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ĮŽANGA
Ši ataskaita parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu ir yra finansinių
ataskaitų rinkinio dalis.

CPVA VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS
CPVA misija
Bendradarbiaudami užtikriname patikimą finansinės paramos (lėšų) panaudojimą,
efektyvų programų ir projektų valdymą, skleidžiame žinias ir patirtį Lietuvoje bei užsienyje.

CPVA strateginiai tikslai

01

Užtikrinti tinkamą Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų
panaudojimą, orientuojantis į CPVA administruojamų projektų rezultatus.
Šiam strateginiam tikslui įgyvendinti numatyta programa „Programų, finansuojamų iš
Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų, administravimas“.

02

Vykdyti viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės bei su viešosiomis investicijomis
susijusias konsultavimo funkcijas.
Šiam strateginiam tikslui įgyvendinti numatyta programa „Viešoji ir privati partnerystė“.

03

Skleisti projektų ir programų, finansuojamų iš Europos Sąjungos, tarptautinių
institucijų, valstybės ir kitų lėšų, administravimo ir viešųjų pirkimų sistemos
tobulinimo patirtį, inicijuojant arba vykdant (dalyvaujant) patirties sklaidos projektus.
Šiam strateginiam tikslui įgyvendinti numatyta programa „Tarptautinis bendradarbiavimas“.
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CPVA įgyvendinamose veiklose vykdomi procesai
CPVA yra įdiegta integruota vadybos sistema, sertifikuota pagal ISO 9001 ir ISO 14001 standartus,
ir veikla vykdoma per tarpusavyje susijusių procesų sistemą.

INTEGRUOTA VADYBOS SISTEMA

Daryk

2

PALAIKYMAS

Žmogiškųjų išteklių valdymas (2.1)

Organizacija
ir jos kontekstas

Finansinių išteklių valdymas (2.2)

Vidinės ir išorinės komunikacijos
valdymas (2.3)

Infrastruktūros ir darbo priemonių
valdymas (2.4)

PAGRINDINĖ VEIKLA

3
Dalyvavimas kuriant ir
tobulinant valdymo ir
kontrolės sistemą
(3.1.1)

Pirkimų priežiūra
(3.1.4)

Projektų vertinimas
(3.1.2)

Patikrų vietoje
vykdymas (3.1.5)

Sutarčių sudarymas ir
jų įgyvendinimo
priežiūra (3.1.3)

Išlaidų tinkamumo
vertinimas
ir deklaravimas (3.1.6)

Ex-post kontrolė
(3.1.7)
Lėšų planavimas ir
atsiskaitymas (3.1.8)
Pažeidimų valdymas
(3.1.9)

3.1

Pasiruošimas dvynių projektams
(3.2.1)

Dalyvavimas dvynių projektuose
(3.2.2)

Pasiruošimas kitiems projektams
(3.2.3)

Dalyvavimas kituose projektuose
(3.2.4)

Dokumentų valdymas (2.5)

Planuok

Informacinių technologijų valdymas
(2.6)

Konsultavimas (3.3.2)

Partnerystės
dokumentų vertinimas
(3.3.3)

Informacijos
kaupimas ir
sklaida
(3.3.4)
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3.2

Dalyvavimas
SUSIJUSIŲ SU
kuriant ir tobulinant
VIEŠOSIOMIS
teisinę,
INVESTICIJOMIS,
administracinę,
KOMPETENCIJŲ CENTRAS
institucinę ir
finansinę sistemą
(3.3.5)
3.3

Tikrink

VERTINIMAS IR GERINIMAS

LYDERYSTĖ

Vidaus auditas (4.2)

Vadybos vertinamoji analizė (4.3)
Neatitikčių ir korekcinių veiksmų valdymas
(4.4)

Rizikos valdymas (1.3)

Veik

4

IVS rezultatai

Matavimas, analizė ir gerinimas (4.1)

Agentūros valdymo politikos
formavimas ir įgyvendinimas (1.1)

Planavimas (1.2)

KONSULTAVIMO
PASLAUGA
(TARPTAUTINIS
BENDRADARBIAVIMAS)

KONSULTACIJŲ,

Metodinės
medžiagos
rengimas ir
atnaujinimas
(3.3.1)

1 AGENTŪROS VALDYMAS

Suinteresuotųjų
šalių poreikiai ir
lūkesčiai

Kliento
pasitenkinimas

Informavimas ir
viešinimas (3.1.10)

Tarptautinių mokymų ir vizitų organizavimas (3.2.5)

Kliento
reikalavimai

PROGRAMŲ IR
PROJEKTŲ
ADMINISTRAVIMO
PASLAUGOS

Paslaugos
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Programų ir projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų
lėšų, administravimas
2016 m. CPVA administravo 8 programas, finansuojamas Europos Sąjungos (toliau – ES) ar šalių donorių
paramos lėšomis. Visų CPVA administruojamų programų biudžetas yra 5,16 mlrd. EUR.
2007–2013 m. ES struktūrinė parama

1 923,36

mln. Eur

2014–2020 m. ES struktūriniai fondai

1 953,98

mln. Eur

2014–2020 m. Ignalinos programa

753,39

mln. Eur

2007–2013 m. Išorės sienų fondas

149,23

mln. Eur

5,66

mln. Eur

213,25

mln. Eur

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa

66,03

mln. Eur

2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai

91,59

mln. Eur

2008–2013 m. Europos grąžinimo fondas
2014-2020 m. Vidaus saugumo fondas

5 156,49

mln. EUR

Visų aukščiau nurodytų administruojamų programų biudžetas skaičiuojamas imant visą CPVA
administruojamą paramą ilgalaikiu periodu, t. y. skaičiuojant daugiamečiame programos biudžete
numatytą sumą, jei parama Lietuvai skiriama metinėmis programomis. Skaičiuojama tik CPVA
administruojama programos biudžeto suma.
Detali informacija apie CPVA funkcijas atitinkamoje programoje pateikta interneto svetainėje
www.cpva.lt.

Tarptautinis bendradarbiavimas
Per daugiau kaip penkiolika metų sukauptą Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių programų
administravimo patirtį CPVA užsienio partneriams perduoda savo įgytas žinias tarptautinio
bendradarbiavimo metu. Šios žinios itin aktualios į Europos Sąjungą besiruošiančioms stoti šalims ir
kitoms ES paramą gaunančioms šalims, kuriose mūsų Agentūra įgyvendina Dvynių, techninės paramos
projektus ir yra užsirekomendavusi kaip tarptautinio lygio ekspertų komandą turinti organizacija.
Lietuvos ir užsienio viešojo sektoriaus įstaigoms tarptautinio bendradarbiavimo srityje Agentūra siūlo
šias paslaugas:
•
ES Dvynių projektų įgyvendinimas ir administravimas;
•
ES techninės paramos, subsidijų ir kito tipo projektų įgyvendinimas;
•
nacionalinių ir tarptautinių mokymų organizavimas ir vedimas;
•
konsultacijų teikimas;
•
mokomieji vizitai.
CPVA dalyvavo Europos įgyvendinančių plėtros agentūrų tinklo (angl. European Network of
Implementing Development Agencies, toliau – EUNIDA) veikloje. Nuo 2010 m. iki 2015 m. buvo nare ir
kartu įgyvendino techninės paramos projektus, nuo 2016 m. statusas pakeistas į stebėtojo. 2017 m.
liepos 31 d. ketinama nutraukti EUNIDA veiklą.

Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės (VPSP) skatinimas ir Kompetencijos centras (MPC)
Nuo 2009 metų CPVA yra įgaliota teikti metodinę ir konsultacinę pagalbą koncesijų suteikimo klausimais
ir rengiant bei įgyvendinant valdžios ir privataus subjektų partnerystės (toliau – VPSP) projektus.
Šiuo pagrindu CPVA vykdo šias VPSP kompetencijos centro veiklas:
 metodinės medžiagos rengimas ir leidyba;
 mokymų ir seminarų organizavimas;
 patirties kaupimas, sisteminimas ir sklaida;
 metodologinė pagalba ir konsultacijos projektams;
 dalyvavimas VPSP politikos formavime ir teisinės aplinkos gerinime.
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CPVA VEIKLOS REZULTATAI
Programų ir projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir
kitų lėšų, administravimas
2016 m. baigtos administruoti programos:
2007-2013 m. ES struktūrinė parama
2007-2013 m. Išorės sienų fondas
2008-2013 m. Europos grąžinimo fondas
2014–2020 m. ES struktūriniai fondai

189,80

iš viso nuo programos
administravimo pradžios:
198,78

37,92

37,93

2016 m.
Pasirašytų sutarčių vertė, mln. Eur
Pripažintų tinkamomis ir/arba
išmokėtų sutarčių vertė, mln. Eur
2014–2020 m. Ignalinos programa

40,29

iš viso nuo programos
administravimo pradžios:
482,04

47,71

360,43

2016 m.
Pasirašytų sutarčių vertė, mln. Eur
Pripažintų tinkamomis ir/arba
išmokėtų sutarčių vertė, mln. Eur
2014-2020 m. Vidaus saugumo fondas

78,64

iš viso nuo programos
administravimo pradžios:
91,23

22,06

38,43

2016 m.
Pasirašytų sutarčių vertė, mln. Eur
Pripažintų tinkamomis ir/arba
išmokėtų sutarčių vertė, mln. Eur
Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa

1,15

iš viso nuo programos
administravimo pradžios:
67,22

21,41

57,66

2016 m.
Pasirašytų sutarčių vertė, mln. Eur
Pripažintų tinkamomis ir/arba
išmokėtų sutarčių vertė, mln. Eur
2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai

4,34

iš viso nuo programos
administravimo pradžios:
92,15

42,04

60,88

2016 m.
Pasirašytų sutarčių vertė, mln. Eur
Pripažintų tinkamomis ir/arba
išmokėtų sutarčių vertė, mln. Eur
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Tarptautinis bendradarbiavimas
2016 metų rezultatai

20

Administruotų tarptautinių projektų

13

Laimėtų tarptautinių projektų

19

Kartu su CPVA pateikta Dvynių pasiūlymų

0,58

Sėkmės rodiklis - laimėtų Dvynių pasiūlymų dalis nuo pateiktų
pasiūlymų (laimėtas kas antras pasiūlymas)

2

Tarptautinės Dvynių mokymų sesijos (iš viso 4 mokymai)

58

Dvynių mokymų dalyviai

Išplėsta geografija: laimėti pirmi Dvynių projektai Ukrainoje, Moldovoje ir Gruzijoje.

CPVA kartu su partneriais 2016 m. įgyvendino/administravo šiuos projektus:
Eil.
Nr.

7

Projektas

Laikotarpis

Suma, Eur

1.

ES Dvynių projektas MK 10/IB/SO/02 „Parama Įdarbinimo
agentūrai įgyvendinant aktyvios darbo rinkos priemones ir
paslaugas“ (Makedonija)

2014 05 22 – 2016 11 21

1.200.000

2.

ES Dvynių projektas Nr. HR/11/IB/FI/03 TWL „Parama su ES
struktūriniais fondais susijusiai valstybės pagalbos sistemai
Kroatijoje“ (Kroatija)

2015 05 18 – 2016 02 17

188.889

3.

ES Dvynių projektas Nr. HR/11/IB/JH/05/TWL „Parama Užsienio
ir Europos reikalų ministerijos pajėgumų, susijusių su naryste
Europos Sąjungoje (ES), stiprinimui“ (Kroatija)

2015 05 21 – 2016 02 20

222.222

4.

ES Dvynių projektas Nr. TR 13 IB JH 03 „Teisinės pagalbos
tarnybos stiprinimas Turkijoje“ (Turkija)

2016 06 07 – 2018 06 06

1.375.000

5.

ES Dvynių projektas Nr. HR 14 IB FI 01 „Kroatijos Mokesčių
administravimo informacinės sistemos taikymo plėtros priežiūra
(CRO TAXIT)“ (Kroatija)

2016 09 29 – 2018 06 28

700.000

6.

ES Dvynių projektas HR 14 IB SO 01 „Nacionalinės vėžio kontrolės
programos įgyvendinimo kokybės gerinimas“ (Kroatija)

2016 03 01 – 2017 07 01

641.500

7.

ES Dvynių projektas MK 11 IB FI 03 TWL „Tolimesnė parama
efektyviai prevencijai ir kovai su sukčiavimu ir pažeidimais
įsisavinant ES fondų lėšas“ (Makedonija)

2015 11 20 – 2016 10 19

250.000

8.

ES Dvynių projektas HR 13 IB OT 01 TWL „Parama steigiant
strateginio planavimo sistemą nacionaliniame lygmenyje (CRO
STRATEGY)“ (Kroatija)

2015 12 02 – 2016 09 01

250.000
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2016 m.

Projektas

Laikotarpis

Suma, Eur

9.

ES Dvynių projektas Nr. MK 12 IPA OT 01 16 TWL „Nacionalinių
valdžios institucijų gebėjimų patikimai ir veiksmingai valdyti ES
lėšas stiprinimas atsižvelgiant ir į naują ES reglamentą 2014-2020
metams“ (Makedonija)

2016 08 31 – 2017 05 30

250.000

10.

ES Dvynių projektas Nr. HR 14 IB JH 01 TWL „SIRENE biuro
steigimas: SIRENE operatorių ir Šengeno informacinės sistemos II
galutinių vartotojų pajėgumų stiprinimas (CRO SIRENE)“ (Kroatija)

2016 06 23 – 2017 03 22

200.000

11.

ES Dvynių projektas Nr. MD16/ENP/HE/23 „Moldovos vaistų ir
medicinos prietaisų agentūros, kaip vaistų, medicinos prietaisų ir
farmacinės veiklos reguliavimo agentūros, stiprinimas“ (Moldova)

2016 12 12 – 2019 04 11

1.100.000

12.

ES Dvynių projektas Nr. UA/47b// EuropeAid/137673/DD/ACT/UA
„Ukrainos parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro
institucinių gebėjimų saugoti žmogaus teises ir laisves stiprinimas
pagal geriausią Europos patirtį“ (Ukraina)

2016 12 09 – 2019 04 02
(24 + 3 mėn.)

1.500.000

13.

ES Dvynių projektas Nr. HR 12 IPA SPP 03 16 TWL „Centrinės
finansų ir sutarčių agentūros kaip antro lygio tarpinės institucijos
gebėjimų stiprinimas“ (Kroatija)

2016 09 30 - 2017 06 29

250.000

14.

ES Dvynių projektas Nr. HR 13 PNPP JH 02 16 „Kroatijos Vidaus
reikalų ministerijos gebėjimų organizuoti automatinį apsikeitimą
DNR ir daktiloskopiniais duomenimis stiprinimas” (Kroatija)

2016 09 30 – 2017 06 29

600.000

15.

ES Dvynių projektas Nr. HR 12 IPA JH 01 16 TWL „Nacionalinės
policijos tarnybos kovai su korupcija ir organizuotu
nusikalstamumu administracinių ir operacinių pajėgumų
stiprinimas” (Kroatija)

2017 01 09 – 2017 12 08

222.222

16.

ES struktūrinių fondų projektas „Viešojo valdymo institucijų ir jų
darbuotojų gebėjimų dalyvauti tarptautinėse vystomojo
bendradarbiavimo veiklose stiprinimas” (Lietuva)

Šiuo metu derinama
galutinė paraiška su ESFA,
pradžia planuojama nuo
2017 m. kovo mėn. (36
mėn.)

467 500

17.

ES Dvynių projektas Nr. HR 14 IPA JH 06 16 TWL „Pėdsakų rinkimas
ant drabužių - nuo nusikaltimo vietos iki teismo medicinos
ekspertų ataskaitų” (Kroatija)

2017 01 11 – 2017 10 10

220.000

18.

ES Dvynių projektas Nr. AL 14 IPA HE 01 16 TWL „Vartotojų
apsaugos komisijos ir jos techninio sekretoriato gebėjimų
stiprinimas” (Albanija)

Šiuo metu derinama
Dvynių sutartis (6+3
mėn.)

250.000

19.

ES Dvynių projektas Nr. GE 13 ENI EN 01 16 (GE/26) „Tvaraus
miškų valdymo stiprinimas Gruzijoje” (Gruzija)

Šiuo metu derinama
Dvynių sutartis (18+3
mėn.)

840 000

20.

ES projektas pagal sutartį dėl subsidijos Nr. 2015CE160AT070
(Lietuva ir Kroatija)

2017 02 01 – 2018 01 31

1.020.599
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Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės (VPSP) skatinimas ir Kompetencijos centras (MPC)
2016 metų rezultatai
Pasirašyta Europos socialinio fondo finansuojama projekto
„Viešųjų investicijų efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo sutartis.

METODINIŲ DOKUMENTŲ
RENGIMAS IR ATNAUJINIMAS

•
•
•

•
•
•
•
MOKYMAI, KONSULTACIJOS,
SEMINARAI

•

•

Projekto vertė
2 492 000,00 Eur

Standartiniai finansinės veiklos modeliai VŽPP ir Koncesijų projektams
Standartiniai gatvių apšvietimo projektų pirkimo dokumentai
Partnerystės klausimyno rengimo metodinių rekomendacijų nauja
redakcija, apimanti VPSP taikymo galimybių vertinimą ir VPSP projekto
rengimą
Investicijų projektų rengimo metodikos nauja redakcija
Neapibrėžtų finansinių įsipareigojimų vertinimo ir valdymo metodika
MPC mokymai ir informaciniai renginiai – 11 vnt.
Konkrečių investicinių projektų vertinimo posėdžiai / konsultacijos – 28
vnt.
MPC susitikimai / konsultacijos (pranešimai dėl konkrečių priemonių,
projektų finansavimo sąlygų aprašų derinimai, kitos konsultacijos ir
susitikimai) – 50 vnt.
MPC susitikimai / konsultacijos dėl VPSP – 33 vnt.

CPVA programų vertinimo kriterijų įgyvendinimas
Vertinimo
kriterijaus
kodas

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

Vertinimo kriterijų
reikšmės
2016 m.
planas

2016 m.
faktas

1 tikslas. Užtikrinti savalaikį ir išorės bei vidaus teisės aktus atitinkantį projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos,
tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų, administravimą.
E-1-01

Išlaidų tinkamumo vertinimo efektyvumo pokyčio, palyginti su praėjusiais metais,
koeficientas

1,01

1,18

R-1-01

Per praėjusį administruojamų programų įgyvendinimo laikotarpį audito galutinėse
išvadose nustatytų netinkamų finansuoti lėšų sumos santykis su CPVA pripažintų
tinkamomis finansuoti lėšų suma neviršija leistino klaidų lygio (proc.)

≤2

0

1.1. Uždavinys. Administruoti ir įgyvendinti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos strateginiame veiklos plane numatytas
programas ir projektus

9

P-1.1.1.-01

Patikrintos gautos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos projektų ex-post ataskaitos
(proc.)

100

100

P-1.1.2.-01

Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį baigtų vertinti 2014-2020 m. ES fondų investicijų
planinių paraiškų (be techninės paramos) vertinimo trukmė (d.)

60

50,91

P-1.1.2.-02

Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį baigtų vertinti 2014-2020 m. ES fondų investicijų
konkursinių paraiškų vertinimo trukmė (d.)

90

-

P-1.1.2.-03

Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį baigtų vertinti 2014-2020 m. ES fondų investicijų
planinių techninės paramos poreikių (paraiškų) vertinimo trukmė (d.)

14

10,20

P-1.1.2.-04

Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2014-2020 m. ES fondų investicijų
mokėjimo prašymų tikrinimo trukmė (išskyrus avanso mokėjimo prašymus) (d.)

30

14,40

P-1.1.2.-05

Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2014-2020 m. ES fondų investicijų avanso
mokėjimo prašymų tikrinimo trukmė (d.)

14

6,46

P-1.1.3.-01

Su PHARE programos, Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros programos užbaigimu
susijusių išorės institucijų (Europos Komisijos, audito institucijų, FNTT ir kt.) užklausų
įvykdymas (proc.)

100

100

P-1.1.4.-01

Patikrintos gautos 2004-2009 bei 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės ir
Norvegijos finansinių mechanizmų projektų ex-post deklaracijos (proc.)

100

100

P-1.1.5.-01

Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2009-2014 m. Europos ekonominės
erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų mokėjimo prašymų tikrinimo trukmė (d.)

30

23,81

|| CPVA veiklos ataskaita
Vertinimo
kriterijaus
kodas

2016 m.

Vertinimo kriterijų
reikšmės

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

2016 m.
planas

2016 m.
faktas

P-1.1.5.-02

Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2009-2014 m. Europos ekonominės
erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų išlaidų deklaracijų tikrinimo trukmė (d.d.)

5

2,29

P-1.1.6.-01

Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo
programos mokėjimo prašymų tikrinimo trukmė (d.)

45

26,58

P-1.1.7.-01

Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų Ignalinos programos mokėjimo prašymų
tikrinimo trukmė (d.)

30

7,43

P-1.1.8.-01

Dalyvauta Energijos vartojimo efektyvumo didinimo fondais finansuojamų priemonių
įgyvendinimo veiklose (proc.)

100

100

1.2. Uždavinys. Administruoti kitų institucijų (išskyrus Lietuvos Respublikos finansų ministeriją) strateginiuose veiklos
planuose numatytas programas
P-1.2.1.-01

Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį baigtų vertinti 2014-2020 m. Vidaus saugumo fondo
paraiškų vertinimo trukmė (d.d.)

35

20,84

P-1.2.1.-02

Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2014-2020 m. Vidaus saugumo fondo
prašymų išlaidoms apmokėti tikrinimo trukmė (d.d.)

15

13,50

P-1.2.1.-03

Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2014-2020 m. Vidaus saugumo fondo
išlaidų deklaracijų tikrinimo trukmė (d.d.)

45

32,30

2 tikslas. Vykdyti viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės bei su viešosiomis investicijomis susijusias konsultavimo
funkcijas.
2.1. Uždavinys. Didinti viešojo ir privataus sektorių atstovų žinias ir gebėjimus, sudarant atitinkamas teisines, institucines ir
administracines sąlygas
P-2.1.1.-01

Paslaugų suteikimo lape Vadovaujančios institucijos nurodytų paslaugų įvykdymas
(proc.)

90

100

P-2.1.1.-02

Laiku įvertintų viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų dokumentų skaičius
(proc.)

100

100

3 tikslas. Skleisti gerąją Lietuvos viešojo sektoriaus institucijų administracinę patirtį užsienio šalyse, išnaudojant Dvynių ir kitų
paramos programų teikiamas galimybes.
R-3-01

Įgyvendinamų/administruojamų Dvynių ir kitų projektų skaičius (vnt.)

10

20

3.1. Uždavinys. Vykdyti dvišalius ar daugiašalius bendradarbiavimo projektus, priimti užsienio institucijų delegacijas,
organizuoti vietos ir tarptautinius mokymus
P-3.1.1.-01

Parengtų ir pateiktų Dvynių ir kitų projektų pasiūlymų skaičius (vnt.)*

10

24

P-3.1.2.-01

Suorganizuotų užsienio delegacijų priėmimų, vietos ir tarptautinių mokymų skaičius
(vnt.)

6

11

CPVA ŽMONĖS
Šioje dalyje pateikiama pagrindinė informacija apie CPVA dirbančius darbuotojus. Faktiškai dirbančių
darbuotojų skaičius rodo šiuo metu dirbančių darbuotojų skaičių be atostogose vaikui prižiūrėti esančių
darbuotojų ir be darbuotojų, dirbančių pagal papildomas darbo sutartis.
Darbuotojų skaičius 2016 m.

Metų
pradžioje

PATVIRTINTAS PAREIGYBIŲ SKAIČIUS*

Metų
pabaigoje
338

FAKTIŠKAI DIRBANČIŲ DARBUOTOJŲ SKAIČIUS

253

236

ATOSTOGOSE VAIKUI PRIŽIŪRĖTI ESANTYS DARBUOTOJAI

39

43

*(patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009-06-22 įsakymu Nr. 1K-201 (LR finansų ministro 2015-08-18

įsakymo Nr. 1K-271 redakcija))
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2016 m.

CPVA VEIKLOS PLANAI ATEINANTIEMS FINANSINIAMS
METAMS
CPVA 2017 finansiniams metams programų ir projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos,
tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų, administravimui numato šiuos kriterijus ir reikšmes:
Vertinimo
kriterijaus
kodas

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

Vertinimo
kriterijų
reikšmės
2017 m.

1 tikslas. Nuolat gerinti Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų panaudojimą, orientuojantis į CPVA
administruojamų projektų rezultatus
E-1-01

Išlaidų tinkamumo vertinimo efektyvumo pokyčio, palyginti su praėjusiais metais,
koeficientas

1,01

R-1-01

Per praėjusį administruojamų programų įgyvendinimo laikotarpį audito galutinėse išvadose
nustatytų netinkamų finansuoti lėšų sumos santykis su CPVA pripažintų tinkamomis
finansuoti lėšų suma neviršija leistino klaidų lygio (proc.)

ne daugiau nei
2

1.1. Uždavinys. Administruoti ir įgyvendinti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos strateginiame veiklos plane numatytas
programas ir projektus
P-1.1.1.-01

Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį baigtų vertinti 2014-2020 m. ES fondų investicijų planinių
paraiškų vertinimo trukmė (d.)

57

P-1.1.1.-02

Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį baigtų vertinti 2014-2020 m. ES fondų investicijų
konkursinių paraiškų vertinimo trukmė (d.)

85

P-1.1.1.-03

Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2014-2020 m. ES fondų investicijų mokėjimo
prašymų tikrinimo trukmė (išskyrus avanso mokėjimo prašymus) (d.)

28

P-1.1.1.-04

Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2014-2020 m. ES fondų investicijų avanso
mokėjimo prašymų tikrinimo trukmė (d.)

14

P-1.1.2.-01

Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės ir
Norvegijos finansinių mechanizmų mokėjimo prašymų tikrinimo trukmė (d.)

28

P-1.1.3.-01

Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo
programos mokėjimo prašymų tikrinimo trukmė (d.)

43

P-1.1.4.-01

Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų Ignalinos programos mokėjimo prašymų
tikrinimo trukmė (d.)

28

1.2. Uždavinys. Administruoti kitų institucijų (išskyrus Lietuvos Respublikos finansų ministeriją) strateginiuose veiklos
planuose numatytų programas
P-1.2.1.-01

Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį baigtų vertinti 2014-2020 m. Vidaus saugumo fondo
paraiškų vertinimo trukmė (d.d.)

33

P-1.2.1.-02

Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2014-2020 m. Vidaus saugumo fondo prašymų
išlaidoms apmokėti, kuriems taikoma paskesnė pirkimų patikra, tikrinimo trukmė (d.d.)

19

P-1.2.1.-03

Vidutinė per ataskaitinį laikotarpį patvirtintų 2014-2020 m. Vidaus saugumo fondo išlaidų
deklaracijų tikrinimo trukmė (d.d.)

43

2 tikslas. Didinti viešojo sektoriaus investicijų projektų rengimo kokybę ir investavimo efektyvumą
2.1. Uždavinys. Prisidėti prie investavimo aplinkos gerinimo, įvairių finansavimo šaltinių ir būdų pritraukimo įgyvendinant
viešųjų investicijų projektus, viešosios ir privačios partnerystės skatinimo
P-2.1.1.-01

Atnaujintų ir naujai parengtų metodikų skaičius (vnt.)

2

P-2.1.1.-02

Suorganizuotų mokymų skaičius (vnt.)

18

3 tikslas. Skleisti gerąją Lietuvos viešojo sektoriaus institucijų administracinę patirtį užsienio šalyse, išnaudojant Dvynių ir kitų
paramos programų teikiamas galimybes
R-3-01

Įgyvendinamų/administruojamų Dvynių ir kitų projektų skaičius (vnt.)

10

3.1. Uždavinys. Vykdyti dvišalius ar daugiašalius bendradarbiavimo projektus, priimti užsienio institucijų delegacijas,
organizuoti vietos ir tarptautinius mokymus
P-3.1.1.-01

Parengtų ir pateiktų Dvynių ir kitų projektų pasiūlymų skaičius (vnt.)*

10

P-3.1.2.-01

Suorganizuotų užsienio delegacijų priėmimų, vietos ir tarptautinių mokymų skaičius (vnt.)

6
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2016 m.

CPVA VEIKLOS FINANSAVIMAS
CPVA steigėja ir savininkė yra valstybė. CPVA savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos
Respublikos finansų ministerija, kurios kaip CPVA dalininko (savininko) įnašai sudaro įstaigos
kapitalą, kurio vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje sudarė 57.924,00 Eur.
CPVA direktoriaus pareigas atlieka Lidija Kašubienė. Per ataskaitinį laikotarpį darbo
užmokesčio priskaičiuota 33.275,39 Eur, išmokėta 24.839,78 Eur.
Per 2016 m. priskirtų funkcijų vykdymui patirta 7.476.395,70 Eur sąnaudų, iš kurių
319.708,42 Eur sudaro ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos. Didžiausia sąnaudų
dalis t.y. 75,5 proc. visų sąnaudų tenka darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams.
2016 m. ilgalaikio turto įsigyta už 287.833,71 Eur, tame tarpe stacionarių bei nešiojamų
kompiuterių įsigyta už 45.675,56 Eur, darbo vietų programinės įrangos ir licencijų už 5.610,77 Eur,
spausdintuvams ir vaizdo projektoriams 3.365,01 Eur, Vidaus saugumo fondo programos
informacinei sistemai išleista 114.671,76 Eur, diegiamai CPVA informacinei sistemai išleista
20.981,16 Eur, o CPVA tarnybinių stočių infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros investiciniam
projektui išleista 97.529,45 Eur.
Žemiau pateiktose lentelėse pateikta detalesnė informacija apie per 2016 m. patirtas
sąnaudas pagal straipsnius bei per 2016 metais gautas lėšas pagal finansavimo šaltinius.
1 lentelė. 2016 metais gautos lėšos
Finansavimo šaltinis
2014-2020 m. Europos sąjungos struktūrinių fondų viešinimo ir techninės paramos lėšos

Suma, Eur
3.381.787,21

2014-2020 m. Europos sąjungos struktūrinių fondų viešinimo ir techninės paramos bendrojo
finansavimo lėšos

596.789,90

Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos techninės
paramos lėšos

113.904,28

2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinių mechanizmų paramos lėšos

328.009,77

2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinių mechanizmų bendrojo finansavimo lėšos
2009-2014 m. Norvegijos finansinių mechanizmų paramos lėšos
2009-2014 m. Norvegijos finansinių mechanizmų bendrojo finansavimo lėšos

57.889,00
439.172,59
77.497,19

Lietuvos valstybės biudžeto lėšos

794.090,26

Vidaus saugumo fondo lėšos

556.000,00

Europos grąžinimo fondo lėšos

3.522,83

Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės skatinimo projekto ES paramos lėšos

635.460,00

Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės skatinimo projekto bendrojo finansavimo lėšos

112.140,00

Tarptautinio bendradarbiavimo projektų lėšos
1.111.114,10
Pajamos gautos iš tarptautinio bendradarbiavimo veiklų, Jessica programos administravimo ir
kitos pajamos
Iš viso

52.280,55
8.256.134,85

*Neįskaičiuotas gautas finansavimas 45.567.315,60 Eur, kuris yra skirtas ne CPVA išlaidoms, o perduotas
kitoms institucijoms.
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