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 MIELI 
SKAITYTOJAI,
JŪSŲ rankose – jau antrasis Centri-

nės projektų val dymo agentūros (CPVA) 
„Curriculum vitae“ leidinys. Per trejus 
metus pasikeitė me – paste bimai išaugo-
me ne tik darbuotojų, bet ir naujų veiklų 
bei iniciatyvų skaičiumi: kūrėme ir te-
bekuriame naujas kompetencijas, patys 
ėmėmės projektų vykdytojų vaidmens, rengėme metodines reko-
mendacijas, dar daugiau dėmesio skyrėme paramos gavėjų konsul-
tacijoms, naujiems bendravimo su jais būdams ir formoms.

Tuo pačiu vystėme ankstesnes veiklos kryptis – tobulinome 
CPVA administruojamų programų įgyvendinimą, plėtėme tokias 
agentū ros iniciatyvas kaip Centrinė perkančioji organizacija (CPO) 
ar tarptau tinis bendradarbiavimas su analogiškomis kitų šalių insti-
tucijomis. 

Daugumą pokyčių ir iniciatyvų paskatino noras išnaudoti savo 
stiprybes ir padaryti daugiau, nei privalome. Šis noras mus lydi nuo 
pat agentūros susikūrimo, atliepia mūsų vertybes ir tikėjimą, kad 
keisti ir gerinti savo gyvenamąją aplinką turime patys. Jis sukuria 
tai, ką vadiname pridėtine CPVA veiklos verte. 

Tačiau, kad ir kiek dėtume pastangų, viso to nebūtų, jei į mus 
nesikreiptų paramos gavėjai, užsidegę noru kokybiškai įgyvendin-
ti savo projektus, jei iniciatyvos konsultuotis ir ieškoti alternaty-
vių sprendimų nerodytų viešojo sektoriaus atstovai, pasiryžę imtis 
ilgalaikių viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projektų, ir 
jei perkančiosios organizacijos, tiekėjai nesidalytų pastebėjimais ir 
pasiūlymais, kaip pagerinti CPO elektroninio katalogo veiklą. 

Didelį postūmį eiti pirmyn ir tobulinti Europos Sąjungos, tarp-
tautinių institucijų, valstybės, kitomis lėšomis finansuojamų progra-
mų administravimą mums suteikia ministerijos, raginančios imtis 
iniciatyvos ir įgyvendinti pokyčius paramos administravimo siste-
moje. Kiekvienas veiklos iššūkis mus skatina jį įveikti, o ateityje da-
ryti darbą geriau.

Apie visa tai ir šiek tiek daugiau kviečiame skaityti mūsų leidi nyje. 
Jame rasite ne tik gerąją CPVA patirtį, bet ir sužinosite, kaip tinka-
mai pasiruošti investicijų projektų įgyvendinimui, kaip įsitraukti į 
Europos Sąjungos Dvynių projektų įgyvendinimą, kokios naujovės 
laukia CPO katalogu besinaudojančių perkančiųjų organizacijų. Ti-
kime, kad Jūsų darbinę atmosferą paįvairins mūsų „žaliosios“ inicia-
tyvos ir idėjos laisvalaikiui kartu.

Malonaus skaitymo ir įdomių atradimų kas dieną. 
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ASmeninė informACijA

Adresas (ai)  S. Konarskio g. 13, 03109 Vilnius (pagrindinė buveinė)
Telefonas  (8 5) 251 4400

Faksas  (8 5) 251 4401
El. paštas  info@cpva.lt 
Pilietybė  Lietuvos

Gimimo data  2003 01 02
Šeiminė padėtis  priklauso LR fi nansų ministerijai

dArbo PAtirtiS

Pasirengimas Lietuvos Respublikos pirmininkavimui Europos Tarybai 2013 m.
Įgyvendinimo pradžia: 2011 m. 
Įgyvendinimo pabaiga: 2014 m. 

Viešosios ir privačios partnerystės kompetencijos centro funkcijų vykdymas
Įgyvendinimo pradžia: 2010 m. 
Įgyvendinimo pabaiga: –  

Lietuvos centrinės perkančiosios organizacijos funkcijų vykdymas
Įgyvendinimo pradžia: 2007 m. 
Įgyvendinimo pabaiga: –

Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos fi nansinių mechanizmų 
admi nistravimas (2009–2014)
Įgyvendinimo pradžia: 2011 m. 
Įgyvendinimo pabaiga: 2017 m. 

Ignalinos programos administravimas (2007–2013)
Įgyvendinimo pradžia: 2007 m. 
Įgyvendinimo pabaiga: 2020 m. 

ES struktūrinės paramos administravimas (2007–2013)
Įgyvendinimo pradžia: 2007 m. 
Įgyvendinimo pabaiga: 2015 m. 

Europos grąžinimo fondo administravimas (2008–2013)
Įgyvendinimo pradžia: 2008 m. 
Įgyvendinimo pabaiga: 2015 m. 

Išorės sienų fondo administravimas (2007–2013)
Įgyvendinimo pradžia: 2007 m. 
Įgyvendinimo pabaiga: 2015 m. 

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos  administravimas
Įgyvendinimo pradžia: 2007 m. 
Įgyvendinimo pabaiga: 2017 m. 

EEE ir Norvegijos fi nansinių mechanizmų admi nistravimas (2004–2009)
Įgyvendinimo pradžia: 2005 m. 
Įgyvendinimo pabaiga: 2011 m. 

Techninės paramos Sanglaudos fondui Lietuvoje valdyti administravimas
Įgyvendinimo pradžia: 2004 m. 
Įgyvendinimo pabaiga: 2012 m. 

ES struktūrinės paramos administravimas (2004–2006)
Įgyvendinimo pradžia: 2004 m. 
Įgyvendinimo pabaiga: 2009 m. 

Ignalinos programos administravimas (2004–2006)
Įgyvendinimo pradžia: 2004 m. 
Įgyvendinimo pabaiga: 2010 m. 

Pereinamojo laikotarpio priemonės administravimas
Įgyvendinimo pradžia: 2004 m. 
Įgyvendinimo pabaiga: 2010 m. 

Šengeno priemonės administravimas (2004–2006)
Įgyvendinimo pradžia: 2004 m. 
Įgyvendinimo pabaiga: 2008 m. 

Specialiosios Kaliningrado tranzito programos administravimas (2005–2006)
Įgyvendinimo pradžia: 2004 m.
Įgyvendinimo pabaiga: 2008 m. 

PHARE programos administravimas
Įgyvendinimo pradžia: 1998 m. 
Įgyvendinimo pabaiga: 2008 m. 

Tarptautinių fi nansinių organizacijų paskolų valdymas
Įgyvendinimo pradžia: 1996 m. 
Įgyvendinimo pabaiga: 2006 m. 

IŠsILAVINImAs

  Agentūroje dirba 279 nuolatiniai darbuotojai, iš kurių daugiau nei pusė – 
57 proc. – yra įgiję magistro kvalifi kacinį laipsnį, 36 proc. – bakalauro, 
7 proc. – kitą išsilavinimą.

  132 CPVA darbuotojai yra baigę ekonomikos ir vadybos mokslus, 
35 – teisę, 31 – inžinerinius mokslus, 21 – viešąjį administravimą,
20 – tiksliuosius mokslus ir IT, 8 – humanitarinius mokslus,
5 – politikos mokslus, 27 – kitų sričių mokslus.

ASmeniniAi GebėjimAi 
ir komPetenCijoS

Užsienio kalbos   Žodžiu ir raštu CPVA darbuotojai gali bendrauti anglų, rusų, vokiečių, 
prancūzų, lenkų, ispanų, italų, portugalų, esperanto, danų, švedų, suomių, 
estų, baltarusių, ukrainiečių, gruzinų, armėnų, rumunų, kazachų ir 
azerbaidžaniečių kalbomis.

Papildomos kompetencijos  Projektų valdymo gebėjimai, viešųjų pirkimų vykdymo patirtis.

Asmeninės savybės   Atvira, paslaugi, atsakinga, turinti analitinių gebėjimų, drąsos, norinti kurti 
ir tobulėti, siekianti bendradarbiavimo organizacija.

Pomėgiai   Chorinis dainavimas, krepšinis, joga, plaukimas baidarėmis, kalėdinio 
atviruko piešimas, rūpestis gamta.



7

TemaCPVA kuriAmA Pridėtinė Vertė – 
                                 kokiA ji?

Pridėtinės vertės kūrimas yra viena aktualiausių CPVA svarsto
mų temų, kuri lydi agentūrą nuo pat įsikūrimo ir skatina jos darbuotojus 
augti bei inicijuoti naujas veiklas. Svarstymai šia tema įkvepia žengti 
toliau sunkiais momentais, kai, atrodo, jau visi problemos sprendimų  
būdai išbandyti. Kaip pridėtinę CPVA vertę suvokia ir mato skirtingose 
CPVA srityse dirbantys ir skirtingą darbo patirtį turintys žmonės? 

daugiau nei tai, kas privaloma
Kokia, Jūsų manymu, yra CPVA kuriama 

pridėtinė vertė? 

M. Keizeris: Mąstau, kas apskritai yra pri
dėtinė vertė. Bendrąja prasme pridė tinė ver
tė – tai skirtumas tarp paslaugos rinkos kai
nos ir teikimo savikainos. Teikiame viešąją 
paslaugą ir jos teikimo savikainą mes galime 
įvertinti, klausimas – kokia yra rinkos kaina? 
Bendras suvokimas, kas yra CPVA pridėtinė 
vertė, tampa labai komplikuotas, nes neturime 
gairių ar atskaitos taško įvertinti, kiek ta pas
lauga yra vertinga. 

Ką mes kuriame? Užtikriname proceso ir 
ga lutinio rezultato kokybę. Kokia kokybės pri
dėtinė vertė? Skaitine išraiška sunku pasakyti. 

Taip pat užtikriname išlaidų tinkamumą ir 
bene vieną iš reikšmingesnių dalykų – skaid
rumą. 

J. Lepardinienė: Apie pridėtinę vertę gal
voju ne apie tai, ką privalome padaryti koky
biškai, kad tarnautume agentūros tikslams ir 
pasiektume rezultatą. Pridėtinė vertė – tai tar si 
grietinėlė ant kavos. Ji parodo, ką galime pa
daryti papildomai, kad procesas ir rezultatas 
būtų geresnis ir greitesnis. Pridėtinė vertė su
kuriama tada, kai padarai daugiau, nei patikė
ta. Svarbu dalyvauti visame procese ir prisidėti 
prie sistemos gerinimo. 

Viešajame sektoriuje gali sukurti daugiau to, 
kas duos didelę pridėtinę vertę visuomenei. Tai 
mes mažais žingsneliais ir stengiamės daryti.

E. Šerkšnas: Labai svarbu tiek visuomenę, 
tiek projektų vykdytojus įtikinti, kad esame  

PAdiskutuoti šia tema pakvietėme CPVA direktoriaus pava
duotoją Mindaugą keizerį, atliekantį direktoriaus funkcijas, kokybės 
užtikrinimo skyriaus viršininkę Jūratę Lepardinienę, Struktūrinės para
mos departamento teisės ir vidaus sistemų valdymo tarnybos progra
mos specialistę Ingą Luščikauskaitę, Tarptautinių programų valdymo 
departamento direktoriaus pavaduotoją Artūrą Žarnovskį ir Egidijų 
Šerkšną, Finansų valdymo departamento Struktūrinės paramos finan
sų skyriaus finansininką.

pagalbininkai, kad svarbu tarpusavyje komu
nikuoti, kai iškyla problema, ir iškelti ją vi
siems. Pavyzdžiui, dažnai patikros metu pro
jektų vykdytojai bijo audito, bijo, kad suras, 
nubaus, atims. Mes stengiamės jiems paaiš
kinti, kad mūsų tikslas – padėti, o ne bausti, 
kad esant trūkumams yra skiriamas laikas su
sitvarkyti. 

Su projektų vykdytojais tenka dirbti ne  
vienerius metus. Vadinasi, kaip tą dirvą pasi
ruoši, taip ir turėsi, kitaip tariant, profesionalu
mu, paslaugumu, skaidrumu, efektyvumu, 
lė šų paskirstymo tikslingumu, komandiniu 
dar bu ir geranorišku bendradarbiavimu gali
ma užtikrinti sklandesnį ir greitesnį paramos 
panaudojimą. Tai turi įtakos sėkmingos šalies 
in frastruktūros kūrimui, tobulinimui, geres
nėms visuomenės gyvenimo ir darbo sąlygoms 
bei visos ekonomikos augimui. Juk šia pridė
tine verte naudojamės mes visi.

I. Luščikauskaitė: Man pridėtinė vertė yra 
daugiau nei tai, kas yra privaloma. Kadangi 
mūsų darbas yra paslaugų teikimas, tai labai 
sunku nustatyti tą privalomumo ribą. Kas yra 
minimaliai pakankamai kokybiška? Kur yra 
riba, kur aš galiu pasakyti, kad dirbu koky
biškai ir tai yra minimumas, o ką darau dau
giau – jau pridėtinė vertė?

Kalbant apie kompetenciją, kurią turime 
ir galime panaudoti, svarbu ne tik kokybiškai 
atlikti mums deleguotas funkcijas, bet ir pasi
telkti ją inicijuojant pakeitimus. Ne tik agen
tūroje, bet ir visoje ES struktūrinės paramos 
administravimo sistemoje. 

Tai viena CPVA kuriamos pridėtinės ver
tės pusė, kita – projektų vadovų „sirgimas“ už 
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Tema Tema

Jei CPVA neliktų...
Pereikime prie apokaliptiškų nuotaikų. 

Kaip manote, kas atsitiktų, jei CPVA nebū
tų? Ar visuomenė tai pajustų? 

I. Luščikauskaitė: Paprastai gyvenime ne
pakeičiamų nėra. Jei nėra, tai atsiranda vakuu
mas, ir, jei egzistuoja poreikis, jis vis tiek bus 
užpildytas. 

Jei, tarkime, nuo rytojaus CPVA nebūtų ir 
šalyje nebūtų poreikio tokio pobūdžio projek
tams bei iniciatyvoms kaip CPO ar tarptautinis 
bendradarbiavimas, tai man būtų labai liūdna. 

A. Žarnovskis: Vakuumas tikriausiai būtų 
užpildytas, bet klausimas – per kiek laiko. Tas 
laiko tarpas būtų liūdnas, o kas vėliau atsirastų 
ir mus pakeistų, negali žinoti, gal būtų geriau, 
o gal blogiau.

J. Lepardinienė: Neliktų modernios ir šiuo
laikiniais vadybos metodais valdomos viešojo 
sektoriaus organizacijos, kurioje yra sukur
ta terpė geriems, iniciatyviems, kūrybiškiems 
žmonėms dirbti kartu bei kurti Lietuvos labui.  

administruojamus projektus. Iškilus problemai, 
ieškai pačių geriausių sprendimų, nors forma
liai neprivalai to daryti. Neapsiriboji įgyven
dinamu projektu, nes supranti, kad mūsų 
projektai yra tik pradžia, siekiant teikti visuo
menei naudingą paslaugą. 

tam, kad Lietuvai ir  
visuomenei būtų geriau
M. Keizeris: CPVA pridėtinę vertę matau 

ir tada, kai galvojame apie projektą kaip apie 
priemonę pasiekti rezultatui, kuriuo naudosis 
visuomenė. Mes siekiame naudos ne projektų 
vykdytojui, ne ministerijai ar kitai institucijai. 
Pamatinis naudos gavėjas yra visuomenė.

j. Lepardinienė: „Pridėtinė vertė – 
tai tarsi grietinėlė ant kavos.” 

Pasak m. keizerio, pridėtinę vertę 
kuriame tada, kai padarome bent truputį 
daugiau ir geriau, nei vien įgyvendiname 
formalius reikalavimus, taip pat kai 
vienam galutiniam tikslui susitelkia visos 
suinteresuotos institucijos.

Pridėtinę vertę kuriame tada, kai bando  
me sutelkti visas suinteresuotas institucijas, 
sub jektus vienam galutiniam tikslui. 

A. Žarnovskis: Kokybiškai ir už rinkos 
kai ną padaryti tam tikrus darbus yra privalo
ma, jeigu apie CPVA pridėtinę vertę kalbame 
administruojamų programų kontekste.

Mes turime dirbti kokybiškai ir efektyviai, 
nes tarnaujame visuomenei. Čia jokios pridė
tinės vertės nėra, bet sutinku, kad pridėtinė 
vertė yra padaryti kažką daugiau, nei iš tavęs 
reikalaujama. 

Konsultuodamas dėl pirkimų turi konsul
tuoti taip, kad ne tik projektas būtų gerai įgy
vendintas, bet ir konsultuojamam asmeniui 
sustiprėtų jo įgyvendinimo įgūdžiai. Viešinda
mas informaciją apie atstatytą Kauno pilį, turi 
viešinti ne akcentuodamas, kad Norvegijos pa
rama padėjo ją atstatyti, bet paragindamas vi
suomenę aplankyti pilį. Tai nereiškia, kad turi 
atlikti papildomas funkcijas. Turi „išspausti“ 
maksimumą iš jau atliekamų. 

Kalbant apie patikras, turime ne tik padėti 
projektų vykdytojams valdyti projektus, bet ir 
atlikti kontrolės funkciją. Nesame Raudona 
sis Kryžius, kad visiems padėtume. Juk, pavyz
džiui, jei patikros metu nubrauki 10 tūkstan  
čių litų, tai tuo metu atrodo labai baisu, bet 
galbūt viešuosius pirkimus pralaimėjusi insti
tucija ar rangovas patikės skaidrumu ir toliau 
dalyvaus viešuosiuose pirkimuose. Iš to galbūt 
didesnė pridėtinė vertė išaugs ateityje.

J. Lepardinienė: Stengiamės CPVA ver
tybėmis vadovautis kiekviename gyvenimo 
žingsnyje. CPVA esanti bendravimo ir bendra
darbiavimo kultūra, atvira erdvė kūrybai bei 
iniciatyvos sukuria prielaidas mąstyti, daryti, 
kurti, matyti ne tik savo artimą aplinką bet ir 
tai, kuo galima prisidėti prie visų mūsų gero
vės, prie gražesnės Lietuvos. 

A. Žarnovskis: Sutinku, kad CPVA dirba 
tokie žmonės, kurie nori prisidėti prie reikš
mingų darbų, yra patriotai. Pavyzdžiui, dirb
damas cigarečių fabrike ir matydamas laikraš
tyje statistiką, kiek žmonių mirė nuo plaučių 
vėžio, jausčiausi kaip košmare. O dirbdamas 
CPVA matai, kaip kultūros paveldas gerėja, 
kaip sveikatos priežiūra darosi modernesnė.

Be to, manau, pajustų ir CPVA žmonės, ir pro
jektų vykdytojai, ir kitos institucijos, dirban
čios su CPVA. Tačiau paklausus plačiosios vi
suomenės atstovų, ar kažkas pasikeitė, dingus 
CPVA, tikriausiai atsakytų – nieko.

A. Žarnovskis teigia nuo darbo 
pradžios jaučiantis nuolatinį kolegų 
poreikį tobulėti.
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Tema

Šie projektai buvo sudėtingi nuo pat pra
džių: teko keisti techninius sprendinius, prasi
dėjo rangos darbų pikas ir statybos kainos 
pakilo kaip ant mielių, teko daryti daug sudė
tingų pakeitimų, bet rezultatas atpirko visus 
sunkumus. 

A. Žarnovskis: Kiekvienas turime tokį pro
jektą, kurį atsimename, kuris motyvuoja, nors 
yra ir daug nusivylimų. Pavyzdžiui, vaikų na
mai, kuriuos aš bene visus esu aplankęs verti
nimo metu bei po renovacijos. Kartais matai, 
kad vaikams tapo geriau, bet kartais matai, 
kad kažko trūksta – šilumos. Atrodo ir sienos 
gražiai nudažytos, ir stogai pakeisti, bet nėra 
taip jauku. Tai aiškiai parodo, kad EEE ir Nor
vegijos finansinių mechanizmų skirta parama 
yra tik priemonė vertybėms kurti. 

J. Lepardinienė: Svarbu, kad mes neabe
jingi, kad į gautus dokumentus nežiūrime kaip 
į popierių, kuriame surašyta tam tikra infor
macija. Mūsų žmonės po sąskaitomis mato re
zultatą, kuris bus sukurtas. Jiems yra svarbu, 
kad šis rezultatas būtų kuo geresnis ir naudin
gesnis tiek projekto vykdytojui, tiek ir visiems 
projekto rezultato naudotojams. 

Vertybinė kultūra  
skatina kurti
Kaip agentūroje gimė suvokimas, kad 

CPVA gali papildomai inicijuoti tam tikrus 
procesus ir kurti pridėtinę vertę savo veikla? 
Kaip gimsta tos iniciatyvos CPVA – ar dar
buotojai sumąsto, ar yra deleguojamos?

M. Keizeris: Kažkada buvo kibirkštis, idėja 
nedideliame rate, branduolyje. Man atrodo, ta 
CPVA vertybinė kultūra iš to užgimė ir paskui 
tik augo. 

J. Lepardinienė: Kaip minėjau, viskas pra
sideda nuo to, kad esi neabejingas, kad tau rūpi, 
kad stengiesi ištaisyti tai, kas yra negerai. Kai 
ištaisai, sukuri pridėtinę vertę ir tavo kompe
tencija užauga.

Šita grandinė plečiasi toliau ir atsiranda 
naujos iniciatyvos. Taip gimė ir CPO, ir viešo
sios ir privačios partnerystės veikla, ir tarptau
tinis bendradarbiavimas.

Apibendrinant mūsų diskusiją, norėčiau 
paklausti, ką laikote didžiausiu iššūkiu?  
Ar dabar svarbiausia išlaikyti vertybes ir jau 
susikurtą struktūrą, ar imtis naujų suma
nymų? 

J. Lepardinienė: Pastaraisiais metais orga
nizacija smarkiai plečiasi, todėl pats didžiau
sias iššūkis, kalbant apie visą organizaciją, yra 
perduoti vertybes ir patirtį naujai prisijungu
siems kolegoms.

I. Luščikauskaitė: Kai studijavau viešąjį 
administravimą, man buvo labai įdomu stebėti  
CPVA augimą. Tokį staigų augimą paprastai 
labai sunku suvaldyti norint išlaikyti orga 
nizacinę kultūrą. Man taip gera, kad didelė  
dalis žlugimo teorijų nepasiteisino. 

J. Lepardinienė: Bet ne viskas taip gražu, 
kaip norime. Siekiant išlaikyti mūsų vertybes, 
reikia dėti daug pastangų. Tai nėra savaiminis 
procesas.

A. Žarnovskis: Man iššūkis be to, kas buvo 
pasakyta, yra ūgtelėti pačiam. Jauti, kad eini 
vis pirmyn, kad tau patikėtos naujos atsako
mybės, tų pačių vertybių perdavimas darbuo
tojams. 

A. Žarnovskis: Kai išgirdau klausimą, pra
dėjau galvoti apie visuomenę. Mes esam lyg 
tiltas tarp projektų vykdytojų ir visuomenės. 
Visi kartu stengiamės kurti gerovę. Noriu tikė
ti, kad kažkuriai visuomenės daliai pasijaustų, 
kad be CPVA kažkas negerai, pavyzdžiui, nėra 
ligoninės arba ji buvo brangiau renovuota. 

svarbu nebūti abejingam
Ar iš patirties galėtumėte prisiminti pro

jektą, kuris iš pradžių sunkiai sekėsi, bet pa
sitelkus visas įmanomas pastangas davė lau
kiamą rezultatą?

I. Luščikauskaitė: Aš niekada nepamiršiu iš 
praeito programavimo laikotarpio dviejų pro
jektų. Vienas buvo skirtas narkomanų reabili  
tacijos įstaigai, kitas – inovatyvus visoje Rytų 
Europoje – socia linių pa slaugų centras nuteis
tiems nepilnamečiams.

Anot E. Šerkšno, itin svarbu 
įtikinti projektų vykdytojus, 
kad CPVA yra pagalbininkė  
ir gali padėti iškilus 
problemai.

„Kažkada buvo kibirkštis, 
idėja nedideliame rate, 

branduolyje. man atrodo, ta 
CPVA vertybinė kultūra iš to 
užgimė ir paskui tik augo.“ 

Anot I. Luščikauskaitės, svarbu ne tik 
kokybiškai atlikti mums deleguotas 
funkcijas, bet ir inicijuoti pakeitimus 
visoje sistemoje.

E. Šerkšnas: Didžiausias iššūkis, susidū
rus su netradicinėmis situacijomis, sugebėti 
rasti sprendimo būdą ir taip tobulėti. Smagu, 
kai tiesiogiai bendrauji su projektų vykdyto
jais ir būni įtrauktas į projektą nuo vertinimo 
iki galutinio rezultato. Išvydus tai, prie ko esi 
prisidėjęs, sėkmingai įgyvendinus projektus, 
api ma geras jausmas. Atrodo, kad einu teisin
ga kryptimi.

I. Luščikauskaitė: Bet mūsų augimas nesu
stoja. Į CPVA ateina nauji žmones, jie pamato, 
kad čia egzistuojantys standartai yra susiję su 
darbo kokybe. Supranti, kad jei nedirbsi koky
biškai, tai nepritapsi. 

Kalbant apie iniciatyvas, tarkime, adminis
travimo sistemą, būna momentas, kai nori po
kyčių tam, kad greičiau būtų pasiektas rezul
tatas.

A. Žarnovskis: Nuo pat savo darbo pra
džios jaučiu nuolatinį savo kolegų norą tobu
lėti, padaryti daugiau nei įprasta. 
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tYrimAS: CPVA – PAtikimA PArtnerė,
tAčiAu erdVėS 
    tobuLėjimui 
                YrA

„Labai apibendrintai galima teigti, kad pro
jektų vykdytojai CPVA veiklos kokybę vertina 
„labai gerai“, – tyrimo rezultatus komentuoja 
tyrimui vadovavusi „Socialinės informacijos 
centro“ atstovė Viktorija Jonikova. 

Tyrimo metu vertindami agentūros teikia
mų paslaugų kokybę, daugiau nei pusė pro
jektų vykdytojų (51 proc.) tvirtino, kad CPVA 
paslaugų kokybė nepasikeitė, šiek tiek mažesnė 
jų dalis (44 proc.) linkusi manyti, kad ji page
rėjo, o dalis (4 proc.) – kad labai pagerėjo. 

Bendradarbiavimu su CPVA projektų vyk
dytojai iš esmės yra patenkinti ir šis vertinimas 
beveik nesikeičia nuo 2007 m. tuo pačiu tikslu 
atliktos apklausos. Susumavus 362iejų tyrime 
dalyvavusių projektų vykdytojų vertinimus, 
agentūra įvertinta 8,7 balais iš 10 galimų. Vis tik 
tenka pastebėti, kad vertinimai tapo kritiškesni: 
2007 m. apklausoje daugiau projektų vykdytojų 
bendradarbiavimą su agentūra buvo linkę ver
tinti „dešimtukais“, o 2011 m. – „devintukais“. 

Didžiausią įtaką geram vertinimui turi 
malonus bendravimas ir jaučiama nuolatinė  
pagalba iš CPVA darbuotojų. Biurokratija, di
delis popierizmas ir užsitęsiantis sprendimų 
priėmimas – pagrindiniai priekaištai agentū
rai, išsakomi net ir gerai CPVA veiklą verti
nančių vykdytojų. 

Ypatingas dėmesys –  
vertybėms
Tyrimas buvo atliekamas per CPVA verty

bių – profesionalumo, paslaugumo, novato
riškumo ir skaidrumo – prizmę. Siekta išsi
aiškinti, kurios vertybės yra svarbiausios 
re spon dentams bei kuriuos šių vertybių aspek
tus agentūros darbuotojai atitinka labiausiai.

Klausimynuose minėtos CPVA vertybės 
buvo pristatytos plačiau, išskiriant tam tikrus  

DAŽnAI kartojame, kad to
bulų nėra, tačiau tai nereiškia, 
kad neturime stengtis tokiais 
tapti. Jau antrąkart CPVA nu
sprendė sužinoti, kaip agentūros 
teikiamas paslaugas adminis
truojant ES struktūrinę paramą 
vertina tiek projektų vykdytojai, 
tiek vadovaujanti institucija bei 
tarpinės institucijos (ministeri
jos), tiek patys agentūros dar
buotojai. 

„Labai apibendrintai galima 
teigti, kad projektų vykdytojai 
CPVA veiklos kokybę vertina 

„labai gerai“.“ 

jų aspektus. Pavyzdžiui, aiškinantis, kaip res
pondentai vertina CPVA profesionalumą, 
buvo teiraujamasi, ar agentūros projekto vado
vas išmano savo darbą, geba pagrįsti priima
mus sprendimus bei laikosi pažadų, ar visuo
met stengiasi išaiškinti su projektu susijusius 
sprendimus, ar juo pasitikima. 

Projektų vykdytojų apklausa parodė, kad 
geriausiai CPVA savo veikloje atitinka skaid
rumo vertybę (kas antras apklaustasis atitiktį 
šiai vertybei vertino „dešimtuku“). Taip pat 
aukštai buvo įvertinta agentūros atitiktis pas
laugumo (9,1 balo), profesionalumo (9 balai), 
kiek mažiau – novatoriškumo (8,6 ba lo) ver
tybėms.

„Projektų vykdytojų nuomone, CPVA ver
tybės ne tik deklaruojamos, bet ir patvirtina
mos darbais“, – sako V. Jonikova. 

Tyrimo metu taip pat buvo aiškintasi kiek
vienos vertybės svarba projektų vykdytojams. 
Apklausa parodė, kad skaidrumo vertybė, kuri 
itin aktuali agentūros darbe ir yra geriausiai  
atliepiama CPVA veikloje, projektų vykdy
tojams yra mažiau svarbi. Svarbiausia CPVA 
vertybe jie laiko paslaugumą. Agentūros atitik  
tis šiai vertybei lėmė aukštą bendradarbia vi 
mo su CPVA vertinimą. 

„Projektų vykdytojai kaip itin svarbią nuro
do ir agentūros profesionalumo vertybę, todėl 
profesionalumo aspektai CPVA veikloje dar 
turėtų būti toliau tobulinami, mat pastarieji 
vertinami šiek tiek mažesniais balais“, – ko
mentuoja V. Jonikova.

tuo tikslu 2011 m. „socialinės informacijos centras“ atliko CPVA 
teikiamų paslaugų, administruojant 2007–2013 m. ES struktūrinę pa
ramą, kokybės tyrimą. Jį sudarė 3 dalys: kiekybinės projektų vykdytojų 
ir agentūros darbuotojų apklausos bei kokybiniai gilumi niai vadovau
jančios ir tarpinių institucijų atstovų interviu. 
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lanksčiai taikyti turimas žinias, pažadų ir ter
minų laikymąsi, probleminės situacijos ir ga
limų jos sprendimų išaiškinimą. „Jų nuomo  
nės ir vertinimai sutampa tik prakalbus apie 
projektų vadovų gebėjimą apginti ir pagrįsti 
savo sprendimus“, – pastebi pašnekovė.

Taip pat apklausos metu projektų vykdy
tojai geriau nei patys projektų vadovai vertina 
CPVA projektų vadovų paslaugumą, ypač jo 
aspektus – bendradarbiavimo atmosferą ir pa
teikiamos informacijos operatyvumą. 

„Visgi projektų vadovai pervertina savo su
gebėjimą išaiškinti projektų vykdytojams ga
limus sprendimus. Projektų vykdytojai šio as
pekto nevertina taip gerai, kaip patys projektų 
vadovai“, – teigia V. Jonikova.

Paslaugumą, kaip akivaizdžią CPVA per
sonalo savybę, tyrime išskyrė apklaustų vado
vaujančios ir tarpinių institucijų atstovai. Jie 
pabrėžia ne tik patyrusių CPVA darbuotojų, 

bet ir naujai priimto personalo geranoriškumą,  
malonų bendravimą, partnerišką požiūrį į 
bendradarbiavimą su institucijomis.

Vadovaujančios ir tarpinių institucijų atsto
vai taip pat pažymi, kad CPVA darbuotojai dir
ba profesionaliai. Jų profesionalumas siejamas 
su sėkmingu sudėtingų projektų valdymu, pa
kankamu kvalifikuotų darbuotojų, kurie gali 
specializuotis tam tikroje srityje, skaičiumi. 

„Tiesa, tyrime dalyvavę ministerijų atstovai 
pastebi, kad agentūros profesionalumo lygis 
yra skirtingas projektų vadovų lygmenyje. Be 
to, jis labiau jaučiamas bendradarbiaujant su 
jos vadovais bei ilgesnę patirtį turinčiais dar
buotojais“, – kalba V. Jonikova.

savo kompetencijas  
vertina kukliau
CPVA ir jos projektų vadovų veiklos ko

kybės vertinimas neatsiejamas nuo pačių pro
jektų vykdytojų kompetencijos paraiškų ES 
struktūrinei paramai gauti rengimo ir projektų 
įgyvendinimo srityje. Pastebima tendencija – 
kuo didesnė projektų vykdytojų kompetencija 
ir mažesnis poreikis dalį atsakomybės perkel
ti agentūroms dėl sunkiau administruojamų 
veik lų, tuo bendradarbiavimo su CPVA patir
tis yra sklandesnė ir, atitinkamai, agentūros 
veiklos kokybės vertinimas – geresnis. 

Apklausos metu, kurioje tirtas ir projektų 
vykdytojų kompetencijos saviįvertinimas, pa
aiškėjo, kad aukščiausiai savo gebėjimus ver
tina regionų plėtros projektus įgyvendinantys 
vykdytojai (7,7 balo), griežčiausiai – sveikatos 
apsaugos projektų vykdytojai (6,9 balo). Ben
d rai projektų vykdytojai savo kompetenciją 
įvertino 7,3 balo dešimties balų skalėje.

Didžiausią kompetenciją, projektų vykdyto
jų nuomone, jie turi projekto viešinimo veiklo
se, t. y. kas antras projektų vykdytojas mano, 
kad šioje srityje turi labai gerą, „dešimtuku“  
ar „devintuku“ vertinamą, kompetenciją. Pa
kankamai gerai projektų vykdytojai vertina ir 
savo kompetenciją rengiant mokėjimo prašy
mus (40 proc. respondentų), mažiau – įgyven
dinant viešųjų pirkimų procedūras (32 proc.) 
ar paramos (28 proc.) sutartis. 

Lyginant su 2007 m. tyrimo duomenimis, 
šiuo metu projektų vykdytojai gauna daugiau 
informacijos apie problemiškiausius projekto 
įgyvendinimo etapus: paraiškos rengimą ir 
vertinimą, pirkimų vykdymą. Taip pat pagerė
jo informacijos pakankamumas apie mokėji
mų prašymų rengimą. Bendrasis CPVA teikia
mos informacijos pakankamumo vertinimas, 
lyginant 2011 m. ir 2007 m. duomenis, pakilo 
nuo 3,9 balo iki 4,3 balo 5 balų skalėje. 

„Informacijos kokybės vertinimas priklau
so ne tik nuo informacijos kokybės de facto,  
bet ir nuo vykdytojų patirties. Kuo labiau vyk
dytojas yra įgudęs administruoti ES struktū
rinės paramos projektus, tuo labiau jam pa
kanka informacijos, tuo lengviau jis ją randa, 
tuo geriau vertina viską, kas susiję su teikiama 
informacija“, – įsitikinusi V. Jonikova.

itin vertina emocinį  
CPVA įvaizdį
Projektų vykdytojai buvo paprašyti įsivaiz

duoti, kad CPVA yra žmogus, kuriam būdin
gas tam tikras temperamentas ir charakterio 
savybės. Daugelio respondentų nuomone, 
CPVA būtų mandagus ir paslaugus, taktiškas, 
atsakingas, pozityvus, patikimas ir įsiklausan
tis žmogus. Tyrimo dalyviai agentūrai taip  
pat priskyrė kuriančio ir inicijuojančio, lanks
taus žmogaus savybes. 

„CPVA žmogus yra ekstravertas, sangvini
kas su daliniais choleriko bruožais. Žmogus, 
kuris žino savo tikslą ir atkakliai jo siekia; ku  
ris niekada nesustoja vietoje, o vedamas pri
gimtinio smalsumo, įvairiapusiškumo ir am
bicijos siekia nuolat mokytis, tobulėti“, – pažy
mi V. Jonikova. 

Tyrimo metu CPVA darbuotojai vertino 
visos agentūros, savo ir kolegų savybes. V. Jo  
nikovos teigimu, agentūros ir jos darbuoto
jų įvaizdis yra neatsiejamas ir papildo vie
nas kitą. Savo įvaizdį projektų vadovai linkę 
suvokti per agentūros įvaizdį. Tai rodo, kad 
nepaisant didėjančio agentūros darbuotojų 
skaičiaus bei naujų iniciatyvų įgyvendini 
mo, CPVA pavyksta išlaikyti deklaruojamas 
vertybes.

Geriau įvertino  
nei patys darbuotojai

Palyginusi projektų vykdytojų ir agentū
ros darbuotojų tyrimų duomenis, V. Jonikova 
pastebi, kad projektų vykdytojai geriau nei pa
tys CPVA projektų vadovai vertina agentūros 
darbuotojų atitiktį tokioms CPVA veiklos ver
tybėms kaip profesionalumas, paslaugumas 
ir skaidrumas. Pasak specialistės, projektų 
vadovai yra linkę tik kiek geriau nei projektų 
vykdytojai vertinti novatoriškumo vertybės 
aspektus „greičiau“ ir „paprasčiau“.

Plačiau kalbėdama apie tam tikrus projek
tų vykdytojų atitikties vertybėms aspektus, 
V. Jonikova atkreipia dėmesį, kad apklaustieji 
projektų vykdytojai kur kas geriau nei agen
tūros projektų vadovai vertina CPVA darbuo
tojų profesionalumą, konkrečiau – gebėjimą  

inGA MoisieJūtė, 
 CPVA struktūrinės paramos departamento 
direktoriaus pavaduotoja

„Lyginant su 2004–2006 m. laikotarpiu, agentūros eS struk-
tūrinės paramos apimtys išaugo beveik septynis kartus, kartu su 
apimtimis padvigubėjo ir darbuotojų skaičius. Šiuo tyrimu siekė-
me pasitikrinti, ar mūsų teikiamų paslaugų kokybė yra priimtina 
projektų vykdytojams, ar nauji CPVA darbuotojai perėmė mūsų 
puoselėjamas vertybes. Agentūroje dedame daug pastangų tobu-
lindami vidinę tvarką, siekdami vienodinti taikomą praktiką ir ge-
rinti projektų vykdytojams skirtas informavimo priemones, todėl 
taip pat norėjome išsiaiškinti, ar mūsų pastangos pasiteisino, kurie 
mūsų veiksmai nepakankamai atliepia projektų vykdytojų porei-
kius ir kam turėtume skirti daugiau dėmesio. 

Neslėpsiu, tikrai džiaugiamės, kad tyrimo rezultatai teigiami; 
vadinasi, pavyko ir einame teisingu keliu. Be abejo, atsižvelg- 

sime į projektų vykdytojų išsakytas pastabas dėl poreikio tobulinti mūsų paslaugų 
profesionalumą. ir toliau sieksime kuo profesionaliau konsultuoti, o priimdami spren-
dimus įvertinti visas aplinkybes ir argumentus, na, ir kiek įmanoma dirbti proaktyviai, 
t. y. bendradarbiauti anksčiau, nei padaroma klaida. Tai mums didelis iššūkis, nes 
vykdydami mums deleguotas kontrolės funkcijas negalime susitapatinti su projektų 
vyk dytojais ir perimti jų atsakomybės.“ 
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VAdYbos teorija sako, kad sąvoka „kokybė“ yra sena kaip ir se
nas žmogaus atsiradimas. Didžiausio susidomėjimo kokybės tema su
laukė, kai organizacijos pradėjo kalbėti apie pridėtinės vertės kūrimą, 
t. y. ne tik apie tai, kaip šiandien užsidirbti, bet ir kaip išlikti ateity
je. neabejotina, nuolatine savianalize ir siekiu užtikrinti kuo didesnę 
paslaugų kokybę rūpinasi privačios įmonės. O ar kokybės klausimas 
aktualus viešojo sektoriaus organizacijai? Apie tai, ar apskritai klientai 
reikalauja kokybės iš viešosios įstaigos, kaip ją galima užtikrinti, kal
bamės su CPVA direktoriaus pavaduotoja Lidija Kašubiene. 

Kodėl CPVA tiek daug kalbama apie ko
kybę ir nuolat tobulinama agentūros veikla?

Mes, dirbdami savo darbą, norime jaustis 
gerai. Taip pat siekiame ne tik momentinio su
interesuotų šalių pasitenkinimo. Visada sten
giamės pagalvoti ir apie tai, kad jeigu koky
biškai atliksime savo darbą, mus su didesniu 
pa sitikėjimu trauks į naujų programų adminis
travimo sistemas, mus aktyviau kvies įsijungti 
į tam tikras naujas veiklas. Kokybės siekimas 
padeda sukurti ilgalaikius ryšius, kurie duoda 
grąžą ateityje.

Kokiais kokybės standartais vadovauja
masi agentūroje?

Kartu su kolegomis diskusijos metu esame 
apsibrėžę, kas yra mūsų klientas, nes, mūsų ver
tinimu, kokybiška paslauga turi atitikti kliento 
lūkesčius. Kiekvienas klientas turi savo požiūrį 
į kokybę, tad jei nežinai, kas yra tavo tikslinė 
auditorija, į kieno prioritetus pirmiausia turė
tum orientuotis, sunku suteikti kokybišką pa s
laugą – juk negali dirbti su visu pasauliu. 

CPVA nutarėme, kad pirmiausia turime 
galvoti apie kokybišką darbą su institucija, de
legavusia mums funkcijas, paskui – su pareiš
kėjais, paramos gavėjais ir mūsų partneriais. 
Trečioji mūsų klientų grupė – visuomenė. Ma
nome, kad visuomenei svarbus skaidrumas, 
todėl jo siekiame. Be abejo, suvokiame save 
kaip sistemos dalį, bet tikime, kad kiekvienos 
institucijos skaidrumas sukuria visos sistemos 
skaidrumą.

Kalbant apie programų administravimą, ku
ris sudaro didžiąją mūsų veiklos dalį, kokybės  

standartu laikome tinkamą teisės aktų reika 
lavimų vykdymą ir paslaugų, profesionalų 
bendravimą. 

Kaip pasiekiama, kad būtų įgyvendinti 
šie standartai?

Kai žinome lūkesčius, stengiamės darbo 
procesus taip suvaldyti, kad tuos lūkesčius pa
teisintume. Pagal teisės aktus rengiame proce
dūras, kuriose nustatoma, kaip turime dirbti. 
Jose aprašomi ir darbo terminai, ir tarpusavio 
santykiai, kiti mūsų darbui svarbūs aspektai. 
Visos šios bei kitos mūsų agentūros procedū
ros atsispindi procedūrų vadove. Be procedū 
rų vadovo esame sukūrę ir kokybės bei aplin
kosaugos principus. 

Kodėl atsirado poreikis kurti procedūrų 
vadovą, kokybės ir aplinkosaugos princi 
pus? Ar nepakanka teisės aktų, agentūros 
apsibrėžtų vertybių?

Vertybės – organizacijos kultūros dalis. Man 
artimas vadybos mokslo teoretiko E. Scheino 
organizacijos kultūros apibrėžimas, kuriuo 
remiantis, organizacijos kultūra yra vertybių, 
įsitikimų visuma, vienijanti tam tikrą bendro 
tikslo siekiančią žmonių grupę. Siekiant tiks 
lo, būtina aiškiai apsibrėžti, kaip jo pasiekti. 
Kelias link jo, mano nuomone, turi būti nuties
tas ant vertybių pamato, pats kelias šiuo atve
ju – veiksmai, skirti pasiekti tam tikslui, verty
bės – kelio užtvarai, kurie neleidžia nukrypti į 
šoną. Papildomai dar esame išskyrę tam tikrus 
principus: sukonkretinome vertybes ir jas pa
sistengėme perkelti į valdymo sistemą.

            L. KAŠuBIENė:
     „JEI PAsLAugA NEKoKyBIŠKA,
           PirmiAuSiA reikiA 
                    IEŠKoTI sIsTEmos, o NE 
         ŽmogIŠKosIos kLAidoS“
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Kol organizacijos kolektyvas mažas, jam 
gali užtekti vertybių, principų, nes nesudėtinga 
sekti, ką daro kiekvienas darbuotojas. Darbuo
tojai gali susitarti, kaip jie veiks, ir to pakanka. 
Kuo organizacija didesnė, tuo darbuotojai gali 
įvairiau suprasti tą pačią vertybę, todėl labiau 
reikia apibrėžti darbo principus. Juk vienam 
skanu tai, kas aštru, kitam – kas saldu. Todėl 
kokybės sistemą ir stengiamės sudėlioti taip, 
kad žmogui būtų aišku, kokių objektyvių rei
kalavimų savo darbe jis turi laikytis. 

CPVA suteiktas ISO kokybės ir aplinko
saugos sertifikatas. Ką jis parodo?

Tai formalus įrodymas, kad mūsų sistema 
veikia. Tai reiškia, kad mes analizuojame klien
tų poreikius ir dirbame remdamiesi tam tikrais 
veiklos kokybės principais, siekdami patenkin 
ti tuos poreikius. 

Negalime pasakyti, kad iki sertifikavimo 
agentūra veikė nekokybiškai. Kiekviena orga
nizacija turi savo sistemą, kiekvienoje siste
moje yra stiprių ir silpnų vietų, tačiau svarbu 
atsakyti į klausimus, kaip matai savo sistemą ir 
kaip ją tobulini? 

Galbūt mes padarėme tam tikrą vidinę re
voliuciją organizacijos valdymo procese: su
kūrėme procesinį valdymą, pagal kurį mūsų 
agentūros veiklos, pavyzdžiui, programų admi
nistravimas, skaidomas į procesus. Agentūroje 

vadinčiau, „minkštoji“ kokybės dalis – tai, 
kaip mes bendraujame, – juk veikla kuriama 
santykių erdvėje. 

Kokybės tyrimai įrodo, kad vertinant pas
laugos kokybę („skanu“, „patrauklu“) lemia ne 
tik objektyvieji, bet ir subjektyvieji kriterijai. 
Pavyzdžiui, net jei klien tas negauna paslau
gos, bet su juo maloniai bendraujama, jis yra 
linkęs atleisti už mažiau kokybiškas paslaugas. 
Pabrangus organizacijos paslaugoms, taip pat 
tikėtina, kad organiza cijos paslaugomis paten
kintas klientas ir toliau jomis naudosis. O juk 
kiekvienos organizacijos tikslas yra išlaikyti 
klientus...

Ar šis tikslas galioja ir kalbant apie viešo
jo sektoriaus organizacijas?

Konkurencinė kova nėra viešojo sektoriaus 
išlikimo pagrindas, todėl pagrindiniu akcentu 
čia tampa ne kliento išlaikymas, tačiau nau da, 
kurią tu sukuri visuomenei. Mes kaip viešoji 
įstaiga stengiamės darbą organizuoti taip, kad 
darytume tai, ką turime daryti. Juk tarnauja
me viešajam interesui. Jei darbą galime pada
ryti greičiau, tai ir stengiamės jį padaryti grei
čiau. Turbūt daugelis darbuotojų pasakytų, 
kad stengiamės dirbti gerai ne todėl, kad no
rime dirbti kokybiškai, o todėl, kad jaučiame 
atsakomybę. 

Privačios kompanijos konkuruoja kokybe. 
Žmonės, ieškodami kokybiškų, jų poreikius 
atitinkančių prekių ir paslaugų kaip galima 
mažesne kaina, dalyvauja tame konkuren
ciniame kompanijų procese ir įpranta, kad 
kompanijos nuolat rūpinasi jų poreikiais. Ta
čiau, kai jie susiduria su viešojo sektoriaus ins
titucijomis, kurios yra išlaikomos visuomenės, 
suvokia, kad čia jų poreikiai nesvarbūs, o juk 
viešos gėrybės kuriamos jų pinigais. Taigi, 
kokybės suvokimas čia įgauna kitą atspalvį – 
atsakomybės prieš mokesčių mokėtojus. Mes 
turime veikti taip, kad, naudodami mokesčių 
mokėtojų pinigus, vykdytume teisės aktų rei
kalavimus, tinkamai bendrautume su kiek
vienu atėjusiu į agentūrą, kurtume pridėtinę 
vertę visuomenei. Netgi sakyčiau, kad mums 
šiuo atžvilgiu tenka didesnis kokybės krūvis 
nei privačiai kompanijai.

egzistuoja funkcinė atsakomybė – programos 
vadovui už rezultatą atsiskaito kiekvieno pro
ceso šeimininkai (paskirti atsakingi asmenys), 
nepriklausomai nuo to, kam jie pavaldūs. Tai, 
mano nuomone, pažangesnis požiūris, nes mes 
sukūrėme komandas iš skirtingų skyrių. To 
siekdami mes keičiame ir organizacijos struk
tūrą – į projektų skyrius integruojame finansi
ninkus, jau integravome kokybės užtikrinimo 
specialistus. Sertifikuota aplinkos apsaugos va
dybos sistema parodo, kad mūsų organizacijoje 
sėkmingai valdoma aplinkos apsaugos politika, 
mes stengiamės sumažinti neigiamą poveikį 
aplinkai ir bendruomenei, pagerinti darbo na
šumą, sukurti lėšų taupymo galimybes ir su
mažinti atsakomybę už žalą aplinkai.

Kaip agentūroje matuojama, ar paslauga 
teikiama kokybiškai?

Mūsų agentūroje planavimas vyksta kartą 
per metus, o matavimas yra nuolatinis. Pagal 
teisės aktus agentūra savo veiklą turi matuoti 
kas ketvirtį. Kas ketvirtį mes tik pasitikrina 
me, kaip sekasi įgyvendinti išsikeltus rodik 
lius. Tai nereiškia, kad ket virčio pabaigoje su
stojame ir matuojame pasiektus rodiklius. Mes 
kiekvieną dieną atliekame matavimą – dar
buotojai se ka savo, vadovai – skyrių planus. 

Be abejo, mes dar turime kur patobulėti ir 
pasidarbuoti iš peties, kad galėtume teigti, esą 
mūsų sistema užtikrina tam tik rą kokybės lygį 
ir joje nėra silpnų grandžių. Dar daug dėmesio 
agentūroje reikia skirti planavimui, jo rezulta
tų matavimui, analizei ir veiklos tobulinimui. 
Bet juk nuo latinis tobulinimas ir yra kokybės 
varomoji jėga.

Šiuo metu stengiamės išskirti „kietąsias“ 
mūsų paslaugos kokybės savybes (terminai, iš
laidos, tenkančios vienam darbuotojui, laikas, 
skiriamas procesui įgyvendinti, ir pan.), kurias 
svarbu matuoti. Tikimės, kad mūsų IT sistema 
ateityje padės efektyviau skaičiuoti kriterijų, 
kuriuos nusistatome, reikšmes. 

Kiek žmogiškasis faktorius turi įtakos or
ganizacijos paslaugos kokybei?

Darbas pagal nustatytas procedūras, tvar
ka yra viena kokybės savybių dalis. Kita, kaip  

AustėJA PiLkAitė, 
 CPVA Išorės sienų fondo 
skyriaus vyresnioji  
projektų vadovė

„kokybės valdymą paprastai 
suprantame kaip procesų užtik-
rinimą, kad įvykus neatitiktims, 
galėtume atsekti, kur atsirado 
klaida, patikrinti, ar kituose dar-
buose ta klaida pasikartoja, ir ją 
ištaisyti. manau, CPVA įdiegusi 
Iso puikiai įgyvendina šį tikslą.“
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Kam agentūroje tenka atsakomybė, jei 
paslauga teikiama nekokybiškai?

Kokybės vadybos teorijoje minima 85 proc. 
taisyklė, kuriai visiškai pritariu. Pagal ją, ne
kokybišką paslaugą organizacijoje 85 proc. le
mia organizacijos valdymo sistemos trūkumai, 
15 proc. – žmogiškasis faktorius. Tai reiškia, 
kad atsiradus problemai, visada būtina įver
tinti, kaip veikia sistema. Gal nebuvo nustatyti 
tarpusavio ryšiai, kaip darbuotojai turi elgtis 
tam tikroje situacijoje? Jei darbuotojui netin
kamai buvo išaiškintos jo pareigybinės ins
trukcijos, jei nebuvo nustatyti darbo terminai, 
veiklos būdai ir jis dirbo intuityviai, jo klai
da vertintina kitaip. Į mano minėtus 15 proc. 
patenka atvejai, kai darbuotojas piktybiškai  
elgėsi, taip pakenkdamas teikiamos paslaugos 
kokybei.

Mums labai svarbi ir žmonių tarpusavio 
bendravimo kokybė organizacijos viduje. Ji 

sukuria bendrą CPVA kokybę. Suvokiame, 
kad jei nors viena grandis sistemoje yra silpna, 
visos sistemos rezultatas bus silpnas. Tam mes 
ir kūrėme procesinį valdymą ir akcentuojame, 
kad kiekvienas darbuotojas yra atsakingas už 
teikiamų paslaugų kokybę. 

Kokius ateities planus CPVA puoselėja 
kokybės srityje?

Svarbiausias dalykas – sustiprinti turimą 
kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą. 
Savo procesuose matome trūkumų ir norėtu
me tuos trūkumus pašalinti, todėl pirmiausia 
siekiame maksimaliai kompiuterizuoti koky
bės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą. Taip 
pat mums reikia daug dirbti prie programų 
administravimo procesų unifikavimo, ati
džiau išanalizuoti horizontaliuosius agentūros 
procesus. Šių ir kitų metų tikslas – ne siekti 
naujų kokybės formų, o stiprinti esamas.

GeriAu PArenGti 
     inVeStiCijų ProjektuS PAdedA 
      CPVA IŠLEIsTA metodikA

metodiką parengė d. budrienė (viduryje) 
kartu su kitais agentūros Viešosios ir privačios 
partnerystės skyriaus ekspertais – 
V. Kazarauskaite ir m. m. Kalvaičiu.

kAiP sumažinti viešojo sektoriaus išlaidas, skiriamas investicijų 
projektams (IP) rengti? kAiP parengti šiuos projektus, kad jų verti
nimo procesas būtų sėkmingas ir efektyvus? kAiP išvengti metodinių 
klaidų, vertinant investicijų poveikį? 

IrmA ŠOPIEnė, 
l. e. p. CPVA Vidaus audito 
tarnybos vadovė

„mano nuomone, agentūros 
veik la visada buvo orientuota į 
kokybę. Labai sveikintinas proce-
sinis požiūris ir agentūros struk-
tūros pokyčiai, lėmę programų ir 
procesų šeimininkų atsiradimą. 

Žinoma, reikia laiko, kad ši 
nauja praktika veiktų tinkamai ir 
efektyviai, bet programų koordi-
navimo ir tobulinimo sutelkimas 
programų šeimininkų rankose, 
mano nuomone, veda prie efek-
tyvesnio programų administra-
vimo. 

Procesų šeimininkų bendra-
darbiavimas padeda gerinti to 
pro ceso kokybę ir efektyvumą, 
dalijantis gerąja praktika.“
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AtsAkYti į šiuos klausimus investicijų projektų rengėjams padeda 
CPVA išleista „Investicijų projektų, kuriais siekiama gauti finansavimą 
iš ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika“. 
Metodikos poreikį ilgą laiką juto tiek investicijų projektų rengėjai, tiek 
ir CPVA darbuotojai, atliekantys investicijų projektų vertinimą. 

„Kai pradėjome vykdyti mokymus apie 
investicijų projektų rengimą, suvokėme, koks 
skirtingas mūsų pareiškėjų kompetencijų bei 
žinių bagažas ir požiūris į jų planuojamus 
projektus. Tapo akivaizdu, kad pareiškėjams 
trūksta tiek finansinių, tiek anglų kalbos ži
nių ir kad Europos Komisijos sąnaudų ir nau
dos vertinimo metodika anglų kalba, iš kurios 
mokėmės, „neįkandama“ kiekvienam projekto 
vykdytojui“, – metodikos poreikį pabrėžia Da
lia Budrienė, Viešosios ir privačios partnerys
tės skyriaus viršininkė.

Poreikį suformuoti ir taikyti vienodą požiū
rį į sąnaudų ir naudos analizę turėjo ir agentū
ros darbuotojai: daugėjant vertinamų projektų,  
atsirado daugiau diskusinių klausimų, projek
tus vertinančių specialistų. CPVA pradėti or 
ganizuoti vidiniai mokymai, kurių metu su 
stip rintos darbuotojų sąnaudų ir naudos ana
lizės kompetencijos, suformuota sąnaudų ir 
naudos analizės praktika. 

2010 m. Vyriausybei įgaliojus CPVA teikti 
konsultacijas ir metodinę pagalbą viešosios ir 
privačios partnerystės klausimais, sąnaudų ir 
naudos analizės kompetencijų klausimas ta
po dar aktualesnis. Siekiant sudaryti ilgalaikį 
partnerystės sandorį su privačiu sektoriumi, 
viešajam sektoriui reikalingas patikimas san
dorio naudingumo vertimo atskaitos taškas. 
Sektoriaus atstovai pirmiausia privalo suskai
čiuoti, kiek kainuotų problemos sprendimas, 
jei viešasis sektorius investuotų pats. Sukaup
tus atsakymus ir patirtį, kaip kokybiškai atlik
ti sąnaudų ir naudos analizę, nuspręsta klien
tams pristaty ti metodikos formatu. 

Tiesa, ši iniciatyva nebuvo visiškai nauja – 
jau 2004–2006 m. Bendrojo programavimo 
laikotarpiu CPVA svetainėje buvo prieinamas 
metodikos projektas, tačiau augant kompeten
cijoms jį prireikė atnaujinti. 

„Šį metodikos projektą mūsų klientai skaitė 
ir analizavo. Tai paskatino pasiūlyti jiems nau
ją metodikos versiją. Naujumą suvokėme kaip 
požiūrio brandumą, gerosios ir blogosios prak
tikos pateikimą, patogumą ir aiškumą varto
tojui“, – sakė D. Budrienė. 

Metodiką parengė CPVA darbuotojai: 
D. Bu drienė kartu su kitais agentūros Vie   
šosios ir privačios partnerystės skyriaus eks
pertais – Viktorija Kazarauskaite ir Marty  
nu Mykolu Kalvaičiu. Ji laisvai prieinama  
projektų pareiškėjams agentūros svetainėse 
www.cpva.lt ir www.ppplietuva.lt, popierinės 
leidinio versijos dalijamos CPVA klientams, 
partneriams ren ginių metu.

Ypatingas dėmesys –  
poreikių prognozei
CPVA išleistoje metodikoje nustatyti pa

grindiniai klausimai, kurie turi būti argu
mentuotai atsakyti kiekviename investicijų 
projekte. Leidinyje pristatyta geroji atskirų 
investicijų projektų dalių rengimo praktika, 
dažniausiai pasitaikančios klaidos, struktūros 
ir turinio reikalavimai, projekto sąnaudų ir 
naudos rodik lių skaičiuoklė. 

Investicijų projektų rengimo tikslas – pa
grįsti investavimo poreikį, atskleisti, kokia 
problema bus sprendžiama investuojant ir kaip 
pasikeis situacija, kai bus panaudotos efekty
viai suplanuotos lėšos. 

Metodika orientuota į platų skaitytojų 
ratą – nuo kaimo bendruomenės iki ministe
rijos, kadangi pretenduojant į ES paramą visi 
investicijų projektai turi atitikti nustatytus 
vertinimo ir atrankos kriterijus.

Pasak D. Budrienės, norint sėkmingai pa
rengti investicijų projektą, pirmiausia būtina 
suburti kuo įvairesnių specialistų, dirbančių 
srityje, į kurią planuojama investuoti, koman
dą. Ją turi sudaryti ir ūkio dalies specialistai, 
ir sistemos ideologai, strategai ir vykdytojai, 
kadangi svarbu ne tik gerai suvokti proble  
minę situaciją, bet ir prognozuoti jos pokyčius 
po 15–25 metų, t. y. visą infrastruktūros gy
vavimo laikotarpį. 

„Absoliuti dauguma pareiškėjų neužduoda 
sau klausimų, kiek kainuos išlaikyti sukurtą 
infrastruktūrą, kiek klientų naudosis infra
struktūra po dešimties metų, ar investavus su
mažės infrastruktūros eksploatavimo išlaidos. 
Jei šiandien galvojame, kad būtina iš esmės 
rekonstruoti dviejų šimtų vietų stacionaraus 
gydymo ligoninę, tai nebūtinai taip galvosime 

įvertinę gyventojų skaičiaus prognozes po ke
liolikos metų“, – įsitikinusi CPVA atstovė.

D. Budrienė atkreipia dėmesį, kad neįver
tinus viešųjų paslaugų vartotojų skaičiaus ki
timo, jų geografinio pasiskirstymo, demogra
finės sudėties, negali būti priimti efektyvūs 
in vesticijų sprendimai. Investicijų projektų 
ren gėjus ji ragina įvertinti ne tik Lietuvos, bet 
ir globalų kontekstą, ypač tose srityse, kuriose 
Lietuva investuoja, siekdama įgyti konkuren
cinį pranašumą.

„Tai akivaizdžiausia mokslinių tyrimų sri
tyje. Skirtingai nei planuojant kurti nestacio
narių socialinių paslaugų infrastruktūrą, 
mokslinių tyrimų infrastruktūros plėtra turi 
būti vertinama globaliame mokslo produkci
jos paklausos ir konkurencijos kontekste“, – 
pažymi D. Budrienė.

Įgyvendinimas – tik išrinkus 
optimaliausią variantą

Metodiką rengę CPVA ekspertai pabrėžia, 
kad kokybiškas investicijų planavimas užtik
rina ES lėšomis finansuojamų projektų pras
mingumą. Rengiant investicijų projektus jų 
vykdytojai skatinami įvertinti įvairius projek 
to įgyvendinimo būdus ir pradėti jį įgyven
dinti tik išsirinkus optimalią alternatyvą.

„Pirmiausiai yra identifikuojama proble
ma – projektų vykdytojai apsisprendžia, teikti 
viešąją paslaugą ar užsiimti kita veikla. Investi
cijų projektas padeda jiems surasti tinkamiau
sią kelią savo sumanymui įgyvendinti. Tarki
me, norint pagerinti mokymų kokybę, galima 
suremontuoti patalpas, atnaujinti įrangą, o ga
lima ir kelti dėstytojų kvalifikaciją. Investicijų 
planavimas padeda pasirinkti perspektyviau
sią variantą iš įmanomų, vertinant pagal di
džiausią visuomenei teikiamą naudą“, – dėsto 
V. Kazarauskaitė, CPVA Viešosios ir privačios 
partnerystės skyriaus ekspertė.

Inovatyviausia CPVA išleistos metodikos 
da lių yra skaičiuoklė, skirta apskaičiuoti fi
nansinius ir socialiniusekonominius investi
cijų projekto rodiklius. Skaičiuokle įsitikina
ma, ar planuojamas projektas yra finansiškai  

reGinA MoCkeVičiūtė, 
CPVA struktūrinės paramos 
departamento Švietimo projektų 
skyriaus viršininko pavaduotoja

„Ši metodika praverčia,  
kai projekto vertinimo  
metu reikia atlikti kaštų  
naudos analizės  
korektiškumo įvertinimą. 
Anksčiau vis tekdavo kreiptis  
į kolegas dėl patarimo, o 
dabar labai paranku atsiversti 
metodiką ir pasižiūrėti, kas 
neaišku. Be to, investicijų 
projekto rengėjams yra 
paprasčiau pasiskaityti 
lietuvišką leidimą.“ 

„Šį metodikos projektą 
mūsų klientai skaitė ir 

analizavo. tai paskatino 
pasiūlyti jiems naują 
metodikos versiją.“
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pagrįstas, ar jo sukuriama ekonominėso
cialinė nauda didesnė nei sąnaudos projekto 
įgyvendinimui, nes, pasak M. M. Kalvaičio, 
CPVA Viešosios ir privačios partnerys  tės 
skyriaus eksperto, ne visi tokie projektai atsi
perka.

„Skaičiuoklėje pateikiami klausimai varto
tojui patogia forma iš pagrindinių projekto as
pektų, suvedami esminiai rodikliai ir atlieka
ma universali sąnaudų ir naudos analizė. Taip 
siekiama analizės procesą padaryti prieinamą 
ir lengvai atliekamą paprastam vartotojui“, – 
kalba M. M. Kalvaitis.

Pasak CPVA eksperto, tuo pačiu aiškina
masi, ar planuojamas įgyvendinti projektas 
išties reikalingas.

ir merui, ir paprastam  
specialistui
Metodikos turinį D. Budrienė prilygina 

akademinei literatūrai: joje paaiškintos eko
nominės sąvokos, aptartos jų reikšmės. Visgi 
rengiant metodiką buvo siekiama paprastumo 
ir aiškumo. „Bet ne primityvumo“, – skuba  
pabrėžti CPVA Viešosios ir privačios partne
rystės skyriaus viršininkė.

Metodikos rengėjai stengėsi, kad leidinys 
būtų suprantamas ir merui, ir skyriaus spe
cialistui, ir pirmą dieną viešajame sektoriuje 
dirbančiam tarnautojui.

„Metodika, visų pirma, užaugo kaip mūsų 
kompetencija, kuri pamažu virto žodžiais, 
mokymų medžiaga. Daug kartų ją išdėsčius, 
išklausius auditorijos klausimus ir atsakius pa
reiškėjams į klausimus, ši pavirto metodika“, – 
pasakoja D. Budrienė.

Sudarydami metodiką jos rengėjai dau
giausia rėmėsi Europos Komisijos išleistais 
dokumentais ir reglamentais, JASPERS’o re
komendacijomis, taip pat investicijų projektų 
Lietuvoje vertinimo patirtimi ir turimais pa
vyzdžiais.

CPVA Viešosios ir privačios partnerystės 
skyriaus ekspertai nepamiršo metodikos ren
gimui pasitelkti ir kritiškai mąstančių kolegų. 
Tiek CPVA projektų vadovai, tiek skyriaus va
dovai, vertinantys investicijų projektus, skaitė 

Anot D. Budrienės, neįvertinus viešųjų 
paslaugų vartotojų skaičiaus kitimo 
tendencijų, demografinės sudėties, 
poreikių, perkamosios galios ir kitų 
susijusių faktorių, negali būti priimti 
efektyvūs investicijų 
sprendimai.

m. m. kalvaitis 
parengė metodikos skaičiuoklę,  
skirtą apskaičiuoti finansinius ir 
socialinius-ekonominius investicijų 
projekto rodiklius.

rengiant metodiką,  
V. kazarauskaitės teigimu,  
atrinkti geriausi investicijų 
projektų pavyzdžiai Lietuvoje.
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metodikos projektą ir jį komentavo, prisimin
dami praktinio darbo patirtį.

Pasak ekspertės, CPVA išleista metodika 
pasieks savo tikslą, jei paskatins pareiškėjus  
bet kurioje probleminėje situacijoje nustatyti 
efektyvių pokyčių galimybes, rasti optimalų 
būdą jiems įgyvendinti, pagrįsti investicijų iš
laidas ilgalaikėje perspektyvoje. 

„Jei metodikos skaitytojui kils klausimų: 
„Kas pasikeis įgyvendinus projektą?“, „Kaip 
įvertinti probleminės situacijos pokyčius?“, 
„Kaip apskaičiuoti socialinęekonominę nau
dą?“, tuomet CPVA komandos darbas buvo  
ne veltui“, – mano D. Budrienė.

nuo pagyrimų iki  
konstruktyvių pastabų
Pasak metodiką rengusios V. Kazarauskai

tės, geriausias metodikos įvertinimas yra skai
tytojų atsiliepimai ir pastebėjimai. Ji ne kartą 
pastebėjo, kad į susitikimus ar mokymus pa
reiškėjai atsineša ir CPVA išleistą investicijų 
projektų rengimo metodiką. 

„Dažnai sulaukiame atsiliepimų, kad me
todika struktūriškai yra gana aiški, ypač nau
dingi joje pateikiami pavyzdžiai. Pareiškėjai 
prisipažįsta, kad jei rengiant investicijų pro
jektą jiems kažkas tampa neaišku, jie atsiverčia 
šią metodiką, susiranda atitinkamos srities pa
vyzdį ir dirba juo remdamiesi“, – sako V. Ka
zarauskaitė.

Kad ši metodika buvo laukta ir reikalinga, 
rodo ir reakcijų kiekis. Pasak D. Budrienės, jau 
sulaukta nemažai konstruktyvių pastabų, pa
siūlymų išplėtoti teiginius, pagyrimų ir padė
kų. „Keiksmų dar negirdėjome“, – šmaikštauja 
CPVA ekspertė. 

Labiausiai ji džiaugiasi, kad nepasitenki
nimai reikalavimais rengti investicijų projek
tus – jau praeityje. Prieš dvejus trejus metus 
tokį nepasitenkinimą parodydavo bent keli 
mokymų dalyviai, tačiau dabar agentūros dar
buotojai su tuo susiduria vis rečiau. 

CPVA išleistos metodikos naudą pajuto ne 
tik pareiškėjai, bet ir su projektų vertinimu 
susiduriantys CPVA darbuotojai. Pasak V. Ka
zarauskaitės, ją rengdami CPVA ekspertai tu
rėjo progą pasikartoti žinias ir metodiškai jas 
įtvirtinti. 

„Įsitikinome, kad gerai išmanome investi
cijų projektų rengimo principus ir tinkamai 
konsultuojame pareiškėjus. Kartu prisiminė
me jau turėtą projektų patirtį, kurią suguldė
me atrinkdami geriausius pavyzdžius Lietu
voje“, – pasakoja V. Kazarauskaitė.

Vos atspausdinę metodiką, dar sklaidy
dami dažais kvepiančius lapus, jos rengėjai 
pradėjo dalytis pastebėjimais, kaip metodiką 
galima būtų papildyti ir patobulinti. Todėl in
ternetinę metodikos versiją žadama regulia
riai atnaujinti. 

Ties vienu pasiekimu nesustojantys CPVA 
ekspertai šiuo metu svarsto jau apie kitų me
todikų rengimą. Artimiausiu metu žadama 
CPVA išleistą investicijų projektų rengimo 
metodiką išplėsti ir papildyti socialinėseko
nominės naudos analizės metodinėmis nuos
tatomis, kurių formavimui siekiama pritraukti 
tarptautinius ekspertus bei JASPERS. 

„jei metodikos skaitytojui 
kils klausimų: „Kas pasikeis 

įgyvendinus projektą?“, 
„kaip įvertinti probleminės 

situacijos pokyčius?“, 
„Kaip apskaičiuoti 

socialinę-ekonominę 
naudą?“, tuomet CPVA 
komandos darbas buvo  

ne veltui.“

„metodika, visų pirma, 
užaugo kaip mūsų 

kompetencija, kuri pamažu 
virto žodžiais, mokymų 

medžiaga.“

       LietuVA
ŽENgIA PIrmuosIus ŽINgsNIus
 VIEŠosIos Ir PrIVAčIos
            PArtnerYStėS Link 
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britų skaičiavimais, viešoji paslauga, kai ją pradeda teikti priva
tus partneris, atpinga maždaug penktadaliu. Viešojo ir privataus sek
torių partnerystė (toliau tekste – VPsP, angl. PPP arba Public and pri-
vate partnership) sukuria galimybę įgyvendinti tuos projektus, kurių 
viešasis sektorius vien savo turimais finansiniais ištekliais nepajėgtų. 
Tad nenuostabu, kad jau kelis dešimtmečius Europos šalyse praktikuo
jama VPSP giliai įleido šaknis. Lietuva kol kas žengia tik pirmuosius 
žingsnius VPSP vystymo linkme, tačiau gana sėkmingai. 

Plačiąja prasme VPSP apibrėžiamas kaip 
ilgalaikis, 20–25 metų trukmės viešojo ir pri
vataus sektorių bendradarbiavimas. Jis suku 
ria sąlygas teikti viešąsias paslaugas, investuo
jant privatų kapitalą, bei įgyvendinti stambius 
in frastruktūros projektus (pvz., transporto  
logistikos, švietimo, socialinių paslaugų cent
rų sukūrimo), kurių vien mokesčių mokėtojų 
lėšomis realizuoti nepavyktų.

Šios rūšies partnerystė naudinga abiem pu
sėms – privačiam sektoriui VPSP yra ilgalaikis 
sandoris, garantuojantis nuolatines metines 
pajamas, o viešajam sektoriui – suplanuotos  
ilgalaikio turto eksploatavimo sąnaudos ir at
sa komybė, mažiau komercinių rizikų ar visiš
kas jų perdavimas.

„Paprastai statydamas pastatą viešasis sek
torius perka tik statybų darbus, todėl privatus 
rangovas rūpinasi tik tuo, kaip atlikti statybos 
darbus laiku, laikantis nustatytų reikalavimų. 
Jam nerūpi, kiek kainuos pastato eksploata
vimas, kiek ir kada reikės reinvestuoti į šį ob
jektą, kad pastate veikla būtų vykdoma koky
biškai. 

Partnerystei būdinga sujungti statybos ir 
turto eksploatavimo etapus perduodant juos 
į vienas privačias rankas. Kai detaliai įverti
nama, kiek kainuos eksploatuoti ir vykdyti 
veiklą konkrečiame pastate, privatus partne
ris skatina mas įdiegti inovatyvius statybos 
sprendimus, kurie užtikrintų ilgalaikį pasta  
to tarnavimą ir pigesnį bei efektyvesnį eks
ploatavimą“, – pastebi Jekaterina Šarmavičie
nė, CPVA ekspertė, anksčiau ėjusi Viešosios 
ir privačios partnerystės skyriaus viršininkės 
pareigas.

2010 m. sausio 1 d. LR Vyriausybė CPVA 
įgaliojo teikti metodinę ir konsultacinę pagal 
 bą VPSP klausimais ir ilgainiui įkurti Viešosios 
ir privačios partnerystės kompetencijos centrą.

dėl VPsP teiraujamasi  
vis dažniau
Augantį susidomėjimą VPSP Lietuvoje ro  

do CPVA konsultacijų poreikis. Agentūroje, 
kuri kaupia VPSP kompetenciją ir siekia pa
dėti viešojo sektoriaus institucijoms pasirengti 
VPSP projektams, per 2011 m. teiktos konsul
tacijos dėl daugiau nei penkiasdešimties atve  
jų. Jos dažniausiai teikiamos planuojamiems 
įgyvendinti ar įgyvendinamiems projektams, 
taip pat tiems projektams, kuriems reikia pra  
tęsti jau sudarytas partnerystės sutartis. Bū
na atvejų, kai į CPVA kreipiamasi dėl re ko
mendacijų svarstant projektines idėjas. 

„Nuolat konsultuojame ir nebespėjame vi
siems padėti, ypač savivaldybėms, kurios turi 
daug idėjų. Kai kurios institucijos kreipiasi pa
galbos į CPVA, kitos pasitelkia konsultantus ir 
rengia projektus savarankiškai.

Sumanymų yra įvairių – ir jūros giliavan
denio uosto statyba, ir nacionalinis Vilniaus 
stadionas, savivaldybių sporto ir laisvalaikio 
centrai. Esame gavę paklausimų net iš Klai
pėdos jūrų muziejaus, Kauno zoologijos sodo, 
Klaipėdos muzikinio teatro“, – pasakoja J. Šar
mavičienė.

Pastaruoju metu į CPVA, kaip į tarpinin
kę, taip pat kreiptasi dėl Santariškių medici
nos miestelio infrastruktūros plėtros. Čia su
siduriama su automobilių stovėjimo aikštelių  

problema: vietos automobiliams pastatyti ne
randa nei gydytojai, nei pacientų lankytojai, 
nei vietos gyventojai. Aktualūs ir kiti infra
struktūros atnaujinimo klausimai – apšvieti
mo, susisiekimo su pagrindinėmis gatvėmis, 
pvz., Molėtų plentu.

„Didžiulė Santariškių medicinos miestelio 
infrastruktūra neturi vieno šeimininko ir tai 
yra rimta problema įgyvendinti VPSP projek
tą. Žemė priklauso valstybei, ligoninės – Svei
katos apsaugos ministerijai, gatvės – savival  
dybei, veiklą vykdo keliolika įstaigų. Kiekvie
nas turi savo poreikių ir planų, tačiau auto
mobilių stovėjimo aikštelių problema turi būti 
sprendžiama bendromis pastangomis. Bando
me padėti institucijoms šią problemą spręsti 
kompleksiškai, sugalvoti, kaip vienu projektu 
patenkinti visų suinteresuotų šalių poreikius, 
kad ir miestui, ir medikams, ir gyventojams 
būtų nauda“, – kalba CPVA atstovė.

J. Šarmavičienės nuomone, kol kas Lietu  
voje tik kas dešimta viešojo ir privataus sekto
rių partnerystės idėja pajuda iki realaus įgy
vendinimo, pavyzdžiui, iki partnerystės gali
mybių studijos parengimo. 

5 – tiek šiuo metu Lietuvoje 
įgyvendinama bandomųjų 

VPsP projektų.

Dažniausiai – su „pusžalėmis“ 
idėjomis

Besikreipiančiuosius dėl VPSP projektų 
CPVA konsultuoja visais iškylančiais klausi
mais – nuo pirminio etapo, kai gimsta projek
to idėja ir diskutuojama teorinė tokio projekto 
įgyvendinimo galimybė, iki projekto patvirti
nimo ir įgyvendinimo.

„Konsultuojame ir tada, kai jau yra pasira
šyta partnerystės sutartis 20iai metų, tačiau  
joje prireikia daryti pakeitimus. Visgi daž 
niausiai į agentūrą kreipiamasi su „pusžalė
mis“ idėjomis, atlikus vieną kitą galimybių 
studiją“, – pažymi CPVA ekspertė. 

Pasak J. Šarmavičienės, Lietuva daugiausia 
patirties turi įgyvendindama VPSP konce 
sijų modeliu, kai privačiam subjektui tik 
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suteikia ma teisė pardavinėti paslaugas, ta 
čiau tikrieji VPSP projektai, numatantys ne  
mokamą socialinių paslaugų teikimą vi
suomenei, yra dar tik užuomazgos stadijoje. 
Tad kuriame jų įgyvendinimo etape prireiks 
CPVA pagalbos, neaišku.

Siekdama pagelbėti savivaldybėms ir ki  
toms viešojo sektoriaus institucijoms CPVA  
parengė viešojo ir privataus sektorių part
nerystės projektų rengimo rekomendacijas, 
rekomendacijas partnerystės galimybių stu
dijos rengimui, privačių partnerių atrankos 
rekomendacijas ir per 2012 metus parengs 
sutarčių priežiū ros rekomendacijas. Metodi
niais dokumentais CPVA siekia suformuo
ti VPSP projektų iniciatorių kompetencijas  
partnerystės projekto galimybių studijose pa
teikiamos informacijos vertinimui ir spren
dimų dėl partnerystės priėmimui, efektyviai 
įvykdyti privataus part nerio atranką bei už
tikrinti sklandų projekto įgyvendinimą ir  
sutarties vykdymą. 

Dar daugiau žinių jie gauna dalyvaudami 
mokymuose, apie kuriuos skelbiama svetai
nėje www.ppplietuva.lt. Tai vienas pagrindi
nių informacijos šaltinių apie VPSP Lietuvoje:  
svetainėje pateikiama informacija apie arti
miausius planuojamus mokymus VPSP tema 
Lietuvoje, aktualūs teisės aktai ir kontaktai už 
VPSP plėtrą atsakingų institucijų, pristatoma 
VPSP raida tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje.

Ateityje didesnę paspirtį VPSP projektų 
iniciatoriams turėtų suteikti CPVA kuriamas 
VPSP kompetencijų centras.

Didžiausias poreikis –  
viešosios tvarkos ir  
teisėsaugos srityje

Šuo metu populiariausios pasaulyje VPSP 
sritys yra energijos ir vandens tiekimas, van
dens kokybės gerinimas, atliekų tvarkymas, 
taip pat transportas. Lietuvoje labai didelis 
VPSP poreikis jaučiamas teisingumo srityje.

„Nors iš ES struktūrinių fondų gaunama 
nemažai lėšų investicijoms, tačiau yra sričių, 
kurios visai nefinansuojamos, pavyzdžiui, ka
lėjimai, policija, teismai, kurių infrastruktūra 
nusidėvėjusi. Dar viena sritis – socialinis būs
tas“, – vardija J. Šarmavičienė.

Viešojo ir privataus sektorių partnerystės 
modelis gali būti pasirinktas ir projektuose, 
kurių įgyvendinimas iš dalies finansuojamas 
ES struktūrinių fondų lėšomis, pavyzdžiui, 
kuriant regioninius atliekų tvarkymo centrus. 
Šioje srityje ES parama teikiama statant per
dirbimo įrenginius, tačiau ji ribota: objektas fi
nansuojamas tiek, kiek neatsiperka, o kitą dalį 
privalu susirasti pačiam. 

Pasak J. Šarmavičienės, tai yra puiki proga 
pasitelkti privatų partnerį, kuris sujungęs pri
vataus kapitalo investicijas su ES struktūrinių 
fondų subsidija pastatys ir padės įrengti bei  
eksploatuoti tokius atliekų tvarkymo centrus.

Pirmosios pamokos 

J. Šarmavičienės teigimu, paprastai VPSP 
projektus pradedančios įgyvendinti šalys pir
miausia įvertina, ar finansinė, institucinė bei 
teisinė aplinka joms palanki, tačiau Lietuvoje 
nuspręsta nedelsti ir patikrinti ją, įgyvendi
nant bandomuosius projektus.

Šalyje buvo pradėti 6 „bandomieji triu
šiai“ – socialinėms sritims priskiriami ban
domieji VPSP projektai. Tai Alytaus socia
linis būstas, Vilniaus policijos komisariatas 
ir areštinė, Palangos aplinkkelis, į Pravieniš
kes perkeliamo Lukiškių kalėjimo dalis, Bal
sių pag rindinė mokykla, kuri 2011 m. rugsėjį  
pra vėrė duris, bei Santariškių vaikų ligoni
nė. Pastarasis projektas buvo nutrauktas, nes  

„Nors iš Es struktūrinių 
fondų gaunama nemažai 
lėšų investicijoms, tačiau 

yra sričių, kurios visai 
nefinansuojamos, pavyzdžiui, 

kalėjimai, policija, teismai, 
kurių infrastruktūra 

nusidėvėjusi. dar viena 
sritis – socialinis būstas.“

Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė – 
inovatyvus būdas efektyvioms viešojo 

sektoriaus investicijoms

Viešosios ir privačios partnerystės 
kompetencijos centras – praktinė pagalba Jums

.lt
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turi atitikti teikiama paslauga ir infrastruk tū
ra, naudojama paslaugos teikimui. 

„Mes kol kas pratę galvoti tik apie stati
nį – kelių jis bus kvadratinių metrų, koks bus 
jo sienų storis ir plotis. Tai privataus partne
rio problema – jis pastatys pastatą taip, kad šis 
atitiktų statybos normas ir efektyviai tarnau tų 
20 metų. 

Partnerystės atveju labai svarbu nustatyti  
paslaugos kokybės standartą. Tarkime, jei sta
toma ligoninė, reikia gerai įsivaizduoti visas  
jos zonas, priimamąjį, žinoti, kaip greitai trun 
ka nubėgti nuo priimamojo iki operacinės, 
kaip turi būti išdėstytos palatos, kokia tempe
ratūra ir apšvietimas yra optimaliausi ir pana
šiai“, – pabrėžia J. Šarmavičienė.

„Įgyvendindamas VPSP 
projektus viešasis sektorius 

turi būti ne tik geras 
ūkininkas ir turto valdytojas, 

bet ir puikus paslaugos 
plėtros strategas bei jos 
kokybės kontrolierius.“ 

Specialistės teigimu, VPSP iššūkiui besi
ruošiantis viešasis sektorius turi būti ne tik 
geras ūkininkas ir turto valdytojas, bet ir pui
kus paslaugos plėtros strategas bei jos kokybės 
kontrolierius.

Sveikatos apsaugos ministerija neapsisprendė 
dėl jo įgyvendinimo. 

Visi šie projektai pasirinkti neatsitikti
nai – norėta patikrinti, ar egzistuoja šių sričių 
kokybės standartai, ar „draugiška“ jiems šaly
je veikianti teisinė, institucinė ir finansavimo 
aplinka.

Pasak J. Šarmavičienės, įgyvendinant pir
muosius VPSP projektus jau spėta nemažai 
pasimokyti. Pastebėta, kad šalies bankai itin 
atsargiai vertina VPSP sandorius. Be to, jie dar 
neturi VPSP paskolų vertinimui reikalingų 
instrumentų, todėl iki šiol nė vienas nesiryžo 
suteikti tokios paskolos.

Šiuo metu VPSP nepalankus ir Viešųjų pir
kimų įstatymas, nurodantis, kad viešųjų pir
kimų sutartys gali būti sudaromos tik 3 me
tams, kai partnerystės atveju jos trunka 20–25 
metus. Taip pat įstatyme kalbama apie darbų  
ir paslaugų pirkimą atskirai, o VPSP projek
tuo se viešasis sektorius iš esmės perka ilgaikį  
pas laugos teikimą, tačiau tam tikslui priva tus  

partneris sukuria, naudoja, o pasibaigus su
tarčiai perduoda viešajam sektoriui turtą. Tad 
VPSP pionieriai dažnai gelbėjasi ieškodami 
išeities įstatymo įgyvendinamuosiuose teisės 
aktuose. 

VPSP projektus planuojančioms viešo
jo sektoriaus institucijoms CPVA specialistė 
J. Šar mavičienė pataria pirmiausia išsamiai 
pasikonsultuoti su CPVA darbuotojais. Pa 
sak pašnekovės, dažniausiai viešajam sekto 
riui pritrūksta sugebėjimo įvertinti ilgalaikį  
viešosios paslaugos poreikį ir jo keitimosi ten 
den cijas, ilgalaikes finansines galimybes. 

„Jei susitarėme dėl mokyklos eksploatavimo 
20iai metų, tai turime gerai įsivaizduoti, kiek 
tame rajone bus mokinių po 20 metų – ar jų 
daugės, ar mažės. O gal po 10 metų toje vieto
je jau reikės ligoninės ar kito socialinės infra
struktūros objekto?“ – kalba J. Šarmavičienė.

Specialistė taip pat ragina labai atsakingai 
apibrėžti tam tikrų paslaugų kokybės standar
tą, nes itin svarbu žinoti, kokius reikalavimus 
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iLGAMetė programų administravimo patirtis neretai padeda 
CPVA darbuotojams greičiau ir sėkmingiau spręsti iškylančius klausi
mus. Visgi agentūros darbuotojai vieningai sutaria, kad skirtingi teisės 
aktai lemia skirtingą programų administravimo praktiką. todėl lei
dinyje nusprendėme detaliau apžvelgti CPVA administruojamas prog
ramas, įvertinti gautą patirtį bei šiek tiek kritiškiau pažvelgti į savo 
darbą, pristatant svarbiausius programų administravimo iššūkius bei 
pasiekimus.

Lukiškių kalėjimo iškeldinimui ieškomas partneris

Iki 2017-ųjų Vilniaus centre neturėtų likti Lukiškių kalėjimo, tardymo izolia-
toriaus ir Laisvės atėmimo vietų ligoninės. 1-ojo projekto etapo metu Lukiškių 
kalėjimo dalis bus iškeldinta iš miesto centro į nebaigtus statyti Pravieniškių ka-
lėjimo pastatus. 

Vyriausybė jau palaimino šį bandomąjį VPsP projektą, kurio preliminari ver-
tė – apie 100 mln. litų.

Netrukus bus skelbiamas konkursas privataus partnerio paieškai. Jis rekons-
truos ir 25 metus prižiūrės Pravieniškių kalėjimą, kuriame bus įrengtos 320 vietos 
kaliniams iš Lukiškių.

Pasak J. Šarmavičienės, CPVA Viešosios ir privačios partnerystės sky riaus eks-
pertės, tai sudėtingas sandoris. Nebaigti statyti Pravieniškių kalėjimo pastatai yra 
susidėvėję, todėl partneris turės atsakingai įvertinti jų būklę ir nustatyti kainą.

Įgyvendinant šį projektą gauta pamoka, kad partnerystė turi būti derinama  
ne tik tarp viešojo ir privataus sektorių, bet ir su visuomene, kurią ji palies. Paskli-
dus žiniai, kad Lukiškių kalėjimas bus perkeliamas į Pravieniškes, buvo nepaten-
kinta vietos bendruomenė, mat kaliniai vežami per miesto centrą.

„Didelių investicijų reikalaujančiuose projektuose dalyvauja daug suintere-
suotų šalių, nuo kurių gali priklausyti projekto sėkmė. Viešasis sektorius turėtų 
įvertinti visų interesus ir juos valdyti prieš perduodamas projektą privačiam sek-
toriui“, – pataria J. Šarmavičienė.

Viešajam sektoriui – pagalba VPSP klausimais

Lietuvoje kalbos apie VPSP projektus ir atitinkamo įstatyminio pagrindo jiems 
kūrimą šalyje prasidėjo tik apie 2005-uosius. Pasak Laimos Kalinauskienės, Fi-
nansų ministerijos Turto valdymo ir atnaujinimo koordinavimo skyriaus vedėjos, 
tuomet pastebėta, kad silpniausia VPsP sutarčių šalis yra viešasis sektorius, ku-
riam sudėtingiau nei privačiam pasitelkti išorės kompetencijas, todėl reikalinga 
valstybės pagalba. Po kelerių metų atliktas Valstybės kontrolės auditas tai pa-
tvirtino ir 2010 m., sukūrus administracinę ir teisinę VPsP įgyvendinimo šalyje 
sistemą, Finansų ministerija buvo paskirta VPsP politiką formuojančia valstybės 
institucija, o CPVA buvo įgaliota Vyriausybės suteikti tokią konsultacinę pagalbą 
bei kaupti VPSP kompetenciją. 

„Tai yra didelis iššūkis, nes VPsP yra naujovė Lietuvoje, o visos naujos vagos 
ariasi sunkiai. Šioje srityje yra reikšmingas CPVA indėlis: agentūra turi padėti pa-
gerinti tokių projektų kokybę. Jei pirmieji Lietuvos VPsP projektai bus kokybiški, 
jei žmonės bus parengti ir konsultuojami tinkamai, ateityje turėsime mažiau klai-
dų ir išvengsime „pirmojo blyno“ efekto“, – kalba L. Kalinauskienė. 
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LinA čepokienė, CPVA struktūrinės paramos departamento di
rektorė, neabejoja, kad Lietuvoje daug kas būtų kitaip, jei nebūtų es 
struktūrinės paramos. „Lietuva nebūtų finansiškai pajėgi atlikti dauge
lio šiuo metu programos lėšomis įgyvendinamų investicijų, o gyveni
mo Lietuvoje kokybė būtų žemesnė“, – įsitikinusi agentūros atstovė. 

Struktūrinės paramos administravimo sis
temoje CPVA tenka dirbti su 6 skirtingomis 
sritimis. CPVA administruojami projektai  
apima švietimo, socialinės, sveikatos priežiū
ros, informacinės visuomenės plėtros infra
struktūrų kūrimą bei atnaujinimą, taip pat 
vietinę ir urbanistinę plėtrą; įgyvendinamus 
techninės paramos projektus, skirtus veiksmų 
programų administravimui, informavimui, 
viešinimui bei kt. 

„Darbas su skirtingomis sritimis – tai dar
bas su skirtingomis ministerijomis. Turime 
būti įsigilinę į įvairių sektorių veikimo speci

fiką ir privalome išlaikyti vienodą CPVA prak
tiką administravimo sprendimuose“, – pažy mi 
L. Čepokienė.

Prevencija svarbi laiku 
Kaip ir kitos įgyvendinančiosios instituci

jos, CPVA, administruodama ES struktūrinės 
paramos lėšas, yra atsakinga ne tik už projek
tų paraiškų vertinimą, bet ir įgyvendinamų  
projektų priežiūrą.

Anot L. Čepokienės, visoje programos ad
ministravimo sistemoje agentūros yra arčiau
siai projektų vykdytojų, todėl yra geriausiai 
susipažinusios su pastariesiems kylančiomis 
problemomis. Jų analizė ir ieškomi sprendimų 
būdai padeda tobulinti bendrą paramos ad
ministravimo valdymo ir kontrolės sistemą, 
ieškoti efektyvių prevencinių priemonių.

LoretA MAskALioVienė, 
 Finansų ministerijos Europos Sąjungos  
struktūrinės paramos valdymo departamento 
direktorė

„Per daugybę metų agentūra sukaupė univer-
salios patirties, jai patikėta įvairių sričių projektų 
priežiūra. Agentūros projektų vadovai gerai išma-
no Es reg lamentus, projektų vadybą ir žino admi-
nistruojamų sektorių specifiką, todėl jų patarimai 
naudingi tiek projektų vykdytojams, siekiantiems 
tinkamai ir laiku įgyvendinti projektus, tiek ir va-
dovaujančiajai institucijai, ieškant ir diegiant ino-
vatyvius, paprastesnius, efektyvesnius eS paramos 
administravimo modelius.“

   L. čePokienė: 
     „Es sTruKTūrINės PArAmoS
  VALdYmo ir  kontroLėS
        SiStemA LietuVoje tAPo 
                                   brAndeSnė“
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„Esame atsakingi už projektų vykdytojų 
išlaidų tinkamumo deklaruoti Europos Ko
misijai patikrą. Tad pirmiausia ir dirbame  
prevenciškai, kad kuo mažiau būtų netinkamų 
išlaidų: organizuojame mokymus, individua
lias konsultacijas, rengiame metodinę infor
maciją, reikalingą projektų įgyvendinimui“,  – 
kalba L. Čepokienė.

Siekdama išvengti pažeidimų, agentūra 
daug dėmesio skiria viešųjų pirkimų ir rangos 
sutarčių įgyvendinimo sritims.

„Tai yra pamatinės sritys, kuriose stengia
mės įgyti kuo daugiau patirties ir ja pasidalyti 
su pareiškėjais bei projektų vykdytojais. Kaip 
patirtis rodo, vykdant viešuosius pirkimus  
ir įgyvendinant rangos sutartis, nustatoma 
daugiausia neatitikimų“, – pabrėžia CPVA dar
buotoja.

L. Čepokienė atkreipia dėmesį, kad viešųjų 
pirkimų srityje CPVA ne tik organizuoja šios 
srities mokymus, bet ir papildomai vykdo pa
tirties mainus tarp projektų vykdytojų. 

Siekdama išvengti pažeidimų viešųjų pir
kimų srityje, agentūra prevenciškai vykdo iš
ankstinę stambesnių ir rizikingesnių projektų 
viešųjų pirkimų dokumentų peržiūrą, teikia 
specialistų rekomendacijas.

Susiduria su iššūkiais

Pasak CPVA atstovės, vienas iš programos 
iššūkių – lėšų panaudojimas laiku. Neužtik
rinus reikalaujamos lėšų panaudojimo spar
tos, gali tekti skirtas lėšas grąžinti, nes aukš
čiausiu lygiu ES struktūrinės paramos lėšoms, 
skirtoms Lietuvai, taikoma N + 2 taisyklė. Ji 
reiškia, kad Ntiems metams skirtos ir per 
2 metus nepanaudotos lėšos yra prarandamos 
trečiaisiais metais. 

Anot pašnekovės, projektų įgyvendinimo 
ir lėšų panaudojimo tempai nėra ypač greiti, 
tačiau derėtų atsižvelgti į tai, kad projektai 
pradėti finansuoti tik 2009 m., o tinkamomis 
išlaidomis per beveik 3 metus pripažinta jau 
2 mlrd. litų – daugiau nei trečdalis visos agen
tūros užkontraktuotos sumos.

„Viena vertus, stengiamės didinti projek
tų vykdytojų išlaidų deklaravimo tempą, kita  

vertus, ieškome sprendimų „viduje“, kaip ope
ratyviau tas išlaidas patikrinti ir patvirtinti. 
Taip pat diegiame metodikas atrankiniams 
patikrinimams, ruošiamės didiesiems išlaidų 
deklaravimams“, – dėsto L. Čepokienė.

 Pakiršinio gyventojus suburia amatų centras

Pakiršinio kaime, Baisogalos se niū nijoje, didelę dalį gyventojų sudaro pen-
sinio amžiaus žmonės; gim stamumas čia nedidelis, be to, nemažai kaimo  
gyventojų migravo. Kaimui, kuriame koncentruojasi didelė dalis amatininkų, 
buvo ypač reikalin-
gos investicijos ir 
galimybė užsiimti 
mėgstama veikla. 
Tad radviliškio ra- 
jono savivaldybė,  
pasitelkusi eS struk-
tūrinę paramą, bu-
vusiame dvare įkū-
rė kultūros namus, 
kuriuose šiuo me- 
tu organizuojami 
įvairūs būreliai ir 
ben druomenės gy-
ventojų susitikimai, 
taip pat sutvarkė 
ap linką.

„mūsų pagrindinis tikslas yra įtraukti iš kaimelių ir aplinkinių seniūnijų ne- 
įgalius žmones ir jaunas, vienišas ar be darbo likusias mamas, jaunas moteris. 
čia išmokusios tam tikro amato, gamybos proceso, jos gali užsidirb ti“, – kal-
ba Elžbieta Karaliūtė, radviliškio rajono savivaldybės Etninės kul tūros ir ama- 
tų centro direktorė.

E. Karaliūtė teigia, kad naujasis Pakiršinio kaimo amatų centras pasižy mi įvai-
riomis veiklomis – jis apima ne tik tradicinius radviliškio rajono amatus, bet ir 
visos Lietuvos amatus bei kulinarinį paveldą.

„Viena iš centro veiklų – keramika, kurią vykdyti mums padeda garsi kera-
mikė genovaitė Butkevičienė. Centre dirba ir Lietuvoje garsus medžio dro - 
žėjas, kuris su savo mokiniais drožia, gamina angelų skulptūrėles. Tačiau labiau-
siai džiugina tai, kad žmonės nori užsiimti amatais ir jiems to reikia. Net vasa-
ros metu, kai vyksta šienapjūtė, ar rudenį, kai prasideda bulviakasis, jie ateina, 
norėdami panardinti rankas į molį ir pajusti tą šilumą bei parsinešti pagamintą 
daiktą namo“, – pasakoja E. Karaliūtė.

Anot pašnekovės, įkūrus amatų centrą, vietinė bendruomenė ir aplin kinės 
seniūnijos suaktyvėjo, atsirado daugiau norinčiųjų ne tik čia moky tis, bet ir pa-
sikviesti amatininkus. Pašnekovė itin džiaugiasi, kad ir kitos savivaldybės pradė-
jo domėtis galimybėmis įkurti tokį amatų centrą. Ji sulaukia vis daugiau skam-
bučių, besiteiraujant, nuo ko reikėtų pradėti panašaus amatų centro kūrimą.

„Esame atsakingi už projektų 
vykdytojų išlaidų tinkamumo 
deklaruoti europos komisijai 

patikrą. tad pirmiausia ir 
dirbame prevenciškai, kad 

kuo mažiau būtų netinkamų 
išlaidų.“

Pagrindiniu agentūrai tenkančiu iššūkiu 
pašnekovė įvardija gerokai išaugusias admi
nistruojamos paramos apimtis. Lygindama da
bartinę ir ankstesnę finansinę ES struktūrinės 
paramos lėšų administravimo perspektyvą, pa
šnekovė pastebi, kad CPVA administruojamos 
paramos apimtys išaugo daugiau nei 7 kartus. 
Svarbiu uždaviniu agentūra laiko būtinybę su
valdyti resursų plėtrą, užtikrinti tinkamą val
dymo ir kontrolės sistemos funkcionavimą. 

Patobulintas programos  
administravimas 
Lygindama 2007–2013 m. ES struktūrinės 

paramos programos administravimą su prieš 
tai buvusia 2004–2006 m. BPD programa, 
L. Čepokienė pastebi, kad bendra Lietuvos 
kaip šalies narės programos valdymo ir kont
rolės sistema tapo brandesnė. Šiuo metu tei
sinė Lietuvos bazė yra daugiau koncentruota 
į ES reglamentų principus, jų neperrašant na 
cionaliniuose teisės aktuose. Tai, pasak pašne
kovės, suteikia daugiau lankstumo, taikant 
šiuos aktus ir atsižvelgiant į konkrečios situa
cijos specifiką.

Kalbėdama apie šias dvi finansines per s  
pektyvas pašnekovė atkreipia dėmesį, kad šiuo 
metu CPVA efektyviau organizuojamas ir pro
jektų atrankos procesas. 
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Įgyvendindama 2004–2006 m. BPD progra
mą agentūra dirbo beveik išimtinai su kon kur  
si nėmis atrankomis, kai paskelbiamas kvie 
 timas ir paraiškas daugiausia teikia viešojo 
sek toriaus institucijos. Esant tokiam atrankos 
proceso organizavimui CPVA turėdavo įver
tinti didžiulį paraiškų skaičių, tad pats pro  
cesas būdavo imlus laikui, neefektyvus, gau
nama daug skundų, nes pareiškėjai dažnai 
negaudavo finansavimo vien dėl lėšų trū
kumo. Šiuo metu atranka yra daugiau kon
centruota į galutinį rezultatą – paramos su
tarčių pasirašymą su atitinkamomis viešojo  
sektoriaus institucijomis, kurios įgyvendina 
nacionalines šakinių ministerijų strategijas. 
Tai padeda agentūrai daugiau koncentruotis į 
projektų parengtumą ir kokybę, nes dirbama 
su konkrečia institucija, su kuria ir bus pasi
rašoma finansavimo sutartis. Šioje finansinėje 
perspektyvoje konkursinė atranka naudojama 
daugiau privataus sektoriaus ar nevyriausy
binių institucijų projektų atrankai, o viešo
jo sektoriaus institucijoms parama skiriama 
valstybės planavimo būdu iš anksto identifi
kuojant institucijas ir projektus.

L. Čepokienės nuomone, antrojo progra
mavimo laikotarpio administravimui pastebi
mai pagerintas ir pažeidimų valdymo proce
sas. Teigiamą įtaką turėjo Europos Komisijos 
finansinių korekcijų taikymo dėl pažeidimų 
viešųjų pirkimų srityje gairių parengimas.

„Ankstesniuoju programavimo laikotar
piu tokių gairių neturėjome, todėl nustačius ir 
neesminį pažeidimą, dažnai buvo atsisakoma  
finansuoti visas pirkimo sutarties išlaidas. 
Tam tikrais atvejais toks sprendimas būdavo 
ne adekvatus. Dabar šios gairės padeda mums  
susikurti bendrą sistemą ir atsižvelgti į pažei
dimo mastą bei proporcingumo principus, nu
statant finansinę korekciją“, – lygina L. Čepo
kienė.

didesnė dalis gyventojų  
paramos naudą pajuto  
asmeniškai 
Pašnekovės teigimu, ES struktūrinės para

mos gaunamą naudą reikėtų vertinti pagal 
pačių gyventojų atsiliepimus. Visuomenės 
nuo monės tyrimai rodo, kad gyventojai šią 
paramą asmeniškai junta ir vertina. 2011 m. 
vi suomenės apklausų duomenimis, ES struk
tūrinės paramos nauda labiausiai pastebėta 
transporto selektoriaus modernizavimo, mo
kyklų ir universitetų atnaujinimo, aplinkosau
gos projektų įgyvendinimo srityse. ES struk
tūrinės paramos investicijų naudą asmeniškai 
pajuto 59 proc. Lietuvos gyventojų. 

„ES struktūrinės paramos lėšomis page
rinta gyvenimo kokybė Lietuvoje vienaip ar 
kitaip palietė kiekvieną Lietuvos gyventoją. 
Tai ir atnaujintos mokyklos, universitetai, dar
želiai, įkurti bendruomenės namai, atnaujin
ti ir įkurti nauji socialinių paslaugų centrai, 
modernizuotos sveikatos priežiūros įstaigos, 
galimybė naudotis internetu labiausiai nutolu 
siose vietovėse“, – vardija pašnekovė.

L. Čepokienė skuba pastebėti, kad ne ma
žiau svarbūs ir ES struktūrinės paramos lė
šomis finansuojami projektai, kurie paliečia 
mažesnį skaičių paramos gavėjų. „Tarkime, 
sutvarkytas miesto parkas, kuriuo džiaugiasi 
visi miestelio gyventojai, kuris paskatina gy
ventojus susirinkti į viešą erdvę pabendrauti, 
sportuoti, pabūti kartu. Tokie projektai Lietu
vos mastu gal ir nėra itin pastebimi, tačiau jie 
labai svarbūs būtent tam konkrečiam mieste
liui ar regionui“, – pažymi specialistė.

Apie programą skaičiais:

Trukmė: 2007–2013 m. (Daugiametė finan
sinė parama pagal šią programą apima laiko
tarpį nuo 2007 m. iki 2015 m. gruodžio 31 d. 
Visų programos lėšomis įgyvendinamų pro
jektų išlaidos turi būti patirtos ir apmokėtos 
per šį laikotarpį). Biudžetas: Lietuvai skir
ta daugiau kaip 23 mlrd. litų (CPVA admi
nistruojamų lėšų su ma – 6,7 mlrd. litų).

 VGTU aviacijos institute – moderni skrydžių įranga

Prieš kelerius metus tin-
kamai pasirengti skrydžių 
praktikai Vilniaus Gedimino 
technikos universiteto Anta-
no gustaičio aviacijos institu-
to (VGtu AGAi) studentams 
buvo itin sudėtinga. tai lėmė 
prasta instituto turima įranga – 
tiek pasenęs mokomųjų lėk-
tuvų parkas, tiek mokomųjų 
sraigtasparnių trūkumas, ku-
ris neleido užtikrinti valstybei  
reikalingų sraigtasparnių pilo-
tų skaičiaus.

situacija institute pastebimai pasikeitė, kai Es struktūrinės paramos lėšomis 
buvo atnaujinta skrydžių praktikų mokomoji įranga – įsigytas navigacijos ir pro-
cedūrų treniruoklis, trys vienmotoriai ir vienas dvimotoris lėktuvas, du mokomie ji 
sraigtasparniai. 

Pasak dariaus rudinsko, VGtu AGAi direktoriaus pavaduotojo studijoms,  
dabar stojantieji negalės taip drąsiai tvirtinti, kad Lietuvoje nėra aviacijos studi-
joms reikalingos įrangos arba ji visa yra pasenusi.

„ Lietuvai skirta daugiau 
kaip 23 mlrd. litų (CPVA 

administruojamų lėšų  
suma – 6,7 mlrd. litų).“
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AiVArAs kAndrAtAVičius, 
 CPVA Išorės sienų fondo  
skyriaus viršininkas

„Pagėgių rinktinės vadovai teigia, 
kad įgyvendinus projektus už IsF lė-
šas tapo kur kas lengviau kontroliuoti 
sieną su rusija – sulaikyti nelegaliai 
ją kertančius asmenis, iš kaimyninės 
šalies gabenamą kontrabandą, užtik- 
rinti pasienio teisinį režimą.“

      IŠorės sIENų 
 ir euroPoS 
grąŽINImo fondAi:
        ŠALIEs sAugumuI 
   ir imiGrACijoS
        kontroLei 
     uŽTIKrINTI
 

ISF fondas tęsia anksčiau įgyvendintą 
2004–2006 m. Šengeno priemonę (tai buvo 
laikinas finansinis instrumentas, skirtas pa
dėti valstybėms narėms, įstojusioms į ES, fi
nansuoti naujoms ES išorės sienoms apsau
goti skirtas priemones, susijusias su Šengeno 
Acquis įgyvendinimu ir išorės sienos kontrole) 
ir Specialiąją Kaliningrado tranzito programą, 
įgyvendintą 2004–2006 m.

ISF padeda veiksmingai organizuoti išorės 
sienų patikrinimus ir priežiūrą, kontroliuoti 
žmonių srautus prie sienų, o EGF – trečiųjų 
šalių asmenims savanoriškai grįžti į gimtąją 
šalį. Taip pat suteikia daugiau galimybių in
tegruotis tėvynėje, pavyzdžiui, skatina sugrį
žus imtis smulkaus verslo.

Rusijos ir Kaliningrado srities vizų mokes
čius, papildomas išlaidas dėl supaprastintų 
tranzito dokumentų išdavimo Rusijos pilie
čiams. 

„Ši schema yra unikali, įgyvendinama tik 
Lietuvoje, nes esame įsiterpę tarp dviejų Ru
sijos dalių“, – pažymi A. Kandratavičius. 

nauda ne tik sienos apsaugai

Nors pagrindinis ISF ir EGF fondų užda
vinys yra fiksuoti migracijos srautus ir juos 
kontroliuoti, tačiau pasitelkus šių fondų para
mą įsigytos stebėjimo sistemos tarnauja ne tik 
sienos apsaugai. Neretai per jas pasieniečiai 
pirmieji pastebi kylančius gaisrus ir apie tai in
formuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo  
darbuotojus. Vaizdo stebėjimo sistemomis 
pasieniečiai taip pat pasinaudoja talkindami 
gamtosaugininkams – padeda išaiškinti bra
konieriavimo atvejus.

„Tai rodo, kad vykdydami savo tiesiogines 
funkcijas ir naudodamiesi šia modernia tech
nika pasieniečiai puikiai bendradarbiauja su 
kitomis pasienyje veikiančiomis žinybomis. 
Pasitelkus programą sukuriama įvairiapusė 
nauda visuomenei. Tai yra jos pridėtinė ver
tė“, – kalba A. Kandratavičius.

Pašnekovas atkreipia dėmesį, kad investi
cijos į atskiras ES šalis yra naudingos visai 
Bendrijai, pavyzdžiui, įsigyta pasienio įranga 
itin praverčia tarptautinėse misijose. Nors Lie
tuva ir Lenkija laikomos tranzitinėmis šali  
mis tarp Rytų ir Vakarų, tačiau, lyginant su 
Ispa nija, Graikija ir Italija, čia imigracijos 
srautai yra lengvai valdomi. Tad Lietuvos pa
sieniečiai su savo technika, įsigyta už ES lėšas, 
nuolat dalyvauja kitose šalyse vykstančiose 
tarptautinėse imigrantų sulaikymo bei grą
žinimo operacijose, koordinuojamose „Fron
tex“ agentūros. Minėta agentūra koordinuoja  

IŠOrėS sienų fondas (ISF) ir CPVA administruojamas Europos grą
žinimo fondas (EGF) yra du iš keturių „Solidarumo ir migracijos srautų 
valdymo“ fondų. Jie buvo sukurti paskatinti ES šalis dalytis atsakomy
be už integruotą išorės sienų valdymą ir apsaugą. 

Pasak A. Kandratavičiaus, šalies sienų apsau
gą užsitikrintume, net jei ir nebūtume remiami 
ES, tačiau ES parama leidžia įsigyti geresnę ir 
pažangesnę įrangą, greičiau ją pritaikyti.

Specialioji tranzito schema yra sudėtinė 
ISF dalis, kuri finansuojama šimtu procentų 
ES lėšomis. Didžioji dalis jos lėšų skiriama 
kompensuoti negautus tranzito sausuma tarp 
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valstybių narių operatyvų bendradarbiavimą 
išorės sienų valdymo srityje.

„Šios operacijos – kiekvienos šalies duoklė 
toms šalims, kur imigracija pasireiškia itin 
stip riai“, – aiškina A. Kandratavičius.

didelis dėmesys  
išankstinei kontrolei 
Bene didžiausiu CPVA fondų administra

vimo pasiekimu A. Kandratavičius laiko pre
venciją ir išankstinę kontrolę, siekiant išvengti 
lėšų administravimo pažeidimų. Pasak agen
tūros Išorės sienų fondo skyriaus viršininko, 
ji efektyviai padeda išvengti pažeidimų – iki 
šiol užfiksuota tik keletas šių fondų lėšomis 
įgyvendinamų projektų pažeidimų.

„Kiekvienas fondas turi savitas adminis
travimo taisykles, todėl ne visur tokia iš
ankstinė kontrolė gali būti pritaikoma. Jeigu 
administruotume didelę programą ne su sep
tyniais, o dviem šimtais paramos gavėjų, būtų 
pa prasčiausiai neįmanoma užtikrinti jų iš
ank stinės kontrolės. Tačiau mūsų atveju ji yra 
pritaikoma ir ją pasirinkome kaip tinkamą 
kainos ir kokybės santykį“, – aiškina A. Kan
dra ta vičius.

Pasak Eglės Uleckienės, laikinai einančios 
Vidaus reikalų ministerijos Europos Sąjun
gos paramos administravimo skyriaus vedė
jos pa reigas, išankstinė kontrolė (ex-ante) yra 
būtina sąlyga, siekiant maksimaliai panaudo
ti gaunamas lėšas ir užbėgti pažeidimams už 
akių. 

„Paramos gavėjai ne visada taip giliai, kaip 
kontroliuojančių institucijų specialistai, įsigi 
lina į atitinkamus teisės aktus, praleidžia svar
bius dalykus, kurie gali lemti išlaidų netinka
momis pripažinimą, tad stengiamės išanksti 
nę kontrolę stiprinti ir tobulinti“, – kalba mi
nisterijos darbuotoja. 

E. Uleckienė mano, kad sėkmingą fondų 
administravimą ministerijai kartu su CPVA 
padeda užtikrinti geranoriškas administruo
jančių institucijų bendradarbiavimas su pa
ramos gavėjais, patirtis, įgyta 2004–2006 m. 
laikotarpiu įgyvendinant Šengeno priemonę ir 
Specialiąją Kaliningrado tranzito programą. 

„Kartais projektų įgyvendinimo eigoje pa
stebime, kad vieną ar kitą dalyką reikia tobu
linti, bet šiuo metu mums sekasi gana neblogai: 
išlaidų patyrimas yra vertinamas teigiamai. 
Žinoma, reikia ir toliau tobulėti, nes ES nuo
lat papildo ir atnaujina teisės aktus, tad turime 
kaskart į juos įsigilinti, kad dirbtume efekty
viau, – įsitikinusi E. Uleckienė. – Čia didelis 
vaidmuo tenka ir CPVA. Agentūrai esame de
legavę nemažai funkcijų, su CPVA pavyksta 
projektus įgyvendinti tinkamai, jos darbą ga
lima įvertinti aukščiausiu balu.“ 

„CPVA darbą galima 
įvertinti aukščiausiu 

balu.“

interesus prieš Bendrijai nepriklausančias ša
lis. Pasak A. Kandratavičiaus, dar pernelyg 
mažai žinoma apie Išorės sienų fondo naujojo 
laikotarpio įgyvendinimą, tačiau skyrius tobu
lina veiklą, kad ji būtų efektyvesnė ir sklandes
nė ateityje.

„Vieni ar kiti patobulinimai gimsta kasdien,  
juos inicijuoja patys darbuotojai. Vieni yra no
vatoriški, nuolat ieškantys naujų sprendimų, 

kiti iš patirties žino, kad geriau yra daryti ki
taip“, – apibendrina A. Kandratavičius.

Apie programas skaičiais:

Trukmė: 2007–2013 m. (ISF), 2008–2013 m. 
(EGF). Planuojamas naujasis periodas –  
2014–2020 m. Biudžetas: 522 mln. litų (ISF), 
17,2 mln. litų (EGF).

Iššūkis – trumpi terminai
Pasak A. Kandratavičiaus, dėl ilgų Euro

pos Komisijos metinių programų derinimo 
procedūrų kartais tenka itin sparčiai admi 
nistruoti programą. Didžiausiu iššūkiu agen
tūros ISF skyriui buvo tapęs uždavinys dvejų 
metų prog ramą įgyvendinti per metus, tačiau 
agentūra sėkmingai su juo susidorojo.

„Buvo sudėtinga, panašiai, kaip studentui, 
kuris ir mokosi, ir dirba, ir dar šeimą turi. 
Dabar jau įšokome į normalias vėžes. Kasmet 
programą patvirtiname vis mėnesiu anksčiau 
ir spėjame laiku pasirašyti paramos sutar
tis“, – sklandesniu programos administravimu 
džiaugiasi specialistas. 

Ateityje – pokyčiai
Naujojo laikotarpio esminis pokytis – ke

turis šiuo metu veikiančius „Solidarumo ir 
migracijos srautų valdymo“ fondus pakeis du: 
Migracijos ir prieglobsčio bei Vidaus saugu
mo fondai. Taigi ISF taps Vidaus saugumo, o 
EGF – Migracijos ir prieglobsčio fondu.

Jų tikslas – užtikrinti, kad ES šalys toliau 
sėkmingai vykdytų Bendrijos vidaus politi
kos prioritetus ir prireikus galėtų apginti savo  

 Pažeidimus stabdo modernios stebėjimo sistemos

Pasienyje su rusija pastaruoju metu įdiegtos modernios techninės sienos  
apsaugos kontrolės sistemos. Iki šiol tokios sistemos veikė Bardinų bei Viešvilės 
ir Plaškių užkardose. Planuojama, kad ar timiausiu metu tokiomis šiuolaikiško - 
mis priemonėmis galės naudotis ir Vileikių užkardos pareigūnai.

Šią stebėjimo sistemą sudaro techninio stebėjimo bokštai su vaizdo stebėji-
mo įranga, sausumos radarai, jutikliai ir ryšio linijos. moderni technika padeda 
efektyviai užkardyti sienos kirtimą nenustatytose vietose, pasienio ruožo režimo 
pažeidimus, nelegalią migraciją ir kontrabandą.

Pasieniečiai naudojasi ir dar viena ankstesniais metais įdiegta sistema, skirta ste-
bėti teritorinę jūrą ir Kuršių marias. Ji padeda pakrantės zonoje stabdyti nelegalių 
imigrantų gabenimą, kontrabandą, gerinti bendrą kriminogeninę padėtį. 

Pasitelkus tokią stebėjimo įrangą, pranešama apie pajūrio miškų gaisrus, koor-
dinuojamos įvairios gelbėjimo operacijos, gelbstimi nelaimės ištikti poilsiautojai, 
pramogautojų laivai, aptinkami nelegalūs žvejai.
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  euroPoS ekonominėS erdVėS (eee)
ir norVeGijoS ProGrAmoS PArAmA:
                                      VertYbėmS kurti 
                                    Ir IŠsAugoTI

2011-ųjų balandį duris atvėrė restauruotas buvusio Liubavo dvaro sodybos 
vandens malūnas – vienintelis šalyje toks technikos paveldo paminklas, 
pritaikytas muziejinei veiklai. restauravus technologinę malūno įrangą, objekto 
lankytojai gali susipažinti su jo veikimo principais, procesais. 

 Po nesėkmingos migracijos grįžtantiesiems į kilmės šalis – TmO parama

EgF lėšomis įgyvendinant savanoriško grįžimo programas pastebėta, kad į 
gimtąją šalį sugrįžę migrantai neretai ir vėl susiduria su tais pačiais sunkumais, 
jų emigracijos priežastys neišnyksta. Ieškant sprendimo dėl tokios padėties, 
nuspręsta, kad geriausiai nuo pakartotinės neteisėtos migracijos stabdys pagal-
ba, padedanti susikurti tinkamas gyvenimo sąlygas tėvynėje. todėl pastarai-
siais metais vis daugiau Es valstybių teikia reintegracijos pagalbą savanoriškai  
į gimtinę grįžtantiems tre čiųjų šalių piliečiams. rein teg racijos pagalba, kuri pade-
da užtikrinti savanoriškų grįžimų tvarumą, Es mastu yra laikoma vienu svarbiau-
sių kompleksiškų savanoriško grįžimo programų komponentų.

Pasak Audros sipavičienės, Tarptautinės migracijos organizacijos (Tmo) Vil-
niaus biuro vadovės, populiariausia reintegracijos forma yra smulkiojo verslo stei-
gimas ar plėtra, tačiau reintegracija teikiama atsižvelgiant į indi vidualius grįžtan-
čiojo poreikius. 

„reintegracija taip pat gali apimti pagalbą įsidarbinant, susirandant pro fesinio 
mokymo kursus ir padengiant su jais susijusias išlaidas, paramą mokslui, vaikų 
priežiūrai ir ugdymui, medicininę ir kitokio pobūdžio pa galbą pažeidžiamiems 
asmenims“, – vardija A. sipavičienė.

Bendradarbiaudamas su Tmo biurais kitose šalyse, nuo 2010 m. pradžios 
tmo Vilniaus biuras reintegracijos pagalbą jau suteikė 9 asmenims – 4 Gruzijos, 
2 Irako piliečiams, taip pat Azerbaidžano, Kirgizijos ir moldovos piliečiams.
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Didžiausia finansinių mechanizmų lėšų da
lis buvo skirta sveikatos apsaugai ir vaikų prie
žiūrai, vaikų globos namų renovacijai, kultū
ros paveldo išsaugojimui, ypač šalies dvarams, 
pilims, vienuolynams ir medinei architektū 
rai renovuoti, taip pat nevyriausybinių orga
nizacijų plėtrai ir demokratijos bei pilietinės 
visuomenės stiprinimui, valdžios ir jos insti 
tucijų administracinių ir viešųjų paslaugų tei
kimo gebėjimų plėtrai, moksliniams tyrimams 
ir aplinkos apsaugai. 

kartoms. Pašnekovo teigimu, ši parama iš
gelbėjo dau gelį svarbių kultūrinių ir istorinių 
objektų nuo išnykimo.

A. Žarnovskiui pritaria ir Diana Varnaitė, 
Kultūros paveldo departamento prie Kultū ros 
ministerijos direktorė. Anot pašnekovės, pasi
telkus šią programą reikalingos paramos su
laukė vieni iškiliausių mūsų paveldo objektų – 
Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblis, 
Antanavo koplyčia, Liubavo dvaro malūnas, 
V. Grybo memorialinis muziejus, Biržuvė
nų dvaras, Pabiržės dvaras, kuriame įrengtas 
1863 m. sukilimo muziejus, ir kiti. 

„Būtent ši programa svariai prisidėjo prie 
itin trapaus medinio Lietuvos paveldo išsau
gojimo bei restauravimo amatų atgaivini
mo. Paramai gauti buvo atrinkti išties patys 
vertingiausi objektai, nes vyko kelių pakopų  
atranka. Juos pasiūlė Lietuvos ekspertai, o vė 
liau tikrino konsultantai iš Norvegijos“, – pa
brėžia D. Varnaitė. 

Atrenkant paramos sritis, anot 
A. Nikšaitės, buvo svarstoma, 
kuriose srityse parama suteiktų 
didžiausią vertę.

Liubavo dvaro sodyboje – unikalus malūnasmuziejus
„malūne-muziejuje yra pristatoma paroda, atskleidžianti Liubavo dvaro ir jo 

apylinkių istoriją, propaguojamas atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas. 
Tai išties labai kompleksiškas ir gana ambicingas projektas: mums pavyko ne tik 
kruopščiai ir autentiškai restauruoti Liubavo malūno pastatą su visa technologine 
įranga, vienintele tokia Lietuvoje. Vykdant istorinius, archeologinius, kraštotyri-
nius ir kitus tyrimus, buvo atskleista daug įdomių ir vertingų krašto istorijai žinių 
apie šį vieną seniausių Lietuvos dvarą“, – pasakoja šio projekto sumanytojas gin-
taras Karosas, projektą įgyvendinusios VšĮ „Europos parko“ vadovas.

Projekto rengėjai taip pat išleido projekto rezultatus apibendrinančią solidžią 
knygą „Liubavas“ (aut. g. Karosas), sukūrė interneto svetainę www.liubavas.lt, 
ku rioje galima susipažinti su Liubavo malūnu-muziejumi ir virtualiai stebėti visus 
malūno procesus.

g. Karosas džiaugiasi, kad vertingas nykstantis kultūros paveldo objektas buvo 
ne tik išsaugotas, bet ir pritaikytas kultūros poreikiams, moksleivių ir kitų lan-
kytojų edukacijai. Be to, vandens malūno restauravimas paskatins tolesnį dvaro 
sodybos restauravimą ir atstatymą, nes Liubavo vandens malūno res tauravimas 
yra pirmas buvusio Liubavo dvaro sodybos ansamblio atkūrimo etapas.

„Tikimės, kad nepagrįstai užmiršta Liubavo vietovė ir keletą šimtmečių menan-
tis dvaras užims svarbią vietą kultūros paveldo kontekste“, – sako Europos parko 
ir Liubavo muziejaus įkūrėjas.

2012 m. Liubavo dvaro malūnui-muziejui suteiktas europos Sąjungos ir „euro-
pa Nostra“ kultūros paveldo apdovanojimas.

Pasak „Europos parko“ vadovo, jei ne EEE ir Norvegijos finansinių mechaniz-
mų parama, „Europos parko“ muziejus savo jėgomis šį projektą galėtų įgyvendin-
ti tik maždaug po 20 metų.

Pasak Audronės Nikšaitės, Finansų mi
nisterijos Tarptautinės finansinės paramos  
koordinavimo skyriaus vedėjos, šios paramos 
sritys buvo atrinktos iš pradžių šalims dono
rėms sutarus su Europos Komisija dėl bendrų 
prio ri tetų, o vėliau dvišalėse derybose, kon
sultuojantis su šakinėmis ministerijomis, nu
spręsta dėl konkrečių rėmimo sričių. 

„Atrenkant paramos sritis buvo atsižvel
giama į ribotą paramos kiekį ir svarstyta, 
kur ši parama galėtų suteikti didžiausią vertę.  

Taip pat analizuoti kiti finansavimo šaltiniai, 
galimybės finansuoti minėtas sritis kitų prog 
 ramų lėšomis ir nukreipti Norvegijos bei  
Europos ekonominės erdvės programos pa
ramą ten, kur labiausiai trūksta finansavimo, 
pa vyzdžiui, kultūros paveldo išsaugojimo 
programai. Taip pat siekta pasisemti gerosios 
Norvegijos ir kitų šalių donorių praktikos per 
bendradarbia vimą“, – dėsto A. Nikšaitė.

Tad labiausiai EEE ir Norvegijos finansinę 
pagalbą pajautė šalies kultūros paveldo objek
tai, ligoninės ir vaikų globos namai, kuriuose 
atliktas visapusis remontas – nuo apšiltinimo 
ir naujos įrangos diegimo iki vaikų aprūpini
mo naujais žaislais ir patalynės komplektais.

nauda – visuomenei

EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų 
parama nukreipta į tas sritis, kurioms Lietuva 
bei ES skiria mažesnį dėmesį, tačiau jos yra 
svarbios, kai kurios – nepelnytai užmirštos. 
Pasak Artūro Žarnovskio, CPVA Tarptauti
nių programų valdymo departamento direk
toriaus pavaduotojo, šios paramos naudą pa
juto ne tik tiesioginiai paramos gavėjai, bet ir 
mes visi.

„Jei tėvų netekę vaikai nuo šiol gali gyven
ti gražesniuose renovuotose vaikų namuose, 
ar paramos naudą pajuto tik jie, ar mes visi? 
Ar nuo to, kad nuteisti nepilnamečiai pradėjo 
gyventi geresnėmis sąlygomis, geriau ne mums 
visiems? Apskritai, kaip apskaičiuoti ir įvertin
ti naudą to, kad netapai nusikaltimo, kuris ga
lėjo įvykti už kampo, auka?“ – klausia A. Žar
novskis.

Tęsdamas CPVA atstovas svarsto, kad ne
renovavus vaikų globos namų, Lietuva galbūt 
būtų praradusi gabų studentą ar visuomenės 
veikėją, o galbūt – Lietuvą garsinantį spor
tininką, kuris pirmuosius žingsnius žengs pa
ramos lėšomis pastatytoje sporto aikštelėje. 

Įvairiuose šalies regionuose renovuotos 
sporto aikštelės paskatino atokesnėse vietovė
se gyvenančių vaikų užimtumą, o atstatytos  
pilys bei istoriniai dvarai – aplankyti pri
mirštas vietas ir jas įtraukti į maršrutų sąra
šą, keliaujant po Lietuvą, išsaugoti jas ateities  

norVeGiJos, Islandijos ir Lichtenšteino sukurti EEE bei norvegi
jos finansiniai mechanizmai yra skirti mažinti ekonominius ir sociali
nius skirtumus europos ekonominėje erdvėje. 
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Pašnekovė atkreipia dėmesį, kad restau 
ruojant minėtus paveldo objektus buvo kel
tas tikslas ne tik juos atstatyti, bet ir įkvėp
ti gyvybę, suteikiant viešąją funkciją. Anot 
D. Varnaitės, tai pastebimai suaktyvino vietos 
bendruomenes, kurios ėmė burtis aplink savo 
teritorijoje esančius paveldo objektus. 

Pateisintas pasitikėjimas

Vertindamas programos lėšų panaudojimą 
A. Žarnovskis džiaugiasi, kad buvo pateisintas 
Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos valsty
bių, skyrusių paramą Lietuvai, pasitikėjimas. 

Programos įgyvendinimą jis laiko sėkmin
gu dėl kelių priežasčių: programos lėšomis 

Programos ateitis

Kalbėdamas apie naująjį programos įgy
vendinimo laikotarpį 2009–2014 m., A. Žar
novskis mini kelias naujoves. Kaip ir anks
tesniuoju laikotarpiu EEE ir Norvegijos 
finan si nių mechanizmų lėšomis bus remia
mos sritys, kurioms neteikiama parama iš kitų 
fondų, tačiau ypatingas dėmesys bus skirtas 
aplinkos apsaugai. Taip pat bus vykdoma ge
rokai daugiau mokymų siekiantiems gauti pa
ramą ir ją gavusiems, daugiau laiko skiriama 
projektų planų įvertinimui ir jų priežiūrai. 

„Raginsime planuojamus projektus sude
rinti su visomis suinteresuotomis grupėmis  
bei dažniau vyksime į projektų įgyvendinimo 
vietas pas paramos gavėjus aptarti kylančių 
prob lemų“, – planus dar glausčiau bendradar
biauti su paramos gavėjais pristato A. Žar
novskis. Pasak pašnekovo, naujuoju progra  
mos įgyvendinimo laikotarpiu administravi
mo schemoje dalyvaus įvairesnės instituci
jos. Ti kimasi, kad tai suteiks naujos patirties 
bei ga limy bių CPVA, o paramos gavėjai ga 
lės džiaugtis paprastesniu projektų adminis
travimu.

Pagrindiniu programos administravimo 
pokyčiu Finansų ministerijos atstovė A. Nik
šaitė laiko perėjimą nuo projektinio progra
mos administravimo principo prie progra
minio. Pašnekovė įsitikinusi, kad šis pokytis 
leis labiau sutelkti paramą, padaryti ją labiau 
koncentruota ir dar tikslingiau paskirstyti  
lėšas.

A. ŽArnOVSKIS, 
 CPVA tarptautinių programų  
valdymo departamento  
direktoriaus pavaduotojas

„Šių šalių gyventojai, Lietuvai pa - 
tikėję sunkiai uždirbtus ir mokes čiais 
sumokėtus pinigus, tikėjosi, kad mes 
su jais elgsimės sąžiningai bei pro-
tingai. 

Šiandien galime pasakyti, kad daug  
idėjų, kurias turėjo įvairių sričių ats-
tovai, buvo įgyvendinta. belieka tai 
branginti ir toliau plėtoti.“

finansuoti projektai įgyvendinti sklandžiai, 
pasiektas aukštas lėšų panaudojimo procen 
tas, gauti geri atsiliepimai iš paramą teikusių 
šalių. Be to, specialistas tiki, kad EEE ir Norve
gijos finansinių mechanizmų parama padėjo 
įgyvendinti išties svarbius, daug naudos atei
tyje duosiančius projektus. Panaudojant EEE 
ir Norvegijos programos lėšas, pašnekovas  
išskiria itin glaudų bendradarbiavimą tarp 
paramos administravime dalyvaujančių ins
titucijų. „Esa me vienoje val tyje, todėl visi kar
tu siekėme bendro rezulta to“, – kalba CPVA 
atstovas.

Siekis – užtikrinti sklandų 
administravimą
Pagrindiniu EEE ir Norvegijos programos 

įgyvendinimo iššūkiu A. Žarnovskis įvardija 
ypač didelį paraiškų skaičių ir konkurenciją 
tarp skirtingų sričių projektų. Daugiausia pro
jektų buvo pateikta kultūros paveldo ir sveika
tos apsaugos bei vaikų priežiūros srityse. 

Agentūros duomenimis, prašoma paramos 
suma apie 5 kartus viršijo turimą biudžetą,  
tad vykdant projektų atranką itin gelbėjo 
CPVA darbuotojų inicijuota rinkos kainų ana
lizės metodika. Ji padėjo objektyviai įvertinti 
paraiškose nurodomus valandinius specialis
tų įkainius ir užtikrinti, kad programos lėšos  
bus panaudotos tinkamai. 

Siekti projektų įgyvendinimo kokybės agen
tūrai padėjo ir nuolatiniai mokymai paramos 
gavėjams viešųjų pirkimų srityje. Pasak Tarp
tautinių programų valdymo departamento di
rektoriaus pavaduotojo, juos pasitelkus išvengta 
klaidų ir sutaupyta brangaus laiko, nes projek
tai pasižymėjo trumpa įgyvendinimo trukme.

Dar vienu nemenku iššūkiu CPVA tapo 
pačios programos administravimas. Sklandų 
projektų įgyvendinimą apsunkino teisės aktų 
kaita jų įgyvendinimo metu, dideli paslaugų 
ir darbų kainų svyravimai, taip pat sudėtingas 
projektų įgyvendinimo sutarčių keitimas.

„Reikėjo greitai perprasti taisykles, prisi
taikyti prie jų, o kadangi trūko laiko, teko 
būti lankstiems, darbštiems bei diplomatiš
kiems“, – prisimena CPVA specialistas.

„raginsime planuojamus 
projektus suderinti su 

visomis suinteresuotomis 
grupėmis bei dažniau 

vyksime į projektų 
įgyvendinimo vietas pas 
paramos gavėjus aptarti 

kylančių problemų.“
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LIETuVos Ir ŠVEICArIJos
       bendrAdArbiAVimo 
   ProGrAmA – inVeStiCijA  
              Į euroPoS AteitĮ

Pasak J. Kačinskaitės, Šveicarijos paramos naudą labiausiai pajus naujagimiai, 
besilaukiančios ar neseniai pagimdžiusios moterys, taip pat jų šeimos.

ĮtVirtinus Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos 
teisinius pagrindus mūsų šalies viešajam bei nevyriausybiniam sek
toriui atsivėrė jos finansinės paramos galimybės. Programos tikslo – 
mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp Europos Sąjungos 
valstybių senbuvių bei naujokių, tarp jų miestų centrų ir periferijos – 
koordinuojant Finansų ministerijai kartu siekia Sveikatos apsaugos 
ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, nacionalinė teismų admi
nistracija bei kitos institucijos. CPVA kartu su jomis nueis projektų 
įgyvendinimo kelią.

Finansų ministerijos atstovė priduria, kad 
nemenkas iššūkis laukia naujų programos 
projektų vykdytojų, pavyzdžiui, ministerijų, 
kurios dar neturi šios programos administra
vimo patirties.

„Šioje vietoje CPVA teks nemenkas vaid
muo, nes agentūra padės naujiems operato
riams atlikti dalį jų funkcijų ir sėkmingai 

pasiekti išsikeltus tikslus“, – įsitikinusi A. Nik
šaitė.

Apie programą skaičiais

Trukmė: 2004–2009 m. Periodo įgyvendi
nimas baigėsi 2011ųjų ba landį. 

Biudžetas: 230 mln. litų.

Pastebimai pagerintos nuteistų nepilnamečių gyvenimo sąlygos

Pataisos namai Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje šiuo metu yra vie-
nintelė įkalinimo įstaiga nuteistiems nepilnamečiams Lietuvoje. čia vi du tiniš - 
kai kali apie pusantro šimto nuteistų ar suimtų nepilnamečių nuo 14 iki 18 metų 
amžiaus.

Pasinaudojant eee ir norvegijos fi-
nansinių mechanizmų parama, buvo 
pastebimai pagerintos jų gyvenimo 
sąlygos: suremontuoti pataisos na - 
mai, tardymo izoliatorius ir mo kymo- 
si klasės. 

„iki restauracijos sienos buvo be-
veik kiauros, galėjai prastumti koja, 
spalvos – niūrios ir šal tos. Po restau-
racijos viskas pasikeitė kardi na liai – 
nupirkti nauji minkšti baldai, švie-
siomis spalvomis nudažytos sienos, 
sutvarkyti jų miegamieji, ku riuose 
įrengtos atskiros dušo kabinos ir tua-
letai. Įsigijome ir naują buitinę įran - 
gą, sporto treniruoklius“, – pokyčius 

vardija Nijolė globienė, Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos na-
mų Personalo skyriaus juriskonsultė.

Pasak N. globienės, įsigijus sporto inventorių, naujus baldus ir buitinę tech-
niką tapo lengviau formuoti daugeliui elementarius, tačiau būtinus nuteistųjų 
įpročius, jiems tapo lengviau mokytis, kaip išėjus į laisvę savarankiškai spręsti 
problemas ir gyventi visuomenėje kitaip. 

„Pavyzdžiui, kai kurie nepilnamečiai įstaigoje esančiuose būrio kambariuose 
įsirengė gyvūnijos kampelį, turi akvariumą, paukščių. manau, ne visi įstaigoje ka-
lintys nepilnamečiai grįžę į laisvę turės tokias gyvenimo sąlygas kaip pas mus“, – 
pasakoja specialistė.

N. globienės teigimu, patalpų renovavimas turės teigiamos reikšmės ir nuteis-
tųjų moralinei būklei – jie labiau pradėjo tausoti savo aplinką.
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Partnerystė  
nuo pirmųjų žingsnių
Kokioms prioritetinėms sritims turėtų būti 

skiriama programos finansinė pagalba, Švei
carija ir Lietuva sutarė kartu. Pasak Finansų 
ministerijos Tarptautinės finansinės paramos 
koordinavimo skyriaus vedėjo pavaduotojos 
Jūratės Vlaščenkienės, planuojant programos 
investicijas atsižvelgta į skirtingų mūsų valsty
bės sektorių poreikius, kuriuos argumentuo 
tai išreiškė įvairios ministerijos, taip pat į ben
drą Europos Sąjungos fondų, tarptautinių ins
titucijų paramos kontekstą. „Siekėme išvengti 
finansavimo dubliavimosi ir skirti paramą 
jautrioms, itin lėšų stokojančioms sritims, – 
sako J. Vlaščenkienė. – Bendradarbiaudami ir 
diskutuodami su donorų atstovais drauge ra
dome abiems šalims priimtinus kompromisus, 
kaip paskirstyti programos finansavimą.“ 

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo 
programos lėšos bus panaudotos mūsų šalies 
aplinkosaugai bei viešajai infrastruktūrai ge
rinti, žmogaus ir socialinės raidos stiprinimui, 
pilietinės visuomenės skatinimui ir teismų 
sistemos modernizavimui. Kokius darbus tu
rės CPVA nuveikti administruodama šią pa
ramą? 

gimdyvei ir naujagimiui“ poreikį, tad 2011 m. 
gruodžio mėn. buvo pasirašyti jų paramos su
sitarimai. 

„Dėl šių programų įvyksiančių pokyčių 
naudą pajus ypatingo dėmesio verta mūsų vi
suomenės dalis – naujagimiai, besilaukiančios 
ar neseniai pagimdžiusios moterys, taip pat ir 
jų šeimos, – sako Jolanta Kačinskaitė, CPVA 
Tarptautinių programų valdymo departamen
to direktorė. – Panaudojant Šveicarijos para
mą 22 mūsų šalies ligoninės apsirūpins nauja  
medicinos įranga, su ja dirbti apmokys savo 
specialistus, 15oje bus įvestos energiją tauso
jančios technologijos, modernizuotos šildymo 
ir vandens tiekimo, vėdinimo ir kondiciona
vimo sistemos, sutvarkytos patalpos.“ 

Apsilankę Lietuvoje Šveicarijos atstovai įsi
tikino, kad jų finansinė parama sveikatos ap
saugos sektoriui yra vertinama ir laukiama  –  
kai kuriose mūsų ligoninėse iki šiol naudoja 
ma dar 1998 m. šios šalies donorės lėšomis 
įsigyta įranga. „Nauji projektai, kuriuos admi
nistruos CPVA, leis įvairiuose regionuose 
esančioms ligoninėms savo pacientams per 
ateinančius kelerius metus užtikrinti Europos 
Sąjungos standartus atitinkančias sąlygas, – 
sako Sveikatos apsaugos ministerijos (tarpinės 
institucijos) Tarptautinės finansinės paramos 
skyriaus vedėja Virginija Ambrazevičienė. – 
Siekiame, kad paslaugos naujagimiams bei 
gimdyvėms būtų vienodai kokybiškai teikia
mos ir miestų, ir rajonų ligoninėse.“ Sveika 
tos apsaugos reikmėms skiriama didžiau
sia Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo 
prog ramos biudžeto dalis – 45,6 mln. Šveica
rijos frankų (apie 120 mln. litų).

inovacijos rytojui  
ir šiandienai
Švietimo ir mokslo ministerijos įgyvendi

nama programa „Moksliniai tyrimai ir vysty
masis“ – tai Lietuvos bei Šveicarijos finansinė 
investicija į bendrus tyrimus, projektus gam
tos, aplinkos technologijų, sveikatos bei bio
logijos mokslų srityse, kuri ne tik paskatins 
dviejų šalių partnerystę, bet ir prisidės prie Eu
ropos ateičiai reikalingų inovacijų sukūrimo.  

„siekėme išvengti 
finansavimo dubliavimosi ir 
skirti paramą jautrioms, itin 
lėšų stokojančioms sritims. 

radome abiems šalims 
priimtinus kompromisus.“

Būsimai europiečių kartai
Sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyva 

atlikta galimybių studija pagrindė programų 
„Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos 
priežiūros gerinimas Lietuvoje“ bei „Energi
ją tausojančių technologijų įvedimas Lietuvos 
ligoninėse, teikiančiose paslaugas nėščiajai, 

Šiai programai, kurios paramos susitarimas 
pasirašytas 2010 m. gruodžio mėn., skiria
ma apie 9,052 mln. Šveicarijos frankų (apie 
24 mln. litų). Šveicarijos remiamas ir Lietuvos 
mokslo tarybos administruojamas Stipendijų 
fondas taip pat siūlo finansinę pagalbą mūsų 
šalies mokslininkams – ji 2010–2011 m. jau 
skirta 8 doktorantams ir 6 mokslo daktarams 
po doktorantūros studijų.

Inovacijas į savo kasdienę veiklą jau šian
dien perkelia Nacionalinė teismų administra
cija, įgyvendinanti pavienį projektą „Vaizdo 
perdavimo, įrašymo ir saugojimo sistemos 
sukūrimas ir įdiegimas teismuose“ (jam skirta 
daugiau kaip 5 mln. litų). Finansuojant Lietu  
vos ir Šveicarijos bendradarbiavimo progra
mai, teismų darbe palaipsniui diegiamos šiuo
laikinės informacinės technologijos – vaiz
do konferencijų, nuotolinių teismo posėdžių  
įrašymo ir saugojimo el. formatu kompiute  
 rinė įranga. 

Nuotolinis dalyvavimas posėdyje taupys 
ekspertų laiką, užtikrins saugias įslaptintų  
liudytojų, kitų asmenų, kuriems atvykti į teis
mą yra problemiška, apklausas. Be to, tai ne 
tik leis paspartinti bylų nagrinėjimą bei suma
žinti su tuo susijusias išlaidas – padidės viešų
jų elektroninių paslaugų pasiūla vartotojams, 
šios inovacijos prisidės prie informacinės žinių 
visuomenės plėtros Lietuvoje ir visoje Europos 
Sąjungoje. 

Pagalba nevyriausybinėms 
organizacijoms
„Administruodami Lietuvos ir Šveicari

jos bendradarbiavimo programą sau keliame 
tik slą būti partneriais paramos gavėjams, įsi
klausyti į jų lūkesčius, kartu spręsti iškilusias 
problemas, kad jos nestabdytų darbų, – sako 
J. Kačinskaitė. – Tačiau su daugiausia iššūkių 
CPVA susidurs administruodama Nevyriau
sybinių organizacijų (NVO) fondą.“ Jo tarpi
nė institucija – Finansų ministerija – agen
tūrai patikėjo šio fondo projekto vykdytojo 
funkcijas.

2011 m. spalį paskelbus kvietimą teikti 
paraiškas paprojekčiams finansuoti, CPVA  

Tarptautinių programų valdymo departamen
to komanda vos per porą savaičių Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje, Telšiuose, Tauragėje, Šiau
liuose, Panevėžyje ir kituose Lietuvos mies
tuose NVO atstovams surengė 11 informaci
nių seminarų. Fondo galimybės, reikalavimai 
paraiškoms ir kita aktuali informacija prista
tyta daugiau nei 600 galimų pareiškėjų. Kas iš 
jų savo idėjoms realizuoti gaus NVO fondo pa
ramą – paaiškės iki 2012 m. vidurio, agentūrai 
įvertinus gautas paraiškas. 

Visi projektai turės atitikti fondo tikslus ir 
remiamas veiklas: kurti NVO palankią aplin
ką, didinti jų finansinį savarankiškumą, plėtoti 
žmogiškuosius išteklius bei skatinti dalyvavi
mą, priimant savivaldos institucijų sprendi
mus. Šios esminės nuostatos remiasi Finan  
sų ministerijos iniciatyva atlikta galimybių 
studija, išanalizavusia situaciją mūsų šalies 
„trečiajame sektoriuje“.

„Nuosekliai pasiruošę administruoti Švei
carijos paramą Lietuvai, nuolat jausdami 
donorų domėjimąsi bei dalyvavimą sprendi
muose, per ateinančius kelerius metus tiki 
mės intensyvaus darbo administruojant ne tik 
NVO fondo, bet ir visų kitų šios tarptautinės 
programos sričių projektus, – sako J. Kačins
kaitė. – Tikiu, kad pateisindama savo vardą ji 
bus pažymėta sėkminga partneryste bei gerais 
rezultatais.“

„nuotolinis dalyvavimas 
posėdyje taupys ekspertų 

laiką, užtikrins saugias 
įslaptintų liudytojų, kitų 
asmenų, kuriems atvykti 
į teismą yra problemiška, 

apklausas.“

Apie programą skaičiais
Trukmė: 2007–2017 m. 
Biudžetas: apie 203 mln. litų. 
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iGnALinoS ProGrAmA:
       SVArbiAuSiA – SAuGiAi ir
  efektYViAi nutrAukti
       iGnALinoS AtominėS 
                         eLektrinėS VeikLą

P. Ch. Harrison teigimu, sėkmingai nutraukti ignalinos atominės elektrinės eksploatavimą 
įmanoma tik darniu komandiniu darbu.

iGnALinos programa buvo sukurta siekiant saugiai nutraukti 
eksploataciją ignalinos atominės elektrinės (ignalinos Ae), kurią eks
pertai pripažino nesaugia. Pasak Peter Charles Harrison, CPVA Igna
linos skyriaus viršininkokoordi na toriaus, tai buvo vienintelė išeitis, 
nes buvo neįmanoma tiek pagerinti Ignalinos AE saugos būklę, kad ji 
atitiktų ES reikalaujamus saugos standartus. P. Ch. Harrison manymu, 
šios programos nauda yra ta, kad be Ignalinos prog ramos visa Ignali
nos AE eksploatavimo nutraukimo finansinė našta tektų Lietuvai. 

Šiuo metu Lietuva prie Ignalinos AE eks
ploatavimo nutraukimo prisideda tik dešim
tąja dalimi visos reikalingos sumos. Skaičiuo
jama, kad visa Ignalinos AE eksploatavimo 
nutraukimo kaina sieks beveik 3 mlrd. eurų 
(neskaičiuojant energe tikos sektoriaus restruk
tūrizavimo).

„Ignalinos atominė elektrinė suvaidino 
svar bų vaidmenį Lietuvos gyvenime po Ne
priklausomybės paskelbimo energetinės blo
kados metu. Naudą visuomenei Ignalinos AE 
teikė, kai gamino elektrą. Dabar jėgainė bai
gė savo darbą ir jos gyvavimo ciklo pabaigoje 
svarbu saugiai nutraukti eksploatavimą“, – pa
brėžia P. Ch. Harrison.

Pagal Galutinį eksploatavimo nutrauki
mo planą (GENP) Ignalinos AE eksploatavi
mas turėtų būti baigtas 2029 m., tačiau, pasak  
P. Ch. Harrison, jau pradiniame šio grafiko vyk    
dymo etape buvo atsiliekama, todėl 2029 m. 
terminas darosi vis sunkiau pasiekiamas. 

„Tačiau įmanomas“, – optimistiškai pridu
ria CPVA Ignalinos programos skyriaus vir
šininkaskoordinatorius.

būtinas darnus  
komandinis darbas 
Ignalinos AE išmontavimas vyks atskirais 

pastatais. Pasak P. Ch. Harrison, jau įsibėgė
jo išmontavimo darbai pirmojo bloko turbinų 
salėje (pastatas G1). Labai mažo aktyvumo ra
dio aktyviosios atliekos iš šių pastatų bus nu ga 
ben tos į B19/buferinę saugyklą ir palaido
tos „Land fill“ kapinyne. Tiek saugyklos, tiek  
„Land fill“ kapinyno projektavimas ir statyba  
yra CPVA administruojami projektai. P. Ch. Ha
rrison atkreipia dėmesį, kad Ignali nos AE nau
dojama specialiai sukurta Eksplo atavimo nu
traukimo valdymo sistema ir duomenų bazė, 
kurios kūrimo paslaugas pirko CPVA. Šioje 
sistemoje ir duomenų bazėje skelbiama keli 
tūkstančiai veiklų, kurios kartu sudaro „Mega 
projektą“. CPVA taip pat inici javo Ignalinos AE 
darbų išskaidymo struktūros įdiegimą. 

Iki šiol, P. Ch. Harrison teigimu, Ignali
nos prog rama labiausiai orientavosi į paren
giamąsias veiklas: saugyklų ir kitų įrenginių,  

reikalingų eksploatavimo nutraukimui, plana
vimą, statybą ir įrankių įsigijimą.

„Vieni projektai sekėsi geriau, kiti blogiau, 
tačiau visi žinome, kad Ignalinos AE eksplo
atavimo nutraukimas yra labai didelio masto 
projektas. Jį sėkmingai įgyvendinti įmanoma 
tik visų suinteresuotų šalių darniu komandiniu 
darbu“, – įsitikinęs P. Ch. Harrison.

„sunki“ programa – ne vienas 
įgyvendinimo iššūkis
P. Ch. Harrison teigimu, didžiausias prog

ramos iššūkis slypi pačios programos tiksle, 
nes visada sudėtinga nutraukti atominės jė
gainės darbą. „Ignalinos AE atvejis dar išsi
skiria ir sudėtingomis politinėmis bei socia
linėmis problemomis. Situaciją komplikuoja 
tai, kad šioje įmonėje mažai kas buvo keista  
nuo Nepriklausomybės paskelbimo“, – pastebi 
CPVA Ignalinos programos skyriaus viršinin  
kaskoor dinatorius. 

Pasak pašnekovo, Ignalinos programos įgy
vendinimą apsunkino eksploatavimo nutrau
kimo finansavimas dviem keliais. Įgyvendinti 
šią programą tapo sudėtingiau, nes ją be CPVA 
įgyvendino Europos Rekonstrukcijos ir plėt
ros bankas (ERPB), įsikūręs Londone. Anot  
P. Ch. Harrison, šis procesas tapo paprastes
nis, kai šalies Vyriausybė nusprendė, kad nuo  
2010 m. CPVA taps vienintele programos įgy
vendi nančiąja institucija ir visą atsakomybę už 
programos įgyvendinimą perdavė agentūrai. 
ERPB turės pabaigti pradėtus projektus.

Bendradarbiaudama su Europos Komisija 
CPVA parengė nacionalinės agentūros veiklos 
susitarimą.

„Tai pirmas kartas, kai Europos Komisija 
patikėjo tokios „sunkios“ programos įgyven
dinimą paramą gaunančios šalies nacionali 
nei agentūrai, o ne pripažintai tarptautinei or
ganizacijai, kaip būta anksčiau“, – CPVA pasie
kimu džiaugiasi agentūros atstovas.

Dar vienas programos iššūkis – beveik vi
sas finansavimas Ignalinos AE eksploatavimo 
nutraukimui buvo skiriamas ES, todėl jis galė
jo būti planuojamas tik pagal Europos Komisi 
jos finansines perspektyvas.
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Programos valdymo  
tobulinimas – ir ateityje
Kitas finansinis laikotarpis – 2014–2020 m. 

Lietuva sieks šios programos finansavimo ir 
2021–2027 m. 

Pasak P. Ch. Harrison, Ignalinos progra
mos finansavimo klausimas 2014–2020 m. ir  
2021–2027 m. finansiniams laikotarpiams 
yra atkaklių derybų tarp Lietuvos ir Europos  
Komisijos šalių narių objektas. Be to, prog
ramos įgyvendinimą paveikė finansinė krizė, 
todėl CPVA kartu su Ignalinos AE nuolat ieško 
saugių ir techniškai patikimų priemonių, ku
rias galima būtų įgyvendinti pigiau. 

Paklaustas, kokių naujovių galima ti
kėtis šios programos naujuoju laikotarpiu, 
P. Ch. Harrison mini, kad siekiama dar ati
džiau ir griežčiau prižiūrėti eksploatavimo  
nutraukimo veiklas, todėl nuo 2011ųjų vasa
rio agentūra įsteigė biurą Ignalinos AE. 

„Ten dirbantys CPVA darbuotojai tikrina 
elektrinės darbuotojų pateikiamus planus, nes 

anksčiau buvo pastebėta trūkumų darbų pla
navime“, – kalba agentūros atstovas.

P. Ch. Harrison priduria, kad CPVA ir to  
liau palaiko Eksploatavimo nutraukimo agen
tūros prie Energetikos ministerijos steigimo 
idėją. Pašnekovas įsitikinęs, kad naujoji agen
tūra galėtų atlikti šio didelio projekto užsa
kovo vaid menį, kurio didelė administracinė 
našta šiuo metu gula ant ministerijos pečių.

Apie programą skaičiais

Trukmė: Pirmą kartą ES lėšos Ignali
nos AE eksploatavimo nutraukimui skirtos 
1999 m. pagal PHARE programą. Specialioji 
„Ignalinos programa“ atsirado Lietuvos stoji
mo į ES sutartyje, pagal ją lėšos skiriamos nuo  
2004ųjų (2004–2006 m., 2007–2013 m. fi nan
siniai laikotarpiai). 

Biudžetas: 2004–2006 m. biudžetas buvo 
apie 162 mln. litų. 2007–2013 m. numatoma 
administruoti projektų už maždaug 2,21 mlrd. 
litų. 

          ruoŠIAmės 
  LietuVoS PirmininkAVimui 
                                   eS tArYbAi

Pasak J. Kačinskaitės, 
CPVA dėl jai patikėto 
vaidmens jaučia ne 
tik didelį įvertinimą, 
bet ir milžinišką 
atsakomybę.

Visagino ligoninėje – šilčiau

Vienas iš Ignalinos programos lėšomis įgyvendintų 
projektų – Visagino ligoninės energinio efektyvumo 
didinimas. Projekto įgyvendinimo metu buvo apšiltin-
tos 5 aukštų ligoninės pastato sienos, stogas bei lan-
gai, pakeistos durys. Šiuo metu ligoninėje telpa apie 
160 pacientų. čia gydosi ligoniai ne tik iš Visagino 
miesto, bet ir iš Ignalinos bei Zarasų rajonų kaimų. 

„Ligoninė yra gana didelė, ją anksčiau skersai išilgai košė skersvėjai, o da-
bar – šilta jauku, šviesu, įstatyti dideli langai. Tikrai nebūtume pajėgę to padaryti 
savivaldybės lėšomis, pastatas yra labai didelis“, – kalba Virginijus Andrius Bu-
kauskas, Visagino savivaldybės administracijos direktorius.

Pasak V. A. bukausko, ignalinos programa yra itin paranki ignalinos Ae regio-
no savivaldybėms, nes nereikia teikti savo įnašo, o jos įgyvendinimas – papras-
tesnis, lyginant su kitomis eS programomis.

„Šiuo metu visi projektų, finansuojamų Ignalinos programos lėšomis, rangos 
darbų ir techninės priežiūros paslaugų pirkimai vyksta per Centrinę perkančiąją 
organizaciją (CPVA vykdoma veikla – aut. past.), todėl sumažėja rizika suklysti, 
pildant dokumentus. Tik svarbu labai tiksliai žinoti, koks yra pastato plotas ir 
tinkamai pasirinkti statybines priemones“, – pastebi pašnekovas.
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sėkMinGAs ES Tarybos darbas 2013 m. antrąjį pusmetį – iššūkis 
šiuo laikotarpiu jai pirmininkausiančiai Lietuvai. ne tik dėl to, kad 
būtent tuo metu vyks europos Parlamento rinkimai bei 2014–2020 m.  
bendrijos finansinės perspektyvos persvarstymas. efektyvumo ir pro
fesionalumo egzaminą, užtikrinant sąlygas pirmininkavimui, laikys 
įvairios mūsų šalies institucijos. Taip pat ir CPVA, kuriai patikėta vyk
dyti šios srities viešuosius pirkimus. 

Pirmininkavimas Lietuvai atveria daug galimybių sustiprinti savo 
įtaką es sprendimų priėmimo procese ir įtvirtinti es vertybes mūsų 
šalies visuomenėje. Tikimasi, kad tai atneš ir pozityvių ekonominių 
pasekmių: paskatins lietuviškų prekių eksportą, padės pritraukti inves
ticijų bei populiarinti atvykstamąjį turizmą. 

siekis – pirmininkauti taupiai
„Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai – 

tai pusmetis, kai būsime „ant scenos“, turėsi
me progą tinkamai save pristatyti pasauliui 
ir sulaukti dėmesio, – sako Užsienio reikalų 
ministerijos Pirmininkavimo Europos Tary
bai departamento direktoriaus pavaduotojas 
Julius Pranevičius. – Galėsime paaiškinti, ko
dėl Lietuvoje priimami vienokie, o ne kitokie 
sprendimai, kodėl laikomės tam tikros pozi
cijos.“ 

Tačiau kol pirmininkavimui dar tik ruo
šiamasi, svarbiu tikslu tampa efektyvus ir 
taupus jam skiriamų Lietuvos valstybės biu
džeto lėšų (apie 214 mln. litų) panaudojimas. 
Tiesioginių pirmininkavimo posėdžių, su si  
tikimų Lietuvoje organizavimo, informavimo 
ir daugelio kitų veiklų pradžių pradžia – vie
šieji pir kimai.

bendradarbiavimo nauda 
Užsienio reikalų ministerija išanalizavo 

anksčiau ES Tarybai pirmininkavusių ša
lių patirtį, kuri parodė, kad iš anksto gerai 
apgalvoti ir suplanuoti viešieji pirkimai yra 
labai svarbūs tolimesniems organizavimo 
darbams. Per vėlai pradėjus apie juos galvoti 
prarandama galimybė kokybiškesnes prekes 
bei paslaugas įsigyti už geresnę kainą. Todėl  

2011 m. vasario mėn. Užsienio reikalų mi
nisterija su viešųjų pirkimų srityje patyrusia 
CPVA sudarė bendradarbiavimo sutartį, pa
gal kurią abiejų institucijų specialistai kaip 
partneriai kartu dalyvauja aptarimuose dėl 
paslaugų bei prekių pirkimo, susitinka su 
užsienio ekspertais, nagrinėja parengtas gali 
mybių studijas, rengia technines specifikaci
jas. Agentūrai taip pat patikėta vykdyti vie 
šųjų pirkimų procedūras. 

„CPVA yra kone svarbiausias mūsų drau  
gas ir didžiausias ekspertas, planuojant pir
mininkavimo viešuosius pirkimus, – teigia  
J. Pranevičius. – Juos svarbu įgyvendinti kuo 
sėkmingiau, todėl įsiklausome į kolegų iš 
agentūros patarimus, stengiamės juos planuo
ti ir organizuoti taip, kad už ribotus resursus 
gautume maksimaliai geras paslaugas.“ 

„Lietuvos pirmininkavimas 
eS tarybai – tai pusmetis, kai 
būsime „ant scenos“, turėsime 
progą tinkamai save pristatyti 
pasauliui ir sulaukti dėmesio. 
galėsime paaiškinti, kodėl 

Lietuvoje priimami vienokie,  
o ne kitokie sprendimai.“

svarbu suspėti laiku
Ruošiantis Lietuvos pirmininkavimui 

2012 m. CPVA organizuos apie 20 įvairių 
rūšių viešųjų pirkimų. Konkursų metu bus 
perkamos paslaugos, susijusios su daugiau 
nei 40 sričių ekspertų konsultacijomis, ren
ginių dalyvių apgyvendinimu, akreditacijos  
sistema, transporto nuoma, pirmininkavimo 
in terneto puslapio sukūrimu bei adminis
travimu. Taip pat bus siekiama įsigyti aukš
to lygmens susitikimų vietų operatoriaus,  
kul tūrinės programos organizavimo, leidi  
nių maketavimo ir spausdinimo, dovanų ga
my bos bei kitas paslaugas. 

„Pirmininkavimo viešųjų pirkimų pro
cedūros turės įvykti laiku – argumentai, kad 
nespėjome, nebus svarūs ar pateisinantys, jei 
iškils problemų, – sako CPVA Tarptautinių 
programų valdymo departamento direktorė 
Jolanta Kačinskaitė. – Todėl agentūra dėl jai 
patikėto vaidmens jaučia ne tik didelį įverti
nimą, bet kartu ir milžinišką atsakomybę.“ 

2011 m. CPVA Tarptautinio bendradar
biavimo bei Pirkimų sprendimų skyriuose  

„CPVA yra kone 
svarbiausias mūsų draugas 

ir didžiausias ekspertas, 
planuojant pirmininkavimo 

viešuosius pirkimus. 
juos svarbu įgyvendinti 
kuo sėkmingiau, todėl 
įsiklausome į kolegų iš 
agentūros patarimus, 

stengiamės juos planuoti 
ir organizuoti taip, kad 

už ribotus resursus 
gautume maksimaliai geras 

paslaugas.“ 

„užsienio reikalų ministerijos 
 ir naujienų portalo DELFI 

organizuotas Lietuvos 
pirmininkavimo eS tarybai 
logotipo idėjos konkursas 

sulaukė itin daug skaitytojų 
susidomėjimo. Išrinktoji 

idėja netrukus taps 
komunikacijos priemonėse 
plačiai naudojamu ženklu.“ 

pirmininkavimo pirkimams organizuoti 
įsteigtos dvi naujos pareigybės, vėliau numa
toma į darbus įjungti ir daugiau agentūros 
žmonių. „Jau parengtos standartizuotos pro
cedūros ir tipiniai dokumentai, kad viešieji 
pirkimai eitųsi greičiau ir kokybiškiau, – pa
sakoja J. Kačinskaitė. – Laukia konkursai ir 
tolimesnis intensyvus bendradarbiavimas su 
Užsienio reikalų ministerija bei kitų institu
cijų kolegomis, kuriems mielai perduodame 
savo patirtį ir padedame ruošiantis pirmam 
Lietuvos istorijoje pirmininkavimo ES Tary
bai egzaminui.“ 

Užsienio reikalų ministerijos ir naujienų 
portalo DELFI organizuotas Lietuvos pirmi
ninkavimo ES Tarybai logotipo idėjos kon  
kursas sulaukė itin daug skaitytojų susi
domėjimo. Išrinktoji idėja netrukus taps ko
munikacijos priemonėse plačiai naudojamu  
ženklu.
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    nAujASiS CPo kAtALoGAS – 
PLAteSniS Prekių ASortimentAS  
          ir PAtoGeSniS VALdYmAS 

Pasak j. kuklierienės, 
šiandien CPo 
siūlomų prekių 
asortimentas  
yra gerokai  
platesnis.

dAuGiAu nei 4 800 įvykusių viešųjų pirkimų konkursų, kurių pir
kimų vertė sudarė per 170 mln. litų, daugiau nei 800 perkančiųjų or
ganizacijų – tai CPVA penktus metus veikiančios Centrinės perkančio
sios organizacijos (CPo) darbo vaisius. 2007 m. Vyriausybei pa tikėjus 
CPVA vykdyti CPo funkciją Lietuvoje,  CPo savo veiklą pradėjo elek
troniniame kataloge pasiūlydama centralizuotu būdu įsigyti dvi iki šiol 
populiariausias prekių grupes – biuro reikmenis ir kom piuterinę įrangą. 
Šiandien CPO siūlomų prekių asortimentas yra gerokai platesnis – jį 
sudaro judriojo telefono ryšio paslaugos, degalai, pastatų moderniza
vimo darbai, statinio techninės priežiūros paslaugos ir vaistai. 

Artimiausiu metu CPO perkančiosioms or
ganizacijoms (PO) pasiūlys centralizuotu būdu 
įsigyti mobiliuosius telefonų aparatus ir ko
mandiruočių organizavimo paslaugas. Tačiau 
svarbiausi pokyčiai jų laukia veiklos gerinimo 
srityje – 2012ųjų antroje pusėje pradės veikti 
naujas, gerokai patogesnis bei funkcionales  
nis elektroninis CPO  katalogas.

„CPO sistemoje atsiranda vis daugiau nau
jų prekių grupių, kurioms šiuo metu veikian
tis elektroninis katalogas nėra parankus. Ku
riame naują katalogą, kuris padės patenkinti 
papildomus perkančiųjų organizacijų porei
kius“, – kalba Jurgita Kuklierienė, CPVA Pir
kimų sprendimų skyriaus viršininkė.

Pasak pašnekovės, naujas elektroninis CPO 
įrankis suteiks daugiau autonomijos, bus pato
gesnis vartotojui, suteiks galimybę pirkėjams 
atsiskaityti pasitelkus elektroninę sąskaitą ir 
elektroninį parašą.

„Kurdami naująjį katalogą, tuo pačiu die
giame ir naujovišką metodą pirkimams nagri
nėti, juos reitinguojame pagal administravi
mo sudėtingumą, sprendžiame, kurias prekių 
grupes Lietuvai labiausiai efektyvu centrali
zuoti. Tarkime, CPO neefektyvi prekėms ar 

paslaugoms, kurias sudėtinga standarti zuo 
ti“, – aiškina J. Kuklierienė.

Patogu ir tiekėjui,  
ir pirkėjui
J. Kuklierienė pažeria ne vieną argumentą, 

kodėl centralizuota viešųjų pirkimų sistema 
yra patogesnė tiek tiekėjams, tiek perkančio
sioms organizacijoms. Pirmiesiems nereikia 
kaskart paskelbus viešųjų pirkimų konkursą 
rengti pasiūlymo. Jiems pakanka sudaryti pre
liminarią sutartį su CPVA, įrodyti savo kvali
fikaciją, parengti dokumentus ir sekti vykstan
čius konkursus CPO elektroniniame kataloge. 
„Tokiu būdu tiekėjui tenka mažesni pasiūlymo 
rengimo kaštai“, – sako CPVA at stovė.

Pirkėjo atveju, prisiregistravus suformuo
jamas prekių krepšelis ir skelbiamas konkur
sas. Tuomet tiekėjai varžosi, siūlydami kainas, 
kurios negali būti aukštesnės nei nurodytos 
preliminarioje sutartyje. Sistema automatiškai 
išrenka laimėtoją, o perkančiajai organizacijai 
sutaupomas laikas ir pinigai: jai nereikia vyk
dyti papildomų procedūrų, prekę ar paslaugą 
ši įsigyja pigiau.
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„Vykdėme tyrimą, kurio metu nustatėme, 
kad centralizuotuose pirkimuose per CPO 
tiekėjų konkurencija yra didesnė nei decentra
lizuotuose. Vadinasi, tiekėjai irgi mato pras
mę CPO veikloje, tiki skaidriomis konkurso 
taisyklėmis, nes laimėtoją vertina ir nustato 
elektroninė sistema. Patrauklesnius tiekėjų pa
siūlymus taip pat lemia dviejų etapų konku
rencija“, – pastebi J. Kuklierienė.

raštinės reikmenys –  
apie 45 proc. pigiau
Skaičiuojama, kad daugiausiai perkančio

sios organizacijos sutaupo, įsigydamos raštinės 
reikmenis – vidutiniškai 45 proc. Apie 40 proc. 
jos sutaupo įsigydamos mobiliojo ryšio pas
laugas, apie 15 proc. – biuro popierių, apie 
24  proc. – spausdintuvus.

Tačiau Tomas Mačernis, generalinis elek
troninės biuro aprūpinimo parduotuvės  
„Officeday“ direktorius, siūlo CPO konkur
sus orientuoti ne tik į kainą. Pasak pašneko vo,  
naudotis www.cpo.lt sistema yra gana aiš ku 
ir patogu, tačiau įmonė pasigenda galimybės 
pirkėjams siūlyti ne tik pigiausias prekes.

„Kanceliarijos srityje sudėtinga per  
www.cpo.lt įsigyti kokybiškesnius produk  
tus, nes konkursuose akcentuojama kaina, o 
ne kainos ir kokybės santykis. Tad norėtųsi 
daugiau atrankos kriterijų konkursų“, – siste
mą tobulinti siūlo T. Mačernis.

Labiausiai domina  
komandiruočių pirkimas
Pirmoji CPO pirkėja, išbandžiusi centrali

zuotą viešųjų pirkimų būdą, buvo Valstybės 
kontrolė, kuri įsigijo kasetes spausdinimui. 
Vėliau centralizuotais pirkimais susidomėjo 
kitos šalies institucijos, tarp jų ir Ūkio minis
terija, kuri formuoja viešųjų pirkimų politi  
ką šalyje. 

Pirmąja CPO pirkėja tapusi Valstybės kont
rolė šiuo metu per elektroninį CPO katalogą 
įsigyja kanceliarines ir su IT įranga susijusias 
prekes, taip pat įvairius buities reikmenis, jud
riojo ryšio paslaugas.

Pasak Žydros Bartkevičienės, Valstybės 
kontrolės Bendrųjų reikalų departamento di
rektorės, naudotis CPO sistema yra patogu ir 
užtrunka trumpiau, nei viešuosius pirkimus 
vykdant pačiai įstaigai.

„Patogu, kai viename kataloge pateikiami 
visi tiekėjai ir nereikia skirti laiko jų paieš
kai. Be to, ir pats elektroninis katalogas yra 
pakankamai aiškus“, – įsitikinusi Ž. Bartke
vičienė. 

Pašnekovė nudžiugo sužinojusi, kad CPO 
specialistai planuoja pasiūlyti perkančio  
sioms organizacijoms centralizuotu būdu 
įsigyti verslo keliones. Ž. Bartkevičienės tei
gimu, tai Valstybės kontrolei aktualūs pirki
mai, tačiau gana sudėtingi, nes reikalauja spe
cifinių žinių.

Papildyti naująjį katalogą verslo kelionėmis 
bei fiksuoto ryšio paslaugomis CPO katalogą 
siūlo ir Valstybinė vaistų kontrolė prie Sveika
tos apsaugos ministerijos.

„Vykdėme tyrimą, 
kurio metu nustatėme, 
kad centralizuotuose 

pirkimuose per CPo tiekėjų 
konkurencija yra didesnė 
nei decentralizuotuose. 

Vadinasi, tiekėjai irgi mato 
prasmę CPo veikloje, 

tiki skaidriomis konkurso 
taisyklėmis, nes laimėtoją 

pagal perkančiosios 
organizacijos nustatytas 
sąlygas vertina ir nustato 

elektroninė sistema. 
Patrauklesnius tiekėjų 

pasiūlymus taip pat lemia 
dviejų etapų konkurencija.“  

dinaminė pirkimų sistema – 
„gyvas organizmas“
Greičiau reaguoti į perkančiųjų organiza

cijų poreikius CPO padeda dinaminė pirkimų 
sistema, neseniai pradėta taikyti visuose kon
kursuose. 

„Dinaminė pirkimų sistema yra „gyvas or
ganizmas“. Konkursuose gali dalyvauti ir „už
simiegoję“, anksčiau konkurso nepastebėję ar 
nauji tiekėjai, nes jie atrenkami kas pusmetį. Be 
to, ši sistema padeda palaikyti konkurenciją – 
prekių ir paslaugų kainas bei konkursų sąlygas 
galima koreguoti kas pusmetį, atsižvelgiant į 
rinkos pokyčius“, – dėsto J. Kuklierienė.

Taikyti dinaminę pirkimų sistemą pradėta 
atsiradus centralizuotiems vaistų pirkimams. 
Šiuo metu CPO kataloge yra daugiau nei 
tūkstantis skirtingų pavadinimų vaistų – nuo 
briliantinės žalumos tirpalo iki brangių ir 
specifinių onkologinėms ligoms gydyti skir
tų vaistų. Dinaminė pirkimų sistema suteikia 
galimybę greičiau pasiūlyti gydymo įstaigoms 
ir ligonių kasoms naujausius vaistus. Pasak 
CPO Pirkimų sprendimų skyriaus viršinin
kės, per www.cpo.lt katalogą vaistus galima 
įsigyti per 3–4 savaites, išlaikant visas viešųjų 
pirkimų procedūras.

Paklaustas, kaip vertėtų šią sistemą gerinti, 
Evaldas Anilionis, vaistų platinimo bendrovės 
„Armila“ atstovas, rekomenduoja suteikti dau
giau galimybių vaistų tiekėjams koreguoti pa
siūlymus ir jų kainas, taip pat mažinti garanti
jas medikamentams. 

„Anksčiau vienam siūlymui pateikdavo
me 5 tūkst. litų vertės garantinį raštą, o da
bar už vieną vaistą jis sudaro 500 litų. Tad jei  

siūlome tūkstantį įvairių pavadinimų vais  
tų, pasidaro labai brangi garantija. Esame  
priversti skaičiuo ti ir gerai pagalvoti, ar siūlyti 
vieną ar kitą vaistą papildomai“, – komentuoja 
E. Anilionis.

J. Kuklierienės teigimu, dinaminė pirkimų 
sistema ES nėra plačiai paplitusi, todėl planuo
jama vizitų į kitų šalių centrines perkančiąsias 
organizacijas metu pasidalyti patirtimi apie šio 
pirkimo būdo taikymo privalumus. CPVA dar
buotojai jau organizuoja vizitus į Portugalijos, 
Suomijos, Danijos analogiškas organizacijas.

Galėtų būti daugiau
Anot J. Kuklierienės, elektroninį www.cpo.lt  

katalogą šiuo metu žino ir naudoja pačios įvai
riausios įstaigos miestuose ir regionuose – nuo 
ministerijų iki vaikų globos namų. Tačiau agen
tūros Pirkimų sprendimų skyriaus viršininkė 
norėtų, kad jų skaičius augtų sparčiau.

„Manau, turėtume daugiau dirbti kaip par
davimo vadybininkai ir rodyti daugiau ini
ciatyvos. Tarkime, jei organizacija perka tik 
vienos kategorijos prekes ar paslaugas, o visai 
neperka kitų, turėtume išsiaiškinti, kodėl taip 
yra. Ar per siauras jų asortimentas, ar kitos 
priežastys čia slypi. Šia kryptimi numatome 
atlikti tyrimą su Ūkio ministerija“, – kalba pa
šnekovė. 

Kita vertus, ji pastebi, kad nesiekiama visiš
kai centralizuoti viešųjų pirkimų, nes CPO yra 
efektyvi tuomet, kai kalbama apie standarti
zuotas prekes ar paslaugas.

Pasak specialistės, vykdant centralizuotus 
viešuosius pirkimus, ypatingas dėmesys krei
piamas į aplinkosauginių kriterijų taikymą 
rengiant pirkimo objekto technines specifika
cijas. Tokiu būdu perkančiosioms organizaci
joms sudaromos galimybės per CPO elektro
ninį katalogą vykdyti „žaliuosius“ pirkimus.

„Patogu, kai viename 
kataloge pateikiami visi 

tiekėjai ir nereikia skirti laiko 
jų paieškai. Be to, ir pats 
elektroninis katalogas yra 

pakankamai aiškus.“ 

„Prekių ir paslaugų kainas 
bei konkursų sąlygas 
galima koreguoti kas 

pusmetį.“ 
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           nemenką PAtirtĮ SukAuPuSi 
          CPVA ViS AktYViAu 
                   JA DALIJAsI su BūsImomIs 
                                     eS nArėmiS

sPArčiAi adaptavusis prie europos sąjungos teisinės sistemos, 
Lietuva vis aktyviau padeda susidoroti su šiuo iššūkiu kitoms šalims, 
gaunančioms iki įstojimo ar po įstojimo į ES paramą. nesena patirtimi 
norinčios pasidalyti šalies institucijos dalyvauja ES finansuojamuose 
dvynių projektuose (toliau – dvynių projektai), kurie skirti pagelbė
ti būsimosioms narėms suderinti teisinę sistemą su ES reikalavimais, 
pertvarkyti institucinę sandarą, parengti reikalingus specialistus. 

Šiame procese aktyviai dalyvauja ir CPVA 
darbuotojai. Vienas iš geriausių sėkmingo dar
bo pavyzdžių agentūros tarptautinio bendra
darbiavimo srityje – 2 mln. eurų vertės 2 metų 
trukmės Dvynių projektas Kroatijoje. Jį agen
tūra įgyvendina kartu su Finansų ministerija 
ir jaunesniuoju partneriu iš Vengrijos.

„Tai pirmasis tokios didelės vertės mūsų 
laimėtas Dvynių projektas, kuriame kartu su 
Finansų ministerija dalyvaujame kaip pagrin
diniai partneriai. Šis laimėjimas naudingas ne 
tik agentūrai, bet ir visai šaliai. Jo įgyvendi
nimo metu viešinamas Lietuvos vardas, eks
portuojant viešojo sektoriaus specialistų pro
tus ir taip pritraukiant lėšų į Lietuvą. Gyventi 
ir dirbti į Kroatiją viso projekto metu išvyko 
du CPVA ekspertai, turintys itin didelę patirtį, 
o trumpalaikėms misijoms reguliariai vyksta 
kiti patyrę agentūros darbuotojai“, – projektą 
pristato Rasa Suraučienė, CPVA direktoriaus 
pavaduotoja.

Dvynių projektams laimėti rengiami kon
kursai, kuriuose gali dalyvauti visos ES šalys 
narės, todėl itin džiugu, kad Lietuvai pavyko 
nugalėti kitus keturis konsorciumus, kuriuos 
sudarė ir didžiosios Europos šalys – Vokietija, 
Italija, Prancūzija, Ispanija ir kt. 

Anot Mindaugo Pakščio, Finansų ministe
rijos Nacionalinio fondo departamento direk
toriaus pavaduotojo, dalyvavusio pasiūlymo 
konkursui rengime, Kroatijoje laimėtas Dvy
nių projektas kol kas yra stambiausias Finansų 
ministerijos su partneriais laimėtas konkursas 
tarptautinio bendradarbiavimo srityje. 

„Įvertinus tai, kad tokiuose konkursuose 
dalyvaujame neseniai, tai yra didelis pasieki
mas Lietuvai“, – įsitikinęs pašnekovas.

m. Pakštys dalyvauja Kroatijos 
Dvynių projekte kaip ekspertas 
trumpalaikėms misijoms.

r. suraučienės nuomone, 
padėdama analogiškoms kitų 
šalių institucijoms CPVA  
mokosi ir pati.



68

Pasaulis

69

Pasaulis

Laimėti padėjo  
anksčiau įgyta patirtis

2011ųjų rugsėjį CPVA pradėtas įgyvendin
ti Dvynių projektas yra skirtas padėti Kroa
tijai, besiruošiančiai 2013aisiais tapti nauja 
ES nare, pasirengti ES struktūrinės paramos 
administravimui po įstojimo į ES. Tuo tikslu 
konsultuojamos dvi Kroatijos institucijos – 
Finansų ministerija ir Plėtros strategijos ir ES 
lėšų koordinavimo centrinis biuras (angl. Cen-
tral office for development strategy and coordi-
nation of EU funds).

Pasak M. Pakščio, kuris į Kroatiją vyksta 
kaip ekspertas trumpalaikėms misijoms, pasi
rengti šiam konkursui buvo sudėtinga. 

„Visai komandai teko dirbti gana inten
syviai, nes dalyvauti konkurse nusprendėme 
prieš 2010ųjų Kalėdas, o pateikti pasiūlymą 
turėjome jau kitų metų sausio 7ąją“, – prisi
mena M. Pakštys.

Dalyvaujant tokio lygio konkursuose, svar
bu parengti gerą pasiūlymą, kuriame turi būti 
detaliai išdėstyta, kaip dalyviai supranta konk
rečios šalies poreikius, kokią metodologiją ir 
ekspertus rekomenduoja.

R. Suraučienės manymu, tai padaryti tin
kamai padėjo Lietuvos patirtis pasirengiant 
2004–2006 m. ES struktūrinių fondų admi
nistravimui, ankstesnis bendradarbiavimas su  
Kroatija ir, taip pat visai neseniai, 2010 m., 

CPVA kartu su Finansų ministerija įgyven
dinto Dvynių trumpalaikio projekto Make
donijoje, skirto tinkamai valdyti ES fondus, 
patirtis. Įgyvendinti Kroatijos Dvynių pro
jektą agentūra į šią šalį nusiuntė du itin didelę 
patirtį ir aukštą kvalifikaciją turinčius eks  
pertus – buvusį CPVA direktorių Viktorą Sir
vydį ir Jekateriną Šarmavičienę, CPVA Viešo
jo ir privataus sektorių partnerystės skyriaus 
viršininkę. 

„Nėra taip lengva rasti specialistų, kurie 
atitiktų konkurse keltus kvalifikacinius reika
lavimus. Jų darbo patirtis šioje srityje turi su
daryti 8–10 metų, be to, jie turi būti valstybės 
tarnautojai ar darbuotojai iš viešojo sektoriaus. 
Specialisto su reikalinga patirtimi taip papras
tai neapmokysi – net ir pusės metų mokymų 
tam nepakaktų“, – neabejoja agentūros direk
toriaus pavaduotoja.

ir moko, ir mokosi
Agentūros darbuotojų iniciatyva tarptau

tinio bendradarbiavimo veikla CPVA progre
suoja – jai plėtoti įkurtas Tarptautinio bendra
darbiavimo skyrius. Prie šios veiklos prisideda 
ir CPVA darbuotojai iš kitų skyrių. 

Agentūros darbuotojai savo ekspertinę pa
ramą siūlo Balkanų regiono šalims, taip pat 
posovietiniam blokui priskiriamoms valsty
bėms – Ukrainai, Moldovai, Armėnijai, Ka
zachstanui, Azerbaidžanui.

R. Suraučienė neabejoja, kad padėdama 
analogiškoms kitų šalių institucijoms agentūra 
mokosi ir pati.

„Tai yra abipusė nauda. Mes pamatome ki
tų šalių patirtį, jų darbinę aplinką, funkcio
nuojančias sistemas, teisinę bazę, susipažįs 
tame su jų problemomis, o padėdami jas spręs
ti, pasimokome, kaip patobulinti savąją sis
temą“, – mano CPVA atstovė.

Išnaudodama savo kompetenciją tarptau
tinio bendradarbiavimo srityje, CPVA taip pat 
rengia specialius pasirengimo Dvynių pro
jektams ir jų įgyvendinimo, paslaugų, prekių 
ir darbų pirkimo pagal Europos Bendrijos 
išor inių programų Pirkimų procedūrų prak
tinį vadovą (PRAG) ir kitus mokymus pagal  

„tai yra abipusė nauda. 
mes pamatome kitų 

šalių patirtį, jų darbinę 
aplinką, funkcionuojančias 

sistemas, teisinę bazę, 
susipažįstame su jų 

problemomis, o padėdami 
jas spręsti, pasimokome, 
kaip patobulinti savąją 

sistemą.“

ViktorAs sirVYdis, 
 CPVA techninės paramos skyriaus 
ekspertas, buvęs CPVA direktorius 

„Apsispręsti vykti su ilgalaike misija į 
kroatiją nebuvo sudėtinga, kadangi esu 
iš tų, kurie mėgsta pokyčius. Be to, Lie-
tuvoje inicijavau jau nemažai pokyčių, 
todėl norėjosi save išbandyti visiškai 
kitoje aplinkoje, kurioje ir pačiam būtų 
įdomu dirbti, ir tas darbas būtų nau-
dingas CPVA įvaizdžiui ir ateities gali-
mybėms.

Džiugu, kad šį projektą kroatai pati-
kėjo būtent mums, nežiūrint į tai, kad 
konkurentai buvo labai stiprūs – vokie-
čiai, slovakai, prancūzai, italai, ispanai ir 
kiti. Vadinasi, tarptautinėje erdvėje mūsų 
darbai yra žinomi, pripažįstama mūsų 
patirtis. 

Šio projekto laimėjimą vertinu kaip 
galimybę atskleisti CPVA kaip partne-
rio gebėjimus bei parodyti mūsų part-
neriams ir klientams bendradarbiavimo  
su CPVA kuriamos pridėtinės vertės 
naudą. Tikiuosi sėkmingai įgyvendinti šį 
projektą ir gauti teigiamą kroatų ir Euro-
pos Komisijos atsiliepimą. Jis būtų reikšmingas, ketinant plėtoti panašaus pobūdžio 
projektus kitose Es kaimynystės ir partnerystės šalyse, įtraukiant kuo platesnį eksper-
tų iš CPVA ar kitų Lietuvos institucijų ratą.“

įvairias CPVA ekspertines sritis. Nuo 2010 m. 
juos veda profesinės patirties turintys darbuo
tojai iš įvairių agentūros skyrių. 

Derindami teoriją su praktinių atvejų ana
lizėmis ir aptarimais CPVA darbuotojai jau 
yra apmokę valstybės tarnautojus iš Austri 
jos, Danijos, Švedijos, Olandijos, Turkijos ir 
kitų šalių. Jų atstovams buvo vesti mokymai 
apie centralizuotus viešuosius pirkimus, sub
sidijų schemų, ES struktūrinės paramos, Šen
geno priemonės administravimą bei kitomis 
temomis.

nemenkas iššūkis –  
kultūriniai skirtumai
Pirmoji šalis, su kuria CPVA pradėjo kaupti 

savo kompetenciją tarptautinio bendradarbia
vimo srityje, buvo Turkija. Agentūra įgyven
dino nedidelės apimties projektą, tačiau gana 
sėkmingai. 

Pasak pašnekovės, dirbant su kitomis ša
limis, dažnai nemenku iššūkiu tampa kultū
riniai skirtumai. Su Turkija ir Balkanų šali
mis susidūrusi R. Suraučienė pastebi, kad kai  
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kurios šalys aktyvesnės ir iniciatyvesnės, o 
kitos – linkusios neskubėti ir elgiasi „pietie
tiškai“.

„Kai kuriose šalyse yra įprasta į susitikimą 
vėluoti 10–15 min. Tas pats ir su sprendimų 
priėmimu, kuriam didelę įtaką daro politinė 
ekonominė regiono situacija. Jei vyksta rinki
mai ar kiti svarbūs įvykiai – visi sprendimai 
sustoja“, – pasakoja agentūros atstovė.

CPVA patirtis parodė, kad tarptautinio 
bendradarbiavimo projektuose itin svarbu  
kalbėtis ir viską išsiaiškinti iki galo; ne tik nu
siųsti dokumentus, bet ir įsitikinti, kad tave 
teisingai suprato.

„Pavyzdžiui, bendradarbiaudami su Ma
kedonija, pusę laiko skirdavome projekto įgy
vendinimui, pusę aiškinomės, kaip mus su
prato“, – prisimena R. Suraučienė.

Bendradarbiaujant su posovietiniam blokui 
priskiriamomis šalimis, agentūrai itin pagelbė
jo tai, kad CPVA darbuotojai kalbėjo rusiškai  

ir gerai žinojo istorinę kultūrinę praeitį  
bei šalių mentalitetą.

Įvertinamas –  
beveik vien 10ukai
Paklausta, kuris tarptautinio bendradar

biavimo projektas buvo įdomiausias asmeniš
kai, R. Suraučienė išskiria Makedoniją. Pa 
sak pašnekovės, tai buvo labai intensyvus ir 
sėk mingas projektas, kurį CPVA laimėjo kartu 
su Finansų ministerija. Jį įvertino ir Europos 
Komisijos atstovybė, žiniasklaidoje projektas 
buvo pristatytas kaip pavyzdinis. 2010ųjų 
antroje pusėje įgyvendinto projekto vertė – 
200 tūkst. eurų.

„Makedonai dėjo daug pastangų, kad  
darbas vyktų kuo sklandžiau. Tiek laiko, kiek 
jie skyrė mums, daugiau neskyrė jokia šalis.  
Be to, jie visada būdavo pasirengę – jei nu  
siunti dokumentus susipažinti prieš susiti
kimą, jie ateina jau perskaitę ir su klausi
mais“, – pagyrų kolegoms Makedonijoje ne
gailėjo R. Suraučienė.

„Makedonijos atveju užsimezgė tai, kas 
svarbiausia, – geranoriškas ryšys tarp mūsų 
ekspertų ir makedonų. Abi šalys liko paten
kintos: mes patenkinti, kad dalyvavome, ma
kedonai, – kad gavo tiek, kiek tikėjosi. Gal net 
daugiau, įvertinus projekto trukmę ir kaš
tus“, – vertina M. Pakštys, dalyvavęs Dvynių 
projekte su Makedonija.

„makedonijos atveju 
užsimezgė tai, kas 

svarbiausia, – geranoriškas 
ryšys tarp mūsų ekspertų 
ir makedonų. Abi šalys 
liko patenkintos: mes 

patenkinti, kad dalyvavome, 
makedonai, – kad gavo 
tiek, kiek tikėjosi, gal net 

daugiau.“

„Centrinės projektų valdymo 
agentūros darbuotojus 

galėčiau apibūdinti kaip 
kompetentingą, praktišką, 

siekiančią tikslumo ir 
ambicingą komandą.“

M. Pakščio teigimu, projekto sėkmę lėmė 
ne tik geranoriški santykiai ir kompetencija, 
bet ir komunikavimas: buvo aktyviai reaguo
jama į užsakovo klausimus ir reikalavimus, 
greitai priimami sprendimai.

Pasibaigus projektui Makedonijos specia
listai bendradarbiavimo su lietuviais naudą 
įvertino itin aukštais balais – dažniausiai jie 
skyrė maksimalius 10 balų įvertinimus, kai 
kurias veiklas įvertino 9 balais. Pasak CPVA 
kolegų Makedonijoje, bendradarbiavimas  
su agentūra pasižymėjo ir pridėtinės vertės 
kūrimu.

„Mums pasisekė, kad teko bendradar biau  
ti su tokiomis ES šalių narių institucijoms 
kaip CPVA ir Finansų ministerija Lietuvoje. 
Joms teko eiti panašiu keliu, kaip ir mums, 
siekiant stiprinti administracinius gebėjimus 
ir pasiruošti ES paramos administravimui  
pagal ES keliamus reikalavimus naujoms 
šalims narėms. CPVA ekspertai užtikrino 
įvairiapusę ir pozityvią mūsų partnerystę. 
Šios agentūros komandą galėčiau apibūdin 
ti žodžiais, kurie atitinka jų organizacijos  
pavadinimą (agentūros pavadinimo trumpi
nys angliškai yra CPMA – red. pastaba). Tai 
yra kompetentinga (angl. competent), prak
tiška (angl. practical), siekianti tikslumo 
(angl. meticulous) ir ambicinga (angl. ambi-
tious) komanda“, – savo vertinimais dalijosi 
Tanja Kuzmanovska, Makedonijos Centri nio 
finansavimo ir sutarčių departamento ES vie
šųjų pirkimų ir sutarčių sudarymo projektų 
vadovė.

CPVA žada neapsistoti ties dabartiniais 
laimėjimais ir toliau aktyviai domėtis skel  
biamais konkursais dėl tarptautinio bendra
darbiavimo bei dalyvauti juose.

deiMAntė VAičiūnė, 
CPVA tarptautinio 
bendradarbiavimo skyriaus 
viršininkė

„CPVA tarptautinio bendradar-
biavimo skyriaus darbuotojai rengia 
ir veda mokymus tiek užsienio šalių, 
tiek Lietuvos institucijų darbuoto-
jams, parodydami Dvynių projektų 
naudą tiek šaliai narei, tiek paramą 
gaunančiai valstybei. Šiais moky-
mais siekiame paskatinti valstybės 
tarnautojus teikti Dvynių projekti-
nius pasiūlymus ir įgyvendinti pro-
jektus Dvynių paramą gaunančiose 
šalyse. Bendradarbiauti ir dalytis pa-
tirtimi, įgyvendinant Dvynių projek-
tus, taip pat kviečiame kitas Lietuvos 
institucijas.“ 
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Aplinkosauga

           CPVA jAučiAmA 
ne tik bendrA, bet ir 
     ASmeninė AtSAkomYbė uŽ 
           „ŽALIąJą“ KuLTūrą

ketVirtus metus agentūroje aktyviai puoselėjama aplinko
sauginė kultūra jau nekelia klausimų darbuotojams, kodėl reikia įgy
vendinti „žaliąsias“ idėjas ir skatinti jų generavimą: agentūroje ima
masi ne tik bendros, bet ir asmeninės atsakomybės už „žaliosios“ 
kultūros plėtrą.

Pasak I. meškauskienės, 
CPVA įgytas aplinkosaugos 
standartas skatina suplanuoti 
konkrečius veiksmus ir juos 
įgyvendinti laiku.

„Aplinkosauga mums svarbi dėl dvie
jų aspektų – tai ir praktiška, ir atliepia mūsų 
moralę, vidinį organizacijos poreikį būti „ža
liaisiais“. Iš darbuotojų nesulaukiame jokios 
kritikos ar nepasitenkinimo, visi stengiasi pa
laikyti „žaliąsias“ iniciatyvas“, – pabrėžia Irena 
Meškauskienė, CPVA Bendrųjų reikalų sky
riaus viršininkė.

Siekis puoselėti aplinkosauginę kultūrą 
CPVA gimė darbuotojų iniciatyva, vėliau ji 
peraugo į formalią agentūros politiką, kurią 
įtvirtino sertifikuota sistema. 

Pasak CPVA komunikacijos specialistės Ir
minos ŠalčiūtėsRičkienės, aplinkosaugos ini
ciatyvos CPVA įgavo pagreitį, kai 2008aisiais 
agentūroje susikūrė „Žaliasis biuras“, popu
liarinantis įvairias „žaliąsias“ akcijas ir idėjas. 
Tai viešajai įstaigai neįprastas „biuras“, ku  
riam plėtoti panaudojamos tiek agentūros 
darbuotojų aplinkosauginės iniciatyvos ir su
manymai, tiek ir ekspertų iš išorės žinios, į 
„Žaliojo biuro“ veiklą kviečiamos įsitraukti ir 
darbuotojų šeimos. 

„Žaliojo biuro“ iniciatyva mums padeda 
didinti motyvaciją saugoti aplinką. Ypač per 
„Žaliojo biuro“ gimtadienius, kai dainuojame 
„Žaliojo biuro“ himną, mus vienija kažkoks 
kitoks bendrumo jausmas – gera, kad darome 
daugiau, nei privalome, kad esame kūrybingi, 
kad mus jungia viena prasminga idėja“, – sako 
nuo pat pradžių „Žaliojo biuro“ iniciatyvą puo
selėjanti agentūros darbuotoja.

Besiplečianti „Žaliojo biuro“ veikla paska
tino agentūrą kryptingiau laikytis aplinko
sauginės kultūros ir kasmet nusistatyti naujus 
aplinkosauginius uždavinius. Tinkamai juos 
užsibrėžti ir įgyvendinti agentūrai padeda 
įsidiegtas Kokybės ir aplinkosaugos vadybos 
standartas. 

Šiuo metu pagal įsidiegtą standartą CPVA 
įgyvendinami „žalieji“ aspektai, skirstomi į 
valdomus, kuriais siekiama plėtoti „žaliąją“ 
kultūrą viduje, ir formuojamus, skirtus pa
raginti išorės įstaigas bei organizacijas plėto
ti „žaliąją“ kultūrą. Tokiu būdu agentūra yra 
tarsi „prižiūrima“ iš išorės – ji kasmet sulaukia 
tiek vidinio, tiek išorinio audito.

„Standartas naudingas tuo, kad save susi
drausmini – jame numatyti konkretūs veiks
mai ir terminai, kuriuos pažadi ir turi vykdy
ti“, – sako I. Meškauskienė.
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I. Šalčiūtė-ričkienė tiki, kad 
agentūros „Žaliojo biuro“ 
iniciatyva padeda didinti 
motyvaciją saugoti aplinką.

Pirmenybė – „žaliajai“ prekei
Skatinti aplinkosauginį sąmoningumą išo

rėje – vienas svarbiausių šiuo metu agentūros 
uždavinių šioje srityje. Pasak I. Meškauskie  
nės, tai nelengvas uždavinys, nes „žaliosios“ 
kultūros plėtra priklauso nuo įstatyminės ša
lies bazės, kitų šalių geranoriškumo. Jį puose
lėdama CPVA vis daugiau dėmesio skiria pa
reiškėjų ir paramos gavėjų aplinkosauginiam 
švietimui. Mokymų metu agentūros darbuo
tojai pareiškėjams ir paramos gavėjams prista
to „žaliuosius“ aspektus projektuose, plačiau 
supažindina su „žaliaisiais“ pirkimais.   

„Už centralizuotus viešuosius pirkimus at
sakingi agentūros darbuotojai stengiasi, kad 
paramos gavėjų pirkinių krepšelį sudarytų  
kuo daugiau „žaliųjų“ pirkinių. Informacija  
apie tai platinama tiek svetainėje, tiek per 
Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) 
mokymus. Jų metu pasakojama, kokios yra 
„žaliosios“ prekės, kuo jos pasižymi, kaip jas 
surasti kataloge“, – pažymi I. Meškauskienė.

Šiuo metu CPO kataloge yra trys produk
tų grupės, kurioms Aplinkos ministerija yra 
numačiusi „žaliuosius“ reikalavimus: kompiu
terinė ir biuro įranga, biuro popierius, rašti
nės reikmenys. Vidutiniškai „žalieji“ pirkiniai 
CPO kataloge sudaro 61 proc. kompiuterinės  
ir biuro įrangos, 49 proc. raštinės reikmenų ir 
76 proc. biuro popieriaus. Šie duomenys nutei
kia optimistiškai, nes Lietuvoje „žaliųjų“ pirki
mų dalis neviršija 10 proc.

Pasak I. Meškauskienės, dažniausiai, ren
kantis „žaliąją“ prekę, iškyla sunkumų dėl jos 
kainos, mat kol kas ji vis dar laikoma praban
gos preke. CPVA šiuo metu laikosi nuostatos 

pirmenybę teikti „žaliajai“ prekei, jei jos kaina 
nėra didesnė daugiau nei 20 proc. už įprastos 
prekės kainą. 

„Anksčiau „žalioji“ prekė kartais kainuo
davo net dvigubai daugiau, o dabar vis daž  
niau telpame į tą „ne daugiau nei 20 proc.“ 
ribą. Visgi reikėtų nepamiršti, kad yra aplin
kosauginių dalykų, kurie nekainuoja nė cen 
to“, – primena CPVA darbuotoja.

Galimybė didinti  
aplinkosauginį raštingumą

CPVA komunikacijos specialistė I. Šalčiū 
tėRičkienė džiaugiasi, kad noras saugoti gam
tą CPVA toliau sėkmingai gyvuoja bei įkve 
pia agentūros darbuotojus. „Iniciatyvos me
tams bėgant gali užgesti, tačiau mūsų atveju 
darbai tęsiasi. Nemažai „žaliųjų“ sumanymų 
kyla iš pačių darbuotojų. Manau, tai tik dar 
kartą patvirtina, kad aplinkosauginė kultū
ra agentūroje prigijo“, – sako I. ŠalčiūtėRič 
kienė.

„Ši šauni socialinė iniciatyva yra puiki 
proga stabtelėti ir pagalvoti apie tai, kaip kiek  
vienas iš mūsų gali prisidėti prie senkančių 
gamtos išteklių tausojimo. Sunku išmatuoti 
„Žaliojo biuro“ iniciatyvos naudą, tačiau kiek
vienas agentūros darbuotojas, tikiu, ją jau
čia. Mane asmeniškai ši iniciatyva paskatino 
dažniau išjungti šviesą išeinant iš kabineto, 
rūšiuoti plastiką“, – pažymi Lina Mockaitė, 
Techninės paramos skyriaus viršininkė.

I. ŠalčiūtėsRičkienės teigimu, daugiausiai 
aplinkosauginių idėjų sukuriama ir įgyvendi
nama birželį, kai švenčiamas „Žaliojo biuro“ 
gimtadienis. „Taip siekiame didinti vienas kito 
aplinkosauginį raštingumą ir padėti kaupti 
naudingas žinias apie „žaliąją“ kultūrą ne tik 
darbe, bet ir kasdieniame gyvenime“, – sako 
CPVA komunikacijos specialistė. 

„Kiekvienais metais, kaip ir kiekvieno „Ža
liojo biuro“ gimtadienio metu, nuveikiame vis 
daugiau. Pirmaisiais metais norėjome vieni 
kitus užkrėsti „žaliosiomis“ idėjomis, vėliau – 
siekėme sustiprinti mūsų motyvaciją, pagilinti 
žinias dalydamiesi savo patirtimi, kviesdami 

rūtA snArskienė, 
CPVA vyresnioji viešųjų pirkimų 
specialistė

„CPVA pradėjau dirbti 
neseniai, todėl pirmiausiai 
nustebau, kad čia toks 
didelis žmonių ekologinis 
sąmoningumas. man 
prisitaikyti nebuvo sunku, nes 
namuose ir pati propaguoju 
ekologinį gyvenimo būdą. 
didelį įspūdį paliko 
„Žaliojo biuro“ šventė. 
Labai džiaugiuosi visomis 
„žaliosiomis“ iniciatyvomis – 
raginimais važiuoti į darbą 
dviračiu ar keliese automobiliu, 
vaišintis „žaliaisiais“ patiekalais, 
smagu, kad už „žaliąsias“ 
iniciatyvas darbuotojai 
skatinami ir apdovanojami. Su 
tuo ankstesnėse darbovietėse 
neteko susidurti.“

išorės ekspertus. Šiemet į gimtadienio šventę 
įtraukėme ir savo artimuosius – kolegų vaikai 
piešė aplinkosaugos tema, „Žaliojo biuro“ gim
tadienio rytą mus pasitiko kolegų gyvūnai. Su
kūrėme tikrą „Žaliąjį biurą“!“ – entuziastingai 
pasakoja I. ŠalčiūtėRičkienė.

Kiekvieno „Žaliojo biuro“ gimtadienio 
metu CPVA darbuotojai kviečiami mažin
ti taršą į darbą vykstant dviračiu ar kartu su 
kolegomis vienu automobiliu, organizuojami 
darbuotojų žaliųjų patiekalų pietūs, apklausos 
būdu vertinamas darbuotojų įsitraukimas, pri
statoma agentūros pažanga ir tikslai aplinko
saugos srityje. Kadangi gimtadienis – šventė, 
dauguma darbuotojų tą dieną ateina pasipuošę 
žalios spalvos aprangos detale. 

„Standartas naudingas tuo, 
kad save susidrausmini – 
jame numatyti konkretūs 

veiksmai ir terminai, kuriuos 
pažadi ir turi vykdyti.“
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„Žaliosios“ CPVA  
rekomendacijos: 

1. Taupyti energetinius resursus: peržiū 
  rėti naudojamas lemputes ir, esant ga 

limybei, jas keisti taupančiomis energiją; rū
siuose, archyvuose ir kt. patalpose sudėti ju
desio daviklius; sutartiniu ženklu pažymėti 
jungiklius viešo naudojimo erdvėse, raginant 
taupyti elektrą. 

2. Sumažinti šildymo temperatūrą nedar 
  bo metu: vakarais, savaitgaliais ir šven

čių dienomis, pvz., tai CPVA padėjo sutaupy 
ti apie 20 proc. šildymui skirtų lėšų. Savaitga
liais patariama sumažinti ir karšto vandens 
pašildymo temperatūrą.

3. Pradėti rūšiavimą pirminiame etape at 
   skiriant popierių ir kitas buitines taip pat 

pavojingas atliekas. Vėliau patariama atskirai 
rūšiuoti stiklą, metalą ir plastiką. 

4. Perkant visada pasverti, ar tikrai „žalio 
  ji“ prekė yra per brangi. 

5. Nepamiršti, kad panaudotas nereika  
  lingas daiktas kitam gali būti dovana, 

pvz., 2011 m. įsigydama naujus kompiute 
rius, CPVA netinkamus naudoti utilizavo, o 
kitus nusprendė padovanoti, paskelbdama vie
šą pasiūlymą įstaigoms, turinčioms paramos 
gavėjo statusą. Burtai lėmė, kad kompiute
riai atiteko Riešės pagrindinei mokyklai, kuri 
CPVA naudotais kompiuteriais užpildė klases 
ir įsidiegė elektroninį dienyną. 

6. Susidėvėjusiems baldams, kitiems ne  
  reikalingiems daiktams parduoti sureng 

ti vidinį aukcioną. Jis buvo paskelbtas CPVA 
2009 m., susikaupus nenaudojamoms kėdėms, 
šviestuvams ir kt. daiktams. Tais pačiais me 
tais nukirtus seną suskilusį šalia agentūros au
gusį medį buvo paskelbtas ir medienos aukcio
nas. Aukcionų metu surinktos lėšos panaudo
tos vidinėms CPVA šventėms rengti. 

Šventiškai nusiteikę agentūros darbuotojai  
mini 3-iąjį „Žaliojo biuro“ gimtadienį.

    CPVA LAiSVALAikiS: 
           kArtu GerA ir 
            PrAmoGAuti

kAsMet visus agentūros darbuotojus draugėn suburia jau tradi
cinėmis tapusios tokios šventės kaip ankstyvi Kūčių pusryčiai, šven
tinis Velykinių margučių konkursas, spalvinga rudens šventė ir pra
bėgusių metų apžvalgos renginys, taip pat „Žaliojo biuro“ diena bei 
kraujo donorystės akcija. tarsi to būtų maža, kai kurie darbuotojai 
mielai kartu leidžia ir laisvalaikį – kas dainuoja, o kas žaidžia krepši
nį, praktikuoja jogą ar leidžiasi į žygius baidarėmis. Kodėl? nes, kaip 
vienbalsiai jie tvirtina, kartu gera ne tik dirbti, bet ir pramogauti.

g. makštutis: „Nelaikau savęs profesionaliu jogos 
mokytoju, tačiau turiu sertifikatą ir nemažai patirties, 
todėl džiaugiuosi, kad galiu padėti kolegoms 
atsipalaiduoti po įtemptos dienos, pamiršti stresą.“ iššūkis – elektroninė  

dokumentų valdymo sistema
Nors jau nemažai aplinkosauginių uždavi

nių įgyvendinta, tačiau CPVA Bendrųjų reika
lų skyriaus viršininkė I. Meškauskienė įsitiki
nusi, kad aplinkosaugos politika agentūroje dar 
turi būti plečiama. Pasak jos, CPVA dar pritai
kė per mažai įrankių, kurie padėtų užtikrinti 
optimalų šios politikos gyvavimą. Artimiausiu 
metu agentūroje bus pritaikytas vienas itin 
svarbus aplinkosauginės politikos formavimo 
įrankis: agentūra planuoja pereiti prie elektro
ninio dokumentų valdymo, kuris padės atsisa
kyti dokumentų dubliavimo ir archyvavimo, 
taupyti popierių projektų vykdytojams ir leis 
plačiai naudoti elektroninius parašus.

„Įvedus elektroninę dokumentų valdymo 
sistemą, teks peržvelgti visą dokumentų teiki
mo politiką ir jų judėjimą. Reikės nuspręsti, ar 
kai kuriuos dokumentus iš išorės galima pa
teikti elektroniniame formate,“ – kalba CPVA 
Bendrųjų reikalų skyriaus viršininkė.
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Viktor JurkiAneC, 
CPVA informacinės visuomenės plėtros projektų skyriaus vyresnysis
projektų vadovas

Po darbų suburia krepšinis 
„Viskas prasidėjo nuo itin draugiško Finansų 

ministerijos poelgio – jie pakvietė mus papildyti 
jų krepšinio komandos gretas. Labai malonu buvo 
sulaukti tokio pasiūlymo. Finansų ministerija kreipėsi į 
mane, kadangi man jau teko su jos darbuotojais lošti 
draugiškose varžybose. Aš apklausiau kolegas, ar jie 
norėtų prisijungti ir sustiprinti ministerijos komandą. 

kartu su ministerijos atstovais 2010–2011 m. sezonui 
sudarėme jungtinę krepšinio komandą „Finansų 
ministerija“, kartu dalyvavome „Baltman“ taurės ly-
goje, kurioje varžėsi krepšinio komandos iš įvairių 
valstybinių institucijų. Tarp jų – Vidaus reikalų bei Krašto 
apsaugos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Nacionalinė 
mokėjimo agentūra, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėji-
mo departamentas, Valsty binė maisto ir veterinarijos 
tar nyba, kitos institucijos. 

Šiuo metu esame pasigaminę marškinėlius „Finansų 
ministerijos“ komandoje žaidžiantiems CPVA dar buo-
tojams – juose puikuojasi ne tik ministerijos, bet ir CPVA 
logotipas. Labai džiugu, kad galime po darbų kartu 
užsiimti aktyvesne fizine veikla.“

GInTArAS mAKŠTUTIS, 
 CPVA tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyresnysis projektų 
vadovas

Stresui numalšinti – jogos užsiėmimai
„Jau seniai agentūros darbuotojai mane pažįsta kaip jogos mokytoją – lanko 

mano vedamus užsiėmimus. Kartą kilo mintis, kad į šiuos užsiėmimus ateitų 
daugiau žmonių, jei jie vyktų pačioje agentūroje. Tad dabar renkamės kartą per 
savaitę agentūros posėdžių salėje: sustumdome stalus, kėdes ir visi puikiai telpa-
me. Vidutiniškai viename užsiėmime dalyvauja apie 20 agentūros darbuotojų. 

Nelaikau savęs profesionaliu jogos mokytoju, tačiau turiu sertifikatą ir 
nemažai patirties, todėl džiaugiuosi, kad galiu padėti kolegoms atsipalaiduoti 
po įtemptos dienos, pamiršti stresą. Juk stresas yra pirmasis žingsnis daugelio 
ligų link. Joga yra geras būdas su juo kovoti, galbūt todėl jogos užsiėmimai taip 
sparčiai populiarėja Lietuvoje.“

LinA kLinGienė, 
CPVA Vietinės ir urbanistinės plėtros projektų skyriaus vyresnioji projektų 
vadovė

Agentūroje skamba „Garažo“ dainos
„Idėja suburti CPVA chorą kilo 2009-ųjų rudenį, kai buvo rengiama tradicinė 

CPVA darbuotojų šventė. Tai buvo spontaniška keliems darbuotojams kilusi 
idėja, kuri išsivystė iš sumanymo organizuoti mini šokių ir dainų šventę. Chorui 
davėme „garažo“ pavadinimą, nes pirmosios choro repeticijos vyko agentūros 
garaže. Kadangi šis pavadinimas „prilipo“, kol kas jo nekeičiame.

mūsų chorą sudaro apie 20 žmonių, tačiau jų skaičius nuolat kinta – vieni 
nariai išeina, kiti atsiranda. Dažniausiai repetuojame per pietų pertrauką arba 
po darbo. Daugiau nei pusė „garažo“ narių turi muzikinį išsilavinimą – yra 
baigę muzikos mokyklą ar lanko profesionalius chorus. Dalis mūsų choro narių 
net nepažįsta natų, tačiau gerai „traukia“, nori dainuoti ir puikiai tai daro.

reguliaraus repertuaro mes neturime, renkamės tai, kas malonu, kelia geras 
emocijas. Tarkime, prieš 2010-ųjų Kalėdas Finansų ministerijos iniciatyva 
sutarėme su Es paramą administruojančiomis institucijomis maloniai nustebinti 
vieni kitus. Burtai lėmė, kad mums teko stebinti INVEgA (uAB „Investicijų ir 
verslo garantijos“) darbuotojus. Nudžiuginome juos kalėdinėmis giesmėmis. 

Paprastai mūsų pasirodymai vyksta vidinių CPVA švenčių metu. Prieš Kalėdas 
būtinai suruošiame bendrą stalą ir giedame kalėdines giesmes, stengiamės įtraukti 
visus agentūros darbuotojus. Pasirodymus taip pat organizuojame per metinę 
CPVA rudens šventę ir „Žaliojo biuro“ dieną. Pastarosios proga net esame sukūrę 
„Žaliojo biuro“ himną pagal dainos „Žalioje stotelėje“ melodiją.

kodėl mes tai darome? mums gera būti kartu ne tik darbo metu, bet ir po 
darbo, dalytis bendromis idėjomis, smagu kartu dainuoti.“
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IrmA ŠOPIEnė, 
l. e. p. CPVA Vidaus audito tarnybos vadovė

Žemyn upe valtis plaukia palengva...
„2009-ųjų pavasarį, kai tik nutirpo sniegas, su draugais išplaukėme į baidarių 

žygį. Tada ir pagalvojau, kad būtų smagu ir su kolegomis praleisti savaitgalį 
prie vandens – žinojau, kad yra buvę atskirų agentūros padalinių plaukimų, bet 
masinio CPVA plaukimo dar nebuvo. 

Taip gimė CPVA baidarių savaitgalio „Plaukiam“ idėja, vėliau peraugusį į 
tradiciją. Pirmaisiais metais plaukiančių buvo berods 9 baidarės. Kitais metais, 
tirpstant sniegui ir šylant orui, iš kolegų vis pasigirsdavo klausimų: „Tai gal 
plaukiam?“ – ir išplaukėme vėl, šį kartą gausesniu būriu – 18 baidarių. 

2010-aisiais baidarės mūsų kolektyve buvo labai populiarios. Vasarą dar 
organizavome porą plaukimų savaitės viduryje – vieną Vilnele, kitą – naktine 
Nerimi. o šių metų savaitgalio plaukimas plaukiančiųjų skaičiumi buvo gran-
diozinis – išvyka sulaukė beveik 50 baidarių mėgėjų.
man labai smagu tokiu būdu leisti laiką kartu su kolegomis ir pabūti neformalioje 
aplinkoje. Džiugu, kad yra šią tradiciją palaikančių ir kasmet plaukiančių. Labai 
smagu, kad nuolat atsiranda naujų žmonių, kurie prisijungia prie mūsų savaitgalių 
„ant ir šalia vandens“. manau, kad ir kitiems agentūros darbuotojams yra smagu – 
juk jei kolegoms būtų neįdomu, tai tokios išvykos paprasčiausiai neįvyktų.“

www.cpo.lt

       Efektyvesnis 
      būdas vykdyti 
viešuosius pirkimus






