo 
projektai, atitinkantys 2004–2006 m. BPD

1

MTTP 90

Idėja LT 1

Inogeb LT-1 2

Inoklaster LT 2

Intelektas LT 58

Intelektas LT+ 27

4 lentelė. 2013 m. baigti projektai pagal sektorius ir priemones

Sektorius / Priemonė Projektai

TURIZMAS 39

Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus 
poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros 
kūrimas ir plėtra

4

Nacionalinės svarbos turizmo projektai 1

Turizmo informacinių paslaugų ir 
infrastruktūros plėtra ir turizmo rinkodaros 
skatinimas

1

Turizmo paslaugų/produktų įvairovės plėtra 
ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas 

5

Viešosios turizmo infrastruktūros ir 
paslaugų plėtra regionuose

18

Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo 
objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo 
reikmėms

10

VERSLAS 356

Asistentas-1 2

Asistentas-2 4

E-verslas LT 135

Invest LT 2

Invest LT+ 5

Lyderis LT 15

Naujos galimybės 184

Procesas LT 9
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2.5. ES STRUKTŪRINĖS  
PARAMOS ADMINISTRAVIMAS 
PAGAL SEKTORIUS

2.5.1. Moksliniai tyrimai ir technologinė 
plėtra (MTTP)

2013  m. pagal Ekonomikos veiksmų programos 1 pri-

oritetą „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui 

skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ LVPA ad-

ministravo 9 priemones, pagal kurias buvo finansuojami 

įmonių moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra, mokslinių 

tyrimų infrastruktūros kūrimas ir plėtra, klasterių kūrimas, 

klasterių mokymo ir tyrimų centro infrastruktūros kūrimas, 

inovacijų populiarinimas ir kitos veiklos. MTTP projektams 

2007–2013  m. planuota paskirstyti 744,4 mln. ES bei 

valstybės biudžeto lėšų. Iki 2013 m. gruodžio 31 d. buvo 

baigtas 931 MTTP projektas, o šiems projektams išmokėta 

371,6 mln. Lt. parama. 2013 m. MTTP projektams išmokėti 

94 mln. Lt. paramos. 

Priemonės 
pavadinimas

Gauta paraiškų
Sutartys 
(įgyvendinami ir 
baigti projektai)

Nutrauktos 
sutartys

Baigti projektai Išmokėta 

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

Idėja LT 477 48,1 180 14,9 18 1,4 178 13,0 13,6

Intelektas LT 513 554,0 263 210,4 12 14,7 145 98,0 132,7

Intelektas LT+ 312 810,4 130 226,1 11 18,7 54 93,6 128,8

Inoklaster LT 54 54,2 19 13,5 2 0,9 2 1,2 4,9

Inoklaster LT+ 44 422,1 13 65,4 11,2

Inogeb LT-1 27 37,6 14 22,1 12 17,8 21,2

PRO LT 6 40,0 6 38,9

Inogeb LT-2 14 153,6 10 105,0 53,4

Inogeb LT-3 6 41,6 3 14,6 5,7

MTTP iš viso 1 453 2 161,6 632 672,1 49 74,5 391 223,6 371,6

8 pav. MTTP priemonių finansavimo pasiskirstymo 2008–2013 m. dinamika bendrai ir pagal priemones
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2013 m. LVPA gavo 269 projektų paraiškas, kuriose iš viso 

buvo prašoma 439,7 mln. Lt. finansavimo. Paraiškos buvo 

gautos pagal penkias MTTP priemones. Trys iš jų buvo 

konkursinės: „Intelektas LT“, „Intelektas LT+“, „Inoklaster 

LT“ ir dvi valstybės planavimo“: „Inogeb LT-2“, „Inogeb 

LT-3“. Iš viso buvo pasirašyta 117 projektų finansavimo ir 

administravimo sutarčių.
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9 pav. 2013 m. pasirašytos priemonės „Intelektas LT“ sutartys 
pagal apskritis

Panevėžys
Radviliškis

Šiauliai

N. AkmenėMažeikiaiSkuodas

Kretinga

Klaipėda

Neringa

Šilutė

Plungė
Telšiai

Kelmė

Šilalė

Tauragė

Jurbarkas

Šakiai Kaunas

Jonava Ukmergė

Anykščiai
Utena

Zarasai

Ignalina

Švenčionys
Molėtai

Širvintos

Kaišiadorys

Trakai

Vilnius

VarėnaLazdijai

Marijampolė

Vilkaviškis

Šalčininkai
Alytus

Prienai

Raseiniai
Kėdainiai

Joniškis

Pakruojis
Pasvalys

Biržai

Rokiškis

Kupiškis

Apskritis
Projektų 
skaičius

Vilniaus 45

Kauno 16

Klaipėdos 2

Alytaus 1

Marijampolės 1

Iš viso 65

Pagal priemonę „Intelektas LT“ vienas iš svarbesnių far-

macijos rinkoje projektų buvo UAB „Biotechpharma“ 

„Biopanašaus monokloninio antikūno, skirto reumatoidinio 

artrito gydymui, technologijos sukūrimas bei skalės didi-

nimas“. Šiam projektui skirtas 2,5 mln. Lt. finansavimas. 

Terapinių monokloninių antikūnų rinka yra sparčiausiai 

augantis globalios farmacijos rinkos segmentas. UAB 

„Biotechpharma“ projekto metu planuoja sukurti inovaty-

vią terapinių monokloninių antikūnų vystymo ir gamybos 

technologiją. Naujai technologijai sukurti reikalinga speci-

ali žinduolių ląstelių linija. Ši naujoji ląstelių linija užtikrintų 

gaminamo baltymo inonatyvią struktūrą, baltymo sekreciją 

ir post-transliacinės modifikacijos procesų visumą. Tai 

leistų gauti antikūnus, nesiskiriančius nuo žmogaus or-

ganizme ekspresuojamų baltymų. Biopanašus reumatoi-

diniam artritui gydyti skirtas monokloninis antikūnas, kurį 

sukurtų įmonė, būtų efektyvus ir saugus, nes būtų kuria-

mas atsižvelgiant į analogiškų vaistų farmacinio budrumo 

ataskaitas, ilgametę jų vartojimo patirtį. 

Daugiausia paraiškų MTTP sektoriuje sulaukė priemonė 

„Intelektas LT“: pateiktose 159 paraiškose iš viso buvo 

prašyta 151,3 mln. Lt. paramos. Pagal šią priemonę fi-

nansavimas skiriamas įmonių moksliniams taikomiesiems 

arba pramoniniams tyrimams ir technologijų plėtrai (eks-

perimentinei plėtrai arba bandomiesiems, konstravimo ir 

technologiniams darbams). Didžiausia šios priemonės pa-

reiškėjų dalis buvo Vilniaus ir Kauno įmonės, užsiimančios 

kompiuterių programavimo, konsultacine bei kita susijusia 

veikla bei kompiuterių, elektroninių ir optinių įrenginių ga-

myba. Atlikus paraiškų vertinimą pagal šią priemonę pasi-

rašytos 65 projektų finansavimo ir administravimo sutar-

tys, bendra projektų finansavimo suma siekė 48,9 mln. Lt. 

Kiti pagal priemonę „Intelektas LT“ įgyvendinami projektai: 

 ■ UAB „Tilde informacinės technologijos“ projektas 

„Mašininio vertimo sistemos technologijų, skirtų 

vertimo profesionalams naudoti vidiniame ir išoriniame 

tinkle bei automatizuoto vertimo įrankiuose, kūrimas 

ir tobulinimas vykdant MTTP veiklas siekiant padidinti 

efektyvumą“, jam skirta 1,68 mln. Lt. parama;

 ■ UAB „Ekspla“ projektas „Skaidulinės inovacijos 

greitesniam medžiagų apdirbimui (SIGMA)“, jo 

finansavimas – 2 mln. Lt.;

 ■ UAB „Baltic Othoservice“ projektas „Naujos kartos 

ortopedinių implantų sukūrimas“, skirtas finansavimas 

– 1,2 mln. Lt. 

Įgyvendinant pagal šią priemonę visus 65 projektus įmonės 

planuoja sukurti 943 tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo 

vietas, o po projektų įgyvendinimo per 3 metus į rinką pa-

teikti daugiau nei 150 naujų gaminių, paslaugų ar procesų 

ir iš viso pritraukti 36,79 mln. Lt. privačių investicijų.
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įgyvendina projektą, kurio metu atliks elektromobilių galios 

valdymo sistemos charakteristikų ilgaamžiškumo bei pati-

kimumo tyrimus, duomenų analizę ir įvertinimą testuojant 

realioje veikimo aplinkoje. Bus sukurtas naujos kartos 

IDS-70 galios valdymo sistemos prototipas. Kuriamas 

produktas, lyginant su artimiausiais analogais, pasižymės 

tokiomis naujomis savybėmis: universalumu, t. y. kuriama 

elektrinių transporto priemonių galios valdymo sistema 

IDS-70 gali būti naudojama ne tik lengvuosiuose, bet ir 

3,5 t krovininiuose automobiliuose, atliks daugiau funk-

cijų, didesnis galimas darbinių temperatūrų diapazonas; 

kuriamos sistemos matmenys ir jos svoris bus mažesni; 

numatyta naudoti MOSFET tranzistorius.

Planuojama, kad įgyvendinus priemonės „Intelektas LT+“ 

projektus bus sukurtos 67 tyrėjų ir pagalbinio personalo 

darbo vietos, projektų įgyvendinimo pabaigoje 37 įmonė-

se bus išplėtota mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 

infrastruktūra.

Pagal priemonę „Intelektas LT+“ sulaukta 87 paraiškų, ku-

riose prašoma bendra suma siekė 228,4 mln. Lt. Pagal šią 

priemonę yra finansuojamos įmonių pradinės investicijos į 

įmonės naujos mokslinių tyrimų infrastruktūros kūrimą ar 

jau esamos plėtojimą. Didžioji pareiškėjų dalis yra taiko-

mųjų mokslinių tyrimų įmonės bei įmonės, besiverčiančios 

kompiuterių programavimo, konsultacine bei susijusia 

veikla. Priemonei „Intelektas LT+“ skirta finansavimo suma 

buvo didžiausia – 52,4 mln. Lt., pasirašytos 37 projektų 

finansavimo ir administravimo sutartys. 

Vienas iš įdomesnių priemonės „Intelektas LT+“ projektų 

– tai UAB „Elinta“ įgyvendinamas projektas „Naujos kartos 

elektrinių transporto priemonių galios valdymo sistemos 

prototipo sukūrimas“. Elektromobilių rinka Lietuvoje yra 

jauna, tačiau dėl nesustabdomos klimato kaitos, taršos 

problemų bei kylančių naftos kainų elektromobilis tampa 

realia ir praktiška alternatyva paprastam automobiliui. 

UAB „Elinta“, turinti elektra varomų automobilių techno-

loginės įrangos kūrimo patirtį bei žmogiškuosius išteklius, 

Panevėžys
Radviliškis

Šiauliai

N. AkmenėMažeikiaiSkuodas

Kretinga

Klaipėda
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Šilutė
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Šakiai Kaunas

Jonava Ukmergė
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Švenčionys
Molėtai

Širvintos
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Vilnius

VarėnaLazdijai

Marijampolė

Vilkaviškis

Šalčininkai
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Raseiniai
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Projektų 
skaičius

Vilniaus 22

Kauno 7

Panevėžio 2

Telšių 2

Utenos 2

Alytaus 1

Klaipėdos 1

Iš viso 37

10 pav. 2013 m. priemonės „Intelektas LT+“ pasirašytos sutartys 
pagal apskritis
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Pagal priemonę „Inoklaster LT“ sulaukta 18 paraiškų, o 

jose bendrai prašoma 16,1 mln. Lt. suma. Pagal šią prie-

monę finansuojama tyrimų, reikalingų klasteriui, atlikimas, 

klasterio rinkodara, siekiant pritraukti naujų klasterio narių, 

klasterio bendro naudojimo infrastruktūros valdymas ir 

administravimas siekiant stiprinti vidinius ir išorinius klas-

terio ryšius, mokymų bei seminarų organizavimas. Pagal 

šią priemonę buvo pasirašytos 6 sutartys 2,8 mln. Lt. pa-

ramai gauti.

Pagal valstybės planavimo priemones „Inogeb LT-2“ ir 

„Inogeb LT-3“ iš viso pateiktos 5 paraiškos. Pagal priemo-

nę „Inogeb LT-2“, kai finansuojamos investicijos į mokslo 

ir technologijų parkų infrastruktūros objektus bei valsty-

bės ar savivaldybių žemės sklypų parengimas mokslo ir 

technologijų centrų kūrimui, pateiktos 2 paraiškos, kuriose 

bendrai prašoma 17,8 mln. Lt. finansavimas. Pasirašytos 

3 sutartys 20 mln. Lt. paramai gauti. Pagal šią priemonę 

yra įgyvendinami du projekto „Vismaliukų investicinės ino-

vacijų zonos (VIzI) infrastruktūros parengimas teritorijos 

sukūrimui ir plėtrai“ etapai. 

Pagal priemonę „Inogeb LT-3“ yra finansuojama informa-

cijos sklaida apie MTTP ir inovacijų programas, informa-

cinių tinklapių ir duomenų bazių kūrimas bei palaikymas. 

Pateiktos 3 paraiškos, pasirašyta 1 sutartis 4,7 mln. Lt. 

paramai gauti. Projektą „Naujų technologijų įmonių inku-

bavimas (Technostartas)“ įgyvendina Mokslo, inovacijų ir 

technologijų agentūra.

2013 m. pagal priemonę „Inoklaster LT+“ buvo pasirašy-

tos 5 projektų finansavimo sutartys už 14,5 mln. Lt. Pagal 

šią priemonę finansuojama klasterio ir mokymų centro inf-

rastruktūra, klasterių bendro naudojimo mokslinių tyrimų 

infrastruktūra – laboratorijos, bandymų patalpos ir pan. 

2013  m. MTTP sektoriuje buvo baigta 90 projektų. 

Daugiausia baigta projektų (net 58) pagal priemonę 

„Intelektas LT“, mažiau pagal priemones „Intelektas LT+“ 

(27), „Inkoklaster LT“ (2), „Inogeb LT-1“ (1) ir „Idėja LT“ (1).

Reikšmingesni 2013 m baigti MTTP sektoriaus projektai 

yra šie:

 ■ UAB „Brolis Semiconductors“ projektas „UAB „Brolis 

Semiconductors“ MTTP infrastruktūros sukūrimas“. 

Pagrindinis jo tikslas buvo įrengti MTTP bazę ilgabangio 

puslaidininkinio lazerio technologijai sukurti, įdarbinant 

kvalifikuotus mokslininkus ir specialistus. Įmonės 

specialistų sukurta ir komercializuota ilgabangio 

puslaidininkinio lazerio technologija, pagal kurią galima 

pratęsti įprastinių GaSb lazerinių diodų generacijos 

bangos ilgį daugiau kaip 4 mikrometrų, yra visais 

aspektais pranašesnė už kitas rinkoje esančias 

tchnologijas, todėl artimiausioje ateityje turėtų dominuoti 

pasaulinėje rinkoje. UAB „Brolis semiconductors” 

sukurta ilgabangio puslaidininkinio lazerio technologija 

atvėrė kelią masinei naujos kartos prietaisų gamybai 

už itin konkurencingą kainą. Įmonės sukurti produktai 

yra unikalūs, jų panaudojimo sritis labai plati: medžiagų 

apdirbimas, medicina, sensorika, krašto apsauga, 

aplinkosauga ir pan. Tokį universalų tinkamumą 

lemia komponentų kompaktiškumas, energetinis 

ekonomiškumas bei idealus suderinamumas su kita 

puslaidininkine elektronika;

 ■ UAB „Rubedo sistemos“ projektas „Realaus laiko 

pacientų pozicionavimo su grįžtamu ryšiu įrenginio 

prototipas“ (toliau – „REPOz PILOT”);

 ■ remiantis ankstesnio „REPOz“ projekto techninės 

galimybių studijos (TGS) preliminaria ataskaita, „REPOz 

PILOT” projektas toliau tyrė realaus (o ne virtualiai 

sumodeliuoto, kaip TGS atveju) funkcinio taikinio 

stabilizavimo stacionariame erdvės taške galimybes 

tiesiogiai ir netiesiogiai matuojant bei realiame laike 

koreguojant taikinio erdvinę padėtį realia 6 laisvės 

laipsnių robotizuota lova. Projekto metu buvo sukurtas 

veikiantis sistemos prototipas. „REPOz PILOT“ projektui 

buvo keliamas uždavinys – suprojektuoti ir realizuoti 

techninį sprendimą, panaudojant robotizuotą lovą 

paciento erdvinei padėčiai koreguoti realiajame laike 

priešinga funkcinio taikinio judėjimui kryptimi, siekiant 

taikinį išlaikyti nejudančiame absoliučios erdvės taške.
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2.5.2. Verslas

Pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prio-

ritetą „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos 

gerinimas“ LVPA 2013  m. administravo 11 priemonių. 

jomis buvo siekiama skatinti verslumą, įmonių eksportą, 

pritraukti tiesiogines užsienio ir vidaus investicijas į dide-

lės pridėtinės vertės gamybos ar paslaugų verslo pradžią 

ir plėtrą. 2007–2013m. laikotarpiu projektams pagal šias 

priemones buvo numatytas 1 160,8 mln. Lt. iš ES struktū-

rinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų. Iki 2013 m. pabaigos 

LVPA administravo 1854 verslo projektus, o iš viso šiems 

projektams iki 2013 m. pabaigos buvo išmokėta 676 mln. 

Lt. paramos.

2013  m. verslo sektoriuje iš viso gautos 449 projektų 

paraiškos, kuriose prašoma parama siekė 669,7 mln. Lt. 

Atlikus paraiškų vertinimą ir Ūkio ministerijai skyrus finan-

savimą, pasirašytos 404 sutartys 288,7 mln. Lt. paramai 

gauti. Per 2013 m. verslo projektams įgyvendinti išmokėta 

143 mln. Lt. parama.
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Priemonės 
pavadinimas

Gauta paraiškų
Sutartys 
(įgyvendinami ir 
baigti projektai)

Nutrauktos 
sutartys

Baigti projektai Išmokėta 

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

Lyderis LT 369 1 300 91 334,9 30 99,7 81 247,0 306,8

E-Verslas LT 760 107,3 448 54,8 85 9,8 428 50,8 55,0

Procesas LT 301 32,4 173 11,4 7 0,5 55 4,0 5,3

Naujos galimybės 1 229 249,0 808 110,4 62 9,8 501 62,9 69,1

Invest LT-2 118 610,4 35 168,5 17,4

Asistentas-1 31 24,9 22 14,3 1 0,8 2 0,8 7,8

Asistentas-4 35 32,7 16 13,9

Invest LT+ 45 106,2 35 91,2 5 14,6 31,3

Asistentas-2 17 109,0 12 76,1 4 24,4 38,6

Asistentas-3 14 124,7 13 122,3 7 17,0 73,9

Invest LT 18 202,8 16 155,2 4 20,4 70,6

VERSLAS iš viso 2 937 2 899,2 1 669 1 153,0 185 120,7 1 087 442,0 675,8

11 pav. Verslo priemonių finansavimo 2008–2013 m. dinamika bendrai ir pagal priemones
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Iš 449 verslo sektoriuje gautų projektų paraiškų, daugiau-

siai sulaukta pagal priemonę „Naujos galimybės“ (300), 

o bendra prašoma finansavimo suma siekė 34,8 mln. Lt. 

„Naujų galimybių“ priemone yra skatinama įmonių ekspor-

to plėtra, pristatant įmonės produkciją užsienyje vykstan-

čiose parodose. Atlikus paraiškų vertinimą ir Ūkio ministe-

rijai skyrus finansavimą, buvo pasirašyta 216 sutarčių 25,4 

mln. Lt. paramai gauti. 2013 m., kaip ir ankstesniais metais, 

„Naujos galimybės“ buvo pati populiariausia priemonė. 

Daugiausiai sutarčių pagal šią priemonę buvo pasirašyta 

su Vilniuje veiklą vykdančiomis įmonėmis – 95. 

12 pav. 2013 m. priemonės „Naujos galimybės“ pasirašytos 
sutartys pagal apskritis

Panevėžys
Radviliškis

Šiauliai

N. AkmenėMažeikiaiSkuodas

Kretinga

Klaipėda

Neringa

Šilutė

Plungė
Telšiai

Kelmė

Šilalė

Tauragė

Jurbarkas

Šakiai Kaunas

Jonava Ukmergė

Anykščiai
Utena

Zarasai

Ignalina

Švenčionys
Molėtai

Širvintos

Kaišiadorys

Trakai

Vilnius

VarėnaLazdijai

Marijampolė

Vilkaviškis

Šalčininkai
Alytus

Prienai

Raseiniai
Kėdainiai

Joniškis

Pakruojis
Pasvalys

Biržai

Rokiškis

Kupiškis

Apskritis
Projektų 
skaičius

Vilniaus 95

Kauno 57

Šiaulių 22

Klaipėdos 10

Telšių 10

Alytaus 8

Marijampolės 5

Panevėžio 5

Utenos 3

Tauragės 1

Iš viso 216

Daugiausia šios priemonių projektų vykdytojų yra mažos 

(79) ir vidutinės (84) įmonės. Mažiau tarp jų yra didelių (51) 

ir labai mažų (16) įmonių. Pagrindinės veiklos, kuriomis už-

siima įmonės, yra baldų gamyba, metalo apdirbimas (me-

talo gaminių gamyba), maisto produktų (gėrimų) gamyba, 

drabužių siuvimas, kompiuterių programavimo paslaugos 

ir krovininio kelių transporto paslaugos.  

Pagal projektų finansavimo ir administravimo sutartis 

vidutinis prašomo finansavimo dydis yra 188 tūkst. Lt, 

projekto įgyvendinimo metu įmonės vidutiniškai dalyvauja 

6 parodose. Dažniausiai vykstama į didžiausias Europos 

parodas: Vokietijoje, Prancūzijoje, Švedijoje, taip pat 

Rusijoje. Informacinių technologijų sektoriaus įmonės daž-

niau dalyvauja jAV, japonijoje bei Artimuosiuose Rytuose 

– Omane, Katare, jungtiniuose Arabų Emyratuose vyks-

tančiose parodose. Šių projektų įgyvendinimo sėkmė ma-

tuojama priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliais: 

kiek yra pritraukta privačių investicijų ir kiek didėja įmonių 

eksportas. Įgyvendinusios priemonės „Naujos galimybės“ 

projektus, įmonės planuoja eksportą padidinti vidutiniškai 

70 proc. 

Atsižvelgiant į priemonės specifiką ir santykinai didelius 

jos administravimo kaštus, priemonės administravimas 

buvo supaprastintas, pereinant prie fiksuotų įkainių už sė-

kmingai įvykdytas projekto veiklas. Toks supaprastinimas 

paspartino ir paraiškų vertinimą, ir projektų įgyvendinimą. 

Pareiškėjams nebereikia atsiskaityti LVPA už pirkimų 

rezultatus bei teikti sąskaitų faktūrų už patirtas išlaidas. 

Vienintelė sąlyga, kurią būtina įvykdyti norint, kad mokėji-

mo prašymas būtų apmokėtas –sėkmingai įvykdyti projek-

to veiklą ir pasiekti nustatytą fizinį rodiklį.
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Pagal „Naujas galimybes“ 2013 m. buvo baigti 184 projek-

tai, kuriems išmokėta 17,7 mln. Lt. parama. 

Didžiausio pareiškėjų susidomėjimo ataskaitiniais metais 

sulaukė priemonė „Invest LT-2”. Pagal ją pirminė numatyta 

paskirstyti antrojo kvietimo suma buvo 60 mln. Lt. LVPA 

pateiktos net 88 projektų paraiškos, o bendra prašoma 

suma siekė daugiau nei 508 mln. Lt. Sulaukus labai didelio 

skaičiaus paraiškų, finansavimas buvo padidintas nuo 60 

mln. Lt. iki 114,4 mln. Lt. Finansavimas buvo skirtas 16 

projektų įvairiuose Lietuvos regionuose. Šiomis lėšomis 

bus plečiamos sveikatingumo paslaugos Birštone, pakavi-

mo ir fasavimo įrenginių gamyba Marijampolėje, šaldymo 

įrenginių gamyba Vilniaus rajone, probiotikų gamyba far-

macijai bei veterinarijai Vilniuje, dirbtinio safyro bei kom-

ponentų iš jo gamyba Kauno rajone, optikos lęšių gamyba 

Trakų rajone, elektros apšvietimo įrangos gamyba Šiaulių 

rajone, vykdomi kiti projektai. Visų 16 projektų įgyvendini-

mo metu iš viso planuojama sukurti 1173 darbo vietas. Tai 

itin svarbu Lietuvos regionams.

Priemonė „Invest LT-2” yra skirta paremti tiesiogines vi-

daus investicijas didelės pridėtinės vertės gamybos ar 

paslaugų verslo pradžiai ar plėtrai. 

Didžioji dalis investicijų yra skirtos regionams. 2 projek-

tai vykdomi Marijampolės regiono teritorijoje. Vienas iš jų 

yra UAB „Mantinga“ projektas „UAB „Mantinga“ verslo 

aplinkos gerinimas ir produktyvumo didinimas“. Bendrovė 

planuoja pastatyti naują gamybinį-administracinį pastatą, 

įrengti vidaus inžinerinius tinklus, įdiegti naujas technologi-

nes linijas. Įdiegus numatytą įrangą, įmonėje funkcionuos 

modernios, visiškai automatizuotos maisto saugos ir ko-

kybės reikalavimus atitinkančios gamybos technologinės 

linijos. Projekto įgyvendinimo metu planuojama sukurti 83 

darbo vietas. 

Kitą projektą įgyvendina taip pat Marijampolėje įsikūrusi 

įmonė UAB „Pakma”. Pagrindinė įmonės veikla yra fasa-

vimo ir pakavimo įrengimų, transportavimo sistemų, auši-

nimo tunelių, skirtų pieno, duonos, konditerijos, konservų 

ir kitoms maisto pramonės sritims, įvairiems vienetiniams 

gaminiams pakuoti – projektuoti, atlikti bandymus, gaminti, 

montuoti, prižiūrėti, modernizuoti. Projekto įgyvendinimo 

metu įmonė planuoja įsigyti naują pakavimo ir fasavimo 

įrenginių liniją. Naujai įsigyti įrenginiai UAB „Pakma“ leistų 

padidinti produktyvumą, sumažinti gaminių savikainą, pa-

gerinti gamybos valdymo procesą, sumažinti atliekų kiekį 

bei pagerinti produktų kokybę. 
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13 pav. 2013 m. priemonės „Invest LT-2” pasirašytos sutartys 
pagal regionus
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Dar vienas „Invest LT-2“ projektas vykdomas Alytuje. 

Šaldytuvų gamykla „Snaigė“ investuoja į modernią komer-

cinių šaldytuvų gamybos įrangą ir įrengimus. Projekto įgy-

vendinimo metu ir po jo bus kuriamos naujos tiesiogiai su 

projekto įgyvendinimu susijusios ilgalaikės darbo vietos. 

Planuojama sukurti 31 darbo vietą.

Klaipėdos regione UAB „Geralda”, gaminanti žvakes, 

įgyvendina projektą „UAB Geralda produktyvumo ir kon-

kurencingumo didinimas, vykdant gamybinių pajėgumų 

plėtros investicinį projektą“. Įdiegusi inovatyvias technolo-

gines linijas, UAB „Geralda“ galės gaminti ir visiškai naujus 

gaminius, tinkamus eksportui. Gamybos procese planuo-

jama naudoti ne tik naftos produktus, parafiną, bet ir eko-

logiškas žaliavas, tokias kaip palmių vaškas ir stearinas.

Paminėtinas projektas „Gydyklos ir reabilitacijos ligoninės 

rekonstrukcija Birštono kurorte“. Projektą vykdo UAB 

„Hotel Green Vilnius“. Įgyvendinant šį projektą bus sukurta 

aukščiausios kokybės, tarptautinius standartus atitinkanti 

žmonių sveikatos priežiūros infrastruktūra, o tai paskatins 

naujų verslų bei netiesioginių darbo vietų kūrimąsi ir viso 

regiono vystymąsi. Naujojoje infrastruktūroje numatoma 

atlikti žmonių sveikatos priežiūrą ir teikti reabilitacijos bei 

diagnostikos paslaugas. Projekto įgyvendinimo metu bus 

diegiama energiją ir žaliavas tausojanti įranga. Planuojama 

sukurti 165 darbo vietas.

Didžiausias finansavimas – net po 10 mln. Lt. skirtas AB „FL 

Technics“ projektui „Naujo orlaivių techninio aptarnavimo 

terminalo įrengimas“ ir UAB „Rokor“ projektui „Aukštos 

raiškos šviesos diodų (HB LED) ir mikroelektronikos bei 

kitų (optinių) komponentų iš dirbtinio safyro gamyba“. 

Populiari buvo ir konkursinė priemonė „Asistentas-4“. 

Pagal šios priemonės kvietimą LVPA sulaukė 35 paraiškų, 

o prašoma suma siekė 32,7 mln. Lt. Sutartys buvo pasi-

rašytos 16 projektams įgyvendinti, o skirtas finansavimas 

bendrai siekė 13, 9 mln. Lt. 

Pagal priemonę „Asistentas-4“ remiamos šios veiklos: 

informacinių renginių, skatinančių visuomenės, ypač jauni-

mo ir moterų, verslumą, naujų smulkiojo ir vidutinio verslo 

(toliau – SVV) subjektų steigimasis ir plėtra, verslo partne-

rystės tinklų ir pan., taip pat aukštos kokybės konsultacinių 

paslaugų teikimas konkretiems naudos gavėjams verslo 

pradžia, mokesčių sistemos, darbo teisės, leidimų ir licen-

cijų, viešųjų pirkimų klausimai. Pagal šią priemonę įgyven-

dinamų projektų metu bus įsteigti 297 SVV subjektai.

Didžiausias finansavimas – beveik 1 mln. Lt. pagal šią 

priemonę buvo skirtas verslo centrų asociacijos projek-

tui „Sėkmingo verslo receptai „InoVerslas“ – Utenos re-

gionas“. Projekto tikslas – pagerinti verslo sąlygas SVV 

subjektams ir asmenims, ketinantiems pradėti verslą, 

teikiant viešąsias paslaugas verslui. Projekto veiklos kon-

centruojamos 2 kryptimis: visuomenės verslumo ir naujų 

SVV subjektų steigimąsi bei plėtrą skatinimas ir aukštos 

kokybės konsultacinių paslaugų kokybės ir prieinamumo 

inicijuojant bei plėtojant verslą užtikrinimas. Šį projektą 

įgyvendina Verslo centrų asociacija (VCA) ir 7 partneriai.

Pagal tris valstybės planavimo priemones „Invest LT“, 

„Asistentas-2“ ir „Invest LT+“ LVPA 2013 m. gavo 26 pa-

raiškas, bendra prašoma paramos suma siekė 84 mln. Lt. 

Daugiausia – net 18 projektų finansavimo ir administravi-

mo sutarčių 46,3 mln. Lt. paramai gauti pasirašyta pagal 

priemonę „Invest LT+“. ja siekiama pritraukti tiesiogines 

užsienio investicijas. Įgyvendinus šios priemonės pro-

jektus ketinama pritraukti 302,5 mln. Lt. privačių inves-

ticijų ir po projektų užbaigimo sukurti 1260 darbo vietų. 

Didžiausią finansavimą pagal šią priemonę gavo UAB „Bio 

Circle Balticum“ projektas „Biologinių valymo produktų 

gamyba“ , kuriam skirtas finansavimas – 5,5 mln. Lt. UAB 

„Bio Circle Balticum“ – tai 2012 m. įsteigta dukterinė 25 m. 

patirtį turinčios Vokietijos bendrovės „Bio-Circle Surface 

Technology GmbH“ įmonė. ji kuria ir gamina aplinkai bei 

žmogaus sveikatai draugiškus valymo ir priežiūros pro-

duktus. Šiuo projektu siekiama įrengti chemijos gamyklos 

gamybinį pastatą, įsigyti reikalingą technologinę įrangą bei 

įsteigti biotechnologijos mokslinių tyrimų ir plėtros padali-

nį, kuris bendradarbiautų su aukštojo mokslo ir tyrimų ins-

titutais, pvz., Vilniaus universitetu. Gaminama produkcija 

apims naujos įrangos gamybą bei platų inovatyvių valymo 

priemonių, skirtų pramoniniam naudojimui, asortimentą.

Pagal priemonę „Invest LT+“ 2013 m. buvo baigti 5 pro-

jektai už 14,6 mln. Lt. Didžiausias iš jų – 4,9 mln. Lt. finan-

savimą gavęs projektas „Western Union paslaugų centro 

steigimas“. Projekto siekis – pritraukti tiesiogines užsienio 

investicijas iš WU grupės Bendrųjų paslaugų centro (BPC) 

Lietuvoje steigimui. Projektą įgyvendina Lietuvoje įsteigta 

WU grupės įmonė „Western Union Processing Lithuania“.
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Pagal priemonę „Asistentas-2“, kuria remiamos investici-

jos į menų inkubatoriaus pastatų statybą, renovavimą ar 

plėtrą, finansavimas skirtas 4 projektams, o bendra finan-

savimo suma – 30,4 mln. Lt. Didžiausias finansavimas – 8 

mln. Lt. buvo skirtas VšĮ Utenos verslo informacijos cen-

tras vykdomam projektui „Utenos verslo informacijos cen-

tro infrastruktūros plėtra, pritaikant kino teatrą „Taurapilis“ 

kūrybinių industrijų ir verslo poreikiams“. Projekto tikslas 

– sudaryti palankias sąlygas Utenos kūrybinių industrijų 

atstovams steigti SVV subjektus, juos plėsti ir didinti jų 

gyvybingumą. Įgyvendinus projektą kūrybinių industrijų 

atstovams bus sudarytos kuo palankesnės sąlygos įgy-

vendinti kūrybines idėjas, kurti ir plėtoti su menu susijusius 

verslus, ugdyti kuriančių žmonių verslumą. Įkurtas menų 

inkubatorius taps traukos centru rajono kūrybinių industri-

jų atstovams, kuriantiems bei menu ir kūryba besidomin-

tiems bendruomenės nariams. Planuojama, kad per trejus 

metus įgyvendinus projektą, menų inkubatoriuje turėtų 

įsikurti 17 subjektų.

2013  m. pagal šią priemonę buvo užbaigti 4 projektai. 

Didžiausias iš jų – 7,9 mln. Lt. finansavimą gavęs projektas 

asociacijos Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius 

vykdytas projektas „Audiovizualinių menų industrijos 

inkubatorius“.

Pagal priemonę „Invest LT“finansavimas buvo skirtas 3 

projektams, bendra jų finansavimo suma – 50,5 mln. Lt. 

Pagal šią priemonę investuojama į kuriamų ar plėtojamų 

pramoninių parkų susisiekimo tinklus. Įgyvendinami šie 

projektai:

 ■ „Šiaulių pramoninio parko infrastruktūros plėtra“, 

jo vykdytojas – Šiaulių miesto savivaldybės 

administracija;

 ■ „Inžinerinės infrastruktūros įrengimas Kruonio 

pramoniniame parke, esančiame Kruonio HAE 

teritorijoje“, vykdytojas – AB „Lietuvos energijos 

gamyba“; 

 ■ „Marijampolės laisvosios ekonominės zonos 

infrastruktūros statyba. I etapas”, vykdytojas – 

Marijampolės savivaldybės administracija.

Pagal šią priemonę 2013 m. buvo baigti 2 projektai už 1,1 

mln. Lt. Tai – Alytaus miesto savivaldybės administracijos 

vykdytas projektas „Alytaus pramoninio parko rinkodaros 

projektas“ ir UAB Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos 

valdymo bendrovės projektas „Klaipėdos LEz kompleksi-

nės rinkodaros programos 2010–2012 m. įgyvendinimas“. 

2013  m. buvo baigti projektai pagal priemones, kurioms 

ataskaitiniais metais kvietimai teikti paraiškas nebuvo 

skelbti. Pagal priemonę „E-verslas“, kurios lėšomis finan-

suojamos labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių investicijos 

į materialųjį ir nematerialųjį turtą, kurio reikia elektroninio 

verslo diegimui toje įmonėje, buvo baigti 135 projektai, 

jiems bendrai išmokėtas 11,7 mln. Lt. finansavimas. 

Didžiausią finansavimą (daugiau nei 228 tūkst. Lt) gavęs 

baigtas projektas – tai UAB „Granex“ „Verslo valdymo sis-

temos įdiegimo projektas“. Tarp projektų vykdytojų buvo 

krovininių kelių transporto, spaudos ir leidybos, sandėlia-

vimo, kelionių organizavimo paslaugas teikiančios įmonės, 

maisto produktų, chemikalų ir cheminių produktų, plasti-

kinių gaminių gamybos ir kita veikla užsiimančios įmonės.

Projektų vykdytojai, įgyvendinę projektus pagal šią priemo-

nę, ypač teigiamai vertina informacinėmis technologijomis 

pasiektą įmonių vidinių bei išorinių procesų optimizavimą.
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14 pav. 2013 m. priemonės „E-verslas“ baigti projektai pagal 
apskritis

15 pav. 2013 m. priemonės „Procesas LT“ baigti projektai pagal 
apskritis
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Apskritis
Projektų 
skaičius

Vilniaus 5

Šiaulių 2
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Kauno 1

Iš viso 9

Vien per 2013m. buvo baigti 356 verslo projektai, kuriems 

išmokėta 129,4 mln. Lt. paramos. Nuo periodo pradžios 

verslui skatinti projektų vykdytojams išmokėta 676 mln. Lt. 

struktūrinės paramos.

Pagal priemonę „Procesas LT“ ataskaitiniais metais buvo 

baigti 9 projektai už 0,2 mln. Lt. Projektus įgyvendino 

kompiuterių programavimo ir kita susijusia veikla, statybų, 

architektūros paslaugų, orlaivių ir erdvėlaivių remonto, 

krovininio kelių transporto paslaugas teikiančios įmonės. 

Apskritis
Projektų 
skaičius

Vilniaus 67

Kauno 42

Panevėžio 6

Klaipėdos 5

Marijampolės 4

Telšių 3

Utenos 3

Alytaus 2

Šiaulių 2

Tauragės 1

Iš viso 135
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2.5.3. Energetika

Skatinti Lietuvos energetikos plėtrą, t. y. didinti energijos 

tiekimo patikimumą, saugumą bei energijos gamybos bei 

vartojimo efektyvumą, atsinaujinančių energijos išteklių var-

tojimą padeda projektai pagal du LVPA administruojamus 

prioritetus: Ekonomikos augimo veiksmų programos 2.4 

prioritetą „Esminė ekonominė infrastruktūra“ ir Sanglaudos 

skatinimo veiksmų programos 3.3 prioritetą „Aplinka ir dar-

nus vystymasis“.

Energetikos projektams įgyvendinti 2007–2013  m. buvo 

numatyta skirti beveik 1 876,6 mln. Lt. ES struktūrinės 

paramos ir biudžeto lėšų. 2007–2013 m. laikotarpiu LVPA 

administravo 897 energetikos projektus už 1 993 mln. Lt., 
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o iš viso energetikos projektams jau yra išmokėta 1 467 

mln. Lt. Iš viso nuo laikotarpio pradžios jau yra baigtas 651 

energetikos projektas, kuriam yra išmokėta 1 174,6 mln. Lt.

2013 m. LVPA administruojamiems energetikos projektams 

buvo skirta 299 mln. Lt. LVPA pateikta 181 energetikos sri-

ties paraišką, o prašoma finansavimo suma siekė 285,7 mln. 

Lt. Iš visų gautų paraiškų 14 buvo atmesta, 7 pareiškėjai 

paraiškas atsiėmė. Gauta 14 prašymų papildomam finan-

savimui, skirta 4 mln. Lt. Pagal visas priemones pasirašytos 

187 energetikos projektų finansavimo ir administravimo 

sutartys, t. y. beveik dvigubai daugiau nei 2012 m. (2012 m. 

buvo pasirašyta 91 energetikos projektų finansavimo ir 

administravimo sutartis). 

Priemonės pavadinimas
Gauta 
paraiškų

Sutartys 
(įgyvendinami ir 
baigti projektai)

Nutrauktos 
sutartys

Baigti 
projektai

Išmo-
kėta 

vnt. mln. Lt vnt. mln. Lt vnt. mln. Lt vnt. mln. Lt mln. Lt
Elektros skirstymo sistemos 
modernizavimas ir plėtra

17 102,6 14 68,7 7 16,9 23,9

Šilumos tiekimo sistemos 
modernizavimas ir plėtra

176 301,6 150 230,6 84 143,0 148,8

Elektros perdavimo sistemos 
modernizavimas ir plėtra

18 140,8 18 103,1 48,3

Gamtinių dujų perdavimo sistemos 
modernizavimas ir plėtra

1 80,2 1 77,1 68,9

Energetikos objektų rekonstravimas  
ir perkėlimas

1 50,9 1 30,8 27,6

Energijos gamybos efektyvumo 
didinimas

14 75,9 7 27,2 3 21,2 6 11,1 25,2

Atsinaujinančių energijos išteklių 
panaudojimas energijos gamybai (K)

120 680,8 51 298,8 1 9,1 16 127,1 152,7

Viešosios paskirties pastatų 
renovavimas nacionaliniu lygiu

351 996,6 304 726,1 252 546,0 641,4

Viešosios paskirties pastatų 
renovavimo projektai, pagal BPD 1.2.

22 59,1 21 42,9 21 38,2 38,2

Atsinaujinančių energijos išteklių 
panaudojimas energijos gamybai (V)

5 19,1 4 14,8 3,1

Viešosios paskirties pastatų 
renovavimas regioniniu lygiu 

384 471,0 318 340,1 4 2,6 239 248,3 288,6

ENERGETIKA iš viso 1 109 2 978,7 889 1 960,1 8 32,8 625 1 130,6 1 466,7

16 pav. Energetikos priemonių finansavimo pasiskirstymo 2008–2013 m. dinamika bendrai ir pagal priemones
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Pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2.4 prio-

ritetą „Esminė ekonominė infrastruktūra“ LVPA 2013  m. 

administravo penkias priemones. Projektų finansavimo 

ir administravimo sutartys buvo pasirašytos pagal tris 

priemones: valstybės planavimo priemonę „Elektros per-

davimo sistemos modernizavimas ir plėtra“, konkursines 

priemones „Elektros skirstymo sistemos modernizavimas 

ir plėtra“ bei „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas 

ir plėtra“.

Pagal valstybės planavimo priemonę „Elektros perda-

vimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ bei konkursinę 

priemonę „Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir 

plėtra“ buvo remiamas elektros perdavimo linijų tiesimas, 

transformatorių pastočių ir skirstyklų statyba ir moderni-

zavimas, transformatorių pastočių ir skirstyklų statyba ir 

orinių elektros linijų keitimas kabelinėmis, automatizuotų 

valdymo, duomenų rinkimo ir perdavimo, energijos apskai-

tos sistemų diegimas. 

2013 m. pagal šias dvi priemones buvo pasirašyta 13 pro-

jektų finansavimo sutarčių už 34,7 mln. Lt. 12 sutarčių buvo 

pasirašyta pagal priemonę „Elektros perdavimo sistemos 

modernizavimas ir plėtra“, finansavimo suma – 26,9 mln. 

Lt. Didžiausias finansavimas – 14,2 mln. Lt. buvo skirtas 

AB „Litgrid“ vykdomam projektui „330/110/10 kV Alytaus 

TP 330 kV skirstyklos rekonstravimas“.

Viena sutartis buvo pasirašyta pagal priemonę „Elektros 

skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra“ už 7,8 mln. 

Lt. Projektą „AB „Lesto“ komplektinių transformatorinių 

keitimas stulpinėmis transformatorinėmis” vykdo AB 

„Lesto“.

Pagal priemonę „Šilumos tiekimo sistemos modernizavi-

mas ir plėtra“ yra finansuojama senų centralizuotų šilumos 

tinklų keitimas naujais diegiant naujausias technologijas ir 

naujų centralizuotų šilumos tinklų statyba. Pagal šią prie-

monę LVPA gavo 68 projektų paraiškas, o bendra prašo-

ma finansavimo suma buvo 79,7 mln. Lt. Atlikus paraiškų 

vertinimą, su projektų vykdytojais pasirašytos 59 sutartys 

už 70,6 mln. Lt. Didžiausią finansavimą (po 2 mln. Lt) gavo: 

 ■ AB „Šiaulių energija“ projektas „Šilumos tiekimo 

magistralės nuo ŠK2121 iki ŠK2130, Garažų – 

Statybininkų – V. Grinkevičiaus g., Šiauliuose, 

rekonstravimas“; 

 ■ UAB „Šilutės šilumos tinklai“ projektas „Šilumos 

tiekimo tinklų renovacijos Šilutės mieste III etapas“; 

 ■ UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ projektas „Šalčininkų 

centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas 

diegiant šiuolaikines technologijas“; 

 ■ AB „Klaipėdos energija“ projektai „Klaipėdos miesto 

šilumos tinklų magistralės „6P» rekonstrukcija“ ir 

„Klaipėdos miesto pietinės dalies magistralinių šilumos 

tinklų rekonstrukcija“; 

 ■ AB „Kauno energija“ projektas „Kauno m. 1Ž 

magistralės rekonstravimas tarp šilumos kamerų 

1Ž-7 ir 1Ž-8 bei tarp šilumos kamerų 1Ž-10 ir 1Ž-12 

Chemijos g.“.

Bendrai įgyvendinant visus šiuos projektus numatoma nu-

tiesti 291,06 km sutartinių 100 mm skersmens viengubų 

vamzdžių. 

Pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 priori-

tetą „Aplinka ir darnus vystymasis“ LVPA 2012 m. admi-

nistravo šešias priemones, pagal 4 iš jų buvo pasirašytos 

projektų finansavimo ir administravimo sutartys. Dvi iš jų 

buvo valstybės planavimo priemonės – „Atsinaujinančių 

energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ ir 

„Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu ly-

giu“, viena iš jų – regionų planavimo „Viešosios paskirties 

pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ ir viena konkursinė - 

„Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos 

gamybai“.

Valstybės planavimo ir konkursinė priemonės 

„Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos 

gamybai“ skirtos atsinaujinančių energijos išteklių naudoji-

mą energijos gamybai skatinti. Pagal jas remiamas katilinių 

ir termofikacinių elektrinių, tiekiančių šilumą į aprūpinimo 

šiluma sistemas, statyba, prijungimas prie aprūpinimo 

šiluma sistemų ir modernizavimas – naudojamo kuro kei-

timas į biomasę. 2013 m. pagal šias dvi priemones pasi-

rašytos 23 sutartys, kurių bendra finansavimo suma siekia 

95,6 mln. Lt. Pagal konkursinę „Atsinaujinančių energijos 

išteklių panaudojimas energijos gamybai“ priemonę pasi-

rašyta 19 projektų finansavimo ir administravimo sutarčių, 

skirtas 80,8 mln. Lt. finansavimas. Pagal šią priemonę 

įgyvendinamų projektų metu planuojama energijos ga-

mybos pajėgumų, naudojančių biomasę, galią padidinti 

232,85  MW. Pagal valstybinę „Atsinaujinančių energijos 

išteklių panaudojimas energijos gamybai“ priemonę pasi-

rašytos 4 projektų finansavimo ir administravimo sutartys 

už 14,8 mln. Lt. Pagal šią priemonę įgyvendinus projektus 

planuojama energijos gamybos pajėgumų, naudojančių 

biomasę, galią padidinti 33,35 MW.



24

Didžiausias baigtas projektas pagal konkursinę priemonę 

„Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos 

gamybai“ yra UAB „Utenos šilumos tinklai“ vykdytas pro-

jektas „Termofikacinės elektrinės statyba Utenoje“, finan-

savimo suma – 15,5 mln. Lt.

Daugiausiai sutarčių (70) buvo pasirašyta pagal priemonę 

„Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu ly-

giu“, bendra jų finansavimo suma – 45,4 mln. Lt. 22 projek-

tų finansavimo ir administravimo sutartys buvo pasirašytos 

pagal priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas 

nacionaliniu lygiu“, bendra jų finansavimo suma – 52,8 

mln. Lt.

Pagal šias priemones remiamas viešosios paskirties pas-

tatų išorinių atitvarų remontas ir (arba) rekonstravimas, 

pastatų energetikos sistemų modernizavimas ir (arba) 

rekonstravimas pagerinant jų energetines charakteristikas. 

2013 m. buvo baigti 53 projektai, įgyvendinti pagal priemo-

nę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu 

lygiu“ ir 29 projektai pagal priemonę „Viešosios paskirties 

pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“. 2013  m. buvo 

baigtos renovuoti 32 mokyklinės įstaigos, o nuo finansa-

vimo laikotarpio pradžios iš viso Lietuvoje renovuota 101 

mokyklinė įstaiga.

2013  m. buvo baigtas vienas Lietuvai reikšmingiausių 

energetikos projektų pagal priemonę „Gamtinių dujų per-

davimo sistemos modernizavimas ir plėtra“. Nacionalinėje 

energetikos strategijoje dujų sektoriui svarbų projektą 

„Magistralinio dujotiekio jurbarkas – Klaipėda statyba“ 

įgyvendino AB „Lietuvos dujos“. Pasinaudojus iš Europos 

regioninės plėtros fondo ir valstybės biudžeto skirta 77,1 

mln. Lt. parama nutiestas magistralinis dujotiekis jurbarkas 

– Klaipėda ir į žiedinę perdavimo sistemą sujungtos jau vei-

kiančios perdavimo sistemos Vilnius–Panevėžys–Šiauliai–

Klaipėda ir Vilnius-Kaunas–jurbarkas. Tai užtikrino Vakarų 

Lietuvos aprūpinimo gamtinėmis dujomis stabilumą: 

nuolatinį darbo režimų palaikymą ir dujų perdavimo į toli-

miausius taškus (Klaipėda) patikimumą, galimybę padidinti 

perdavimo sistemos pajėgumus Vakarų Lietuvos regione. 

Daugiau kaip 154 mln. vertės projektas buvo įgyvendina-

mas keliais etapais: 1 etapas – „Magistralinio dujotiekio 

nuo jurbarko iki atšakos į Tauragės dujų stoties statyba“, 

2 etapas – „Magistralinio dujotiekio nuo atšakos į Tauragės 

dujų skirstymo stotį iki atšakos į Šilutės dujų skirstymo stotį 

statyba“, 3 etapas – „Magistralinio dujotiekio nuo atšakos 

į Šilutės dujų skirstymo stotį iki atšakos į Klaipėdos antrąją 

dujų skirstymo stotį ir Klaipėdos antrosios dujų skirstymo 

stoties statyba“. 

17 pav. Magistralinio dujotiekio jurbarkas – Klaipėda statyba
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2.5.4. Turizmas

Pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 priori-

teto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gam-

tos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ LVPA 

2013  m. administravo šešias priemones, skatinančias 

atvykstamąjį ir vietos turizmą, tinkamai išnaudoti gamtos 

išteklius, kultūros paveldą bei kurti palankesnes sąlygas 

aktyviam poilsiui. Keturios iš jų – „Ekologinio (pažintinio) 

turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruk-

tūros kūrimas ir plėtra“, „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros 

paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo 

reikmėms“,“Turizmo informacinių paslaugų ir infrastruktū-

ros plėtra ir turizmo rinkodaros skatinimas”, „Nacionalinės 

svarbos turizmo projektai“ yra valstybės planavimo prie-

monės, priemonė „Viešosios turizmo infrastruktūros ir 

paslaugų plėtra regionuose“ yra regionų planavimo, o 

„Turizmo paslaugų/produktų įvairovės plėtra ir turizmo 

paslaugų kokybės gerinimas“ – konkursinė.

Turizmo projektams įgyvendinti 2007–2013 m. skirta 870,3 

mln. Lt. ES struktūrinės paramos ir biudžeto lėšų. LVPA 

administravo 307 turizmo projektų sutartis už 918 mln. 

Lt., o turizmo projektams įgyvendinti šiuo laikotarpiu buvo 

išmokėta 680 mln. Lt. parama. 
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Priemonės pavadinimas
Gauta 
paraiškų

Sutartys 
(įgyvendinami 
ir baigti 
projektai)

Nutrauktos 
sutartys

Baigti 
projektai

Išmokėta 

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

Turizmo paslaugų/produktų, 
įvairovės plėtra ir turizmo 
paslaugų kokybės gerinimas

150 700,5 43 157,3 13 46,8 24 70,3 130,0

Ekologinio (pažintinio) turizmo, 
aktyvaus poilsio ir sveikatos 
gerinimo infrastruktūros kūrimas 
ir plėtra

54 269,4 43 198,6 15 72,2 150,1

Viešųjų nekilnojamųjų kultūros 
paveldo objektų kompleksiškas 
pritaikymas turizmo reikmėms

85 361,9 68 283,9 1 4,3 27 98,3 211,3

Nacionalinės svarbos turizmo 
projektai

7 117,4 7 112,1 3 14,5 107,6

Turizmo informacinių paslaugų  
ir infrastruktūros plėtra ir turizmo 
rinkodaros skatinimas

30 55,5 28 43,6 12 10,2 26,1

Viešosios turizmo infrastruktūros  
ir paslaugų plėtra regionuose

138 97,2 102 71,3 2 0,7 59 42,3 55,0

TURIZMAS iš viso 464 1 601,9 291 866,8 16 51,7 140 307,7 680,2

18 pav. Turizmo priemonių finansavimo pasiskirstymo  
2008–2013 m. dinamika bendrai ir pagal priemones
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2013 m. gauta 51 paraiška turizmo projektams finansuoti. 

Prašoma paramos suma siekė 77, 8 mln. Lt. Daugiausia 

paraiškų (25) sulaukta pagal priemonę „Viešosios turizmo 

infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“. Prašyta 

finansavimo suma – 9,9 mln. Lt. 11 paraiškų sulaukta 

pagal priemonę „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo 

objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“, 

prašyta finansavimo suma – 37,8 mln. Lt. Pagal priemonę 

„Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir svei-

katos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ gautos 7 

paraiškos, kuriose prašoma 20,6 mln. Lt. paramos. Pagal 

priemonę „Turizmo informacinių paslaugų ir infrastruk-

tūros plėtra ir turizmo rinkodaros skatinimas” sulaukta 7 

paraiškų, prašoma finansavimo suma – 9,5 mln. Lt.

Turizmo projektų valdymo skyrius atliko valstybės ir regi-

onų planavimo paraiškų vertinimą. Vadovaudamiesi LVPA 

pateiktomis projektų vertinimo ataskaitomis su pasiūly-

mais dėl projektų finansavimo, atranką vykdė Ūkio minis-

terijos sudarytas komitetas. 

Ūkio ministro sprendimu LVPA 2013  m. su turizmo pro-

jektų vykdytojais pasirašė 62 projektų finansavimo ir 

administravimo sutartis, pagal kurias skirtas 117,8 mln. 

Lt. finansavimas iš struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto 

turizmo plėtrai Lietuvoje. Daugiausia sutarčių pasirašyta 

pagal valstybės planavimo priemonę „Viešosios turiz-

mo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ (28), o 

didžiausias finansavimas skirtas priemonei „Ekologinio 

(pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo 

infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ – 44,3 mln. Lt. 

Pagal priemonę „Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus 

poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plė-

tra“ pasirašyta 13 sutarčių, didžiausią finansavimą gavo 

du Plungės savivaldybės administracijos įgyvendinami 

projektai - „Turizmo trasų aplink Platelių ežerą ir jų jung-

ties iki Plungės miesto infrastruktūros plėtra” I ir II etapai 

(finansavimo suma iš viso 11,3 mln. Lt.). Taip pat pagal šią 

priemonę pasirašyta baigiamosios Delfinariumo rekons-

trukcijos etapo sutartis. Projektą vykdo jūrų muziejus, 

finansavimo suma 5,9 mln. Lt.

Pagal priemonę „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo 

objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“ 

buvo pasirašyta 11 sutarčių už 41,6 mln. Lt. Didžiulis ir 

svarbus Palangos kurortui projektas pagal šią priemonę 

yra Palangos savivaldybės administracijos įgyvendinamas 

projektas „Vasaros koncertų salės Palangoje, Vytauto g. 

43, rekonstravimas - daugiafunkcinio kultūros pastato 

įrengimas, I etapas“, jam skirtas finansavimas siekai 10 

mln. Lt.

Taip pat pasirašyta projekto „Užutrakio dvaro sodybos 

buvusios virtuvės restauracija ir pritaikymas kultūros po-

reikiams“ įgyvendinimo sutartis, finansavimo suma – 3 

mln. Lt.

Vienas didžiausių pagal priemonę „Viešosios turizmo 

infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ finansavi-

mą gavusių projektų – „Viešosios turizmo infrastruktūros 

zaraso ežero Didžiojoje saloje sukūrimas”, kurį vykdo 

zarasų savivaldybės administracija. Finansavimo suma – 

1,5 mln. Lt.

2013 m. turizmo projektams buvo išmokėta 135 mln. Lt. 

39 turizmo projektai 2013 m. buvo baigti, jiems išmokėta 

85,3 mln. Lt. parama. 2 sutartys, kurių vertė 6,4 mln. Lt., 

buvo nutrauktos.

Iš 2013 m. baigtų turizmo projektų pažymėtinas projektas 

„Birštono miesto centrinio parko sutvarkymas ir pritai-

kymas aktyviam poilsiui ir turizmui”. Birštono kurortas – 

vienas iš 8 Lietuvos kurortų ir kurortinių vietovių, turintis 

didelį gamtinių išteklių panaudojimo rekreacijai potencialą. 

Kurorte iki šiol nebuvo pakankamai išplėtotos aktyviam 

poilsiui bei turizmui reikalingos infrastruktūros – dviračių, 

riedučių trasų, vaikų žaidimams ar sportui skirtų aikštelių, 

sporto įrenginių ir pan. Pagal apgyvendintų svečių skaičių 

Birštonas užima 5 vietą tarp populiariausių Lietuvos kuror-

tinių vietovių. Siekiant padidinti kurorto patrauklumą buvo 

įgyvendintas projektas, kurio tikslas – Birštono miesto 

centrinėje dalyje esantį 25 ha ploto parką pritaikyti akty-

viam poilsiui ir turizmui, įrengiant reikalingą infrastruktūrą. 

Įgyvendinus projektą sutvarkytas centrinis miesto parkas, 

įrengti dviračių, pasivaikščiojimo takai, poilsio ir sporto 

zonos: krepšinio, treniruoklių, vaikų žaidimų, riedlenčių 

aikštelės ir kt. Dabar sukurtas naujas turistų traukos objek-

tas: čia jau sudarytos galimybės gyventojams ir svečiams 

aktyviai leisti laisvalaikį bei ilsėtis. Parke yra suformuotas 

pažintinis „Nemuno kilpų“ pasivaikščiojimo takas, atkarto-

jantis Nemuno vingius. jame vaizdžiai pateikiama informa-

cija apie Nemuno kilpų regioninio parko žymias vietoves. 
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19 pav. Centrinis Birštono parkas

Kitas reikšmingas 2013  m. baigtas turizmo projektas: 

„Medininkų pilies pritaikymas turizmo reikmėms”. jį vykdė 

Trakų istorijos muziejus. Projektui skirtas 7,8 mln. Lt. fi-

nansavimas. Medininkų pilis – seniausia (XV a.), didžiausia 

pagal plotą ir geriausiai išsilaikiusi aptvarinė pilis Lietuvoje. 

Pilies lankymas yra įtrauktas į Nacionalinį autoturizmo tra-

sų specialųjį planą. Iki projekto įvykdymo Medininkų pilies 

būklė buvo prasta: buvo išlikusi tik pilies gynybinė siena ir 

dalis pilies šiaurės rytų bokšto, kiti trys pilies bokštai su-

griuvę. Buvo rekonstruotas Medininkų pilies šiaurės rytų 

bokštas, vadinamas donžonu, jame įrengiant technines 

ir administracines patalpas, ekspozicijų sales. Taip pat 

restauruotos gynybinės sienos su vartais, atkurtas ūkinis 

priestatas, jame įrengiant administracines ir edukacines 

patalpas, nutiesti lauko ir vidaus inžineriniai tinklai, sutvar-

kyta sklypo teritorija. 

Projekto įgyvendinimas prisidėjo prie nykstančių kultūros 

paveldo objektų išsaugojimo, sukūrė kompleksišką ir uni-

kalų turizmo traukos objektą regione.

20 pav. Medininkų pilis
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2013 m. buvo baigtas projektas „Apžvalgos aikštelės įren-

gimas Anykščių Šv. Mato bažnyčios bokšte“.

Anykščių rajonas šalyje laikomas nacionalinės reikšmės 

turizmo rajonu, neatsiejama Lietuvos istorijos ir kultūros 

dalis, ją praturtinęs savo istoriniais ir gamtos paminklais. 

Kultūros paveldo objekto – Šv. Mato bažnyčios pritaikymas 

turizmo paslaugoms skirtas kultūrinio turizmo plėtrai rajo-

ne. Projekto metu dešiniajame bažnyčios bokšte 31,5 m. 

aukštyje įrengta apžvalgos aikštelė. Šv. Mato bažnyčios 

pritaikymas turizmo poreikiams sudaro sąlygas turizmo 

plėtrai ištisus metus, sukurtas patrauklus kultūrinio turiz-

mo objektas, pritraukiantis didesnį turistų skaičių rajone. 

2.6. PROJEKTŲ FINANSŲ 
VALDYMAS 

Projektų finansavimą administruoja Projektų finansų val-

dymo departamentas, kuris susideda iš dviejų skyrių: 

Mokėjimo prašymų vertinimo skyriaus (MPVS) ir Paramos 

analizės skyriaus (PAS).

MPVS yra atsakingas už projektų vykdytojų teikiamų mo-

kėjimo prašymų tikrinimą, nustatant tinkamas finansuoti 

išlaidas, tai pat parengia paraiškas asignavimų valdytojui 

dėl lėšų išmokėjimo projektų vykdytojams, administruoja 

gražintinas lėšas. Skyriaus darbuotojai pagal kompetenci-

ją teikia informaciją projektų vykdytojams išlaidų tinkamu-

mo klausimais, dalyvauja atliekant planines ir neplanines 

patikras.

ES struktūrinės paramos lėšų išmokėjimas yra viena svar-

biausių 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 termi-

nų. Tik taip galima užtikrinti efektyvų ir intensyvų ES struk-

tūrinės paramos lėšų įsisavinimą. 

LVPA darbo procesai yra neįsivaizduojami be Paramos 

analizės skyriaus, kurio svarbiausias uždavinys yra rengti 

informaciją apie paramos panaudojimą, išlaidų deklaraci-

jas, veiksmų programų įgyvendinimo, paramos įsisavinimo 

prognozes, projektų finansinės būklės bei kitas ataskaitas. 

Taip pat skyrius atlieka ES paramos administravimo duo-

menų stebėseną, palaiko Konkurencijos tarybos duomenų 

bazę dėl projektų vykdytojams suteiktos de minimis ir 

valstybės pagalbos, teikia kasdieninę operatyvinę infor-

maciją apie procesus, vykstančius LVPA bei rengia įvairias 

ataskaitas pagal individualius skyrių poreikius. 
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2.6.1. Mokėjimo prašymų vertinimas ir 
lėšų panaudojimo spartos užtikrinimas

2013 m. projektų vykdytojai pateikė 3420 mokėjimo prašy-

mų, kuriuose deklaravo atliktas veiklas ir projekto įgyven-

dinimo metu patirtas tinkamas išlaidas. Per metus buvo 

patvirtinta 3470 mokėjimo prašymų, įskaitant ir tuos, kurie 

buvo pateikti 2012 metų gruodžio mėn. pabaigoje. Vidutinė 

vieno tarpinio mokėjimo prašymo vertinimo trukmė buvo 

18,5 dienų, galutinio mokėjimo prašymo vertinimo trukmė 

– 26 dienos (Projektų administravimo ir finansavimo taisy-

klių leidžiamas terminas – iki 30 dienų).

 
21 pav. Tarpinių mokėjimo prašymų vertinimas

22 pav. Tarpinių mokėjimo prašymų pasiskirstymas 2013 m. pagal dienas  
(iki 10, tarp 10 ir 20, tarp 20 ir 30 ir daugiau nei 30 dienų)

Patikrinus projektų išlaidų tinkamumą finansuoti buvo parengta 4271 pa-

raiška asignavimų valdytojui dėl lėšų pervedimo projektų vykdytojams. 

Pagal jas 2013  m. projektų vykdytojams išmokėta 640,8 mln. Lt., o tai 

sudarė 89,3 proc. plane numatytos sumos (2012 m. buvo išmokėta 845,3 

mln. Lt., tai sudarė 88 proc. plane numatytos sumos).

2.6.2. Vidutinis tarpinių mokėjimo 
prašymų tikrinimo laikas

Žemiau pateiktame pavyzdyje matyti 2013 m. tarpinių MP 

tikrinimo laikas pagal terminus (55 proc. patikrinama per 

mažiau nei 20 dienų).
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2.7. RIZIKOS IR KOKYBĖS 
VALDYMO VEIKLA

2.7.1. Pažeidimų tyrimai

Už pažeidimų tyrimą LVPA atsakingas Rizikos ir kokybės 

valdymo skyrius. Pažeidimus tiria 4 pažeidimų kontrolie-

riai. Du iš jų yra atsakingi už pagal Ekonomikos augimo 

veiksmų programą įgyvendinamų projektų, kiti du – už 

pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą įgyvendi-

namų projektų pažeidimų tyrimą. Be to, vienas pažeidimų 

kontrolierių yra atsakingas už 2004–2006  m. BPD laiko-

tarpio įgyvendintų projektų poprojektinės priežiūros metu 

nustatomų pažeidimų tyrimą.

2013 m. vidinėje LVPA informacinėje sistemoje AIS įdiegta 

nauja Projektų rizikos valdymo posistemė: automatizuotas 

duomenų iš išorinių šaltinių gavimas, automatizuotas klau-

simų pildymas AIS sistemoje.

2013  m. užregistruotų bei nustatytų pažeidimų skaičius, 

lyginant su 2012 m., sumažėjo. Užregistruoti 132 įtariami 

pažeidimai, o nustatyti 112 pažeidimų. 2012 m. buvo nu-

statyti 223 pažeidimai. 

Bankrotas
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Netinkamos išlaidos 
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8
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6
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Nebendar-
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2
1,8%

Viešieji pirkimai 
49

43,8%

Pagal veiksmų programas 2013 m. pažeidimai pasiskirs-

to taip: nustatyti 66 projektų vykdytojų pažeidimai pagal 

„Sanglaudos skatinimo veiksmų programos“ ir 46 pažeidi-

mai pagal „Ekonomikos augimo veiksmų programą“. 

23 pav. 2013 m. nustatytų pažeidimų pobūdis

Dažniausia nustatomo pažeidimo priežastis – viešųjų pir-

kimų procedūrų pažeidimas. Tokie pažeidimai sudarė net 

47 proc. 2013  m. buvo 49 pažeidimai, susiję su viešųjų 

pirkimų procedūrų nesilaikymu, o 2012  m. – 97. Viešųjų 

pirkimų pažeidimai padaromi, kai pirkimas būna įvykdytas 

ne pagal viešojo pirkimo procedūras, papildomos prekės, 

paslaugos ar darbai įsigyjami netinkamai, laimėtojo pasiū-

lymas neatitinka pirkimo dokumentų, netinkamai pasiren-

kamas pirkimo būdas, pakeičiama dalis objekto, neteisėtai 

pakeičiama pirkimo sutartis ir pan. 

Vykdant pirkimų priežiūrą naudojama pirkimų rizikos ana-

lizė, atrankinis rizikingiausių pirkimų patikrinimas. 2013 m. 

dėl pažeidimų, susijusių su pirkimais, buvo taikomos finan-

sinės korekcijos, atsižvelgiant į pažeidimo apimtį ir sunku-

mą. Finansinės korekcijos skirtos tam, kad, atsižvelgiant į 

nustatyto pažeidimo pobūdį, būtų parinkta teisinga finan-

sinė korekcija – 2, 5, 10 ar 25 proc. korekcijos, atskirais 

atvejais –100 proc., skaičiuojant nuo sutarties, sudarytos 

pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, sumos, taip padidi-

nant galimybes projekto vykdytojui įgyvendinti projektą. 

Prie dažniau nustatytų pažeidimų paminėtini ir atvejai, kai 

su mokėjimo prašymais deklaruojamos pagal priemonės 

projektų finansavimo sąlygų aprašus netinkamos finansuo-

ti projekto išlaidos. 2013 m. nustatyti 25 tokie pažeidimai.
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Teisės aktuose įtvirtinta nuostata, kad projekto vykdytojui 

bankrutavus nepraėjus penkeriems metams nuo kompe-

tentingų nacionalinių institucijų sprendimo dėl paramos 

suteikimo dienos, turi būti imamasi veiksmų, projekto 

vykdytojui išmokėtoms ES struktūrinės paramos lėšoms 

susigrąžinti. 2013 m. nustatyta 16 atvejų, o nuo laikotarpio 

pradžios – 43 atvejai, kai projekto vykdytojas dėl finansinių 

problemų ar kitų priežasčių nesugeba įvykdyti įsipareigo-

jimo pradėti projekte numatytas veiklas arba dėl bankroto 

ar likvidavimo proceso negali užtikrinti našios veiklos tęs-

tinumo. Siekiant veiksmingiau valdyti šią riziką, projekto 

vykdytojo bankroto rizikos vertinimas dabar pradedamas 

nuo pat paraiškos registravimo etapo. 

Likę 6 pažeidimai nustatyti dėl terminų nesilaikymo, dar 6 

– dėl neteisingų išlaidų dokumentų ir 3 dėl kitų priežasčių.

Daug dėmesio skiriama pažeidimų analizei, dėl kokių 

priežasčių ir kokiomis aplinkybėmis atsiranda pažeidi-

mai. Pažeidimų kontrolieriai dalyvauja Finansų ministro 

įsakymu sudarytos pažeidimų kontrolierių darbo grupės 

veikloje, FNTT organizuojamuose susitikimuose, teikia 

pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių pažeidimų 

tyrimą, tobulinimo.

Siekiant išvengti galimų pažeidimų ar projektų vykdytojų 

klaidų, LVPA nuolat organizuoja mokymus projektų vykdy-

tojams įvairiais projektų įgyvendinimo klausimais.

Labai rizikinga ES struktūrinės paramos projektų įgy-

vendinimo sritis – įvairių neskaidrių finansinių schemų 

naudojimas, siekiant neišmokėti nuosavų lėšų projektui 

įgyvendinti, kai į tokią veiklą yra įtraukiama keletas įmonių, 

kitokie sukčiavimo būdai. 2013 m. įtartas vienas sukčiavi-

mo atvejis.

Su 2013  m. nustatytais pažeidimais susijęs faktinis fi-

nansinis poveikis viso sudarė 9,1 mln. Lt. (ES ir Lietuvos 

Respublikos biudžeto lėšos, skaičiuojant be palūkanų). 

Per 2013 m. iš projektų vykdytojų susigrąžinta 2,5 mln. Lt. 

ne pagal paskirtį panaudotų ar netinkamomis išlaidomis 

pripažintų ES ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

2.7.2. Kokybės vadybos sistemos diegimas

2013  m. LVPA pradėta diegti kokybės vadybos sistema 

ISO 9001:2008. Ataskaitinių metų kovo mėn. buvo pateik-

tas valstybės projekto aprašymas, birželio mėn. projektas 

buvo įtrauktas į sąrašą, gautas kvietimas teikti paraišką, o 

rugpjūčio mėn. šio projekto paraiška buvo pateikta. Spalio 

mėn. buvo skirtas finansavimas ir pasirašyta dvišalė šio 

projekto vykdymo sutartis. Numatytas projekto biudžetas 

390 000 Lt., projekto vykdymo komanda – 20 žmonių. 

Diegiant kokybės vadybos sistemą yra numatytos šešios 

veiklos. 2 iš jų jau baigtos, tai – LVPA veiklos analizė ir 

atitiktis ISO reikalavimams bei darbuotojų dalyvavimas 

mokymuose. 2 veiklos yra tęsiamos – ISO dokumentacijos 

rengimas bei darbuotojų mokymai. Dar dvi veiklos – įdieg-

tos kokybės sistemos auditas bei sertifikavimas bus vyk-

domos ateityje. Planuojama projekto pabaiga – 2015 m. 

balandžio mėn.

2.7.3. Korupcijos tikimybės tyrimas

2013 m. buvo atlikta „Korupcijos rizikos pasireiškimo ana-

lizė“, kurią atliko kompanija „Ernst&young Baltic“. 

Tyrimo „Korupcijos rizikos pasireiškimo analizė“ metu 

buvo išanalizuota esama LVPA situacija: atliktas LVPA 

teisės aktų antikorupcinis vertinimas, atliktas korupcijos 

pasireiškimo rizikos vertinimas pokalbių su darbuotojais 

metu, panaudojant interviu su projektų vykdytojais atlikta 

korupcijos pasireiškimo atvejų analizė, nustatyta korupci-

jos pasireiškimo tikimybė bei parengta prevencijos meto-

dika. Nustatytos dvi korupcijos pasireiškimo rizikos sritys 

– tai sisteminis bei organizacinis lygmuo. Po tyrimo pateik-

tos šios rekomendacijos sisteminiu lygmeniu – pavaldumo 

ir atsiskaitomybės vieninteliai institucijai alternatyvų ver-

tinimas, didesnis LVPA dalyvavimas galimų pareiškėjų ir 

projektų finansavimo principų formavimo ir vertinimo pro-

cese. Rekomendacijos organizacijos lygmeniu – didesnis 

dėmesys vidinių rizikų vertinimui, motyvacijos ir skatinimo 

politikos tobulinimas, kt. 
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2.8. ĮSTAIGOS VEIKLOS 
EKONOMINIS IR SOCIALINIS 
POVEIKIS

LVPA administruodama ES struktūrinės paramos lėšas 

daro didelę įtaką šalies ekonominiam ir socialiniam vys-

tymuisi. 2007–2013  m. Europos Sąjungos struktūrinės 

paramos panaudojimo Lietuvoje strategijos rodikliai lei-

džia nuolat stebėti ir matuoti ir strategijos įgyvendinimo 

pažangą, ir lėšų poveikį šalies ekonomikai bei socialiniam 

gyvenimui. Įgyvendinamų rodiklių pasiekiamumas bus 

vertinamas pasibaigus laikotarpiui, tačiau kiekvienų metų 

stebėsena leidžia džiaugtis esamais rezultatais. Žemiau 

pateikiamoje lentelėje galima susipažinti su pagrindiniais 

rodikliais ir pažanga, pasiekta iki 2013 m. gruodžio 31 d. 

Kaip matosi iš lentelėje pateikiamų duomenų, dalis, veiks-

mų programų prieduose suplanuotų rodiklių pasiekti jau 

šiandien. 

 

Rodikliai
Matavimo 
vienetas

Veiksmų 
programose 
suplanuota

Suplanuota 
sutartyse

Pasiekta

Į rinką pateikti naujų produktų pavyzdžiai skaičius 150 263 254

Įdiegtos naujos ar modernizuotos technologinės linijos skaičius 140 164 156

Įdiegtos patentuotos(licencijuotos)technologijos skaičius 20 47 45

Pateiktos patentinės paraiškos Europos patentų biurui ir 
(ar) Pasaulinei intelektinės nuosavybės organizacijai

skaičius 13 16 9

Pritraukta turistų per 2-3 metus po projekto įgyvendinimo skaičius 1 696 000 10 794 791 3 997 222

Energijos taupymo požiūriu atnaujinta viešosios paskirties 
pastatų

skaičius 206 906 792

Atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose sutaupyta 
energijos

GWh 100 214,7 202,7

Pritraukta privačių investicijų mln. Lt. 2 552 3 250 2 345

Apyvartos didėjimas per 3 metus po projekto 
įgyvendinimo 

vidutiniškai 
proc.

18,8 40,4 15,2

Darbo našumo didėjimas per 3 metus po projekto 
įgyvendinimo

vidutiniškai 
proc.

20 47,5 29,8

Paremtų įmonių eksporto didėjimas
vidutiniškai 
proc.

23,6 54,8 27,7

Įmonės, eksportuojančios į naujas rinkas po projekto 
įgyvendinimo

skaičius 580 1 545 320

Sukurtos darbo vietos skaičius 5 410 18 186 4 407
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3. INFORMAVIMO IR 
VIEŠUMO PRIEMONIŲ 
ĮGYVENDINIMAS
TIKSLO TEIKTI FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS 
PASLAUGAS IR INFORMACIJĄ, SUSIJUSIĄ SU NACIONALINIŲ 
IR ES PARAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMU PROJEKTAMS 
ĮGYVENDINTI, ĮGYVENDINIMAS

Projektą „Informavimo ir viešumo priemonių įgyvendinimas 2007–2013  m. 

Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu“ vykdo 

Komunikacijos skyrius. Projektui įgyvendinti 2013  m. buvo skirta 676,8 tūkst. Lt 

lėšų. Už jas Komunikacijos skyrius atliko šias viešinimo veiklas: skelbė kvietimus 

teikti paraiškas, telefonu, raštu, žodžiu susitikimuose ir seminaruose konsultavo 

pareiškėjus ir projektų vykdytojus, rengė ir platino pranešimus aktualiomis ES struk-

tūrinės paramos temomis, žiniasklaidos atstovams organizavo pažintines keliones 

po objektus, sukurtus ar atnaujintus įgyvendinus ES struktūrinės paramos projek-

tus, paminėjo Europos dieną, organizavo 2007–2013  m. finansavimo laikotarpio 

baigiamąjį renginį projektų vykdytojams, parengė turisto žinyną „Atrask Lietuvą“, 

pristatantį ES struktūrinę paramą gavusius turizmo projektų rezultatą – atnaujintus 

objektus, taip pat elektroninę bei garsinę šio žinyno versijas, sukūrė keturis vaizdo 

reportažus apie sėkmingai LVPA administruotus projektus, toliau vykdė informacijos 

sklaidą socialiniuose tinkluose, kitas susijusias veiklas.

3.1. SEMINARAI PAREIŠKĖJAMS IR PROJEKTŲ 
VYKDYTOJAMS

2013 m. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra suorganizavo 24 seminarus, kuriuose da-

lyvavo 1120 pareiškėjų ir projektų vykdytojų. 

Konkursinių priemonių viešinimui pagal paskelbtus kvietimus buvo suorganizuota 10 

seminarų, kuriuose dalyvavo 704 potencialūs pareiškėjai. Siekiant pasiekti kuo daugiau 

potencialių pareiškėjų, seminarai buvo organizuoti Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, 

Marijampolėj, Kaune ir Vilniuje. Seminarų pareiškėjams metu įprastai buvo pristatomi fi-

nansavimo sąlygos ir reikalavimai, kuriuos atitikus galima pretenduoti į Europos Sąjungos 

paramą, atsakoma į iškilusius klausimus. 
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Projektų vykdytojams per 2013  m. buvo suorganizuota 

14 seminarų, kuriuose dalyvavo 416 žmonių: 3 seminarai 

organizuoti viešųjų energetikos projektų vykdytojams, 

6 seminarai organizuoti priemonių „Viešosios paskirties 

pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ ir „Viešosios 

paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ projektų 

vykdytojams apie atsiskaitymą už energetinius rodiklius; 

1 seminaras organizuotas menų inkubatorių plėtotojams 

pagal priemonę „Asistentas-2“; 1 seminaras organizuotas 

viešojo turizmo projektų vykdytojams, kurio metu supa-

žindinta su pajamų apskaitymu projektuose, koncesininko 

atrinkimu; 1 seminaras organizuotas priemonės „Procesas 

LT“ projektų vykdytojams apie vadybos metodų TOC, 

LEAN ir kt. diegimą įmonėse; 2 seminarai organizuoti pro-

jektų vykdytojų finansininkams („Finansininko valanda“) 

apie mokėjimo prašymų teikimą, kitus finansinius projektų 

klausimus. Visi projektų vykdytojams skirti seminarai buvo 

organizuoti Vilniuje.

24 pav. Seminaras „Finansininko valanda“

LVPA organizuojamų seminarų metu visi dalyviai gauna 

seminaro vertinimo anketą. Seminarų vertinimo vidurkis 

– 9,3.
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3.2. ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS  
VIEŠINIMO RENGINIAI

2013 m. LVPA organizavo du didelius ES paramos viešinimo renginius – Europos 

dieną bei baigiamąjį 2007–2013 m. ES finansavimo laikotarpio renginį, kurių metu 

pristatė ES struktūrinės paramos administravimo eigą ir rezultatus. Gegužės mėn. 

vykusioje Europos dienoje dalyvavo 73 svečiai, simboliniais prizais – ąžuoliukais „Už 

idėjų pavertimą realybe“ apdovanoti sėkmingai įgyvendinti verslo, turizmo, energeti-

kos, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektai. 

Gruodžio 11 d. Vilniaus Mažajame teatre vykusiame 2007–2013 m. Europos Sąjungos 

struktūrinės paramos Lietuvai periodo baigiamojoje šventėje dalyvavo 57 dalyviai. 

Renginio metu buvo demonstruojami keturi LVPA inicijuoti vaizdo reportažai apie 

sėkmingus verslo, turizmo, energetikos, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 

projektus. Originaliai, per teatro aktorių improvizaciją pagerbti projektų vykdytojai ir 

partneriai, prisiminti sėkmingai įgyvendinti projektai. 

2013 m. LVPA tęsė fotografijų parodos „Virsmas“ kelionę po Lietuvą – šiemet paro-

da buvo eksponuota Lazdijų miesto bibliotekoje bei Mykolo Riomerio universitete.

3.3. TURISTO ŽINYNAS „ATRASK LIETUVĄ“

2013 m. balandžio mėn. LVPA išleido didelio pasisekimo sulaukusį turisto ži-

nyną „Atrask Lietuvą“, kuriame pristatyta 80 Lietuvos turizmo objektų, sukur-

tų ar atgaivintų įgyvendinus ES finansuotus projektus. Žinynas išleistas 1000 

egzempliorių tiražu, atsiradus poreikiui, pakartotinai išleistas dar 5000 egz. 

tiražu. Žinynas išplatintas visiems Turizmo informacijos centrams, miestų ir 

rajonų bibliotekoms, gidams, projektus vykdžiusioms savavaldybių adminis-

tracijoms, projektų partneriams, kitoms institucijoms.

„Atrask Lietuvą“ išleistas ne tik įprastiniu, spausdintu formatu, tačiau ir kaip 

elektroninė bei garso knyga. Elektroninė knyga parengta lietuvių, anglų, vo-

kiečių, prancūzų bei lenkų kalbomis. Besidomintys lankytinomis Lietuvos vie-

tomis turistai šią elektroninę ir garsinę knygą gali parsisiųsti iš LVPA interneto 

svetainės www.lvpa.lt. Garso žinynas „Atrask Lietuvą“ išleistas ir CD formatu. 

Tiražas – 1500 vnt. 
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3.4. KITOS VIEŠINIMO PRIEMONĖS

2013 m. LVPA parengė ir išleido keturis 5 min. trukmės vaizdo reportažus apie visų keturių 

sričių – verslo, turizmo, energetikos bei MTTP LVPA administruotus projektus. 

Šie keturi vaizdo reportažai pirmiausia buvo pristatyti per LVPA organizuotą baigiamąjį 

2007–2013 m. finansavimo periodo renginį, taip pat viešinti LVPA interneto svetainėje, so-

cialiniuose tinkluose.

Kaip viena patraukliausių vaizdinių priemonių LVPA turizmo objektams viešinti buvo pasi-

rinktas fotografavimas iš paukščio skrydžio. Rugsėjo – lapkričio mėn. LVPA užsakymu buvo 

atliktos 10-ties įgyvendintų turizmo projektų ortofotosesijos. 

3.5. BENDRAVIMAS SU ŽINIASKLAIDA 

Komunikacijos skyrius 2013 m. rugsėjo ir lapkričio mėn. suorganizavo 2 išvykas žiniasklaidos 

atstovams po verslo bei MTTP objektus, sėkmingai dirbančius įgyvendinus ES finansuotus pro-

jektus. Šių išvykų metu buvo aplankytos bendrovės „Achema“, „Lifosa“, laboratorija „BIOK“, AB 

„Precizika“, UAB „Aconitum“, UAB „Kauno stiklas“, UAB „Fabric Air“, UAB „Eneka“. Žiniasklaidos 

atstovai susipažino su sėkmingai įgyvendintų verslo projektų istorijomis. Šiose dviejose išvykose 

dalyvavo radijo stočių „M-1“, „LR1“, interneto portalų www.15min.lt, www.alfa.lt, www.delfi.lt, 

www.lrytas.lt , naujienų agentūrų „BNS“ ir ELTA atstovai – iš viso apie 20 žurnalistų, kurie aprašė 

ES paramos projektus. Iš viso po kiekvienos kelionės buvo publikuojami 7–9 straipsniai ar repor-

tažai minėtose žiniasklaidos priemonėse.

Informacija žiniasklaidai buvo teikiama ir žodžiu (telefonu ir susitikimų LVPA metu), ir raštu 

elektroniniu būdu atsakant į žurnalistų paklausimus bei rengiant komentarus įvairioms žinias-

klaidos priemonėms, daugiausiai – dienraščiui „Verslo žinios“, kurių pagrindu buvo publikuoti 

keli didelės apimties straipsniai ES paramos temomis.

2013 BNS tinklapyje buvo paskelbtos 56, LVPA tinklapyje 125 naujienos. 

3.6. NUOMONIŲ TYRIMAI IR ANALIZĖS

2013 m. LVPA inicijavo jau kelintus metus kartojamus Europos Sąjungos struktūrinės para-

mos pareiškėjų ir projektų vykdytojų informavimo ir viešinimo veiklos efektyvumo kiekybinį 

ir kokybinį tyrimus, kuriuos atliko rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų kompanija „Spinter 

tyrimai“. Kiekybinio tyrimo metu buvo apklausti 533 respondentai, atstovavę pareiškėjus bei 

projektų vykdytojus verslo, turizmo, energetikos, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 

srityse. Respondentų buvo prašoma atsakyti, kokie informacijos šaltiniai patogiausi, efekty-

viausi norint sužinoti apie naujus kvietimus teikti paraiškas, apie jų sąlygas ir reikalavimus, 

kokių duomenų trūksta, koks seminarų formatas patogiausias, kaip aptarnauja konsultantai 

telefonu ir pan.

Kokybinio tyrimo metu buvo sudaryta 10 pareiškėjų ir projektų vykdytojų fokusuotų disku-

sijų grupių Vilniuje, Klaipėdoje, Panevėžyje, Alytuje. Grupėse buvo diskutuojama ir teikiama 

nuomonė tokiais klausimais kaip sąlygų ir reikalavimų aiškumas, paraiškos rengimo eiga 

(terminai, darbų pasiskirstymas, papildoma pagalba rengiant paraiškas, LVPA ir išorės kon-

sultantų darbas), seminarų kokybė, patogiausi informacijos šaltiniai, LVPA įvaizdis. 
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Iš tyrimo paaiškėjo, kad svarbiausi ir pagrindiniai informacijos šaltiniai teikiant 

paraiškas ir įgyvendinant projektus lieka interneto svetainės www.lvpa.lt,  

www.esparama.lt, www.ukmin.lt, taip pat LVPA darbuotojai, išoriniai konsul-

tantai. Vertinant LVPA organizuojamus seminarus, kaip tinkamiausias forma-

tas išskiriama klausimų ir atsakymų sesija, taip pat pabrėžiamas noras gauti 

kuo daugiau praktinių pavyzdžių. 

Pagal kiekybiniuose ir kokybiniuose tyrimuose išsakytą respondentų nuomo-

nę, LVPA yra labiau kontroliuojanti institucija nei partneris, nors taip mano 

daugiau verslo, o ne viešojo sektoriaus atstovai. 

Siekiant toliau tobulinti LVPA veiklą, klientai rekomenduoja daugiau dėmesio 

skirti ES paramos sąlygų ir reikalavimų aiškinimui, naudoti elektroninį parašą, 

internetinius seminarus, aktyviau komunikuoti telefonu, el. paštu, per naujien-

laiškius ir kt. 

Paraiškų gavėjai palankiausiai vertina projektų vadovo mandagumą (92 

proc.), pastebimas augantis pozityvaus projektų vadovo profesionalumas ir 

dalykiškumas. Kalbant apie LVPA finansų vadovus, palankiausiai vertinamas 

mandagumas (74 proc.), profesionalumas ir dalykiškumas (73 proc.), dėme-

singumas ir geranoriškumas (71 proc.).

3.7. LVPA DALYVAVIMAS VIEŠUOSIUOSE 
RENGINIUOSE IR SOCIALINĖSE AKCIJOSE

Ne vienerius metus LVPA darbuotojai noriai dalyvauja įvairiose socialinėse akci-

jose. 2013 m., kaip ir kasmet, prisijungė prie švarinimosi akcijos „Darom 2013“. 

Šįkart gausus darbuotojų būrys tvarkė aplinką ir rūšiavo šiukšles Savanorių 

prospekte.

Gruodžio mėn. gausus būrys LVPA darbuotojų prisidėjo prie labdaringos Maltos 

ordino veiklos, pinigine auka, maisto produktais ar higienos prekėmis paremdami 

vienišus ir varstančius žmones Vilniuje. Kartu su Maltos ordino atstovais aplanky-

ta 15 žmonių Vilniuje.

LVPA svečiai susitikimuose, seminaruose vaišinami geriamuoju vandeniu. Likę 

plastmasiniai ir stikliniai buteliukai išvežami perdirbti. Taip LVPA stengiasi tapti 

kuo „žalesne“ įstaiga. 



38

4. LVPA VYKDOMOS 
VEIKLOS KAŠTAI 
IR FINANSINIAI 
REZULTATAI

4.1. FINANSINIŲ METŲ VEIKLOS 
REZULTATAS

Veiklos rezultatas Suma, Lt

Ankstesniųjų metų pelnas 198 253 

2013 m. veiklos rezultatas – pelnas 77 916 

Iš viso veiklos rezultatas – pelnas 276 169

4.2. DALININKO ĮNAŠAS

LVPA savininkė yra valstybė. LVPA savininko teises ir 

pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos ūkio ministeri-

ja. Dalininko įnašas finansinių metų pradžioje ir finansinių 

metų pabaigoje yra 71 639 litai.

4.3. LVPA IŠMOKOS DALININKŲ 
ATSTOVAMS IR SU DALININKAIS 
SUSIJUSIEMS ASMENIMS

LVPA 2013 m. nemokėjo jokių išmokų dalininkų atsto-

vams ir su dalininkais susijusiems asmenims.

25 pav. 2013 m. LVPA gautas ES finansavimas pagal 
finansavimo šaltinius

ES techninės paramos
lėšos informavimui ir 

viešinimui
676 822

4,1%

ES techninės paramos
lėšos projektų administravimui

15 645 878 
95,2%

Kiti
 109 671

0,7%
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4.4. LVPA GAUTOS LĖŠOS IR JŲ 
ŠALTINIAI FINANSINIAIS METAIS 
IR ŠIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

Agentūros gautos lėšos per 2013 metus pagal finansavimo šaltinius
Išlaidų 
ekono-
minės 
klasifi-
kacijos 
kodas

Išlaidų pavadinimas
Gautos 
lėšos iš 
viso

Iš jų pagal finansavimo šaltinius

ES struktūrinių 
fondų lėšos, 
2007-2013 m. 
administravimui

ES struktūrinių 
fondų lėšos, 
2007-2013 m. 
informavimui ir 
viešinimui

ES 
struktūrinių 
fondų lėšos 
ISO standarto 
diegimui

Šiaurės 
ir Baltijos 
šalių fondo 
programa

GPM 
2%

2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis 9 037 089 9 037 089        

2.1.2.1.1.1
Soc. draudimas ir 
įmokos garant. fondui

2 797 507 2 797 507        

2.2.1.1.1.5 Ryšių paslaugos 122 777 122 777        
2.2.1.1.1.6 Transporto išlaikymas 171 615 171 615        
2.2.1.1.1.8 Spaudiniai 10 822 10 822        
2.2.1.1.1.10 Kitos prekės 49 810 49 810        
2.2.1.1.1.11 Komandiruotės išlaidos 163 550 152 964     10 586  

2.2.1.1.1.14
Ilgalaikio materialiojo 
turto nuoma

1 528 435 1 528 435        

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas 234 047 234 047        

2.2.1.1.1.17
Apmokėjimas 
ekspertams

390 274 390 274        

2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos 339 530 339 530        
2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos 1 586 915 811 008 676 822 98 622   463
  Iš viso 16 432 371 15 645 878 676 822 98 622 10 586 463

Agentūros gautų lėšų panaudojimas 2013 metais pagal finansavimo šaltinius
Išlaidų 
ekono-
minės 
klasifi-
kacijos 
kodas

Išlaidų pavadinimas

Gauto 
finan-
savimo 
panaudoji 
mas

Iš jų pagal finansavimo šaltinius

ES struktūrinių 
fondų lėšos, 
2007-2013 m. 
administravimui

ES struktūrinių 
fondų lėšos, 
2007-2013 m. 
informavimui ir 
viešinimui

ES 
struktūrinių 
fondų lėšos 
ISO standarto 
diegimui

Šiaurės 
ir Baltijos 
šalių fondo 
programa

GPM 
2%

2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis 9 073 038 9 037 088   35 950    

2.1.2.1.1.1
Soc. draudimas ir 
įmokos garant. fondui

2 808 686 2 797 507   11 179    

2.2.1.1.1.5 Ryšių paslaugos 122 777 122 777        
2.2.1.1.1.6 Transporto išlaikymas 171 615 171 615        
2.2.1.1.1.8 Spaudiniai 10 822 10 822        
2.2.1.1.1.10 Kitos prekės 49 810 49 810        
2.2.1.1.1.11 Komandiruotės išlaidos 172 442 152 964   8 892 10 586  

2.2.1.1.1.14
Ilgalaikio materialiojo 
turto nuoma

1 528 435 1 528 435        

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas 241 892 234 047   7 845    

2.2.1.1.1.17
Apmokėjimas 
ekspertams

390 274 390 274        

2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos 339 530 339 530        
2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos 1 509 115 811 008 676 822 20 904   381
  Iš viso 16 418 436 15 645 877 676 822 84 770 10 586 381
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4.5. PERLEISTAS (PARDUOTAS) 
ILGALAIKIS TURTAS

Pavadinimas
Įsigytas 
turtas 

Parduoto turto 
likutinė vertė

Pajamos už 
parduotą turtą, Lt

Lengvieji 
automobiliai (6 vnt.)

- 12.000 76.000

4.6. ES STRUKTŪRINĖS IR KITOS 
PARAMOS SĄNAUDOS

LVPA 2013 m. FAKTINĖS SĄNAUDOS 
PAGAL IŠLAIDŲ GRUPES

26 pav. LVPA 2013 m. sąnaudų pasiskirstymas

Komunalinės, 
patalpų nuoma

1 825 660
10,7%

Informavimas ir viešinimas
676 822

4,0%
Ekspertų paslaugos

411 153
2,4%

Darbo užmokestis
9 073 047

53,3%

Soc. draudimas,  
garantinis fondas

2 808 688 
16,5%

Kita
1 972 632

11,6%
Kvalifikacijos kėlimas

241 892 
1,4%

Išlaidų pavadinimas Administravimui
Informavimui
 ir viešinimui

ISO standarto 
diegimui Kitos

Sąnaudos,
viso, Lt

Darbo užmokestis 9 037 088 35 950 9 9 073 047

Socialinis draudimas ir įmokos 
garantiniam fondui 

2 797 507 11 179 2 2 808 688

Kvalifikacijos kėlimas 234 047 7 845 241 892

Komunalinės paslaugos, patalpų 
nuoma

1 825 660 1 825 660

Samdomų ekspertų paslaugos 390 274 20 879 411 153

Kitos išlaidos 1 543 548 12 504 15 118 1 571 170

Nusidėvėjimo sąnaudos 358 464 30 991 389 455

Nurašyto turto likvidacinė vertė 5 12 002 12 007

Išlaidos informavimui ir viešinimui 676 822 676 822

Iš viso: 16 186 593 676 822 88 357 58 122 17 009 894
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5. LVPA 
PERSONALAS

5.1. LVPA DARBUOTOJŲ SKAIČIUS

Finansinių metų pradžioje Finansinių metų pabaigoje

176 172

Viso darbuotojų

Darbuotojai susiję  
su ES struktūrinės 
paramos 
administravimu

Iš jų, esantys 
atostogose vaikui 
prižiūrėti

Dirbantys ES 
administravime 
be esančių vaiko 
priežiūroje

2008-12-31 158 145,5 10 135,5

2009-12-31 161 156 13 143

2010-12-31 171 171 17 154

2011-12-31 165 165 15 150

2012-12-31 176 176 16 159

2013-12-31 175 175 12 161

Pagal LVPA padalinius 2013 m. gruodžio 31 d. darbuotojai 

(be esančių ilgalaikėse atostogose) buvo pasiskirstę taip:

Padalinys
Darbuotojų 
skaičius

LVPA vadovybė 3

Projektų valdymo departamentas 99

Projektų finansų valdymo departamentas 24

Finansų ir apskaitos skyrius 4

Komunikacijos skyrius 3

Rizikos ir kokybės valdymo skyrius 9

Teisės skyrius 4

Personalo skyrius 3

Informacinių technologijų paslaugų skyrius 3

Bendrųjų reikalų skyrius 9

Per 2013 m. buvo priimta 11 ir atleista 12 darbuotojų (iš 

jų 1, 2013-12-31), dirbusių ne pagal trumpalaikes sutartis. 

Pagal trumpalaikes sutartis priimti 53, atleisti 56.
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 Metai
Priimta darbuotojų Atleista darbuotojų

Pagrindiniam 
darbui

Pagal trumpalaikes 
sutartis

Dirbusių 
pagrindiniame darbe

Dirbusių pagal 
trumpalaikes sutartis

2007 28 0 11 0

2008 24 3 21 4

2009 5 18 10 10

2010 52 26 52 17

2011 31 13 23 27

2012 22 45 14 42

2013 11 53 12 56

Darbuotojų amžiaus vidurkis – 38 metai, 71 proc. yra mo-

terys, 29 proc. – vyrai, vidutinis darbo LVPA stažas – 5,32 

metai.

LVPA darbuotojų kvalifikacija yra aukšta – 99 proc., t. y. 

166 darbuotojai turi aukštąjį išsilavinimą, iš jų 97 yra ma-

gistrai, 31 – bakalauras, 2 LVPA darbuotojai yra mokslų 

daktarai. Didžiosios daugumos darbuotojų universitetuo-

se pasirinkta mokslo sritis yra socialiniai mokslai, šiuos 

mokslus studijavo 119 LVPA darbuotojų. Populiariausios 

studijų kryptys: 41 darbuotojas studijavo vadybą ir admi-

nistravimą, 35 – ekonomiką, 24 – inžineriją, 17 – teisę. 29 

darbuotojų mokslo sritis – technologijos mokslai, 11 – fi-

ziniai mokslai. Daugiausiai LVPA darbuotojų yra Vilniaus 

universiteto absolventai, šią mokslo įstaigą yra baigę net 

70 darbuotojų, 39 darbuotojai yra VGTU absolventai, 27 – 

MRU, 12 – KTU. 

27 pav. Darbuotojų pasiskirstymas pagal išsilavinimą.

Į darbą priimtiems naujiems darbuotojams bei iš ilgalaikių 

vaiko priežiūros atostogų grįžusiems darbuotojams ren-

giami įvadiniai mokymai, kurių metu koncentruojamasi į 

klausimus, susijusius su departamento, skyriaus bei dar-

buotojo atliekamomis funkcijomis.

2013  m., siekiant sudaryti palankesnes darbo sąlygas 

darbuotojams, buvo patvirtintas lankstus darbo grafikas, 

leidžiantis darbuotojui pasirinkti darbo dienos pradžią ir 

pabaigą. 

2013  m. patvirtinta ir nuotolinio darbo tvarka, leidžianti 

darbuotojams iki 2 darbo dienų per mėnesį su tiesioginiu 

vadovu suderintas darbo užduotis atlikti dirbant namuose. 

Aukštasis 
išsilavinimas

100%
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5.2. DARBUOTOJŲ 
ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ 
STIPRINIMAS 

DARBUOTOJAI IR JŲ MOKYMAS

LVPA nuolat rūpinasi ir skiria didelį dėmesį darbuotojų 

stipriosioms savybėms ugdyti, kompetencijoms tobulin-

ti bei naujoms įgyti, kvalifikacijai kelti. LVPA darbuotojai 

turi galimybę kelti kvalifikaciją ir vidiniuose, ir išoriniuose 

mokymuose.

2013 m. LVPA darbuotojai dalyvavo 129 skirtinguose mo-

kymuose bei seminaruose, vidutiniškai per metus vienas 

darbuotojas dalyvavo 10 mokymų, o mokymams skyrė 7,5 

dienos.

Darbuotojai gilino žinias finansų (investicinio projekto vyk-

dymo finansinių įvykių apskaita, verslo finansinės būklės 

įvertinimas), projektų viešinimo ir informavimo, ES struk-

tūrinės paramos finansuojamų projektų įgyvendinimo pa-

žeidimų, statybos ir modernizavimo darbų kokybės, verslo 

sutarčių, valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų, dokumentų 

valdymo, buhalterinės apskaitos, darbo teisės, bendravi-

mo ir derybų, laiko valdymo ir kituose seminaruose. 

2013 m. LVPA vadovų komanda dalyvavo 16 val. moky-

muose vadovams „Dialogas komandoje ir vadovo darbe“ 

ir stiprino vadovavimo kompetencijas.

Siekiant užtikrinti viešųjų bei privačių interesų konfliktų 

prevenciją, kaip ir ankstesniais metais, vyko seminaras 

„Interesų konfliktai ir jų valdymas. Privačių interesų dekla-

ravimas”, kuriame dalyvavo visi LVPA darbuotojai. 

Per 2013  m. LVPA bendradarbiavo su „The European 

Academy for Taxes, Economics & Law in Berlin“, UAB 

„Mokesčių srautas“, Baltijos vadybos institutu (Baltic 

Management Institute, BMI), EIPA, ETCP, Europos ko-

misija, „FranklinCovey Lietuva“, ISM Vadybos ir eko-

nomikos universitetu, konsultacine firma „PRIMUM 

ESSE“, „Lexxion Verlagsgesellschaft“, UAB „AVGO 

Group“, UAB „DATA MINER“, UAB „Ekspozona“, UAB 

„TMD Partneriai“. Vidinius mokymus kolegoms vedė 

šie darbuotojai: A.  Vaičiūnienė, E.  Dadurkaitė, I.  Bacytė, 

K. Balaišis, M.  Alosevičius, T. Vitkauskas, z. Gaidienė.



44

5.3. VALDYMO IŠLAIDOS,  
VADOVUI IŠMOKĖTOS SUMOS

5.4. INFORMACIJA APIE VADOVĄ

Diana Vilytė LVPA direktore tapo 2010 m. gegužės 2 d., 

nuo 2007  m. iki paskyrimo LVPA vadove, ji dirbo LVPA 

direktoriaus pavaduotoja.

Diana Vilytė gimė Vilniuje. 1986  m. ji baigė Vilniaus uni-

versiteto Ekonominės kibernetikos ir finansų fakultetą, kur 

įgijo ekonomistės kvalifikaciją. Vėliau studijavo psicholo-

giją Vilniaus universitete ir verslo vadybą Baltijos vadybos 

institute (Baltic Management Institute).

1991–1997  m. Diana Vilytė dirbo Atviros Lietuvos fondo 

finansų direktore, o nuo 1997 iki 2006 m. – jam vadovavo. 

2000–2007  m. Lietuvos Respublikos Prezidento ji buvo 

deleguota į Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos 

(LRT) tarybą, o 2003 m. – išrinkta LRT tarybos pirmininko 

pavaduotoja.

2001–2006 m. bei 2008–2009 m. Diana Vilytė buvo Vytauto 

Didžiojo Universiteto tarybos narė. 

Diana Vilytė yra prisidėjusi prie daugelio nevyriausybinių 

institucijų susikūrimo ir veiklos. Partijų veikloje nedalyvauja. 

Šiuo metu ji yra VŠĮ „Transparency International“ Lietuvos 

skyriaus bei VšĮ „Pilietinės visuomenės instituto“ valdybų 

narė, viena iš iniciatyvos „Baltoji banga“ pradininkių.

Valdymo išlaidos
Priskaičiuota 
suma, Lt

Direktoriaus ir pavaduotojų darbo 
užmokestis, socialinis draudimas, 
įmokos garantiniam fondui

369 022

Direktoriaus darbo užmokestis 103 892
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7. LVPA DARBO 
TARYBA

2013  m. toliau veiklą tęsė 2012  m. suformuota darbo taryba, 

ginanti darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines 

teises bei atstovaujanti jų interesams. Darbo tarybą sudaro 7 

žmonės. Prioritetinės darbo kryptys 2013 m. buvo šios: gerinti 

darbuotojams darbo sąlygas, rūpinantis jų sauga ir sveikata, to-

bulinti motyvavimo sistemą – darbo tarybos dalyvavo svarstant 

lankstaus darbo grafiko įdiegimą, sudarant galimybę darbuotojui 

keisti darbo dienos pradžią ir pabaigą, aktyviai dalyvavo derinant 

nuotolinio darbo organizavimo tvarkos taisykles bei LVPA darbo 

taisykles. 

2013 m. darbo tarybos atstovai dalyvavo 5 konkursų į vadovo 

pareigas LVPA atrankos komisijoje, nelaimingo atsitikimo pake-

liui į darbą tyrime, atstovavo darbuotojams sprendžiant termi-

nuotų darbo sutarčių pratęsimo klausimą.

6. VIEŠIEJI PIRKIMAI

LVPA kaip perkančioji organizacija visus pirkimus atlieka vadovaudamasi Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir direktoriaus įsakymu patvirtintomis LVPA 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis. Supaprastintus pirkimus LVPA vykdo 

Nuolatinė viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), mažos vertės pirkimus – 

Komisija arba Pirkimų organizatorius. Siekiant geriau koordinuoti LVPA vykdo-

mus viešuosius pirkimus, Teisės skyriuje yra įsteigta viešųjų pirkimų specialisto 

pareigybė.

2013  m. LVPA įvykdė 144 mažos vertės pirkimus (prekės ir paslaugos). Buvo 

įvykdyti 4 pirkimai pagal preliminariąsias sutartis naudojantis CPO katalogu.

2013  m. Komisija įvykdė 9 supaprastintus viešuosius pirkimus, kuriuos atliko 

elektroninėmis priemonėmis, naudojantis Centrine viešųjų pirkimų informacine 

sistema.

Ataskaitiniais metais buvo nupirkta kokybės vadybos sistemos, atitinkančios 

LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus, įdiegimo, darbuotojų apmokymo 

ir konsultavimo paslauga, biuro programinės įrangos ir nuotolinio prisijungimo 

licencijų nuoma, debesų kompiuterijos paslaugos, dokumentų saugojimo, admi-

nistravimo ir naikinimo paslaugos ir kt.
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Siekdama laiku ir kokybiškai atlikti jai deleguotas 2007–

2013 m. periodo projektų, iš dalies finansuojamų Europos 

regioninės plėtros ir Sanglaudos fondų, administravimo 

funkcijas, 2013 m. LVPA toliau tobulino su SFMIS susietą 

ir jos funkcijų nedubliuojančią vidinę administravimo infor-

macinę sistemą (AIS). 

AIS tikslas – optimizuoti projektų administravimo proce-

dūras jas automatizuojant, vykdyti paraiškų ir mokėjimo 

prašymų vertinimo, kontrolės funkcijų, sutarties vykdymo 

priežiūros ir rizikos valdymo procesų monitoringą, plana-

vimą bei kontrolę, integruoti dokumentų valdymo sistemą, 

generuoti įvairaus pobūdžio standartines ir kitas vidaus 

ataskaitas. Numatytam funkcionalumui užtikrinti sukurtos 

ir funkcionuoja 9 pagrindinės posistemės. 2013m. buvo 

patobulinta AIS išvaizda ir dizainas, patobulinti sutarčių 

ir rizikos posistemiai, patobulinta paieška, serveriai dėl 

greičio, patogumo bei kaštų optimizavimo buvo perkelti į 

debesis.

2013 m. nuolatos buvo aptarnaujami darbo vietose naudo-

jami kompiuteriai, tarnybinės stotys, tinklo įranga ir spaus-

dintuvai, dokumentų skenavimo įranga, atliekama techninė 

profilaktinė priežiūra ir remontas. 2013  m. darbuotojams 

išdalintos asmeninės USB atmintinės, vadovams ir pava-

duotojams buvo atnaujinti telefonai. 

Dėl patvirtintos nuotolinio darbo tvarkos, buvo įsigytos 

nuotolinio prisijungimo licencijos. 

Siekiant užtikrinti informacijos saugą, nuolat buvo vykdo-

mos sutrikimų prevencijos, tinklo stebėjimo ir kitos informa-

cijos saugumą užtikrinančios priemonės. Buvo užtikrintas 

rezervinis kopijavimas atskiroje patalpoje, administruojami 

kompiuterių tinklo ir elektroninio pašto naudotojai bei pri-

žiūrimi jų naudojami resursai, atliekama apsauga nuo kom-

piuterinių virusų ir nepageidautino pašto, toliau vystoma 

išorinių laikmenų duomenų judėjimo kontrolė.  

Nuolat vykdoma tarnybinių stočių, jų operacinių sistemų 

bei serverių programinės įrangos priežiūra bei atnaujini-

mas, prižiūrimos sutrikimų prevencijos bei tinklo stebėjimo 

priemonės, stebimas interneto srauto aktyvumo bei peri-

metro kirtimo kompiuterinis žurnalas. 

8. LVPA VEIKLOJE 
NAUDOJAMŲ 
INFORMACINIŲ 
SISTEMŲ PLĖTOJIMAS
Įgyvendindama paramos verslui priemonių administravi-

mą, LVPA daug dėmesio skiria informacinių technologijų 

infrastruktūrai kurti, administruoti ir plėtoti. Dėl didelio in-

formacijos kiekio be informacinių sistemų (IS) neįmanoma 

efektyviai administruoti ES struktūrinės paramos projektų.

LVPA užtikrina tinkamą naudojamų IS funkcionavimą ir 

apsaugą pagal atitinkamus ES reglamentus bei tarptauti-

nius standartus. Direktoriaus įsakymu yra patvirtinta LVPA 

informacinių sistemų ir technologijų eksploatavimo tvarka. 

LVPA IT infrastruktūrą 2013 metų pabaigoje sudarė: 

 ■ virš 20 tarnybinių stočių (serveriai), pritaikyta 

virtualizacija, o tai leido efektyviau ir šiuolaikiškai 

tvarkyti informacines sistemas bei taupyti techninės 

įrangos eksploatavimo išlaidas; 

 ■ apie 170 stacionarių bei mobilių kompiuterizuotų darbo 

vietų, kurios yra apjungtos į vidaus tinklą;

 ■ daugiafunkciniai įrenginiai, kurie spausdina, skenuoja 

bei kopijuoja tik su elektroniniais raktais, tai užtikrina 

saugumą bei spausdinimo srautų kontrolę; 

 ■  skeneriai, telekomunikacinė, garso ir vaizdo įranga.

LVPA 2013 m. administravo šias informacines sistemas:

 ■ vidinę administravimo informacinę sistemą (AIS);

 ■ ES paramos lėšų ir Agentūros vidaus apskaitos 

informacinę sistemą Microsoft Dynamics Nav 2009;

 ■ personalo, darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaitos 

sistemą „Vikarina“;

 ■ interneto ir intraneto svetaines, veikiančias Microsoft 

Sharepoint 2010 platformoje;

 ■ įvairias monitoringo bei priežiūros informacinės 

sistemas, kurios leidžia centralizuotai valdyti ir 

administruoti informacines sistemas bei technologijas.

 ■ ES struktūrinių fondų informacinė kompiuterizuotą 

valdymo ir priežiūros sistemą (SFMIS), 

įgyvendinančiosios institucijos lygmenyje. 
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9. LVPA VEIKLOS 
PLANAI IR 
PROGNOZĖS

1. Efektyviai ir kokybiškai administruoti 2007-2013 

periodo paramą;

2. Pasirengti 2014-2020 periodo ES SF lėšų 

administravimui (parengti reikalingus vidaus tvarkos 

aprašus ir kitus procedūrinius dokumentus);

3. Pasirengti ISO 9001 sertifikavimui;

4. Pertvarkyti ir parengti LVPA duomenų bazes euro 

įvedimui; 

5. Išplėsti ekspertų bazę, įtraukiant užsienio šalių 

ekspertus bei patobulinti ekspertų skyrimo bei 

pervertinimo procedūras; 

6. Įvertinti ir pradėti realizuoti e. parašo taikymą 

institucijos veikloje.

Detalus LVPA veiklos planas pateikiamas 1 priede.

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros 

direktorė Diana Vilytė
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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS 
LIETUVOS VERSLO PARAMOS 
AGENTŪROS
2014 METŲ VEIKLOS PLANAS

MISIJA – TEIKTI KOKYBIŠKAS PASLAUGAS KLIENTAMS,  
KURIANTIEMS PRIDĖTINę VERTę LIETUVOS AUGIMUI

STRATEGINIS TIKSLAS – užtikrinti efektyvų ir kokybišką Agentūrai priskirtų paraiškų vertinimą ir projektų 

administravimą 

Rodiklis Reikšmė
Atsiskaitymo 
terminas

LVPA tikslinių grupių nuomonės apklausų tyrimo respondentų, gerai vertinančių 
LVPA veiklą dalis, proc.

60 IV ketv.

Pripažintų netinkamų išlaidų sumos santykis su visa EK deklaruotų išlaidų suma, 
proc.

iki 2 IV ketv.

Išmokėtų LVPA administruojamų 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų lėšų dalis, 
proc.

85 IV ketv.
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Siekiami veiklos rezultatai

Rodiklis Reikšmė
Atsiskaitymo 
terminas

Paraiškų administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti bei naudos ir kokybės  
(jei numatyta) vidutinė vertinimo trukmė dienomis:

planinių projektų
konkursinių

iki 60
iki 90

IV ketv.

Sutarčių pasirašymo vidutinė trukmė dienomis (skaičiuojama trukmė nuo įsakymo  
iki sutarties pasirašymo) 

iki 30 IV ketv.

Mokėjimų prašymų su deklaruojamomis išlaidomis vertinimo vidutinė trukmė 
dienomis

iki 27 IV ketv.

Vidutinė pažeidimų tyrimo terminų trukmė dienomis iki 60 IV ketv.

Vidutinės Agentūros išlaidos 1 patvirtintų tinkamų finansuoti išlaidų litui 
administruoti, ct

Iki 1,5 IV ketv.

Sudarytos sutartys dėl 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų lėšų, proc. 100 IV. ketv.

Teigiama audito institucijos išvada dėl LVPA pasirengimo 2014–2020 m.  
ES struktūrinių fondų lėšų administravimui

1 IV ketv.

Pasirengimas sertifikato, patvirtinančio, kad LVPA įdiegta Kokybės valdymo 
sistema, atitinka LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus, gavimui

1 IV ketv.

2014 m. svarbiausi darbai:

1. Parengti 2014-2020 periodo ES SF lėšų 

administravimui reikalingus vidaus tvarkos aprašus ir 

kitus procedūrinius dokumentus, III ketv.;

2. Pasirengti ISO 9001 sertifikavimui, IV ketv.;

3. Pertvarkyti ir parengti LVPA duomenų bazes euro 

įvedimui, IV ketv.;

4. Išplėsti ekspertų bazę, įtraukiant užsienio šalių 

ekspertus bei patobulinti ekspertų skyrimo bei 

pervertinimo procedūras, IV ketv.;

5. Įvertinti ir pradėti realizuoti e. parašo taikymą 

institucijos veikloje, IV ketv.

2014 m. finansinis planas iš visų finansavimo šaltinių – 

18.500,1 tūkst. Lt 

Žmogiškieji ištekliai: 179 pareigybės.


