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2019-ieji Lietuvos verslo paramos 
agentūrai (LVPA) – buvo kryptingi ir 
efektyvūs veiklos metai, kurie leido 
dar stipriau atliepti suinteresuotųjų 
šalių poreikius ir klientų lūkesčius, 
tobulinti teikiamų paslaugų kokybę, 
orientuojant ją į kuriamos atsakingam 
klientui naudos motyvą. Džiaugiamės 
ir tęsiame darbus, kurių rezultatai 
nukreipti Europos Sąjungos investicijų 
verslui tvarų valdymą.

LVPA 2019 m. siekė mažinti 
administracinę naštą ir padidinti 
vertės kūrimą klientams, šiuo pagrindu 
organizacija toliau siekė įgyvendinti 
procesinio valdymo modelio, orientuoto 
į rezultatą, LEAN (taupiosios vadybos 
sistemos) principus. Patobulintas LVPA 
veiklos procesų žemėlapis, identifikuoti 
kliento patirties kelio, ES investicijų 
valdyme etapai problemos ir rizikos 
skaitmeninės transformacijos kontekste.

LVPA tikslas – veiklos procesus ir 
deleguotas funkcijas sukoncentruoti 
į klientams ir suinteresuotoms šalims 
suprantamus rezultatus, nuolatos 
jų siekti, stiprinant organizacinius 
ir individualius gebėjimus. Todėl 
džiaugiamės, LVPA klientų 2019 m. 
metinio tyrimo rezultatais. 96 proc. 
apklaustųjų teigiamai vertino LVPA 
teikiamas viešąsias paslaugas, o 95,3 
proc. apklaustųjų buvo patenkinti LVPA 
teikiamų paslaugų kokybe, NPS indeksas 
sudarė 57,1.

Vertinant LVPA teikiamas paslaugas itin 
svarbios vertybinės charakteristikos: 
bendradarbiavimas, profesionalumas, 
tobulėjimas, skaidrumas. 2019 m. 
aukščiausiai įvertinta skaidrumo vertybė 
(8,6 balo), ypač pritariant teiginiui, kad 
„LVPA darbuotojai priima sprendimus 
objektyviai, nešališkai“ (8,9 balo).

2019 m. papildomai pirmą kartą atliko 
Europos Sąjungos (ES) investicijų 
valdymo ir kontrolės sistemos darbuotojų 
apklausą dėl pokyčių vykstančių LVPA 
veikloje, kurie turi įtakos teigiamam 
agentūros veiklos poveikio vertinimui ir 
grįžtamojo ryšio stiprinimui.

Siekiant sėkmingų verslo projektų ir 
tvaraus ES investicijų valdymo ir toliau 
sieksime prevencinio požiūrio į veiklos 
ir projektų rizikų valdymą stiprinimo, 
suinteresuotųjų šalių,  projektų savininkų 
įsitraukimo, efektyvaus projektų apimčių 
valdymo, koncentruosime dėmesį 
vertės sukūrimo kompetencijoms, 
nuo kurių priklauso investicijų grąža, 
inovatyvios ekonomikos plėtra, sumanios 
specializacijos prioritetų, kuriant 
inovatyvius produktus ir paslaugas 
praktinio įgyvendinimo regionuose, 
gamybos skaitmenizacijos, gamtą 
tausojančių, technologinių sprendimų, 
bei sumanių atsinaujinančių energijos 
išteklių diegimo.

Kaip ES investicijas vertinanti, 
administruojanti tikslines projektų 
priemones ir projektų rezultatus 
analizuojanti, konsultuojanti bei 
profesionalaus projektų valdymo 
kompetencijos svarbą akcentuojanti 
organizacija, stengiamės ir toliau padėti 
suteikiant galimybes nacionaliniam 
verslui išlikti konkurencingam.

LVPA – ES investicijų valdymo ir kontrolės 
sistemos dalis, todėl pastangas telkėme 
korporatyvinių vertybių įgyvendinimui: 
mums rūpi klientų problemos, nuolat 
mąstome kaip progresuoti mažinant 
administracinę naštą, veikiame drąsiai ir 
skaidriai.

Verslo projektai yra ekonomikos variklis, 
todėl daugiausiai išmokstame iš 
sėkmingų projektų, kurių dėka įmonės 
tampa modernesnėmis, inovatyvesnėmis 
ir tvaresnėmis.

Aurimas Pautienius-Želvys
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Viešoji įstaiga Lietuvos verslo 
paramos agentūra (toliau – LVPA) 
įgyvendina Lietuvos ūkio plėtrai ir 
jo tarptautiniam konkurencingumui 
didinti skirtas nacionalines strategijas 
ir programas, padeda kryptingai 
investuoti paramą verslui, moksliniams 
tyrimams ir eksperimentinei plėtrai, 
energetikai bei inovacijoms, turizmui, 
administruoja Europos Sąjungos (ES) 
struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto 
lėšas, užtikrina informacijos apie 
reikalavimus ir ES paramos paskirstymą 
sklaidą.
 

MISIJA
Kiekvienas investuotas euras kuria 
didžiausią vertę Lietuvos verslo 
inovatyvumui, konkurencingumui ir 
ekonomikos augimui.

VIZIJA
Patikimas ir profesionalus verslo, MTEP ir 
inovacijų, turizmo ir energetikos sektorių 
projektų valdymo partneris, siekiantis 
atrasti ir finansuoti geriausias idėjas, 
ypatingą dėmesį skiriantis Lietuvos 
regionams.
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VERTYBĖS
PROFESIONALUMAS – mes vertiname 
kompetenciją, turime daug žinių, 
atsakingai dirbame ir siekiame 
kokybiškų veiklos rezultatų. Suprantame 
projektų valdymo kompetencijų poreikius 
ir profesinių žinių, jų pritaikymo ir 
praktinės patirties svarbą verslo 
rezultatams pasiekti. Profesionalia 
laikytina tokia projektinė veikla, 
kuri atitinka taikomus teisės aktus ir 
tarptautinius standartus.

BENDRADARBIAVIMAS – kartu su 
klientais ir partneriais mes siekiame 
bendro tikslo, kurį užtikriname padėdami 
vienas kitam, geranoriškai ir laiku 
keisdamiesi informacija. Tikime, kad 
bendradarbiavimas padės sėkmingai 
vykdyti ES investicijų verslui projektus, 
tuo pačiu pasitarnaus pridėtinės vertės 
kūrimui, o kartu ir ES investicijų valdymo 
sistemos tobulinimui. Pripažįstame, 
kad sėkmingus tarpusavio santykius 
kuria pasitikėjimas, abipusė pagarba ir 
įvairovės suvokimas.

SKAIDRUMAS – mes veikiame atvirai ir 
sąžiningai, kiekvienas klientas mums 
yra svarbus, vertiname jo nuomonę. 
Atvirą ir sąžiningą veikimą, analizuojant 
ir sprendžiant pareiškėjo bei projekto 
vykdytojo poreikius ir problemas, mes 
suprantame kaip kompetenciją vertinti 
savo veiklą ir elgesį, reguliuoti jį pagal 
dorovės normas, suprasti savo poelgių 
moralinę vertę ir atsakomybę už juos.

TOBULĖJIMAS – mes nuolatos mokomės 
ir giliname savo kompetencijas, esame 
atviri naujovėms, jas taikome savo 
darbe, nebijome iššūkių. Tobulėjimą 
ir savo kompetencijų tobulinimą 
suprantame kaip imlumą naujoms 
veiklos praktikoms, technikoms, kurios 
skatina įgyvendinti prasmingus ir 
kokybiškus projektus, užtikrinti jų 
procesų ir rezultatų tvarumą, kuris veda 
mus ir partnerius į priekį.

LIETUVOS VERSLO PARAMOS AGENTŪRA4



LVPA 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

TIKSLAI
• Dalyvauti įgyvendinant 
nacionalines strategijas, programas 
ir kitas iniciatyvas, skirtas Lietuvos 
ūkiui plėtoti ir jo tarptautiniam 
konkurencingumui didinti;

• Administruoti nacionalinėmis 
ir ES struktūrinių fondų lėšomis 
finansuojamus projektus;

• Teikti fiziniams ir juridiniams 
asmenims paslaugas ir informaciją, 
susijusią su nacionalinių ir ES 
struktūrinių fondų lėšų panaudojimu 
projektams įgyvendinti.

PAGRINDINĖS LVPA 
VEIKLOS SRITYS 
ADMINISTRUOJANT 
NACIONALINES IR ES 
INVESTICIJŲ LĖŠAS:
• Skelbti kvietimus teikti paraiškas ES 
investicijoms gauti;
• Vertinti paraiškas;
• Sudaryti sutartis;
• Prižiūrėti įgyvendinamus projektus;
• Tikrinti ir vertinti mokėjimo prašymus;
• Kaupti informaciją apie suteiktas 
ES investicijas, įtraukti duomenis į 
informacinę sistemą;
• Teikti nustatytą informaciją, kurios 
reikia paraiškų teikėjams paraiškoms 
parengti ir pateikti, rengti informacinius 
ir mokymo seminarus, kitus renginius;
• Viešinti suteiktų investicijų rezultatus ir 
naudą;
• Atlikti kitas papildomas, priskirtas 
funkcijas.
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LVPA VEIKLA YRA 
FINANSUOJAMA 
VALSTYBĖS BIUDŽETE 
NUMATYTOMIS 
TECHNINĖS 
PARAMOS LĖŠOMIS:
• Sanglaudos fondo ir Lietuvos 
Respublikos valstybės biudžeto lėšos, 
skirtos 2014–2020 metų ES fondų 
investicijų veiksmų programos 11 
prioritetui „Techninė parama veiksmų 
programai administruoti“ įgyvendinti;
• Europos socialinio fondo ir Lietuvos 
Respublikos valstybės biudžeto lėšos, 
skirtos 2014–2020 metų Europos 
Sąjungos fondų investicijų veiksmų 
programos 12 prioritetui „Techninė 
parama, skirta informuoti apie veiksmų 
programą ir jai vertinti“ įgyvendinti.

LVPA ĮGYVENDINA 
DU ES TECHNINĖS 
PARAMOS 
PROJEKTUS:
• „Veiksmų programos administravimas“;
• „Informavimas apie veiksmų 
programą“.
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LVPA STRATEGINIAI 
VEIKLOS TIKSLAI 
YRA: 

1. Efektyviai įgyvendinti ekonomikos 
ir inovacijų plėtros ir konkurencingumo 
didinimo bei energijos efektyvumo 
projektų, finansuojamų ES fondų 
lėšomis, administravimo, investicijų 
valdymo veiklos pagrindinius procesus ir 
kitas susijusias paslaugas.

2. Nuolat tobulinti veiklą, prevenciškai 
valdyti rizikas, skatinti darbuotojų 
asmeninį ir visuotinį įsipareigojimą 
palaikyti aukštą paslaugų kokybę, ir 
didinti jų veiklos meistriškumą.

3. Teikti kokybiškas viešąsias 
paslaugas, informaciją ir konsultacijas, 
susijusias su ES investicijų inicijavimu, ES 
struktūrinių fondų lėšų panaudojimu ir 
projektų įgyvendinimu.

Efektyviai veiklai užtikrinti, 
prioritetinėms veiklos kryptims, 
tikslams, uždaviniams ir siektiniems 
rezultatams planuoti bei racionaliai 
finansiniams ir žmogiškiesiems 
ištekliams paskirstyti 2019 m. LVPA 
vadovavosi LVPA 2019–2021 m. 
veiklos strategija.
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ESF investicijų VP
(be LVPA) 
5.553 mln. Eur
66.2 %

LVPA ERPF
867 mln. Eur
10.3 %

Žuvininkystės VP
63 mln. Eur
0.8 %

ESF investicijų 
VP (LVPA dalis) 
1.156 mln. Eur
13.8 %

Lietuvos kaimo PP
1.613 mln. Eur
19.2 %

LVPA Saf
290 mln. Eur
3.5 %

1. pav.
2014-2020 finansinio laikotarpio lėšų pasiskirsty-
mas pagal veiksmų programas ir LVPA adminis-
truojamos lėšos pagal ES fondus.

EFEKTYVIAI ĮGYVENDINTI EKONOMIKOS 
IR INOVACIJŲ PLĖTROS IR KONKUREN-
CINGUMO DIDINIMO BEI ENERGIJOS 
EFEKTYVUMO PROJEKTŲ, FINANSUOJA-
MŲ ES FONDŲ LĖŠOMIS, ADMINISTRA-
VIMO, INVESTICIJŲ VALDYMO VEIKLOS 
PAGRINDINIUS PROCESUS IR KITAS 
SUSIJUSIAS PASLAUGAS.

1.1. UŽDAVINYS
Įgyvendinti 2019–2020 metų 
Ekonomikos ir inovacijų bei 
Energetikos ministerijų kvietimus 
teikti paraiškas, valstybės ir regionų 
projektų sąrašų ir finansavimo 
sutarčių sudarymo planus.

ESF investicijų VP 
(LVPA dalis)

1.156 mln. Eur
13.8 %
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Valstybės projektų 
planavimas
323.2 mln. Eur
28.0 %

ENMIN
400.8 mln. Eur
34.7 %

Regionų projektų 
planavimas
5.8 mln. Eur
0.5 %

Konkursas
798.9 mln. Eur
69.1 %

Tęstinė projektų 
atranka
28.3 mln. Eur
2.4 %

EIMIN
755.3 mln. Eur
65.3 %

Vidutinė trišalių projekto sutarčių 
pasirašymo trukmė 2019 m. buvo 44 
dienos, dvišalių sutarčių – 47. 

Priemonėje „Pramonės skaitmeninimas 
LT“ pasirašytos 98 sutartys. Bendra 
vidutinė šių sutarčių pasirašymo 
trukmė – 81 diena. Sutarčių pasirašymo 
trukmę lėmė ilgai trunkančios derybos 
su kredito įstaigomis dėl finansavimo ir 
turto įkeitimo sąlygų, pasirašytų kredito 
sutarčių pateikimas, finansavimo šaltinių 
keitimas, taip pat ilgas kitų juridinių 
asmenų gaunamų paskolų sutarčių 
pateikimo terminas, nuomos sutarčių 
įregistravimas, projektų pakeitimo 
derinimas prieš sutarties pasirašymą.

Priemonės „Intelektas. Bendri mokslo-
verslo projektai“ 76 proc. sutarčių buvo 
pasirašytos laiku, t. y. ≤ 31 d. Likusių 
sutarčių pasirašymas užtruko dėl 
objektyvių išorinių priežasčių (keitėsi 
finansavimo šaltiniai, užtruko banko 
paskolos gavimas, buvo išvykę įmonių 
vadovai ir pan.). Bendra priemonės 

sutarčių pasirašymo trukmė – 32,4 
dienos. Sutarčių pasirašymo vėlavimo 
priežastys – ilgas dokumentų pateikimo 
terminas. Pareiškėjai skatinami kuo 
greičiau pateikti sutarčių sudarymui 
reikalingus dokumentus. Taip pat 
siekiama visas sudaromas projektų 
sutartis pasirašyti elektroniniu būdu. 
Jei per 2019 m. I ketv. el. būdu buvo 
pasirašyta tik 0,6 proc. sutarčių, tai per 
IV ketv. šis rodiklis pasiekė 94,0 proc.

Pagal priemonę „Naujos galimybės 
LT“ projektams skyrus finansavimą 
pasirašyta 315 sutarčių. Bendra 
priemonės sutarčių pasirašymo trukmė 
– 42 dienos. Sutarčių pasirašymas 
užtruko, nes buvo didelis sutarčių kiekis, 
taip pat tuo metu buvo vertinamos 
priemonių „Verslo klasteris LT“ ir „Eco-
inovacijos Lt+“ paraiškos. Sutartys buvo 
pasirašomos vasarą, tai yra atostogų 
metu, todėl užtruko informacijos 
gavimas ir sutarčių pasirašymas dėl 
pareiškėjų atostogų.

Priemonės „Verslo klasteris LT“ 
projektams vykdyti pasirašyta 19 
sutarčių. Bendra priemonės sutarčių 
pasirašymo trukmė – 45 d. Sutarčių 
pasirašymas užtruko, nes dalyje 
projektų buvo perskirstomos lėšos tarp 
partnerių dėl de minimis trūkumo, dėl 
ko turėjo būti pasirašomi papildomi 
jungtinės veikos sutarties susitarimai 
tarp partnerių, atitinkamai pakeistas 
ir įsakymas dėl finansavimo skyrimo. 
Įtakos turėjo ilgas informacijos pateikimo 
terminas dėl projektuose esančio didelių 
partnerių skaičiaus bei atostogų meto.

Pagal priemonę „Eco-inovacijos LT+“ 
finansavimas skirtas 67 projektams. 
Pasirašytos 65 sutartys vidutiniškai 
per 61 dienų. Sutarčių pasirašymo 
trukmę lėmė ilgai trunkančios derybos 
su kredito įstaigomis dėl finansavimo 
ir turto įkeitimo sąlygų, pasirašytų 
kredito sutarčių pateikimas, finansavimo 
šaltinių keitimas, taip pat ilgas kitų 
juridinių asmenų gaunamų paskolų 
sutarčių pateikimo terminas, nuomos 

2. pav.
LVPA 2019 m. administruojamos lėšos  pagal 
ministerijų patvirtintas priemones.

3. pav.
LVPA 2019 m. administruojamos lėšos, skirtos 
konkursiniams bei valstybės planavimo projektams.

LIETUVOS VERSLO PARAMOS AGENTŪRA9
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sutarčių įregistravimas, poveikio aplinkai 
vertinimas (PAV) PAV, ketinimų protokolų 
ir kt. dokumentų pateikimas. 

Pagal priemonę „Regio potencialas LT“ 
skirtas finansavimas 83 projektams, 
iš jų 1 atsisakė finansavimo. Taip pat 
finansavimas skirtas po pervertinimo 
UAB „Deliuvis“. Rugsėjo mėn. skirtas 
finansavimas rezerviniam sąrašui – 73 
projektams. Pasirašytos 154 sutartys, 
vidutinė pasirašymo trukmė 50 d. 
Ilgo pasirašymo termino priežastys 
analogiškos „Eco-inovacijos LT+“ 
priemonei. Papildomai „Regio 
potencialas LT“ priemonėje reikalingas 
statybos leidimas iki sutarties 
pasirašymo, jeigu projekte numatyta 
statyba, rekonstrukcija, kapitalinis 
remontas.

„Smart FDI“ priemonės trišalių sutarčių 
rengimas vėlavo dėl tiesioginių užsienio 
investicijų efekto, kadangi pagal šią 
priemonę siekiant pradėti veiklas 
būtinas naujos įmonės steigimas bei 
nuosavo finansavimo dalies užtikrinimas 

prieš pasirašant finansavimo sutartį. 
Pasirašyta 4 sutartys, vidutinė 
pasirašymo trukmė 58 d.

Pagal priemonę „Eco-inovacijos 
LT“ pasirašyta 18 sutartis, iš jų 5 
pareiškėjams, Lietuvos Respublikos 
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 
(EIMIN) pritarimu, sutarčių pasirašymo 
terminas buvo pratęstas iki 2019-11-30 
d. Sutarčių pasirašymo trukmę lėmė 
ilgai trunkančios derybos su kredito 
įstaigomis dėl finansavimo ir turto 
įkeitimo sąlygų, pasirašytų kredito 
sutarčių pateikimas, finansavimo šaltinių 
keitimas, taip pat ilgas kitų juridinių 
asmenų gaunamų paskolų sutarčių 
pateikimo terminas, nuomos sutarčių 
įregistravimas, PAV, ketinimų protokolų 
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4 pav.
LVPA 2019 m. gautų paraiškų pasiskirstymas 
pagal kryptis ir apskritis.

ir kt. dokumentų pateikimas. Vidutinė 
sutarčių pasirašymo trukmė 37 d.

Pasiektas sudarytų sutarčių finansavimo 
rodiklis – 2019 m. sudaryta sutarčių 
už 327,7 mln. Eur, iš jų pagal EIMIN 
priemones – 234,0 mln. Eur, pagal 
Lietuvos Respublikos Energetikos 
ministerija (ENMIN) priemones – 93,7 
mln. Eur. Planuoti sudarytų sutarčių 
finansavimo sumos investicijų 
prioritetinėse srityse (viso – 178,2 
mln. Eur) rodikliai pasiekti tiek EIMIN 
prioritetinėse srityse (148,3 mln. Eur), 
tiek ir ENMIN prioritetinėse srityse (29,9 
mln. Eur).

Pasiekti planuoti Klientų augimo 
rodikliai. LVPA Klientų skaičius padidėjo 
36,1 proc., iš jų regionų Klientų – 50,9 
proc.

Pasiektas ir planuotas pritrauktų naujų 
unikalių klientų skaičiaus rodiklis: jų 
padaugėjo 391-u, iš jų regionuose – 205.

2019 METAIS 
SUDARYTA 
SUTARČIŲ UŽ 
327,0 MLN. EUR
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LVPA 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Kryptis Priemonė Apskritis Paraiškos 
vnt.

Prašoma suma
(mln. Eur.)

Energetika

„Katilų keitimas namų ūkiuose“

Elektros skirstomųjų tinklų 
modernizavimas ir plėtra

1 15.0

51

59

2

115.3

48.2

0.3

Elektros energijos iš atsinaujinančių 
išteklių gamybos įrenginių įrengimas 
namų ūkiuose

Elektros perdavimo sistemos 
modernizavimas ir plėtra

Gamtinių dujų perdavimo sistemos 
modernizavimas ir plėtra

AIE namų ūkiams

Vilniaus

Vilniaus

Vilniaus

Kauno

1 8.0

3 1.2

1 0.5

Smart FDI

3 12.7

1 0.3

4 8

1 0.1

Inogeb LT

1 0.5

5 2.7

12 0.1

1

1

4.8

0.1

3 2.8

6 0.1

Šilumos tiekimo tinklų 
modernizavimas ir plėtra

Kauno

Vilniaus

Kauno

Kauno

Kauno

Kauno

Kauno

Kauno

Klaipėdos

Mariampolės

Panevėžio

Panevėžio

Šiaulių

Šiaulių

Šiaulių

Šiaulių

Vilniaus

Vilniaus

Telšių

Utenos

Vilniaus

Vilniaus
Vilniaus

Kauno

Vilniaus

Alytaus

Alytaus

Alytaus

2 16.9

11 9.6

2 1.4

Smartinvest LT

1 8.6

9 9.2

6 8.7

2 2.9

Ikiprekybiniai pirkimai LT

Savivaldybes jungiančių turizmo 
trasų ir turizmo maršrutų informac-
inės infrastruktūros plėtra

Eksperimentas

4 3.6

4 3.8

Smartparkas LT

1 3.0

Inoconnect

1 17

2 2.0

4 0

3 5.2

3 0

12

1

14.8

0.2

Iš viso:

Iš viso:

Iš viso:

MTEP

Turizmas

1 lentelė.
LVPA 2019 m. gautų paraiškų pasiskirstymas 
pagal kryptis, priemones ir apskritis
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LVPA 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Kryptis Priemonė Apskritis Paraiškos 
vnt.

Prašoma suma
(mln. Eur.)

Verslas

Eco-inovacijos LT+

Expo sertifikatas LT

3 2.6

716 121.7

Naujos galimybės LT

Regio potencialas LT

Verslo klasteris LT

Vilniaus

Utenos

Vilniaus

Utenos

Utenos

Telšių

Telšių

Telšių

Tauragės

31 21.0

2

0.2

4 0.2

29

4

0.5

9 0.3

25 4.8

16

10

4.9

1.7

2

1

0.5

3 0.1

16 3.1

0.1

28 5.7

2.8

98 3.8

14 2.0

Kauno

Kauno

Utenos

Kauno

Kauno

Kauno

Klaipėdos

Klaipėdos

Klaipėdos

Klaipėdos

Marijampolės

Marijampolės

Alytaus

Panevėžio

Panevėžio

Panevėžio

Panevėžio

Šiaulių

Šiaulių

Šiaulių

Šiaulių

Tauragės

Tauragės

Vilniaus

Vilniaus

Vilniaus

Šiaulių

Alytaus

Alytaus

Alytaus

4

6

0.7

5

0.0

6 0.3

13

1 0.1

26

5

0.9

23 3.5

1

6

18

0.1

5.5

1

0.7

186 7.2

12 2.2

828 285.5

6 4.4

5.8

0.6

1.3

23.6

0.0

21

9 0.3

16 3.7

21 0.9

20 3.4

15 2.3

Iš viso:

Iš viso
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LVPA 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
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Šiaulių

Tauragės
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Alytaus

Alytaus

Alytaus

Telšių

Telšių

Telšių

Vilniaus

Marijampolės

Vilniaus

Vilniaus

Panevėžio

Panevėžio

Panevėžio

Utenos

Utenos

Utenos

0

0

4
1.2

16

2
2.1

2

3
1.9

2.8
3

5.2
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1

7

3
17.0

34

2
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0.3

2.2

51.7

2.8
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1

1

1

2
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160

40
3.8

19
3.0

43
13.3

56
12.0

18

21

35

3.6

4.6

7.4

46.4
246

0.4

1.2

0.2
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0.1

0.4

7.4

38,7

86
68.0

14

27.3

20

62.5

40

125

60

250

80

187.5VNT.

MLN.

Sutartys, vnt (1) Finansavimas, mln (2)

5 pav.
LVPA 2019 m. sudarytų sutarčių pasiskirstymas 
pagal kryptis ir apskritis
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LVPA 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Kryptis Priemonė Apskritis Sutartys vnt. Finansavimas
(mln. Eur.)

Energetika

1 15.00

48

136

93.67

92.98

Elektros energijos iš atsinaujinančių 
išteklių gamybos įrenginių įrengimas 
namų ūkiuose
Elektros perdavimo sistemos 
modernizavimas ir plėtra

Gamtinių dujų skirstymo sistemų 
modernizavimas ir plėtra

AIE namų ūkiams

Biokurą naudojančių šilumos 
gamybos įrenginių keitimas

Vilniaus

Vilniaus

Vilniaus
Kauno

1 8.00

2

3 3.42
2 0.70

0.80

2 1.42

Smart FDI

2 17.00

1 0.31

1

1 1.06

60 37.04

3.44
Inogeb LT
Intelektas LT-2

Intelektas. Bendri mokslo - verslo 
projektai

1 0.47

6

2 1.62

1 1.20

12.17

1

1

1.07

4.78

3 2.84

2

3 2.19

0.02

Šilumos tiekimo tinklų 
modernizavimas ir plėtra

Kauno 2

1 0.34

2 16.89

Vilniaus

Vilniaus

Vilniaus

Kauno

Kauno

Kauno

Kauno

Kauno

Vilniaus

Kauno

Klaipėdos

Mariampolės

Mariampolės

Panevėžio

Šiaulių

Šiaulių
Telšių

Vilniaus

Šiaulių

Klaipėdos

Klaipėdos

Marijampolės

Vilniaus

Vilniaus

Telšių

Telšių

Utenos

Vilniaus

Vilniaus

Vilniaus
Kauno

Vilniaus

Alytaus

Alytaus

Alytaus

Alytaus

2 0.45

11

1 1.14

9.53

4 3.82

Smartinvest LT

6 6.80

1 1.03

Ikiprekybiniai pirkimai LT

2 2.11

4 0.03

1 1.22

Inoconnect

2 0.68

0.15

2 1.86

10

1 9.02

0.10

3 5.18

13

20 11.02

1 0.34

0.13

1 0.26

Iš viso:

Iš viso:

MTEP

2 lentelė.
LVPA 2019 m. sudarytų sutarčių pasiskirstymas 
pagal kryptis, priemones ir apskritis

„Katilų keitimas namų ūkiuose“

Elektros skirstomųjų tinklų 
modernizavimas ir plėtra
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LVPA 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Kryptis Priemonė Apskritis

Verslas

Eco-inovacijos LT

Prioritetinių turizmo plėtros 
regionų e-rinkodara

Savivaldybes jungiančių turizmo 
trasų ir turizmo maršrutų 
informacinės infrastruktūros plėtra

Eco-inovacijos LT+

3 0.03

Naujos galimybės LT

Pamonės skaitmeninimas LT

Utenos

Utenos

Vilniaus

Telšių

Vilniaus

Telšių

Telšių

Utenos

Tauragės

Utenos

7

1

0.25

0.08

4

88 3.30

0.60

4 1.68

21

4

5

0.23

10 5.95

3

1

1

2.57

2 0.47

1.09

28 17.27

Kauno

Alytaus

Kauno

Kauno

Kauno

Klaipėdos

Kauno

Klaipėdos

Klaipėdos

Klaipėdos

Marijampolės

Marijampolės

Alytaus

Alytaus

Panevėžio

Panevėžio

Panevėžio

Panevėžio

Panevėžio

Šiaulių

Utenos

Šiaulių

Šiaulių

Šiaulių

Tauragės

Tauragės

Vilniaus

Vilniaus

Alytaus

Utenos

Alytaus

1

1

1

1

0.01

0.19

1

19 0.78

1.35

4 2.17

3

4

8 0.23

3.27

5

3

4.44

4

3 0.12

3 0.09

0.51

14.80

36 17.78

1

1

0.05

0.10

0.05

0.38

0.05

0.28

0.13

1.03

15.07

2.47

2

6 0.22

4 0.16

23

20 0.73

6 0.26

158 6.11

3 1.74

3 0.37

Iš viso:

Turizmas

Sutartys vnt. Finansavimas
(mln. Eur.)
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LVPA 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Kryptis Priemonė Apskritis

Verslas

669 140.02

Regio potencialas LT

Verslo klasteris LT

Utenos

Telšių

22

3.21

3.78

13

3

1.07

14 2.40

22

3.93

0.9

13 1.87Kauno

Kauno

Klaipėdos

Marijampolės

Panevėžio

Šiaulių

Šiaulių

Tauragės

Vilniaus

Vilniaus

Alytaus

22

1.86

4

12 3.6

11

1.43

858

327.7

327.69

230.3 228.8

14 2.81

14 2.37

9

4.41

Iš viso:

Iš viso

Iš viso

Detalesnė informacija apie 2019 m. su-
darytas sutartis pateikiama 3 lentelėje. 
Palyginant su 2018 m. ir 2017 m., 2019 
m. buvo sudaryta didžiausiai sumai kon-
kursinių kvietimų sutartys – 256,6 mln. 
Eur. 2019 m. tęstinio konkurso kvietimu 
lyginant su 2017 m. sutarčių investicijų 
apimtys mažėjo  iki 3,8 mln. Eur., o plani-
nio kvietimo didėjo iki 67,3 mln. Eur.

3 lentelė.
LVPA 2017–2019 metais gautų paraiškų vidutinės 
vertinimo trukmės dienomis pagal atrankos būdą

Sutartys pagal paraiškų 
atrankos būdą

2019 m. 2018 m. 2017 m.

Konkursinių kvietimų

Tęstinio konkurso kvietimų

Planinių kvietimų

256.6

3.8

67.3

174.1

9.4

46.8

107.2

0.2

121.4

Sutartys vnt.
Finansavimas
(mln. Eur.)
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LVPA 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

1.2. UŽDAVINYS
Paraiškų vertinimą ir projektų at-
ranką atlikti skaidriai ir ekonomiškai 
pagrįstai pagal ES reikalavimus ir 
Ekonominio bendradarbiavimo ir 
plėtros organizacijos (EBPO) šalių 
gerąją praktiką.

Planuoti vidutinės paraiškų vertinimo 
trukmės rodikliai pasiekti. Vidutinė 
planinių ir tęstinių paraiškų trukmė buvo 
45,4 dienos. 

Pasiektas planuotas Klientų, manančių, 
kad LVPA veikla yra skaidri, rodiklis: taip 
mano 99,4 proc. apklaustųjų.

1.3. UŽDAVINYS
Vykdyti tinkamą ir veiksmingą ES 
lėšomis finansuojamų MTEPI, vers-
lo, turizmo ir energetikos projektų 
administravimą ir jų įgyvendinimo 
priežiūrą.

5 lentelėje pateikiami LVPA 2017–2019 
metais pateiktų mokėjimo paraiškų 
asignavimų valdytojui finansavimo suma 
(mln. Eur). Lyginant su ankstesniais 
dvejais metais,

4 lentelėje pateikiama palyginamoji 
LVPA 2017–2019 metais gautų paraiškų 
vidutinės vertinimo trukmės dienomis 
pagal atrankos būdą. Galime pastebėti, 
kad gautų paraiškų vidutinė vertinimo 
trukmė planinių kvietimų trumpėjo la-
biausiai iki 41,7 d., konkursinių kvietimų 
ir tęstinio konkursinio kvietimų trukmės 
išlieka panašios.

LVPA 2019 M. BUVO SKIRTA DIDŽIAUSIA PA-
TEIKTŲ MOKĖJIMO PARAIŠKŲ ASIGNAVIMŲ 
VALDYTOJUI FINANSAVIMO SUMA,
kuri siekė 206,6 mln. Eur. vertę, iš jų 
pagal EIMIN priemones 114,5 mln. Eur, 
pagal ENMIN priemones – 92,1 mln. Eur.

4 lentelė.
LVPA 2017–2019 metais gautų paraiškų vidutinės 
vertinimo trukmės dienomis pagal atrankos būdą

5 lentelė.
LVPA 2017–2019 metais pateiktų mokėjimo paraiškų 
asignavimų valdytojui finansavimo suma mln. Eur

Paraiškų atrankos būdas

Asignavimų valdytojas

Konkursinių kvietimų

Ekonomikso ir inovacijų ministerija

Tęstinio konkurso kvietimų

Energetikos ministerija

Planinių kvietimų

Iš viso

79.8

114.5

92.1

47.5

41.7

206.6

74.9

72.5

46

43.8

67.7

116.3

80.4

46.9

40

24.6

53.9

71.5

2019 m.

2019 m.

2018 m.

2018 m.

2017 m.

2017 m.
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LVPA 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

6 lentelėje pateikiami tarpinių MP 
kuriuose deklaruotos patirtos veiklos 
išlaidos, vidutinės vertinimo trukmės 
planuoti rodikliai pasiekti: vidutinė 
trukmė buvo 16,1 dienos.

Tarpinių MP, kuriuose deklaruotos patir-
tos veiklos išlaidos, planuojamo skai-
čiaus augimas palyginti su ankstesniais 
metais rodiklis pasiektas: šis skaičius 
siekė 47,5 proc.

Esminių projekto sutarčių keitimų trukmė 
2019 m. buvo 29,1 dienos, neesminių 
keitimų – 12,4 dienos. Tiek EIMIN, tiek 
ENMIN priemonių projektuose esminių 
sutarčių keitimų vėlavimo pagrindinės 
išorės objektyvios priežastys: projek-
tų vykdytojų teikiamų dokumentų ir 
informacijos reikalingos sutarčių keiti-
mams atlikti ir papildomos informacijos, 
reikalingos sprendimui priimti, pateikimo 
vėlavimas.

EIMIN priemonėje „Intelektas. Bendri 
mokslo verslo projektai“: dėl projektų 
sudėtingumo buvo pasitelkiami išorės 
ekspertai ir projektų vykdytojai turėjo 
tikslinti ir teikti papildomą veiklų vykdy-
mo informaciją, kad būtų priimtas spren-
dimas dėl keitimo pagrįstumo. MTEPI 
projektuose, tiek esminių, tiek neesminių 
projekto sutarčių keitimų atveju, dažnas 
veiksnys darantis įtaką keitimo trukmei 
taip pat buvo projekto pakeitimo eksper-
tinis vertinimas, t. y., projektų vadovai 
kreipdavosi į ekspertus dėl pakeitimo 
tinkamumo projekto tikslams pasiekti.

Projektuose, kurių metu įsigyjama įran-
ga, didelė dalis neesminių keitimų buvo 
daroma dėl projekte numatytos įrangos 
keitimo. Atliekant šiuos pakeitimus buvo 
svarbu įsitikinti įrangos atitikimu projek-
tų finansavimo sąlygų apraše (PFSA) nu-
matytiems reikalavimams. Todėl beveik 
kiekvienu atveju projekto vykdytojo buvo 
prašoma pateikti papildomus dokumen-
tus ir/ar paaiškinimus.

PASIEKTAS PLANUO-
TAS KLIENTŲ, GERAI 
VERTINANČIŲ LVPA 
PROJEKTŲ VADO-
VŲ IR FINANSININKŲ 
VEIKLĄ, DALIES NUO 
VISŲ APKLAUSTŲJŲ 
RODIKLIS: JIS SIEKĖ 
89,0 PROC.
PER 2019 M. ATLIKTOS 305 PATIKROS 
PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO VIETOJE.

33-jų patikrų atlikimo terminas dėl 
objektyvių priežasčių (šių projektų 
sutarčių pratęsimo, veiklų įgyvendinimo 
ir galutinių mokėjimo prašymų terminų 
nukėlimo) persikėlė į 2020 metus. 

Pasiektas pirkimo dokumentų vidutinės 
patikrinimo trukmės rodiklis: pirkimo do-
kumentai vidutiniškai tikrinti 18,4 dienos.
Atlikus LVPA kiekybinį klientų nuomonės 
tyrimą, nustatyta išankstinės pirkimo 
dokumentų priežiūros metu pateiktų 
LVPA pasiūlymų pridėtinė vertė (pasiū-
lymų, į kuriuos atsižvelgta dalis) – 96,4 
proc. 

Įtarto pažeidimo vidutinė tyrimo trukmė 
buvo 13 dienų. Pripažintų netinkamų 
išlaidų sumos santykis su visa EK dekla-
ruotų išlaidų suma buvo 1,1 proc. Abiejų 
šių rodiklių reikšmės neviršijo planuotų.

6 lentelė.
LVPA 2017–2019 metais vidutinė mokėjimo 
prašymų su deklaruotomis išlaidomis vertinimo 
trukmė dienomis

Mokėjimų prašymai 2018 m. 2017 m.

Avansiniai

Tarpiniai

Galutiniai

5.0

16.1

36.9

5.1

16.5

25.8

10.8

17.3

34.5

2019 m.
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NUOLAT TOBULINTI VEIKLĄ, 
PREVENCIŠKAI VALDYTI RIZIKAS, 
SKATINTI DARBUOTOJŲ ASMENINĮ IR 
VISUOTINĮ ĮSIPAREIGOJIMĄ PALAIKYTI 
AUKŠTĄ PASLAUGŲ KOKYBĘ, IR DIDINTI 
JŲ VEIKLOS MEISTRIŠKUMĄ.

2.1. UŽDAVINYS
Suformuoti tvarią ir profesionalią 
LVPA darbuotojų komandą, 
vykdyti kompetencijų tobulinimą 
pagal tarptautinių standartų 
rekomendacijas.

Planinių ir tęstinių paraiškų vidutinė 
trukmė nuo paraiškos pateikimo iki 
projekto sutarties sudarymo buvo 84,6 
dienos, konkursinių paraiškų – 170,8 
dienos. Vidutinė trukmė nuo paraiškos 
pateikimo iki projekto sutarties 
sudarymo, dienomis yra didesnė nei 
planuota, nes tam tikrais atvejais buvo 
ilgesnė nei planuota projekto sutarčių 
pasirašymo trukmė. 

Siekiant pagerinti vidutinę trukmę 
nuo paraiškos pateikimo iki projekto 
sutarties sudarymo stengiamės 
optimizuoti abu procesus. Planuojant 
vertinimą bei sutarčių sudarymą šiems 
metams su EIMIN buvo suderintas 
kvietimų planas, kurio tikslus laikymasis, 

padės pagerinti darbų pasiskirstymą. 
Tinkamai parengti projektų paraiškas 
turėtų padėti patobulinti, 2018 m. metais 
pradėti taikyti, pareiškėjų konsultavimo 
metodai. Paraiškų vertinimo trukmę 
turėtų pagerinti taikomas vertės srauto 
metodas vertinimo procese. Sutartys 
bus pasirašomos elektroniniu parašu. 
Apie planuojamą skirti finansavimą, bei 
būtinus sutarčiai pasirašyti dokumentus 
pareiškėjai bus informuojami kaip galima 
anksčiau.

Vieno projektų finansų vadovo patikrintų 
MP skaičius padidėjo 47,9 proc. 
Planuotas rodiklis pasiektas. 2019 m. 
vieno projektų finansų vadovo patikrintų 
MP skaičius išaugo iki 246,4, 2018 m. šis 
skaičius buvo 166,6.

Kintamoji darbo užmokesčio (DU) dalis 
sudarė 9,7 proc. nuo DU fondo. Planuota 
rodiklio reikšmė pasiekta įgyvendinus 
naująją LVPA darbuotojų apmokėjimo 
sistemą (DAS).

Pasiektas planuotas (ne daugiau kaip 45 
kalendorinės dienos) vidutinės darbuoto-
jo paieškos ir atrankos trukmės rodiklis: 
jis sudarė 24 dienas.

Pasiektas planuotas (ne mažiau kaip 
50 proc.) vidinių mokymų programose 
dalyvavusių darbuotojų dalies rodiklis: 
jis siekė 61 proc.
Vienam darbuotojui teko 7 mokymo 
dienos per metus. Planuotas rodiklis (ne 
mažiau, kaip 7 dienos) pasiektas.

Mokymų efektyvumas įvertintas 64 
(rekomendavimo indeksas). Planuotas 
rodiklis (ne mažiau, kaip 50) pasiektas.

Darbuotojų kaita per metus siekė 10 
proc. Pastaraisiais metais situacija dar-
bo rinkoje smarkiai keičiasi (pvz.: per-
sonalo valdymo profesionalų asociacija 
vykdo kasmetinę asociacijai priklausan-
čių įmonių apklausą, 2018 m. apklausus 
48 viešojo ir privataus sektoriaus įmones, 
savanoriškos darbuotojų kaitos media-
na sudarė 17 proc. Baltic Salary Survey 
apklausė 950 Baltijos šalių organizacijų. 
savanoriška darbuotojų kaita įmonėse 
per praėjusius metus siekė 16,3 proc.)

Per pokalbius su išeinančiais darbuo-
tojais nenustatyta sisteminių išėjimo 
priežasčių, visi atvejai individualūs. 
Nepaisant to, 2020 m. toliau bus nuo-
sekliai tęsiamas darbuotojų motyvavi-
mo sistemos tobulinimas, darbo krūvio 
optimizavimas, ieškoma naujų mokymosi 
ir kompetencijų auginimo būdų.

Ankstyvoji darbuotojų kaita sudarė 3 
proc. Planuotas rodiklis pasiektas.II 
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2.2. UŽDAVINYS
Nuolat tobulinti ir efektyvinti veiklos 
procesus, valdymo ir kontrolės, 
kokybės vadybos, rizikos valdymo 
sistemas, užtikrinančias tarpusavio 
suderinamumą ir aukštą teikiamų 
paslaugų kokybę klientams.

2.3. UŽDAVINYS
Įgyvendinti IT plėtros ir elektroninių 
dokumentų valdymo tobulinimo 
veiksmus, užtikrinant efektyvesnį 
duomenų perdavimą, skaitmeninių 
kompetencijų tobulinimą ir greitą IT 
funkciją veiklos procesuose.

Pasiektas planuotas bendrųjų funkcijų 
vykdymui skirta sąnaudų dalies LVPA 
biudžete rodiklis. Bendrųjų funkcijų 
vykdymui skirta sąnaudų dalis, įdiegus 
kokybės vadybos sistemos LEAN ele-
mentus, peržiūrėjus LVPA struktūrą ir 

Pasiektas planuotas siunčiamų e-doku-
mentų dalies rodiklis. Siunčiamų e-do-
kumentų dalis per IV ketv. pasiekė 91,5 
proc. (I ketv. buvo 83,2 proc.), skaičiuo-
jant nuo bendro siunčiamų dokumentų 
skaičiaus.

veiklos procesus, optimizavus viešuosius 
pirkimus, LVPA biudžete nuo 15,6 proc. 
praėjusiais metais, sumažėjo iki 14,4 
proc. 2019 metais.

Įvykdytas suplanuotas pareiškėjų ir 
projektų vykdytojų kokybinis tyrimas, 
skirtas įvertinti LVPA pagrindinius veiklos 
procesus. 2019 m. lapkričio 25 d. – gruo-
džio 12 d. buvo organizuotos 2 fokusuotų 
grupių diskusijos, kurių metu apklausti 
pareiškėjai ir projektų vykdytojai. Po ty-
rimų pateikta ataskaita, kurioje įvertinti 
pagrindiniai LVPA veiklos procesai ir nu-
rodytos rekomendacijos jiems tobulinti.

2019 m. taip pat buvo įdiegta ir galimy-
bė pasirašinėti projekto sutartis el. būdu, 
per IV ketv. el. parašu jau buvo pasirašy-
ta 94,0 proc. visų sutarčių.

Įdiegta perduodamų duomenų šifravimo 
pagal VPN (angl. Virtual Private Network) 
technologija LVPA darbuotojų naudoja-
muose mobiliuosiuose įrenginiuose.
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TEIKTI KOKYBIŠKAS VIEŠĄSIAS 
PASLAUGAS, INFORMACIJĄ IR 
KONSULTACIJAS, SUSIJUSIAS 
SU ES INVESTICIJŲ INICIJAVIMU, 
ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ 
PANAUDOJIMU IR PROJEKTŲ 
ĮGYVENDINIMU.

Planuotas gautų paraiškų prašomo 
finansavimo sumos palyginti su kvietimų 
teikti paraiškas finansavimo suma 
rodiklis pasiektas. Planuota gautų 
paraiškų prašomo finansavimo suma 
palyginti su kvietimų teikti paraiškas 
finansavimo suma ≥110 proc., pasiekta – 
169,3 proc.

Kaip planuota, atnaujintas, įdiegtas 
bei vykdomas Klientų aptarnavimo 
standartas.   

2019 m. lapkričio 27 d. – gruodžio 
13 d. atliktas LVPA kiekybinis klientų 
nuomonės tyrimas. Nustatytas bendras 
suinteresuotųjų šalių pasitenkinimo 
LVPA paslaugomis indeksas – 8,4 
balo. Planuota, kad Klientų, teigiamai 
vertinančių LVPA teikiamų paslaugų 
kokybę, dalis proc. sudarys ≥ 92, 
pasiektas rodiklis – 96 proc.

3.1. UŽDAVINYS
Teikti pareiškėjams ir projektų 
vykdytojams kokybišką informaciją, 
konsultacijas ir organizuoti mokymus 
apie projektų ir paraiškų projektams 
finansuoti rengimo ir teikimo, 
projektų įgyvendinimo reikalavimus.

Planuoti tęstinių ES struktūrinių fondų 
investicijų viešinimo kampanijų rodikliai 
pasiekti.

BUVO VYKDOMOS 
VISOS PLANUOTOS
5 TĘSTINIŲ
KOMUNIKACIJOS
KAMPANIJŲ VEIKLOS: 
1. Potencialių pareiškėjų ir projektų vyk-
dytojų informavimas; 
2. Konkuruok su MTEPI; 
3. Kodėl turėčiau eksportuoti?; 
4. Galvok. Taupyk. Būk atsakingas; 
5. Naudojame išteklius efektyviai.

Planuota, kad LVPA kaip partneris daly-
vaus 4-iuose verslo renginiuose, dalyva-
vo – 35-iuose. 

2019 m. LVPA bendradarbiavo ir prista-
tė ES investicijų priemones bei projektų 
įgyvendinimo praktiką kartu su tokiais 
partneriais kaip VšĮ „Versli Lietuva“, Kau-
no, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio preky-
bos, pramonės ir amatų rūmais, Lietuvos 
klasterių asociacija, Mokslo, inovacijų ir 

technologijų agentūra, Saulėtekio moks-
lo ir technologijų parku, VšĮ „Vilniaus 
universiteto Verslo mokykla“, Lietuvos 
energetikos institutu, Lietuvos geoter-
mijos asociacija, VšĮ „Socialinių mokslų 
kolegija“, VšĮ „Aplinkos projektų valdymo 
agentūra“, Ekologinio dizaino asocia-
cija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
kanceliarija, ISM vadybos ir ekonomikos 
universitetu ir kt.

Renginiuose tiek Vilniuje, tiek Lietuvos 
regionuose buvo pristatomos aktualios 
ES investicijų priemonės verslo plėtrai, 
inovacijų kūrimui, energetikai, ekoinova-
cijoms, dalintasi gerąja projektų įgyven-
dinimo patirtimi. 

Paminėtinas dalyvavimas tokiuose 
renginių formatuose kaip konferencijų 
ciklas „Gazelės 2019“ (kartu su VšĮ Versli 
Lietuva, UAB „Investicijų ir verslo garan-
tijos“, Mokslo, inovacijų ir technologijų 
agentūra), konferencijų ciklas „Versli šei-
ma“ (kartu su Vilniaus universiteto Verslo 
mokykla“), konferencija „Next economy“ 
(kartu su augančio verslo portalu www.
bznstart.lt), „Tvarios plėtros projektų 
forumas“ (kartu su LR Vyriausybės kan-
celiarija), konferencija „Tvari gyvenvietė 
sveikam gyvenimui“ (kartu su Ekologinio 
dizaino asociacija), „LVPA projektų val-
dymo diena“ (kartu su ISM Ekonomikos ir 
vadybos universitetu). 

Planuotas pranešimų žiniasklaidoje 
rodiklis pasiektas. Planuotas pranešimų 
žiniasklaidoje skaičius – planuota 68, 
įgyvendintas – 70. Pranešimai žiniasklai-
dai išplatinti LVPA interneto svetainėje ir 
per naujienų agentūrą „BNS“. III
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3.2. UŽDAVINYS
Teikti išsamią ir aktualią informaciją 
apie LVPA administruojamų investicijų 
prieinamumą, klientams patrauklia 
forma ir šiuolaikinėmis priemonėmis.

3.3. UŽDAVINYS
Vykdyti kokybišką komunikaciją, 
sėkmingų projektų ir ES investicijų 
gerosios patirties sklaidą.

Planuoti specializuotų renginių pareiš-
kėjams ir projektų vykdytojams rodikliai 
pasiekti. Specializuotų renginių pareiš-
kėjams ir projektų vykdytojams planuota 
surengti iki 29 (iš jų regionuose iki 10), 
surengta – 55 (iš jų regionuose 14).

Renginiuose tiek Vilniuje ir Kaune, tiek 
Lietuvos regionuose buvo pristatomos 

2019 m. planuota surengti 3 ES investi-
cijų gerosios patirties sklaidos renginius, 
surengta – 9. ES investicijų gerosios 
patirties sklaida buvo pristatoma konfe-
rencijų ciklo „Gazelė 2019“ metu Vilniuje, 
Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Klaipėdo-
je, taip pat Finansų ministerijos orga-
nizuotoje „Kontaktų mugėje“, Užsienio 
reikalų ministerijos surengtame Europos 
dienos renginyje „Institucijos kviečia į 
svečius“, festivalyje „Laisvės piknikas“ 
ir Aplinkos projektų valdymo agentūros 

tokios aktualios ES investicijų priemo-
nės verslo plėtrai, inovacijų kūrimui, 
energetikai, ekoinovacijoms kaip „Regio 
potencialas LT“, „Eco-inovacijos LT“ ir 
„Eco-inovacijos LT+“, „Naujos galimybės 
LT“, „Verslo klasteris LT“, „Eksperimen-
tas“, „Atsinaujinantys energijos ištekliai 
pramonei LT+“ ir kt. 

Taip pat tokiuose renginiuose kaip „LVPA 
projektų valdymo diena“, „Finansininko 
valanda“, taip pat atskirų ES investicijų 
priemonių pristatymuose dalintasi gerą-
ja projektų valdymo patirtimi, pristatyti 
projektų įgyvendinimo reikalavimai. 
Taip pat planuota organizuoti apklausą 
ir nustatyti LVPA administruojamų prie-

seminare „Aplinkosaugos priemonių 
finansavimo galimybės įmonėms“. 

Sėkmingų projektų ir ES investicijų gerąja 
praktiką pristatė tiek LVPA specialistai, 
tiek LVPA administruojamų projektų vyk-
dytojų atstovai.               

Planuotas sėkmingų projektų gerosios 
patirties sklaidos informaciniuose kana-
luose (socialiniuose tinkluose, spaudoje, 
naujienų portaluose) rodiklis pasiektas: 
planuota 20 vienetų, įvykdyta – 28. 
LVPA interneto svetainėje www.lvpa.lt ir 
socialiniuose tinkluose, taip pat naujienų 
portaluose www.vz.lt, www.bznstart.lt, 
www.bns.lt buvo išplatinta 21 praneši-
mas apie sėkmingų projektų gerąją ES 
investicijų patirtį. 

monių žinomumo indeksą. Atliktas LVPA 
kiekybinis klientų nuomonės tyrimas, 
kuris buvo organizuotas 2019 m. lapkri-
čio 27 d. – gruodžio 13 d. Pamatuotas 
rodiklis – 71,7 proc. 

Buvo planuojama, kad Klientų, teigiamai 
vertinančių LVPA renginius, dalis procen-
tais sudarys ≥ 96,0, pasiektas rodiklis 
– 95. Rezultatuose galima statistinė 
paklaida – vidutiniškai iki +/- 3 proc.

Taip pat buvo sukurti ir išplatinti 7 
videoklipai apie sėkmingai įgyvendin-
tus projektus, kurie yra publikuojami 
LVPA Youtube kanale čia. Be to, sėkmės 
projektus LVPA viešino festivalyje „Lais-
vės piknikas“, konferencijoje „Gazelės“ 
Klaipėdoje, konferencijoje „Versli šeima“.    

Planuotas naudojamų sklaidos informa-
cinių kanalų efektyvumo indekso rodiklis 
pasiektas. Planuota pasiekti ≥ 8,5 balo 
indeksą, pasiektas – 8,6. Rodiklio šaltinis 
– 2019 m. LVPA kiekybinis klientų nuo-
monės tyrimas, kuris buvo organizuotas 
2019 m. lapkričio 27 d. – gruodžio 13 d.
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LVPA VEIKLOS 
FINANSAVIMAS
Dalininko įnašas

LVPA savininkė yra valstybė. LVPA 
savininko teises ir pareigas įgyvendina 
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir 
inovacijų ministerija. Dalininko įnašo 
vertė finansinių metų pabaigoje ir 
praėjusių finansinių metų pabaigoje 
sudaro 20 748,09 Eur.

LVPA 2019 metais nebuvo sudariusi 
sandorių su susijusiomis šalimis, taip pat 
per 2019 metus nemokėjo jokių išmokų 
dalininkų atstovams ir su dalininkais 
susijusiems asmenims.
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LVPA gautos lėšos ir jų šaltiniai 
finansiniais metais ir šių lėšų 
panaudojimas

Išlaidų pavadinimas
Gautos ir 
panaudotos 
lėšos iš viso, Eur

ES techninės paramos 
lėšos projektų 
administravimui, Eur

ES techninės 
paramos lėšos 
informavimui ir 
viešinimui, Eur

Valstybės 
biudžeto 
lėšos, Eur

Darbo užmokestis 4 198 731,55 4 198 731,55

Komandiruotės 12 486,08 12 486,08

Komunalinės paslaugos 56 224,33 56 224,33

Ryšio paslaugos 23 187,34 23 187,34

Kvalifikacijos kėlimas 70 878,66 70 878,66

Reprezentacinės išlaidos 439,33 439,33

Darbdavių socialinė parama 
pinigais

22 797,92 16 780,22 6 017,70

6 017,70

Socialinio draudimo įmokos 77 168,92 77 168,92

Ilgalaikio materialiojo turto nuoma 362 490,88 362 490,88

Informacinių technologijų prekių ir 
paslaugų įsigijimo išlaidos

192 577,00 167 400,00 25 177,00

*Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo 
išlaidos

247 741,07 172 927,06 74 814,01

Ilgalaikio turto įsigijimas 85 699,36 82 126,33 3 573,03

Transporto išlaikymas 23 036,20 23 036,20

Ekspertų ir konsultantų paslaugų 
įsigijimo išlaidos

74 758,58 59 759,13 14 999,45 

Iš viso 5 448 217,22 5 323 636,03 118 563,49

2019 m. gauta 2 proc. (20,39 Eur) gyventojų 
pajamų mokesčio parama, kuri nebuvo panaudota 
2019 m.

* Kitos prekės ir paslaugos – biuro ir kitos prekės, 
inventorius, dokumentų archyvavimas, patalpų 
valymas, baldų nuoma,  spausdinimo, patalpų ap-
saugos, duomenų apie įmones teikimas, sveikatos 
tikrinimo ir kitos paslaugos.
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2019 m. pagrindinės veiklos sąnaudos

Vadovaujamas pareigas einančių 
asmenų metinis atlyginimas 
(neatskaičius mokesčių), Eur

Sąnaudų pavadinimas

Pareigų pavadinimas

ES techninės 
paramos 
administravimo 
lėšos, Eur

Bazinis 
atlyginimas

ES techninės 
paramos 
viešinimo projekto 
lėšos, Eur

Priemokos

Sąnaudos 
iš viso, Eur

Iš viso

Kitos lėšos, 
Eur

Priedai

Kitos 
šaltiniai, 
Eur

Premijos

Darbuotojų išlaikymo

Direktorius

4 319 174,21

43 952,88

4 319 174,21

43 952,88

Komandiruočių 12 486,08 12 486,08

Kitų paslaugų 245 777,67 336 623,9890 823,81 22,50

23 176,10 23 247,8371,73

Kvalifikacijos kėlimo 71 383,23 71 383,23

Nusidėvėjimo 46 534,05 46 757,37223,32

1396,90

5 437 451,03

Komunalinių paslaugų ir ryšių

Tarnybos direktorius, 
pavaduotojas (3 etatai)

68 723,72

102 941,06 4 046,00 25 995,00

68 723,72

132 982,06

Nuomos

Sunaudotų atsargų savikaina

415 194,51 415 194,51

Socialinės išmokos 22 797,92 22 797,92

Transporto išlaikymo

37 238,97 47 817,3110 578,34

Apmokėjimų ekspertams, 
konsultantams

56 848,52 73 244,8714 999,45

Iš viso 5 319 334,98 116 624,92 94,23 1 396,90
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*sutarties vertė 36 mėn. laikotarpiu
** sutarties vertė 24 mėn. laikotarpiuReikšmingi sandoriai

Pavadinimas Kodas

Sandorio šalis
Eil.
nr.

Registras

Suma su 
PVM, Eur

Adresas

Sandorio 
objektas

UAB „EIT 
sprendimai“

2261079401. *211 750,00

1222632363. *76 230,00

J. Rutkausko g. 6,
LT-05132 Vilnius

J. Rutkausko g. 6,
LT-05132 Vilnius

Debesų kompiuterijos 
ir serverių aptarnavimo 
paslaugos

Žirgų g. 3, Gineitiškės, 
LT-14159 Vilniaus raj.

Dokumentų saugojimo 
paslaugos

Spausdintuvų ir 
skenerių nuomos 
paslaugos

Žalgirio g. 135,
LT-08217 Vilnius

Microsoft arba 
lygiavertės 
programinės įrangos 
licencijų nuoma

UAB „SQUALIO 
Lietuva“

3001103182. **108 761,07

UAB „Biznio mašinų 
kompanija“

AB „Archyvų 
sistemos“

1222669124. *61 710,00VĮ Registrų 
centras

VĮ Registrų 
centras

VĮ Registrų 
centras

VĮ Registrų 
centras
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MAŽINTA 
ADMINISTRACINĖ 
NAŠTA IR DIDINTA 
VERTĖ KLIENTUI
Siekiant mažinti administracinę naštą 
ir padidinti vertės kūrimą klientams, 
įgyvendinti LVPA darbo organizavimo 
pakeitimai, pereinant prie procesinio 
valdymo modelio, pagal LEAN (tau-
piosios vadybos sistemos) principus.

Atlikti LVPA darbo organizavimo pa-
keitimai, tiesiogiai susiję su procesinio 
valdymo modelio tobulinimu. 

Patikslintas LVPA veiklos procesų žemė-
lapis: praplėtus veiklos procesų ribas 
nuo 22 iki 20 sumažintas veiklos procesų 
skaičius, plačiau įtraukti į veiklos proce-
sų tobulinimą darbuotojai.

Papildoma vertę klientams tikimasi 
suteikti akcentuojant Klientų ir suinte-
resuotų šalių lūkesčių valdymo, Rizikos 
valdymo ir Ekspertinio vertinimo val-
dymo svarbą jau investicijų inicijavimo 
ir konsultavimo etape. Dėl šio pokyčio 
pradėtas taikyti išankstinis klientų 
konsultavimas prieš teikiant paraiškas 
bei rengiami mokymai klientams apie 
projekto įgyvendinimo etape kylančias 
rizikas ir jų valdymą.

Didesnė svarba suteikta žmogiškųjų ište-
klių valdymo procesui, išskiriant jį iš ap-
tarnavimo procesų ir keliant uždavinius 
stiprinti darbuotojų ugdymą, mokymą, 
motyvavimą ir skatinimą.

Siekiant sustiprinti tobulėjimo ir gerinimo 
veiklas, praplėsti ir performuluoti Veiklos 
gerinimo valdymo ir Veiklos valdymo 
procesų apimtys ir tikslai. LEAN ver-
tės srauto metodas taikytas Investicijų 
vertinimo, Sutarčių sudarymo, Mokėjimų 
valdymo, Ekspertinio vertinimo procesų 
analizei. Analizės išvados ir pasiūlymai 
naudojami procesų tobulinimui. Meto-
do pagalba atskleistos proceso vietos, 
kur dubliuojama veikla. Atsisakius tokių 
veiksmų paraiškos įvertinamos greičiau. 

Didesnės apimties proceso pokyčiams 
inicijuoti vidiniai projektai, jiems taikomi 
projektinio valdymo principai. Taupiosios 
vadybos sistemos principais vadovavosi 
ir kitų procesų šeimininkai bei darbuo-
tojai teikdami smulkiuosius pagerinimus 
– KAIZEN. Iniciatyvos pagalba įdiegti 
kasdienės veiklos ir procesų patobuli-
nimai taupo darbuotojų laiką, suteikia 
didesnę naudą klientams.

Stiprinant procesinio valdymo idėją 
buvo patikslinta žmonių, atsakingų už 
konkrečius veiklos procesus – Procesų 
šeimininkų rolė. Jiems suteikti įgaliojimai 
pritraukti procesų tobulinimui reikalingus 
žmones – procesų komandas.

DIDESNĖ SVARBA 
SUTEIKTA ŽMO-
GIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ 
VALDYMO
PROCESUI
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IR ATNAUJINTI 
PROCESAI
Išorės konsultantai ir procesų šeimininkai 
atliko ekspertinę mokėjimų, sutarčių val-
dymo analizę ir parengė ataskaitas su 
rekomendacijomis, į kurias atsižvelgiama 
tobulinant šiuos procesus. Remiantis 
įžvalgomis įvardinti procesų gerinimo 
veiksmai, kurie įgyvendinti arba bus 
įgyvendinti 2020 m.

Investicijų vertinimo etape pasitelk-
tas LEAN vertės srauto metodas, kurio 
pagalba buvo nustatyti kritiniai taškai 
paraiškų vertinimo etape, standarti-
zuotas vertinimo kelias, automatizuota 
fiksuotų įkainių lentelė, naujai apibrėž-
ta vertinimo organizatoriaus rolė – ne 
kontrolierius, bet mokytojas, probleminių 
situacijų sprendėjas ir koordinatorius. 

Taip pat buvo atsisakyta antrojo vertin-
tojo, atliekant projekto naudos ir koky-
bės vertinimą, perduodant jo funkcijas 
vertinimo organizatoriui.

Patobulintas projektų rizikos valdymo 
procesas. LVPA darbuotojai, iniciavę 
vidinį projektą Projektų rizikos valdy-
mo atnaujinimas, atliko projektų rizikos 
valdymo proceso analizę. Sukurtas į 
prevenciją orientuotas rizikos signalų 
modelis. Taip pat pasitelkus išorės kon-
sultantus ir informacinių paslaugų teikė-
jus, įdiegti nauji IT funkcionalumai, kurie 
padeda operatyviau valdyti projektų 
rizikas bei jų valdymo priemones.
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ATNAUJINTA LVPA 
KOMUNIKACIJOS 
SISTEMA IR KLIENTŲ 
APTARNAVIMO 
STANDARTAS
Siekiant efektyvesnės išorinės komuni-
kacijos intensyvaus ES kvietimų finan-
sinėms paraiškoms teikti ir projektus 
įgyvendinti periodu, organizacijoje buvo 
nuspręsta pasirinkti naują komunikacijos 
modelį. Priimtas sprendimas pereiti iš 
taškinės komunikacijos modelio į inte-
gruotą. Poslinkius integruotos komu-
nikacijos realizavimo kryptimi nulėmė 
pirmiausia šie veiksniai: organizacijų 
struktūriniai pokyčiai, alternatyvių 
pranešimų pateikimo būdų poreikis, 
supratimas, jog organizacijos įvaizdžiui 
įtaką gali daryti viešosios ir socialinės 
politikos klausimai. Pats integruotos ko-
munikacijos konceptas suvokiamas, kaip 

organizacijos komunikacija, kuri turėtų 
būti pastovi, vieninga, suderinta. Nau-
jo požiūrio reikalavimas į organizacijos 
komunikaciją žiūrėti iš vartotojo pozicijų 
įvertinant jo lūkesčio, poreikio ir pasiten-
kinimo rodiklius. 

Pasitelkiant integruotos komunikacijos 
modelį buvo pasiekti ir viršyti supla-
nuoti metiniai komunikacijos rodikliai, 
ES investicijų priemonių žinomumas 
augo, buvo vykdoma labiau įtraukianti 
komunikacija su pareiškėjais ir projektų 
vykdytojais.
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ATNAUJINTA LVPA 
DARBUOTOJŲ 
ATLYGIO IR VIDINĖS 
MOTYVACIJOS 
SISTEMA
2019 m. kovo mėn. atnaujinta darbo 
užmokesčio skaičiavimo ir apmokėjimo 
principai.

2019 m. balandžio mėn. atnaujinta nuo-
tolinio darbo sistema.

2019 m. birželio mėn. atnaujinti darbuo-
tojų adaptacijos ir pavadavimo princi-
pai.
 
2019 m. liepos mėn. patikslinta LVPA dar-
bų kokybės patikrinimo metodika, kurioje 
numatyti pagrindiniai principai LVPA 
darbuotojų darbo rezultatų peržiūrai ir 
įvertinimui, susiejant tai su darbuotojų 
kintamo atlygio sistema. Tokiu būdu yra 
geriau užtikrinamas darbuotojų skatini-
mo ir LVPA kokybinio rezultato balansas.

 2019 m. rugpjūčio mėn., siekiant geriau 
įvertinti, motyvuoti bei paskatinti LVPA 
projektų vadovus efektyviau siekti LVPA 
tikslų ir funkcijų tinkamo vykdymo, 
atliktas LVPA projektų vadovų įgytos 
kvalifikacijos vertinimas ir nustatytos jų 
kategorijos. Darbuotojų kategorijos buvo 
nustatomos darbuotojų metinio vertini-
mo metu.

Asmeninės projektų vadovų kompeten-
cijos (gebėjimai) apima žinių ir įgūdžių 
taikymą siekiant užsibrėžtų rezultatų. 
LVPA projektų vadovų kompetencijas 
sudaro praktinės (techninės), socialinės 
(žmonių), kontekstinės. Metinis projektų 
vadovų vertinimas apėmė
5 PRAKTINIŲ (TECHNINIŲ ARBA PROFESI-
NIŲ) KOMPETENCIJŲ GRUPĖS ELEMEN-
TUS:
1. Finansai;
2. Grėsmės (rizikos) ir galimybės;
3. Išorinė komunikacija;
4. Vidinė komunikacija;
5. Kokybė,
kurie svarbūs ES investicijų vertinimo ir 
atrankos bei investicijų priežiūros proce-
suose.
 
2019 m. gruodžio mėn. pateikti suderini-
mui Ekonomikos ir inovacijų ministerijai 
LVPA darbo apmokėjimo principai.
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PATIRTIES SKLAIDA
2019 m. organizuotas ES investicijų 
gerosios patirties sklaidos projektų 
įgyvendinimo srityje renginių ciklas. 
Iš viso organizuoti 9 renginiai.

Ciklo renginiai: sausio mėn. 23 d. „Kon-
taktų mugė“ kartu su Finansų ministerija 
(LVPA stendas); gegužės 11 d. Europos 
diena, Lukiškių aikštėje „Institucijos kvie-
čia į svečius“ kartu su Užsienio reikalų 
ministerija (LVPA stendas); rugpjūčio 24 
d. „Laisvės piknikas“ Birštone; rugsėjo 25 
d. „Gazelė“ Vilniuje; rugsėjo 27 d. Versli 
šeima 2019; spalio 3 d. Aplinkosaugos 
priemonių finansavimo galimybės įmo-
nėms; spalio 17 d. „Gazelė“ Panevėžyje; 
lapkričio 6 d. „Gazelė“ Vilniuje; lapkričio 
27 d. „Gazelė“ Kaune. 
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KORUPCIJOS 
PREVENCIJA
LVPA, siekdama užtikrinti veiklos 
skaidrumą, 2019 m. tęsė nuolatinę 
ir kryptingą korupcijos prevencijos 
politiką administruojant ES finan-
suojamus projektus. Antikorupcinė 
programa įgyvendinta 100 proc. 

2019  m. LVPA įgyvendino visas EIMIN ko-
vos su korupcija 2015–2019  m. progra-
mos priemones, kurios buvo numatytos. 
Ataskaitiniais metais  atliko apklausą 
dėl galimų korupcijos apraiškų LVPA. 79 
proc. respondentų, turinčių nuomonę, 
manė, kad LVPA vykdoma veikla skaidri 
(atsakymai: taip – 79 proc., ne – 0,6 
proc., neturi nuomonės – 20,4 proc.). 
99,1 proc. respondentų teigė nemanan-
tys, kad jiems teko susidurti su korupci-
jos veikla (atsakymai: taip – 0,6 proc., 
taip, manau, kad teko – 0,3 proc., ne 
– 99,1 proc.). 

Vykdydami korupcijos prevencijos veiklą, 
LVPA atsakingi darbuotojai nagrinėjo 
visus „Karštąja linija“ gautus pranešimus 
apie netinkamą projekto vykdytojų elgesį 
ir netinkamą LVPA administruojamų ES 
struktūrinių fondų lėšų panaudojimą 
(iš jų 2 pranešimai pasitvirtino), vykdė 
darbuotojų mokymus korupcijos preven-
cijos tema, didelį dėmesį skyrė viešųjų ir 
privačių interesų deklaracijų kontrolei.

Su LVPA vykdoma antikorupcine veikla 
ir 2019 m. antikorupcinės programos 
įgyvendinimo ataskaita išsamiau gali-
ma susipažinti LVPA interneto svetainėje 
http://lvpa.lt/lt/korupcijos-prevencija.

ĮGYVENDINTOS 
VISOS EMIN KOVOS 
SU KORUPCIJA 
PROGRAMOS 
PRIEMONĖS
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ĮSTAIGOS VEIKLOS 
EKONOMINIS IR SO-
CIALINIS VERTINIMAS
LVPA, administruodama ES investi-
cijas, daro reikšmingą įtaką šalies 
ekonominiam ir socialiniam gyveni-
mui. Ekonominis ir socialinis poveikis 
yra matuojamas pagal patvirtintus 
projektų rodiklius, tačiau kai kurie 
iš jų bus matuojami tik praėjus 2–3 
metams po projekto pabaigos. Šiame 
skyriuje pateikiami rodikliai, pasiekti 
iki 2019 m. gruodžio 31 d. 

» 2014–2020 m. laikotarpiu planuota 
sėkmingai baigti 98,4 proc. projektų 
nuo visų baigtų projektų. SĖKMINGAI 
BAIGTŲ MTEPI SRITIES PROJEKTŲ 
REZULTATŲ PASIEKIMO VIDURKIS – 99,7 
PROC. Projektai leido sukurti 340 naujų 
gaminių, paslaugų ar procesų prototipų.

» INVESTICIJŲ SULAUKĖ 1379 VERSLO 
ĮMONĖS, iš jų 567 – regionuose. 
Modernių technologijų, netechnologinių 
ekoinovacijų, didelio poveikio 
technologijų (DPT) diegimui investicijas 
gavo 409 įmonės, iš jų regionuose –139. 
Įgyvendintos 425 turizmo rinkodaros 
priemonės, iš jų regionuose – 111.

» SUKURTI 49,0 MW PAPILDOMŲ 
ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS 
GAMYBOS PAJĖGUMŲ, iš jų regionuose 
– 37,1 MW. 40 pramonės įmonių atliko 
energetinį auditą. Modernizuoti ir naujai 
nutiesti 693,9 km centralizuoto šilumos 
tiekimo tinklų, iš jų regionuose – 435,3 
km. Įgyvendinus projektus, 426,3 
šilumos vartotojams šiluma tiekiama 
patikimiau ir pagerėjo tiekimo kokybė, iš 
jų regionuose – 282,3 vartotojams.

» BENDRAI PROJEKTUOSE PRITRAUKTA 
385,7 MLN. EUR PRIVAČIŲ LĖŠŲ. Iš jų 
MTEPI srityje – 53,1 mln. Eur, pramonės 
skaitmeninimo srityje – 11,9 mln. Eur, 
energetikos ir ekonominės infrastruktūros 
srityje –320,7 mln. Eur.

» Palyginti su 2018 m., 2019 M. LVPA 
BUVO SUDARYTA SUTARČIŲ DIDESNEI 
FINANSAVIMO SUMAI (nuo 232,5 mln. iki 
327,0 mln. Eur). Sumažinome įtariamo 
pažeidimo vidutinę tyrimo trukmę (nuo 
19,5 dienos iki 13 dienų). Suorganizavome 
daugiau renginių ir seminarų klientams, 
pareiškėjams ir projektų vykdytojams 
(nuo 28 iki 55). Padaugėjo tikslinių 
grupių nuomonės apklausų tyrimo 
respondentų, gerai vertinančių LVPA 
veiklą (nuo 92 proc. iki 96 proc.) ir LVPA 
projektų ir finansų vadovus (nuo 82 proc. 
iki 89 proc.). 

» 2019 M. SĖKMINGAI BAIGTŲ MTEPI 
SRITIES PROJEKTŲ REZULTATŲ 
PASIEKIMO VIDURKIS – 99,7 PROC. 
Organizacijoje sukurta 340 naujų 
gaminių, paslaugų ar procesų prototipų. 
Investicijų sulaukė 1379 verslo įmonės, iš 
jų 567 – regionuose.

» SUDARYTA SUTARČIŲ UŽ 327,0 MLN.
Eur, iš jų pagal EIMIN priemones – 233,3 
Eur, pagal ENMIN priemones – 93,7 Eur. 
Planuoti sudarytų sutarčių finansavimo 
sumos investicijų prioritetinėse srityse 
(viso – 178,2 mln. Eur) rodikliai pasiekti 
tiek EIMIN prioritetinėse srityse (148,3 
mln. Eur), tiek ir ENMIN prioritetinėse 
srityse (29,9 mln. Eur).

» Pasiekti planuoti klientų augimo 
rodikliai. LVPA KLIENTŲ SKAIČIUS 
PADIDĖJO 36,1 PROC., iš jų regionų 
klientų – 50,9 proc. Pasiektas ir 
planuotas pritrauktų naujų unikalių 
klientų skaičiaus rodiklis: jų padaugėjo 
391-u, iš jų regionuose – 205.

» Pasiektas planuotas klientų, 
manančių, kad LVPA VEIKLA YRA 
SKAIDRI, rodiklis: taip mano 99,4 proc. 
apklaustųjų.
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LVPA 2019 m. pirmą kartą atliko ES 
investicijų valdymo ir kontrolės siste-
mos darbuotojų apklausą dėl pokyčių 
(kompetencijų tobulinimas, veiklos 
derinimas su suinteresuotosiomis šalimis, 
iniciatyvos, kalbėjimas apie problemas, 
pastovaus grįžtamojo ryšio palaikymas, 
informacijos atnaujinimas, daugiau 
dėmesio prevencijai, o ne „gaisrų“ gesi-
nimui, investicinio požiūrio skatinimas, 
orientacija į ateitį, strateginius tikslus) 
vykstančių LVPA veikloje, kurie turi įtakos 
socialiniam agentūros veiklos poveikio 
vertinimui ir grįžtamojo ryšio stiprinimui.

Anketa išplatinta 2019 m. gruodį 19 
organizacijų. Šių organizacijų sąrašą 
sudarė LVPA darbuotojai: visi skyriai 
pateikė asmenų iš konkrečių organizacijų 
su kuriais jie bendradarbiavo 2018–2019 
metais kontaktus. Dalyvavo 60 respon-
dentų (ministerijos, partneriai (kitos 
agentūros), auditas (Finansinių nusi-
kaltimų tyrimo tarnyba, Konkurencijos 
taryba, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Vals-
tybės kontrolė, Viešųjų pirkimų tarnyba).

86 % respondentų yra patenkinti arba 
labai patenkinti LVPA veikla. 
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